خدمات ارزی

 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.

Tel.:514-844-4492
H3G 1M6
info@expertfx.ca

جنب دانشگاه کنکوردیا

GUY

Bureau de Change

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

صرافیشــریف

. انتقال ارز به ایران و برعکس نداریم:توجه

Cote vertu, Bus 121 E

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

www.sharifexchange.ca

$

Sharif

1460

EXCHANGE
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رد صالحیت «بیسابقه» داوطلبان
...نامزدی در انتخابات مجلس یازدهم

الیت
صرافی

فارکس

)(خضر

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

!پایان انتخابات در ایران

GUY

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

سال سابقه کاری در کانادا25 با

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

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

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

Tel.: 514.426.7200

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

مشاورامالک:آرزوگتمیری

8-7 : ص

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

3 :

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس

(514) 561-3-561

Pars Plumbing
& Heating Inc.

ناهیدپاکروان

pg. 17

Tel: (514) 290-2959

سفر به ایران

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

4010 Ste-Catherine W.

نادرخاکسار
______________
Nader Khaksar

مشاور امالک در مونتریال

pg. 19

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

TO

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

Agent Immobilier Affilie
 تهیه وام های مسکن و جتاری
RE/MAX
 وام مسکن برای تازه واردین و دانشجویان

}f£¨† z çœÂ¼±› :të›Z fz£²›
Cell.:}£¼
514-967-5743
ù£¿Ž
®›ò fd
Minoo Eslami
ã¼±›
! x£½ Zf ç…£ gfZ !
RealwZz
StateäÅÁ†
Broker
9515 Lasalle Boul. Lasalle
fÂ›Z
fd çœêÂ‘ ä…®¨† £…
office:
514-364-3315
meslami@sutton.com
ú¾ûZãÅ… ç…£ fZg£… Í ® ¬›

iÂÀÅœ

Cell.: 514-969-2492

1410 Lonsdale
N. Vancouver, BC, V7M 2J1
Tel.: (604) 982-0909
Fax: (604) 982-0910
E- Mail:
Vancouver
مونتریال
@سراسرpars.ca
مشاور امالک در

Ninous Givargiznia, BSc.
 ارزیابی رایگان

مینو اسالمی

Office:
Fax

(514) 694-0840
(514) 694-4291

South shore و

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Ramier Realty

VANCOUVER

مسکونی و جتاری

 ستاره5 صــرافی

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

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

pg. 5

Š

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

38 :

دیدوبازدیدو ضیافت
بزرگ نوروزی

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

فیروزهمتیان

Cell: (514) 827-6364

fhemmatiyan@sutton.com

www.sutton.com

مشاور امالک در مونتریال
21 :

مسعود هاشمی

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

Cell.: 514-298-4567

2

کلینیک مدیکال آلفامدیک

مشارکت در ساخت

We build your future

Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکترریموندرضایی

Hiring new doctors!!

سرمایه گذاری با خیالی آسوده در بخش ساخت و ساز را با ما جتربه کنید

Dr. Raymond Rezaie

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

:پزشکان متخصص

Specialist doctors

 با سال ها جتربه وVbuild شرکت
کادری مجرب و متخصص در امور
• مشارکت در ساخت
ساخت و اجرا،• طراحی
• خرید و فروش

ختنه
: کودکانQUE ، قلب،گوش و حلق و بینی،روانپزشک،جراح ارتوپدی
0
6
س
ا
UR
لگی
UIS BO
،انکولوژیست،جهازهاضمه،متخصصزنان،جراحعمومی
AN LO

DR JE

... بیماری های عفونی و،جراح کلیه و مجاری ادرار

 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

 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

1398  بهمن12  1460  شماره 26 سال

www.paivand.ca since 1993

PAIVAND: Vol. 26  no.1460 Feb. 01, 2020

1253 Rue Guy













Montreal, Qc. H3H 2K5

Guy Concordia

پروژه های ساختمانی در مونترال کانادا

.درخدمت هموطنان عزیز می باشد

برای اطالعات بیشتر از پروژه های
:شرکت از وب سایت ما دیدن فرمایید
Website:

آرش جامی

www.vbuildholding.com

vbuildholding@gmail.com
Tel: 1-800-240-6119 (701)

_________________________

Cell.: (514) 561-0-561

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

2
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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.1460  Feb. 01, 2020
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ُرزا محمدی

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

مشاور امالک مسکونی و جتاری

برای دریافت رایگان استعالم قیمت و

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

438-793-9168

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

Mehrdad Malekjamshidi

mmalekjamshidi@allstate.ca

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

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

mmalekjamshidi@allstate.ca

182155 04/18

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

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

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

Cell.: 514-867-3114

آژانسمسافرتییونیگلوب
نسرین پارسا

• سفر شما به ایران
با بهترین نرخ های بازار
،• مسافرت های جتاری
182155 04/18
با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
• سفرهای تفریحی
با قیمت ارزان
• فروش بلیت کلیه شرکت های
)هواپیمائی و کشتیرانی (کروز
• بهای ویژه برای هتل و اتومبیل

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

Courtier Immobilier Agréé

¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT¶

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

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

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

Cell : (514) 571-6592

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

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

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

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

5
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www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

Turkish Airline
Promotion:
3 baggage
:اسپشیالترکیشایرالین
سه چمدان

هر نرخی
،دارید
از ما ارزان تر
بخواهید

برای اطالعات بیشتر
.با ما تماس بگیرید
____________

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

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

 BEST Fares to Iran & from Iran & all over the world
 BEST deals for all inclusive South packages & anywhere else.

Head Office:

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

Tel.: 514-388-1588

RAMIN ABBASI

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

2020 COROLLA SE

2019 RAV4 FWD

PURCHASE FINANCING AT

LEASE STARTING AT

0.99%

*

$

85

/WEEKLY*

2019 CAMRY SE

2019 CH-R

LEASE STARTING AT

PURCHASE FINANCING AT

$

84

/WEEKLY

*

1.79%

*

Toll free: 1-877-SKYLAWN (759 5296)

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

شادی محمدی

Tel.: 514-660-7135

*Conditions may apply. Details in store.

ILE PERROT TOYOTA
shadim.sky@gmail.com

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

Roya Esfahani

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

www.ramier.ca
info@ramier.ca

Cell.: 514-296-5507

2100, boulevard du Traversier, Pincourt
www.ileperrottoyota.com

5
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نوعیازانتخابات...
'جدایی' مردم و حکومت؛

پایان انتخابات در ایران!
میگویند رد صالحیت
نــه ردصالحیتهای
 ۱۶۵نفر از
"بیسابقه" داوطلبان
فعلــی و حــذف
کاندیداهای
نامــزدی در انتخابات
اصالحطلبــان ،بلکه
نهایی
مجلــس یازدهــم تــا
اعتراضاتی اســت که
اصولگرایان
حــدی تقدیــر ایــن
عمــا صدایــی در
آمادهاند تا
انتخابــات و ترکیــب بدون رقیب وارد میــان جریانهــای
مجلــس را از پیــش
"مجــوزدار" درون
مجلس شوند
روشــن کــرده اســت.
حکومــت نیافتــه و
در انتخاباتــی کــه بــه
حکومت نیز نیازی به
نظر میرسید اصولگرایان شانس اقناع مردم نمیبیند.
زیادی برای پیروزی داشته باشند،
ت گســترده مخالفان نگاهی آماری به غیررقابتی
ردصالحیــ 
چه دلیلی داشــت؟ آیــا حکومت ترین انتخابات ادوار مجلس
در دوران جانشــینی رهبــر  ۸۰وضعیــت بهگونــهای اســت کــه
سالهاش به سر میبرد و به دنبال اصالحطلبان حکومتی ،حتی در
یکدستســازی بیشــتر اســت؟ تهران هم قادر نیســتند برای ۳۰
آیــا اصالحطلبــان به سرنوشــت کرسی موجود ،لیست ارائه دهند.
نهضــتآزادی دچــار شــدهاند؟ گزارشهای اولیه نشان میدهد از
در دوران پــس از اعتراضهــای  ۷۶۲اصطالحطلبی که داوطلب
سراسری در ایران انتخابات به چه نامزدی بــرای انتخابات مجلس
بودند ،تنها ۴۴نفر تأیید صالحیت
معنایی است؟
از خــرداد مــاه ســال  ،۱۳۷۶بــا شدند.
سیاســتگذاری
انتخــاب محمد خاتمــی در مقام شــورای
رئیــس جمهــوری ،اعتراضات و اصالحطلبــان میگویــد "بیــش
انتخابات در ایران معموال یک افق از  ۹۰درصــد کاندیداهــای حزبی
بودند .دســتکم تا پیش از این ،آنها" از گردونه رقابت در انتخابات
انتخابــات و دوران تبلیغات آن به حذف شدهاند.
فرصتی بــرای بیــان اعتراضات و در حــال حاضــر ،در بیــش از
 ۱۶۰کرســی ،کاندیداهــای
مطالبات عمومی تبدیل میشد.
حاال اما اعتراضات و انتخابات دو نهایــی اصولگرایــان آمادهاند تا
افق متفاوتند .به نظر میرسد نه بدون رقابــت با داوطلبــان دیگر
معترضان به انتخابات دلبستهاند جریانهای سیاسی وارد مجلس
و نه حکومت رغبتی برای رقابتی شوند .در واقع این جریان سیاسی
کردن فضــا دارد .حــاال این تنها از هــم اکنــون بیــش از نیمــی از
اصالحطلباننــد کــه بــر طبــل کرســیهای مجلــس ایــران را به
انتخابــات میکوبنــد تــا مجددا دست آورده است.
فرصتی انحصــاری برای رقابت با روزنامه شــرق در گزارشی نوشته
"شــدت رد صالحیتهــا بهویژه
محافظهکاران به دست آورند.
از مجلــس اول بــه بعــد ،اساســا دربــاره اصالحطلبــان بــه حدی
مخالفــان جمهــوری اســامی اســت که حتی امــکان تهیه یک
شانسی برای شرکت در انتخابات لیســت واحد نهفقــط در تهران؛
نیافتنــد .اکنــون در انتخابــات بلکه حتی در استانهای مختلف
آتــی مجلــس ،ردصالحیتهای وجود ندارد و اگر شورای نگهبان
فعلــی _اگر تغییر معنــاداری رخ معتقد است برای هر صندلی ۱۷
ندهــد_ در ســطحی اســت کــه نامــزد وجود دارد ،همانگونه که
در میــان نیروهــای معتقــد بــه رئیسجمهور گفت ،هر  ۱۷نامزد
والیــت فقیه هم ،ایــن انتخابات از یک جناح سیاسی هستند".
بــه "غیررقابتیتریــن" انتخابات ایــن روزنامه یــادآوری کــرده که
مجلس در  ۴۰سال گذشته تبدیل شــورای نگهبان بــا رد صالحیت
گسترده نمایندگان فعلی مجلس
شده.
برخــی گمــان میکردنــد شــاید کــه خواســتار رقابــت در مجلس
تصمیمسازان جمهوری اسالمی ،بعــدی بودنــد عمــا رکــورد رد
به خاطر اعتراضات ضدحکومتی صالحیت ۸۰نماینده اصالحطلب
دیمــاه  ۹۶و آبــان  ،۹۸فضــای مجلس ششم را شکسته است.
انتخابات دوم اسفند را با به صحنه بســیاری انتخابــات دور یازدهم
آوردن اصالحطلبــان تا حدی باز مجلــس شــورای اســامی را بــا
کنند .اما شــورای نگهبــان با رد هفتمیــن دور انتخابــات پــس
صالحیتهــای گســترده ،عمال از انقــاب مقایســه میکننــد؛
اصالحطلبــان را هــم از صحنــه انتخاباتی که به خاطر شــدت رد
صالحیتهــا ،محمــد خاتمــی،
رقابت حذف کرده است.
بــه ایــن معنا ،بــه نظر میرســد رئیس جمهوری وقت میخواست
انتخابــات ،نه تنهــا نقطه اتصال از برگــزاری انتخابــات صرفنظــر
حکومــت و مردم نیســت و بلکه کنند.
بیشــتر از هــر زمانــی برگــزاری در آن زمــان ،محمــد خاتمــی و
اش نشــانگر جدایــی مــردم از مهدی کروبــی رئیس مجلس به
حکومــت اســت .امــا علــت زیر آیتالله خامنهای شکایت بردند.
ســوال رفتن معنــای انتخابات،
{>> ادامه در صفحه}8 :
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هر شنبه و یكشنبه
دل و جگـر
تازهگوسفندی
موجود می باشد

بستن
یسنتیوفالوده
وكلو
چهفومندركلبه
ع
موجانخاطرات
خوش ایران را
زندهمیكند

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

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

ته چین مرغ ،ساندویچ های كالباس ،سوسیس آملانی ،زاپاتا  ،ساندویچ مخصوص عموجان ،مغز،
زبان ،سوسیس بندری ،كتلت ،كوكو سبزی ،الویه و همبرگر مخصوص عموجان ،آش رشته ،سوپ جو،
كشک بادمجان  ،میرزاقامسی ،كوفته ،سیب زمینی مخصوص عموجان همراه با پنیر و كالباس و ...
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

مشاور امالک مسکونی در سراسر مونتریال

همکاری با شبکه بسیار مجرب و متخصص برای ارائه بهترین

•
•
•
•
•
•

خدمات به شما عزیزان بابت خرید ،فروش ،اجاره امالک

ارزیابی و مشاوره رایگان برای خرید و فروش امالک
مشاوره ختصصی به سرمایهگذاران امالک

فروش امالک شما در کمترین زمان با شبکه مجرب و متخصص.

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

■ توضیــح مهم 1
برای تغییر آگهــی ها حداقل
یک هفته پیش از انتشار پیوند،
با ما تماس بگیرید.

خدمات رایگان برای خریداران امالک

مشاوره و همراهی در تهیه وام با بهترین شرایط

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.

آخــــرین مهلت!

 متولد مونترال و مسلط به سه زبان فارسی ،انگلیسی و فرانسوی
خدمات کامل برای مستاجران

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

■ 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

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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شعر و ترانه...
چند وقت دیگر بهار می شود..

باالخره یک صبح بیدار می شویم
و می بینیم که برف باریده.
یک برف ساکت و آرام.
همه جا را یک سکوت سفید فرا گرفته
و دیگر نه خبری از خون
و خون ریزی خواهد بود،
نه صدای مسلسل،
نه صدای زوزه ی گرگ ها ...
باالخره یک روز صبح بیدار می شویم
و می بینیم که باران باریده...
اشک ها را شسته ،غم ها را برده
و دکه های روزنامه فروشی
وکلمات دروغ روزنامه ها را آب برده،
همه جا تر و تازه شده
و رنگین کمان ها بیرون زده اند
و همه جا رنگ آرامش گرفته.
باالخره یک روز صبح بیدار می شویم
و می بینیم که هوا آفتابی ست.
دل مان گرم شده،
پشت مان گرم تر.
خوبی ها در تاللو خورشید می درخشند
و بدی ها ،درد می کشند
و دختری به نام شادی برایمان می رقصد
و می رقصد.
باالخره یک روز از خواب بیدار می شویم،
.......
نمی دانم برفی باشد
یا بارانی یا آفتابی،
اما باالخره یک روز از خواب
بیدار می شویم.
پرهام جعفری

ویروسکرونـــا

سازمان جهانی بهداشت وضعیت اضطراری اعالم کرد
با شیوع ســریع ویروس کرونا که تعداد مبتالیان آن
اکنون به بیش از هشت هزار نفر رسیده سازمان جهانی
بهداشت روز پنجشنبه اعالم وضعیت اضطراری کرد.
همزمان در آمریکا نخســتین مورد انتقال انســان به
انســان این ویروس در شــهر شیکاگو شناسایی شده
است.
آمار تلفــات این بیماری در سراســر جهان با افزایش
ســریع اکنون به  ۱۷۰نفر رســیده کــه همگی داخل
مرزهای چین گزارش شده است.
مواردی از ابتال به این بیماری دســتکم در ۱۹کشور
جهــان دیــده شــده اســت و در بســیاری از مناطق
قرنطینههایی به اجرا گذاشته شده است.
مســئوالن چین ،که ایــن ویروس اولین بار از شــهر
ووهان آنجا منتشر شده ،بر اساس آمار روز گذشته به
 ۷هزار و هفتصد و یازده نفر رسیده است.
اعــام وضعیت اضطراری از ســوی ســازمان جهانی
بهداشــت به این معنا اســت که ویروس کرونا اکنون
فراتــر از مرزهای چین بــه یک اپیدمی جهانی تبدیل
شده و برای مهار آن تالشی بینالمللی نیاز است.
تیدروس دهانوم گیبریسوس ،مدیر سازمان جهانی
بهداشــت همزمان با اعــام این وضعیت اضطراری
بهداشتی گفته" :علت این تصمیم آن چیزی نیست
که در چین در حال روی دادن است بلکه به علت آن
چیزی اســت که در نقاط دیگر جهان در حال وقوع
است".
روز پنجشــنبه ۱۰ ،بهمن  ۳۰ -ژانویه  -و ساعتی
پیش از اعالم وضعیت اضطراری از ســوی ســازمان
جهانی بهداشــت مقامهای شهر شیکاگو در شمال
آمریکا تایید کردند نخســتین مورد انتقال انسان به
انســان ویروس کرونا در ابن شــهر و میان یک زن و
شوهر روی داده است.
مرکز کنترل بیماریهای آمریکا گفته زنی که از شهر

__________________________

ووهان چین بازگشــته این ویروس را به همسرش در
شیکاگو منتقل کرده است.
این ششــمین مورد تایید شــده کســانی است که در
آمریکا مبتال به ویروس کرونا شدهاند.
سازمان جهانی بهداشت همچنین روز پنجشنبه۱۰ ،
بهمــن  ۳۰ -ژانویه  -گزارش کــرده که تاکنون ۹۸
مــورد ابتال به ویــروس کرونا در نقاط مختلف جهان
 به غیر از چین  -ثبت شــده اســت هر چند هنوزمرگــی مرتبط با این ویروس در خارج از چین گزارش
نشده است.
در وبســایت ســازمان خدمات درمانــی بریتانیا آمده
است ک بهترین راه برای جلوگیری از مبتال نشدن به
بیماریهای ویروسی مانند آنفلوانزا اینهاست:
 شســتن مرتب دستها با آب گرم و صابون دستکم به مدت  ۲۰ثانیه
 عدم تماس دست با چشمها و بینی تا حد ممکن داشتن سبک زندگی سالم پوشاندن دهان و بینی با ماسک هم یکی از راههاییاست که برای پیشگیری از انتقال ویروس از دست به
دهان توصیه شده است.

اما می خواهد تحریم های برداشته شود.

نه مرسی!

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

مجری مراسم زیبای

عقــدایرانی

عاصی شده این ملت غمناک ،نه مرسی
بیزار ز هر جفت شما پاک ،نه مرسی
گور پدر هرچه ترامپ است و ظریف است
ضحاک ،نه مرسی
وان رهبر بنشسته چو ّ
ما را نه امیدی به شما بیشرفان هست
نه هست به دل ها ز شما باک ،نه مرسی
پاسخ به ترامپ و به ظریف و به رئیسش
از جانب ما فاک ،فقط فاک ،نه مرسی!

در نقاط کشــورهای مختلف مردم از ماسک صورت
هنگام آلودگی هوا هم اســتفاده می کنند .به عنوان
نمونه در ســال های گذشــته به علت آلودگی شدید
هوای دهلی نــو ،دولت هند هزاران ماســک مجانی
از نــوع ان  ) N۹۵ ( ۹۵درجــه یک در میان کارکنان
شهرداری وگروه های آسیب پذیر توزیع کرده است.
این نوع ماســک در ایران هم فروخته و اســتفاده می
شــود .ســایت "گوگل ترنــدز" که میــزان محبوبیت
جستجوی کلید واژه ها را نشان می دهد ،حاکی است
که شــمار بیشتری از ایرانیان طی روزهای گذشته به
دنبال این نوع ماسک بوده اند .ولی پرسش اینجاست
آیا واقعا پوشــیدن ماســک در انتقال بیماری تأثیری
دارد؟ ویروس شناسان اعتقادی به موثر بودن ماسک
در جلوگیری از انتقال ویروس های هوازی ندارند.
با این حال شــواهدی موجود است که نشان میدهد
ماسک صورت می تواند به پیشگیری از انتقال ویروس
از دست به دهان کمک کند.
--------برای آگاهی بیشتر به مطلب صفحه بعد
رجوع کنید.

NOTAIRE-NOTARY

بازدرکنارتانبرایاجرای
مراسم زیبای عروسی تان
مبتنی بر رزرو قبلی
قیمتویژهبرایاگوست۲۰۲۰

ایران خواستار مذاکره با آمریکاست؛

و کانادائی

و بسیاری دیگر

سفرۀ
ع عقد
روس

_________________________

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

لیلیصمیمی

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

949-298-0204

هادی خرسندی  ۲۶ژانویه ۲۰۲۰

Voyages Lexus

دفتر ثبت رمسی ازدواج و طالق ( )CIVILو شرعی
کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی |

نشانی:

و

________________________________
1455 PEEL, local 148

•
•

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

مرکزکاریابیجوانان

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال :شیخ صاحل سیبویه
تلفن514-366-1509 :
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•
•
•

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
مسافرت های جتاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
فروش بلیت کلیه شرکت های
هواپیمائی و کشتیرانی (کروز)
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل

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

Cel.: 514-942-4178

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

www.cje-ndg.com

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

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

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

The CJE NDG offers:

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

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

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

5263 boul Cavendish

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

www.paivand.ca since 1993

نسل تازه ویروس کرونا چیست
و چقدر خطرناک است؟

 27ژانویــه  -نســل تــازهای از
ویروس کرونا یــا کرونا ویروس در
منطقهای از چین شیوع پیدا کرده
که تا کنون جان ده ها نفر را گرفته
اســت .مقامات چین از مردم این
کشور خواستهاند به شهر ووهان،
محل انتشــار این ویروس ،ســفر
نکنند و به ساکنان شهر هم توصیه
کردهاند در شهر بمانند.
تا کنون ابتالی هزاران نفر به این
ویروس گزارش شده است .به غیر
از چین مواردی دیگری از ابتال به
این بیماری در تایلند ،کره جنوبی،
ژاپن ،تایوان ،استرالیا و آمریکا هم
مشاهده شده است.
کارشناســان ســازمان جهانــی
بهداشــت در حــال بررســی ایــن
موضــوع هســتند که آیــا بیماری
جدید تهدیدی در ســطح جهانی
اســت و آیــا ســرعت و ســهولت
گســترش این بیمــاری در حدی
است که اعالم وضعیت اضطراری
و محدودیت سفرهای بینالمللی
را موجه جلوه دهد یا نه.
شــهر ووهــان چیــن بــا تقریبا ۹
میلیون نفر جمعیت شبکه حمل
و نقل عمومی را برای جلوگیری از
شیوع ویروس تازه می بندد.
در هفتــه ای که میلیون ها چینی
در آســتانه سال نو قمری به سفر
مــی روند ،به ســاکنان این شــهر
توصیه شده آنجا را ترک نکنند.
فرودگاه و ایســتگاه های قطار این
شــهر به روی مســافران خروجی
بسته خواهد بود.
دکتر تدروس قبریسوس ،مدیرکل
ســازمان بهداشــت جهانی ،گفت
که اینهــا "اقداماتــی خیلی قوی"

است که "نه فقط شیوع را کنترل
مــی کند ،بلکه انتشــار ویروس در
سطح بین المللی را به حداقل می
رساند".
•
درباره ویروس جدید چه
میدانیم؟
تعداد زیادی نمونه از بیماران مبتال
به این ویروس در آزمایشــگاههای
چین و ســازمان جهانی بهداشت
بررســی شــده و متخصصــان این
ویــروس را از خانــواده "ویــروس
کرونا"شناختهاند.
تاکنــون شــش نمونــه از ویروس
کرونا کشــف شــده بــود و با مورد
اخیر تعداد آن به هفت میرسد.
ایــن نــوع ویــروس جزو خانــواده
بزرگــی از ویروسهاســت کــه از
ویــروس ســرماخوردگی معمولی
تا عامل بیماری ســارس را شامل
میشود.
سارس در ســال  ۲۰۰۲در چیــن
باعث ابتالی بیش از هشــتهزار
نفر و مرگ  ۷۷۴نفر از آنها در جهان
شد.
تحقیقات نشان میدهدکه کدهای
ژنتیکی این ویروس نزدیکی زیادی
به ویروس سارس دارد.
•
عالئم ویروس جدید چیست؟
در معمولیترین حالت این ویروس
باعث ســرماخوردگی میشــود اما
در مــواردی باعــث ســندروم حاد
تنفسی یا همان "سارس" میشود.
نشــانههای ابتال به این ویروس در
انسان تب ،سرفه ،نفس نفس زدن
و تنگی نفس است.
•

پایان انتخابات در ایران...
اما در نهایت با وجود آنکه شــرایط
دســت نخــورده ماند ،هــم دولت
انتخابات را برگزارکرد و هم محمد
خاتمی و مهدی کروبی از شــرکت
در انتخابات حمایت کردند .گرچه
در آن انتخابــات نیــز در نهایــت
شماری از اصالحطلبان توانستند
در حــوزه انتخابیه تهران لیســتی
ارائه دهد.
بــا این حال نباید فراموش کرد که
شــاید حــذف از صحنه به دســت
شــورای نگهبان ،بهتر از شکست
احتمالــی در انتخاباتــی باشــد که
محمــد خاتمی گفته اســت حتی
ممکن اســت با تکرار او هم مردم

• آیا احتمال دارد که
ویروس جهش پیدا کند؟
ویروسهــا همیشــه در حــال تغییــر و
جهش هستند .اما اینکه به چه صورتی
تغییرمیکنندناشناختهاست.
خانــواده ویروس کرونا همیشــه ازگونه
حیوانــی به گونــه دیگری منتقل شــده
اســت .این ویروس برای انتقال آسانتر
ممکن اســت تکامل پیدا کند و موجب
ی سختتری شود .دانشمندان در
بیمار 
حالتحقیقدربارهاینموضوع
هستند.


ویروس چقدر
خطرناک
است؟
گفتــه
بــه
مقامــات چینی
ویــروس کرونــا در دوره نهفتگــی
یعنــی قبــل از بــروز نشــانه های
بیماری ،می تواند از فردی به فرد
دیگر منتقل شود.
تــا  ۲۷ژانویــه  ،۲۰۲۰تعــداد افراد
بیمار  ۳۰۰۰نفرگزارش شده و ۸۱
نفــر از آنهــا جان خود را از دســت
داده اند.
به نظر میرسد دوره درمان عفونت
ی است
ناشی از این ویروس طوالن 
بــه همین دلیل احتمــال دارد که
بیماران بیشــتری جان خــود را از
دست بدهند.
البته شمار دقیق مبتالیان به این
ویروس مشخص نیست.
•
این ویروس از کجا آمده است؟
ویروسهــای تــازهای که کشــف
شــدهاند ،معمــوال از حیــوان بــه
انسان منتقل شدهاند.
مثال منشــا ویروسهای کرونا که
در گذشــته همهگیر شده بود ،در
حیوانات بود.
ویــروس ســارس اول در خفــاش
شــروع شــد و بعــد بــه گربههای
ولگــرد منتقل شــد و بعــد هم به
انسان رسید.
از سال  ۲۰۱۴تا کنون که ویروس
مــرس در خاورمیانه موجب مرگ
 ۸۵۸نفر از  ۲۴۹۴بیمار مبتال شد،
از شتر به انسان رسیده بود.
محل انتقال این ویروس بازار غذای
دریایی در شهر ووهان اعالم شده
است ،با اینکه پستانداران دریایی
مانند نهنگ سفید میتوانند ناقل
ایــن ویروس باشــند امــا احتمال
اینکه این ویروس از حیوانات زنده
دیگر این بازار مثل مرغ ،خفاش،

>> ادامه از صفحه6 :

راضی به رای دادن نشوند.

سرنوشت نهضت آزادی در
انتظاراصالحطلبان؟
دو اعتراض سراســری دیماه  ۹۶و
آبان  ۹۸در ایران به گونه ای بود که
بسیاری معتقدند میزان مشارکت
در انتخابــات آتــی بســیار پاییــن
خواهد بود.
اخیرا اســحاق جهانگیری ،معاون
اصالحطلب حســن روحانی گفته
اســت" :اعتماد عمومــی در مردم
تنــزل پیــدا کــرده" و "تضعیــف
جایگاه رهبری میتواند برای ایران
خطرناک باشد".
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در بهمــن ســال  ،۱۳۹۶یــک
نظرســنجی دولتی نشــان میداد
دســتکم  ۷۴درصد مردم از وضع
موجود ناراضیاند.
بــه نظــر میرســد ایــن وضعیــت
اصالحطلبان را امیدوارکرده بود تا
شاید رهبر و نزدیکان و منتصبانش
راضــی به حضــور "مســتقل" آنها
شود.
بــه ویــژه آنکــه کــه اصالحطلبان
خاطــره خوبی از ائتالف و بســتن
لیســت بــه هــر قیمتــی ندارند و
بســیاری از نماینــدگان "لیســت
امید" پس از حمایت اصالحطلبان

خرگــوش و مار منتقل شــده
باشد بیشتر است.
•
سرایت این ویروس بین
انسانها چقدر آسان است؟
در همان ابتدای ماه دسامبر سال
گذشــته میالدی که ایــن ویروس
در انسان شناسایی شد ،مقامات
چینی گفتند این ویروس از انسان
بــه انســان منتقل نمیشــود .اما
در حــال حاضر مــواردی از انتقال
این ویروس از انســان به انســان،
شناسایی شده است.
پیتــر هوربی ،اســتاد از دانشــگاه
آکسفورد ،میگوید " :واضح است
که این بیماری از انسان به انسان
منتقل میشــود .اما سوال حیاتی
این است که چقدر انتقال آن آسان
است".
ویروس ســارس را انسانها به هم
میدهنــد امــا ویــروس مــرس به
ســختی از انسان به انسان منتقل
میشــود و تنهــا از راه تمــاس
مستقیم.
ویــروس جدید موجب عفونت ریه
میشود و با سرفه و عطسه همراه
اســت و احتمــاال از همین راه هم
سرایت میکند.
کشف این موضوع هم بسیار مهم
اســت که کدام افــراد در برابر این
ویروس آسیبپذیرتر هستند.
هنوز مشــخص نیســت کــه این
ویــروس در چــه دورهای بعــد از
انتقال ،موجب عفونت میشــود،
قبــل از بــروز عالئــم آن در بدن یا
هنگامــی کــه عالئمــش در بدن
شدید شد.
•
سرعت انتقال این ویروس چقدر
است؟
بــه نظر میآید شــمار مبتالیان به
این ویروس در مــدت چند روز به
به هزاران نفر است .اما در حقیقت

بسیاری از موارد تازه مبتال به این
ویروس ،از چند روز قبل بیمار شده
بودند و با تاخیر شناسایی شدند.
اطالعات کمی درباره نرخ رشد این
اپیدمی وجود دارد .اما متخصصان
معتقدندکه شمار بیماران مبتال به
این ویروس احتماال باالتر از موارد
ثبتشده است.
تا کنون مــواردی از ابتالی به این
بیمــاری در تایلند ،کــره جنوبی،
ژاپــن ،تایــوان ،اســترالیا و ایاالت
متحده هم مشاهده شده است.
این بیماری نخســتین بار در شهر
ووهــان چیــن بــروز کــرد و تمام
مبتالیــان بــه آن در کشــورهای
مختلف کسانی بودهاند که پیشتر
به این شهر سفرکرده بودند.
اما این نگرانی وجــود دارد که این
ویــروس توســط میلیونها نفرکه

برای جشــن ســال نو میالدی در
چین ســفر میکنند  ،در اواخر ماه
جاری میالدی ،همهگیر شود.
•
این ویروس چطور متوقف
میشود؟
واکســنی برای این ویروس وجود
نــدارد .بنابراین تنها راه جلوگیری
از ســرایت آن تشخیص زودهنگام
و درمان بیمار در قرنطینه است.
بایــد بــه دنبال افرادی گشــت که
با بیماران این ویــروس در تماس
بودهاند و آنها را زیر نظرگرفت.
در قدم بعدی باید محدودیتهای
مســافرتی ایجــاد کــرد و از
گردهماییهای عمومی جلوگیری
کرد.
•

از آنان و ورود به مجلس از همراهی
با این جریان اجتناب کردند.
در حــال حاضــر اصالحطلبــان
چندین بیانیه صادر کردهاند اما به
تصمیم مشخصی درباره انتخابات
مجلسنرسیدهاند.
به ویــژه آنکه آنها نــه کاندیداهای
کافی دارند و نه در صورت شــرکت
در انتخابــات مجلــس ،میتوانند
مطمئــن باشــند کــه سرنوشــتی
مشابه انتخابات شورای دوم شهر
انتظارشان را نکشد.
در آن انتخابــات کــه در ســال
 ۱۳۸۱و بدون نظارت اســتصوابی
برگــزار شــد ،حتی نهضــت آزادی
ی مذهبیهــا هم تواســتند
و ملــ 
نامــزد معرفی کنند .بــا این حال،
محافظــهکاران در انتخاباتــی کــه

میزان مشارکت آن  ۴۹درصد اعالم
شــد ،توانستند در انتخابات پیروز
شوند.
سرنوشــت اصالحطلبــان شــاید
وجــه تشــابهی بــا نهضــت آزادی
داشــته باشــد ،گروهی که مهدی
بــازرگان رهبر آن ،زمانی به عنوان
نخســتوزیردولت موقــت پس از
انقــاب انتخــاب شــد و بعدتر در
مجلــس اول هم موفقیتهایی به
دست آورد.
اما پــس از اختــاف این گــروه با
جریــان حاکم و بالفاصلــه پس از
ت آنها
مجلس دوم ،نه تنها صالحی 
از سوی شــخص آیتالله خمینی
بــرای حضــور در انتخابــات هرگز
تایید نشد ،بلکه پس از آن ،همواره
بــه عنــوان گروهی کماثــر و البته

بیرون از دایره قدرت باقی ماندند.
دوران جانشینی رهبر:
سیاست یکدستسازی ،بدون
نگرانی از میزان مشارکت
بــا عدم تحقــق وعدههــای دولت
دوازدهم ،بحران فراگیر اقتصادی
و حضــور بیرمــق فراکســیون
امیــد اصالحطلبــان در مجلس،
بــه نظــر میرســید اصولگرایان با
اعتمــاد به نفس بیشــتر خــود بر
روی پیروزیشان حساب باز کرده
بودند.
پس هدف از حذف اکثریت مطلق
چهرههای شاخص اصالحطلبان و
همچنین نمایندگان فعلی و همسو
با آنها در مجلس چه بوده؟

{>> ادامه در صفحه}32 :
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انواعلوازمیدکیاتومبیلهای

سرنگونی پرواز  ۷۵۲به روایت
یک«نویسندۀنانجیب»...

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
سپیدهگرگانی
از بامــداد  ۱۸دی کــه حامــد
اســماعیلیون ،نویســنده و
دندانپزشــک مقیم کانادا ،کشته
شدن دختر و همســرش در پرواز
 ۷۵۲را خبر داد تا امروز که بیش از
دو هفته از اعالم سرنگونی هواپیما
بــا موشــکهای ســپاه میگذرد،
او تنها کســی اســت از بازماندگان
قربانیــان ایــن پــرواز کــه هــر روز
مینویسد.
حامد اســماعیلیون پیش از آنکه
دندانپزشک باشد ،داستاننویس
اســت و اکنون نقاب مــدارا را هم
کنــار گذاشــته و خشــم و نفــرت
خــود را روایت میکند تا جایی که
خــودش را بهکنایه «نویســندهای
نانجیب» مینامــد که نمیخواهد
فرامــوش کنــد ،و همــه را هم به
شهادت میگیرد.
«فرامــوش نکــردن» حــوادث
اینروزهــا و ماههــا از جاریترین
واگویهها در دنیای مجازی و البد
در پی آن در دنیای واقعی است.
هشــتگهای حاوی پرسش شاید
ابتداییتریــن حرکــت اجتماعی و
همگانی مردمی است که این روزها
بیشتر از پیش ،وگویا از خودشان،
میپرسند چرا سرنوشتمان چنین
شد.

ایــن پرســشها ناخــودآگاه راهی
به ســوی فکــرکردن بــاز میکند.
کلمهها معنای تازه پیدا میکنند.
بارهــای ســنگین خــود را زمیــن
میگذارند و بارهــای تازه بر دوش
میکشــند .یکــی از ایــن کلمهها
واژهی «شهادت» است.
شــهادت دادن و گــواه و دلیــل
و مــدرک آوردن ،انــگار تاریــخ
معاصرمان را به چالش میکشد.
از کارکردهــای بیشــمار ادبیــات
و هنــر ،شــرح و شــهادت دادن
در تاریــخ اســت .اینترنــت و
شــبکههای گســترده آن امــکان
بایگانــی و جســتوجو و انتشــار
ایــن شــهادتنامهها را آســان
میکنــد و ایــن روزها یکــی از این
شهادتنامهها همین نوشتههای
روزانهحامداسماعیلیون،نویسنده
داغدار و همسر پریسا و پدر ریرا،
است که در پرواز  ۷۵۲تهران به کی
یف در بامداد تاریک  ۱۸دی  ۹۸در
آســمان تهران با دو موشک سپاه
پاسداران همراه با  ۱۷۴مسافر دیگر
کشته شدند.
این تنها شکل خبری ماجراست؛
کلماتــی بــیروح در ســاحت یک
گــزارش هماننــد صدها گــزارش
فاجعهبار دیگر کــه در دنیا مخابره
میشــود و اهمیت آنهــا در دادن

اطالعات اســت .اما آنچه معنای
گزارشــی تاریخی و تأثیرگذار برای
نســلهای دیگر اســت و دانستن
دقیق آنچه بر ما گذشــت ،از دل
کلمات نویســندهای مثــل حامد
اســماعیلیون بهعنــوان حنجــره
خانــواده مســافران آن پــرواز و
ایرانی حاال پرسشــگر
میلیونهــا
ِ
فریــاد میشــود؛ مؤثرتریــن،
تراژیکتریــن ،مســتندترین و
بهروزترین رمانی که او میتوانست
در طول دوره حرفهای ادبیاش که
کوتاه بود و پر از درد ،بنویسد.
پــرواز  ۷۵۲شــاید مدلــی از همــه
جامعه ما نبود ،اما نمونهای بود از
قشر متوسطی که راه فرار از فالکت
را در تحصیل و اعتال بخشیدن به
زندگی فــردی خود بیرون از خاک
وطــن میجســت و میدانســت.
ً
کامال منطقی بعد از تالش
نتیجۀ
بیثمر برای تغییر و اصالح:
ً
«مــن
اصــا در ایــن سیســتم
کوچکتریــن جایــی نــدارم ،پس
بگذار اجاق کوچک خــودم را فراز
کنم و آینده خــودم و خانوادهام را
بســازم ».ایــن تفکــرکمابیش در
پرواز  ۷۵۲جاری و ساری بود.
جاودانگی ،این بزرگترین ویژگی
ادبیات مکتوب ،آشفتهساز خواب
سیستمهای معیوب و خودکامه،

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

با تع

یین وقت قبلی

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

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

همان است که از دل ادبیات
بیرون میآید.
پس از این بیست روز ،پریسا
و ریرا حــاال در زندگی خیلی
از ما چنان جــان گرفتهاند و
زندهانــد که گویی بخشــی از
حکایت زندگیمان شــدهاند؛
حکایت مکــرر همه مســافران آن
پــرواز .پریســاها ،ریراهــا و حتــا
خرسهــای عروســکی و الی فیل
صورتــی ،ورقهــای کتابهــای
تــوی عکسهــا ،اینهــا همــه
شخصیتهای این غمنامه سترگ
شــدهاند؛ شخصیتهایی که حاال
انگار با مرگشــان رگ و خون پیدا
کردهانــد و دویدهانــد در زندگی ما
مردم ایران ،و حامد اسماعیلیون
دارد بهنیابــت از بقیــه برایمــان
مینویسد.
«...کاش ریرا به جای لحظهای
رد شدن از جلوی دوربین ،طوالنی
میایستاد و من سیر میدیدمش.
برای آخرین بار ،آخرین بار ،آخرین
بــار .تو نمیدانــی آخریــن بار چه
ترکیب مشمئزکنندهی عذابآوری
است»...
این جریانی اســت کــه راه افتاده و
جلویــش را نمیتــوان گرفت .اگر
ســالهای پیش با سانسور وزارت
ارشــاد جلوی قلم نویســندههایی
مثل حامــد اســماعیلیون گرفته
شــد ،اگــر کتابها توقیف شــد و

روزنامهها و روزنامهنگارها محدود
شــدند ،حاال با این جریــان آزاد و
شــبکههای درهمتنید ه انتشــار و
همخوانــی و هشــتگها ،قصهها
صفحه به صفحه نقل میشوند.
این حرکت را نه میتوان با قناســه
و تکتیرانــداز خفــه کــرد و نــه با
گاز اشــکآور و فلفــل تاراند و نه با
موشــک تور آن را منفجرکرد .این
همــان چیزی اســت کــه در روح
ادبیــات و گزارش وقایــع به تاریخ
وجود دارد و حتی با مسدود شدن
اینترنــت هــم متوقف نمیشــود.
تعریــف کــردن و نوشــتن و زنده
نگاه داشتن تصویرها و وقایع« ،به
جشن نشستن زندگی»های برباد
رفته است.
«...وقتی برگشتم به من بگویید.
از خاطــرات دخترهــا بگوییــد .از
جزئیات کوچکی که میدانید .گریه
نخواهم کرد .قــول میدهم زاری
نخواهــم کرد .قــول میدهم .من
ایــن دو زندگی کوتاه را به جشــن
خواهم نشســت .روزهای خوب را
به یاد بیاورید».

نویســنده گویا دارد به مردم
نوشتن درد
یاد میدهد که با
ِ
و با نوشتن آنچه بر ما رفته
در این سالها ،با یک تیر دو
نشان بزنند .خود را آرام کنند
و روح و روانشــان را از آوار
غم و ناامیدی بیرون بکشند
و دیگــر و مهمتــر آنکه شــهادت
بدهند و همه را به شهادت بگیرند،
تا جلــوی فراموشــی را بگیرند ،تا
تمریــن و ورزش ذهنهای بســته
و بیحرکــت بشــوند ،تــا بیاعتنا
نماننــد ،تــا فرامــوش نکــردن و
جاودانگــی را با ســادهترین کارها
رواج بدهند و از دســتی به دســت
دیگری منتقل کنند.
در ســاعات پایانــی نوشــتن ایــن
یادداشــت ،حامد اسماعیلیون در
کنار تابوت همسر و دخترش نقاب
مدارا را کنارگذاشته و حاال در سایه
آزادی بیان میتواند خشم و نفرت
خــود را ابراز کنــد و این به وضوح
نشانگر فشار و باجخواهی از سوی
جمهــوری اســامی و معاملــهای
است که با اجساد قربانیان در قبال
ســکوت خانوادههایشان میکند،
چه در ماجرای شلیک به هواپیما
و چــه در اعتراضــات آبــان  ۹۸و
اعتراضات دی  ۹۶و حتی در سال
.۸۸

{>> ادامه در صفحه}28 :

مداد ،مجله آنالین مونتــرال

مـداد را آبونه شوید:

www.medad.ca

از مطالعه «مداد» لذت ببرید و خواندن آن را به دوستانتان هم توصیه کنید.
«مداد» ،مجله آنالین فارسیزبانان مونترال438-738-8068 :
3285 Cavendish Blvd, Apt 355 Montréal, QC

PARTICIPATE in our
COMMUNITY

کامیونیتی
شانه به زیر یک چرخ...

ضرورتی جدی تر،
بزرگ تر و مهم تر
از من و شما...

در فعالیت های اجتماعی :ما رقیب هم نیستیم؛
مـکمل یکدیگریم...
ما ُ
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اقتصاد...

ایران از دیدگاه شفافیت بینالملل:
سالبهسالفاسدتر...

فریدون خاوند
در تازهترین گزارش ســازمان
«شــفافیت بینالملــل» ،که
پنجشنبه  ۲۳ژانویه منتشر شد،
 ۱۸۰کشور جهان از جمله ایران از
لحاظ درجه آلودگیشــان به فساد
مالی بررسی شدهاند.
شــفافیت بینالملل یک سازمان
غیردولتی اســت که مقر اصلیاش
در آلمــان قــرار داد و  ۲۷ســال
پیــش ،به ابتکار پتر ایگن (Peter
 ،)Eigenبا هدف مبارزه با فساد
در دستگاههای دولتی کشورهای
گوناگــون جهــان و نهادهــای
بینالمللی پایهگذاری شد و امروز،
در زمینه ماموریت تخصصیاش،
هــم در محافــل کارشناســی و
دانشــگاهی و هم از دیــدگاه افکار
عمومی ،شــهرت و اعتبــار فراوان
دارد.
گزارش تازه شــفافیت بینالملل،
که بر پایــه دادههای ســال ۲۰۱۹
تهیه شده است ،از فرو رفتن هرچه
بیشتر جمهوری اسالمی ایران در
کام فساد خبر میدهد.
فساد چیست و فاسد کیست؟
بدون شناخت فســاد و ریشههای
آن ،مبــارزه بــا این پدیده بســیار
قدیمــی و گســترده امکانپذیــر
نیست.
در رسالهای پیرامون هنر سیاست
که  ۲۳۰۰ســال پیش ،بــا عنوان
«آرتاشاســترا» نگاشــته شــده،
صدراعظــم یکــی از کشــورهای
واقــع در شــبهجزیره هنــد درباره
بهترین روشهای مبارزه با فساد
قلمفرسایی کرده است .همچنین
بخش مهمی از خطابههای مشهور
سیســرون ،دولتمــرد امپراتوری
روم ،بــه رویدادهایــی اختصــاص
دارد که با فساد و فاسدان مرتبط
بودهاند.
تجربه جهانی نشان میدهدکه تنها
راه مهار این پدیده قدیمی پایهریزی
نهادهای نیرومندی است که از راه

ایجاد «حکمرانی خوب» (Good
 )Governanceاجــازه ندهنــد
فاســدان با دســتاندازی بر اموال
و امتیازهای دیگران ،ثروت و رفاه
خویش را افزایش دهند.
بــه بیــان دیگــر ،فســاد را نبایــد
پدیدهای صرفا اخالقی به شمار آورد
و از راه موعظه و «امر به معروف»
نمیتوان به جنگ آن رفت.
در واقــع ،فســاد از ســاختارهای
ناهنجــار حکومتــی و نهادهــای
نادرســت اقتصــادی و اجتماعــی
سرچشمه میگیرد و بدون اصالح
ساختارها و نهادها نمیتوان با آن
مقابله کرد.
از دیــدگاه ســازمان شــفافیت
بینالملل ،فســاد مالــی بهمعنای
سوءاستفاده از موقعیت سیاسی و
دولتی برای دستیابی به امتیازهای
مــادی و منافع شــخصی اســت.
ولی ایــن تعریف کلی به مــا اجازه
نمیدهد درجه فســاد را در این یا
آن کشور اندازه بگیریم.
البتــه میدانیم که هیچ کشــوری
در جهان از فساد در امان نیست،
اما میــان ژاپن و آلمان از یکســو
و پاکســتان و ایران از سوی دیگر،
تفاوت از زمین تا آسمان است.
از ســویی ،بخش بســیار بزرگی از
اعمالی که در محدوده تعریف فساد
میگنجند ،در نهایت پنهانکاری
انجام میگیرند ،تا جاییکه ارزیابی
کمیت وکیفیت اینگونه اعمال در
کشورهای گوناگون و طبقهبندی
کشــورها بر پایه ایــن ارزیابی ،اگر
ناممکن نباشــد ،دستکم بسیار
دشوار است.
برای تشــخیص ســطح فســاد در
یک کشــور ،آیا میتوان بر شــمار
پروندههایی تکیه کرد که در ارتباط
با پدیده فساد در محاکم قضایی آن
کشور بررسی میشوند؟
آیــا هرچــه پروندههــای فســاد در

محاکم کشــور بیشتر
باشــد ،آن کشــور
فاسدتر است؟
پاســخ منفــی اســت،
زیــرا در کشــورهای
برخــوردار از نهادهای
پــاک و اســتوار ،افراد
فاســد خیلــی زود بــه
دام میافتنــد و بــه
دادگاههــا کشــانده
میشــوند ،حال آنکه
عناصــر فاســد در
کشورهای دیکتاتوری
و آشــوبزده معمــوال
از چنــگ عدالــت
میگریزند.
به عبارت دیگر ،شمار پروندههای
مرتبط با فساد در دادگستری یک
کشــور نمیتواند مالک تشخیص
درجه فساد باشد.
پس برای اندازهگیری ابعاد پدیده
فساد درکشور چه بایدکرد؟
ســازمان شــفافیت بینالملــل از
شــاخصی به نام «ادراک فســاد»
اســتفاده میکنــد .از آنجــا کــه
فساد شفاف نیســت و فاسدان در
تاریکخانه عمل میکنند ،سازمان
موردنظــر بــه این نتیجه رســیده
اســت کــه باید بــا نظرخواهــی از
صاحبنظــران ،بهویــژه محافــل
کارشناســی و فعــاالن اقتصــادی
داخل و خارج کشــور ،درک آنها
از دامنــه فســاد در آن کشــور را
تعریــف و تبییــن کــرد .بهعنوان
نمونه ،از صاحبنظران امور ایران
و مسئوالن محافل کس 
بوکار در
ایــن کشــور و نیز ســرمایهگذاران
خارجــی و محافلــی کــه در دوره
موردنظر با ایران ارتباط داشتهاند
پرسیده میشود درباره دامنه فساد
در این کشــور چه برداشتی دارند.
آنهــا با نهادهای گوناگون دولتی
و صاحبمنصبــان حکومتــی در
ارتباط بودهاند و میدانند که برای
گــذار از موانع گوناگون به دریافت
«امضاهای طالیی» نیــاز دارند.
این تجربه در عرصههای مختلف،
دریافت یا «ادراک» آنها از گستره
پدیــده فســاد در ایــران را شــکل
میدهد.
ادراک فســاد طبعا شاخصی است
مرکب که بر مظاهرگوناگون فساد
تکیه میکند از جمله رشوه ،ز دوبند
با صاحبمنصبــان دولتی ،دزدی
منابــع مالــی عمومــی ،اختالس
در خری دوفروشهــای دولتــی از
راه مزایــده و مناقصــه و غیــره .با
استانداردسازی مالکهای مرتبط
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St. Laurent Adult
Education Centre

514-337-3856
www.slaec.ca

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

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

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

بــا ادراک فســاد در حوزههــای
گوناگون و جمعآوری پاســخهایی
که به پرســشهای مشخص داده
میشــود ،بــه کشــورها در زمینه
شــاخص ادراک فساد معدلهایی
از صفــر تا صد تعلــق میگیرد که
صفر نشــاندهنده فساد مطلق و
صد بیانگر پاکی مطلق یک کشور
است.
در تازهتریــن گــزارش ســازمان
شــفافیت بینالملــل ،ده کشــور
دانمــارک ،نیوزیلنــد ،فنالنــد،
ســنگاپور ،ســوئد ،ســوییس،
نروژ ،هلند ،آلمان و لوکزامبورگ
در سال  ،۲۰۱۹با به دست آوردن
معدلهایــی بیــن  ۸۰تــا  ،۸۷از
لحاظ پــاک بودن در صدر جدول
ادراک فساد قرار دارند.
ده کشــور ســومالی ،ســودان
جنوبی ،سوریه ،یمن ،ونزوئال،
ســودان ،گینــه اســتوایی،
افغانســتان ،کره شمالی و لیبی
نیز با کسب معدلهایی بین  ۹تا
 ،۱۸در ته جدول جای دارند.

جایگاه ایران در جدول
«ادراک فساد»
گزارشهــای ســازمان شــفافیت
بینالملــل نشــان میدهــد کــه
شــاخص ادراک فســاد در ایــران
سالبهسال بدتر میشود.
بر پایه ارزیابی این سازمان ،معدل
این شاخص در ایران از  ۳۰در سال
 ،۲۰۱۷بــه  ۲۸در ســال  ۲۰۱۸و
 ۲۶در ســال  ۲۰۱۹کاهــش یافته
و همزمــان ،جایگاه ایران در میان
 ۱۸۰کشــور بررسیشــده در ســه

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

ســال متوالی ،از رده  ۱۳۰به ۱۳۸
و سپس ۱۴۶ ،سقوط کرده است.
به بیــان دیگــر ،جایگاه ایــران در
ردهبنــدی کشــورها از لحــاظ
شــاخص ادراک فســاد ،در ســال
 ۲۰۱۹نسبت به سال  ۲۰۱۸هشت
پله و نسبت به سال  ۲۰۱۷شانزده
پله تنزل یافته است.
در آخرین گزارش سازمان شفافیت
بینالملــل ،در  ۲۳ژانویــه ســال
جــاری ،نــام ایران از لحاظ فســاد
مالــی در رده کشــورهایی چــون
بنــگالدش ،موزامبیک ،نیجریه و
آنگوال قرار دارد.
شمار زیادی از کشورهای آفریقایی
کــه پیشتر در صدر فاســدان قرار
داشتند امروز با فاصله بسیار زیاد،
از ایــران پاکترنــد .اگــر ایــران در
ردهبنــدی شــفافیت بینالملل به
رده  ۱۴۶سقوط کرده است ،کشور
سنگال در ســال جاری در رده ۶۶
قــرار دارد و بدینســان ۸۰ ،پلــه
پاکتر از جمهوری اسالمی است.
بورکینافاسو نیز در همین جدول،
از لحــاظ شــاخص ادراک فســاد،
 ۶۱پله پایینتر از ایران و به فســاد
مالی کمتری آلوده است .حتی در
منطقــه خاورمیانه ،ایــران یکی از
فاسدترین کشــورها ارزیابی شده
اســت .در میــان  ۱۸کشــور ایــن
منطقــه ،امارات متحــده عربی با
قرارگرفتن در رده  ،۲۱حتی پاکتر
از فرانســه و آمریکا تشخیص داده
شده است .در عوض ،ایران با رتبه
 ،۱۴۶در رده چهاردهم خاورمیانه
ایستاده اســت و فقط چهار کشور
بحــرانزده عراق ،لیبــی ،یمن و

سوریه وضعیتی بدتر از ایران دارند.
بــد نیســت بدانیم کــه در همین
منطقــه خاورمیانه ،کشــور اردن
از لحاظ شــاخص ادراک فساد در
رده  ۶۰قرار دارد و در واقع ۸۶ ،پله
پاکتر از ایران است.
با توجه به مجموعــه این دادهها،
بایــد پرســید جمهوری اســامی
ایــران ،بــا ایــن درجــه از فســاد،
قرار اســت چــه ارزشهایــی را به
کشورهای همسایه صادر کند؟
منصفانه بایــد پذیرفت که رهبران
انقالب اسالمی ۱۳۵۷به هموطنان
خود وعده نداده بودند ایران را به
پای ژاپن یا آلمان خواهند رساند و
اصوال چنین مالحظاتی برای آنها
چندان مطرح نبود.
اما پایهگذاران جمهوری اســامی
مدعــی مبــارزه بــا فســاد بودند و
بــه مــردم اطمینــان میدادند که
میخواهنــد بــر پایــه ارزشهــای
اســامی ،پاکترین نظام سیاسی
تاریــخ ایــران را به وجــود بیاورند.
در مقدمه قانون اساسی جمهوری
اســامی جملــهای هســت کــه
یــادآوریاش در مقایســه بــا آنچه
امــروز در ایــران میگذرد ،بســیار
پرمعناست:
«در ایجــاد نهادهــا و بنیادهــای
سیاســی ،که خــود پایه تشــکیل
جامعــه اســت ،بــر اســاس تلقی
مکتبــی ،صالحــان عهــدهدار
حکومت و اداره مملکت میگردند و
قانونگذاری که مبین ضابطههای
مدیریــت اجتماعی اســت بر مدار
قرآن و سنت جریان مییابد».

{>> ادامه در صفحه}12 :
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تحلیل...

فن آوری و طب اسالمی ،نه!
علوم انسانی و اجتماعی اسالمی ،حتما!

مجیدمحمدی
 26ژانویــه  -در فیلمی که از یک
مراســم کتابســوزان در ایــران
منتشــر شده اســت ،یک روحانی
به نام تبریزیان یک کتاب درســی
پزشــکی (طبهاریســون) را بــه
آتش میکشــد و حاضران صلوات
میفرستند .او مخالف جدی طب
جدیــد و داروهــای شــیمیایی و
طرفدار طب اسالمیاست.
در مقابــل ایــن دیــدگاه ،اخیــرا
ویدیویی از سخنان عبدالله جوادی
آملــی ،فقیه و فیلســوف رســمی
جمهوری اســامی ،منتشر شده
اســت که "طب نبوی" مورد نظر
برخی در ایران را نقد میکند .زمان
ضبط این ویدیو روشن نیست اما
موضوع سخن او ،با توجه به تداوم
پروژه اســامیکــردن علم و هنر
و سیاســت و جامعه و فرهنگ در
جامعه ایران ،توسط حکومت دینی
کهنه نشده اســت .فرزندهاشمی
شــاهرودی نیز مرگ پــدرش را به
پیروی او از طب اســامینســبت
میدهد.
جوادی در این ویدیوی  ۵۴ثانیهای
به دو موضوع برای رد کردن طب
اسالمییا نبوی اشاره میکند:
 )۱ایــن که طب موضوعی تجربی
است و تشــخیص بیماری باید با
تجربه و استفاده از همه ابزارهای
مادی همراه باشد)۲ .
 ۹۵درصــد روایات گفته شــده (به
قــول وی شــش هــزار) در حــوزه
ســامت و طبابــت بــدون ســند
موثق هستند و نمیتوان به آنها
تکیه کــرد .او حتی وقتــی از طب
نبوی ســخن میگویــد ،پوزخند
میزنــد .اینگونــه پوزخندهــا
از روحانیــون شــیعه هنگامــی
کــه از اخــاق اســامی ،اقتصــاد
اســامی ،جامعهشناسی اسالمی
و روانشناســی اســامیســخن
میگوینــد ،دیده نمیشــود ،بلکه
آنها بــر این امور اصرار داشــته و
چهل سال است که ادعای اسالمی
کردن این گونه دانشها را دارند.
ابعاد پروژه اسالمیسازی
با یا بــدون ســخنانی از این قبیل
از ســوی جــوادی آملــی یــا دیگر
روحانیون ،جمهوری اســامیاز
روز اول داســتان طب اســامییا

روحانیون شیعه اگر
نتوانند پزشکی حاذق در
ایران پیدا کنند به آملان
و بریتانیا میروند
الکترونیک و مکانیک اســامیرا
 که عدهای بدان باور داشــتند،بــه عنــوان سیاســت خــود اتخاذ
ی علوم
نکرد .موسساتی مثل آکادم 
اســامی(تحت نظــر منیرالدین
حســینی در قــم) میخواســتند
همه علــوم  -از جملــه ریاضیات
و فیزیــک و شــیمیو قلمروهای
فنــی ،را اســامیســازند ،اما این
نوع فعالیتها حتی از ســوی اکثر
روحانیــون و متحــدان آنهــا هم
جــدی گرفته نشــد .در این میان
به سرعت حیطههای کشاورزی و
پزشــکی و مهندســی و حتی علوم
دقیقه از اسالمیســازی حکومتی
کنارگذاشه شدند .علوم اجتماعی
و انســانی اما همچنــان تحت این
برنامه قــرار دارد و در چهل ســال
گذشته صدها میلیارد تومان برای
این پروژه مصرف شــده است  -از
مجــرای جهاد دانشــگاهی و مرکز
نشر دانشگاهی (که بعد از انقالب
فرهنگی شکل گرفتند) تا موسسه
سمت و دفتر همکاریهای حوزه
و دانشــگاه و ســرازیرکــردن دهها
میلیــارد تومان به جیب مصباح و
شرکا برای انجام این کار.
در کنــار ایــن امور صدها شــاگرد
مصباح یزدی بــا بورس تحصیلی
بــا هزینــه هــای گــزاف ،بــه
دانشگاههای غربی اعزام شدند تا
با فرا گرفتن علوم غربی این فرایند
اسالمیسازی را تسریع کنند.
اما هیچ چیز از این هزینهها حاصل
نشد بجز گرین کارت و شهروندی
کشورهای اروپایی و امریکا وکانادا
بــرای این گروه یا مشــاغل دولتی
برای کسانی که به ایران برگشتند.

چرا اسالمیسازی علوم
اجتماعی و انسانی؟
راســتی چــرا حکومــت دینــی
اسالمیسازی در حوزههای فنی و
پزشکی وکشاورزی و علوم دقیقه را
واگذاشت و اسالمیسازی در حوزه
علوم انســانی و اجتماعی و هنر و
ادبیات را به جد دنبال کرد؟

 4دلیل روشن برای این کار
وجود دارد:
•
 .۱روحاینــت شــیعه خود
را در شــناخت انســان و
جامعه و معــارف و علومی
ماننــد فلســفه و اقتصاد و
فرهنــگ و هنــر و ادبیــات
و قضــا ،متخصــص و
کارشــناس میدانــد و بــه
دانش اموختگان این علوم
در دانشــگاههای غربــی
اعتمــاد ندارد .در شــریعت
و متــون دینــی میتــوان
چیزهایی شبیه به این موضوعات
یافت که روحانیت شــیعه (با اتکا
بــر دو بــاوری کــه رطــب و یابس
در قرآن هســت و مقدسان شیعه
همه چیزدان هستند و در روایات
همه چیز هســت) را متقاعد کرده
کــه ایــن علــوم را در دســت خود
بگیرند .همچنیــن در رقابتهای
ایدئولوژیک با مارکسیســتها -
که ایدئولوژی مارکسیستی را علم
میپنداشتند ،آنها هم ایدئولوژی
اســامیرا که خود ساخته بودند
علم تلقی میکردند.
•
 .۲روحانیون شیعه برای حکومت
کردن به ابزارهای قدرت نیاز داشته
و دارند .تکنولوژی این ابزارها را به
دســت آنها میهد؛ از تکنولوژی
تولید ســاحهای کشــتار جمعی
(هسته ای ،میکروبی و شیمیایی)
تا کنترل ارتباطات مردم با شنود،
از ابزارهای جاسوســی تا وســایل
ســرکوب اعتراضــات خیابانــی .از
همیــن جهــت هیچ فقیهــی فتوا
نداده که گاز اشــکآور یا ابزارهای
شنود تلفنی حرام است اما فقهای
حکومتــی به دنبــال ایــن بودهاند
کــه آمــوزش زبان انگلیســی را در
مدارس ممنوع کنند ،در حالی که
در حوزهها تدریس میشود.
•
 .۳روحانیت شیعه از حیث اصولی
و بنیادی ،همیشه منافع شخصی
وگروهــی خود را بر منافع عمومی
ترجیح داده اســت .طب اسالمی
از نظــر آنها وجود نــدارد و نباید
جلوی انتقال علم پزشــکی مدرن
را گرفــت .چــون به نفــع اعضای
این قشر نیســت که خود را با گل
گاوزبــان یا عرق نعنــا یا حجامت
مــداوا کنند ،اما جامعه را میتوان
بــا امر به معروف و نهــی از منکر،
سنگســار و قطع دست و انگشت
اداره کــرد .روزی کــه سنگســار
و قطــع انگشــت گریبــان اعضای
خانواده آنها را بگیرد حتما با این
دستورات نیز مقابله خواهند کرد.
مقابله آنها نیز بسیار ساده خواهد
بود :شک و تردید در سند روایات
یا اجتهاد بر اساس مصالح اسالم.
روحانیون شیعه اگر نتوانند پزشک
حاذقی برای بیماری خود در ایران
پیدا کننــد ،بالفاصله بــه آلمان و
بریتانیا میروند؛ اما با اســتفاده از
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متخصصان خارجی برای توســعه
اجتماعی و اقتصادی کشور (مثل
اســتخدام مدیر برای شرکتهای
بزرگ) مخالفــت میکنند .مربی
خارجــی بــرای تیم ملی مشــکلی
ندارد چون با فوتبال میتوان افکار
عمومیرا جهت داد ،اما کارگردان
غربــی یــا رهبــر ارکســتر غربی یا
خواننده غربــی نمیتواند در ایران
کارکنــد .نمایش فیلــم خارجی یا
کنسرت هنرمندان خارجی ممنوع
اســت چــون از آنهــا نمیتــوان
استفاده تبلیغاتی کرد.
•
 .۴از علــم پزشــکی یــا انــواع
مهندسیها یا فنون کشــاورزی و
فیزیک و شیمی ،نمیتوان به راحتی
اســتفاده تبلیغاتی کرد یــا آنها را
برای ذهنشــویی مورد اســتفاده
قــرار داد (تجربه شکســتخورده
مارکسیســم در این بــاب ،در برابر
آنهاســت) اما از علــوم اجتماعی
و انســانی ایدئولوژیک میتوان در
این جهت استفاده کرد .روحانیون
میخواهند نگرشهــای کالمیو

اجتماعی و انسانشناختی خود را
تحتعنوانفلسفه،جامعهشناسی
و اقتصاد و روانشناســی به مردم
ایــران بفروشــند .آنهــا تصــور
میکنند با تغییر بستهبندی احکام
شریعت به علم روز ،میتوان تا ابد
مخاطبان را فریب داد .کتابهای
جامعهشناســی و روانشناســی و
اقتصاد اسالم ِ
ی تنظیمشده با دهها
میلیارد تومان هزینه را ورق بزنید:
بر مشــتی آیــه و حدیــث و احکام
شریعت پوششــی علمی کشیده و
آنها را با عناوین تازه میفروشند.

پرسشهایکلیدی
برای جوادی آملی و دیگر قائالن به
وجود نداشــتن طب و الکترونیک
ی و در عیــن حال
و رایانــه اســام 
باورمنــدان بــه جامعهشناســی و
روانشناســی و اقتصــاد اســامی
میتــوان ســئوالی مطــرح کــرد.
بــا اتــکا بــه همــان دو اســتدالل
ســاده آغاز این بحــث ،آیا در علوم
اجتماعــی و انســانی عرفــی مثل
اقتصــاد ،تاریــخ ،علــوم سیاســی

و جامعهشناســی بنــا بــر تجربه و
مشاهده نیســت؟ اگر هست ،چرا
دســت از ســر آنها بر نمیدارند؟
چه تفاوتی است میان سونوگرافی
و نظر سنجی میدانی ،میان تحلیل
دادههــا در علــوم اجتماعی (مثال
بر اســاس رگرســیون) و پزشــکی
(کاردیوگرافی) ،و میان تجویز دارو
(در پزشکی) و سیاستگذاری (در
اقتصاد و جامعهشناسی)؟
چرا تحــول و تکامل و خطاپذیری
در یکــی پذیرفتــه میشــود و در
دیگری نه؟ چــرا خدا در یک گروه
دســتورات را در قــرآن و روایات به
ودیعــه گذاشــته و در دیگــری ،به
انسان واگذارکرده است؟
مگــر روایــات مربــوط بــه اقتصاد
ی معتبر
و چامعهشناســی اســام 
هســتند؟ چهــل ســال اســت که
متخصصــان علــوم اجتماعــی و
انســانی این ســئواالت را پرسیده
و پاســخی از مقامــات جمهــوری
اســام 
ی و روحانیــون شــیعه
نگرفتهاند.
•
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ایران...

مشاور امالک در مونتریال:
مسکونی و جتــاری

کار دشوار البی جمهوری اسالمی ایران:
مالهکشی ،ذهنخوانی و دروغبافی

 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

البی جمهوری اسالمی ایران هم مانند خود آن غیرعادی است

در موارد
مجیدمحمدی
اسم آن چندان مهم
درخواست سه سناتور متعددی مواضع نیست) تنها از جنس
حقوقینیست.
امریکایی از دادستان البی جمهوری
البــی
معمــوال
کل امریــکا بــرای اسالمی ایران
تحقیــق در عملکــرد
شــرکتها و دولتها
نایــاک ،گروههــای با رژیم حمایت
بــه ترویــج و تبلیــغ
ی یــا کننده از آن
متهــم بــه البــ 
رســمی
مواضــع
داللی برای جمهوری متفاوت است
تامینکننــده مالــی
اســامی ایــران را بــا
خــود میپردازنــد تا
یک دشواری حقوقی جدی مواجه منافــع آنهــا را تامیــن و حفاظت
ساخته است.
کنند.
اما مشکالت این پدیده (چه آن را بــه عنــوان مثــال ،مواضــع البی
البی بنامیم یا داللی از برنامههای اســرائیل در ایاالت متحده همان
جمهــوری اســامی ایــران در مواضع رسمی دولتهای اسرائیل
پایتختهای اروپایی و امریکایی؛ (و بخشهایی از مردم اســرائیل)

شفافیت بینامللل :سالبهسال فاسدتر ...
چرا و چگونه «حکومت صالحان»،
که جمهوری اســامی وعدهاش را
داده بــود ،به یکی از مافیاییترین
نظامهای سیاســی جهــان تبدیل
شده است؟ چرا میان ایدهآلهای
انقالبیــون ســال  ۱۳۵۷در عرصه
مبارزه با فساد و واقعیتهای بسیار
تلــخ جمهوری اســامی در ســال
 ،۱۳۹۸درهای چنین گســترده به
وجود آمده است؟
واقعیت این اســت که در فروریزی
رویاهــای انقالبــی ،از جملــه در
عرصه مبارزه با فســاد ،جمهوری
اســامی تنها نظــام سیاســیای

اســت؛ یا اگر دقیقتر
بگوییم،مواضعمخرج
مشــترک دولتهایی
کــه در اســرائیل بــر
ســر کار آمدهانــد یــا
احــزاب قدرتمنــدی
که در قدرت شــریک
هستند.
اگــر چنیــن نبــود،
نــه تامین کننــدگان
مالی در امریــکا از آن
حمایــت میکردند و
نه دولتهای اسرائیل
بــا آنها روابط حســنه

میداشتند.
ایــن البــی ،کاری شــفاف در
چارچوب قانون انجــام میدهد و
همــه میدانندکه با چــه پدیدهای
سروکار دارند.
امــا همچنــان کــه همــه چیــز
جمهوری اســامی ایــران خالف
عــادت اســت ،البی آن (بــا تنوع
سازمانی و گروهیای که دارد) نیز
کارهایی میکندکه عجیب به نظر
میرســد ،اما مجبور اســت برای
جریــان یافتن دالرهــا و یوروهای
حوالهای و چمدانی به سمت خود،
چنین کند.
البی جمهوری اسالمی ایران ،در
مواردی «واقعیات» یا مواضعی را
برای آن نظام میتراشد و میسازد،
و بعــد با مالهکشــی و دروغبافی و
ذهنخوانی ،از آنها دفاع میکند.
دفاع از جمهوری اسالمی ایران به
دلیــل تعارض این نظــام با هرچه
عقالنی و انســانی و اخالقی است،
بسیار دشوار است.
بــه همیــن دلیــل ،کســانی کــه
برای جمهوری اســامی ایران در
کشــورهای غربی البی میکنند،
بایــد به دلیل ریســک باال ،قیمت
باالیی نیز داشته باشند.
همچنین ،بــه دلیل نکبت نظام،
مجبورند کار خود را پنهان کنند.
همه کســانی که بــرای نظام البی
میکننــد ،منکــر ایــن موضــوع
هستند .هیچ البیگری نمیآید و

>> ادامه از صفحه10 :

نیســت کــه بــا شکســتی چنین
مخوف روبهرو شده است .بسیاری
از انقالبیــون پیروزمند معاصر ،از
بلشویکهای سال  ۱۹۱۷گرفته تا
کاستریســتهای ()Castroists
نیمه دوم قرن بیســتم و هواداران
هوگــو چــاوز در ونزوئــای قــرن
تویکم ،به وعدههایشان در
بیســ 
زمینه ایجاد جامعهای رهاشــده از
فســاد عمل نکردنــد و در عوض،
فاســدترین جوامــع انســانی را به
وجود آوردند .در همه این نظامها،
ســاختارهای ناهنجار سیاســی و
اقتصادی و اجتماعی ،تمرکز قدرت

Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی
بگویدکه برای نظام چنین میکند
و سرش را باال بگیرد.
در ایــن نوشــته بــه ده مــورد
از مــواردی کــه مواضــع البــی
جمهوری اســامی ایران با رژیم
حمایــت کننــده از آن متفــاوت
است ،اشاره میکنم:

•

 .۱علی خامنهای رســما میگوید
که جمهوری اسالمی ایران رژیمی
غیرعــادی اســت ،امــا تــک تک
اعضــای البی جمهوری اســامی
ایــران مــدام میکوشــند نشــان
دهند که جمهوری اســامی ایران
مثل بقیه کشــورها از خــود دفاع
میکنــد ،مثــل بقیه کشــورها با
مخالفان خــود برخــورد میکند،
و مثل بقیه کشــورها اهل مذاکره
و حــل مناقشــات اســت ،و ایــن
ایاالت متحده و اســرائیل هستند
کــه غیرعــادی عمــل میکننــد.
البیگران جمهوری اسالمی ایران
مجبورند چهار دهه رفتار آن نظام
را کال نادیده بگیرند و ســر خود را
مثل کبک در برف فرو کنند؛

•

 .۲مقامــات جمهــوری اســامی
ایران در دوران رهبری خامنهای،
در مواضــع رســمی هیچــگاه در
مورد ســاختن بمب اتمی ســخن
نگفتهانــد ،اما یکی از اعضای موثر
تیم دفاع از جمهوری اسالمی ایران
در ایاالت متحده رسما اعالم کرده
اســت کــه در دوران احمدینــژاد
باید کار ســاختن بمب را به انجام
میرســاندیم؛ بعد از خروج ترامپ
از برجــام داللهای رابطه با دولت
اوبامــا احســاس کردند کــه قافیه
را باختهانــد و به ســیم آخر زدهاند
و تــه ماجــرا را میگوینــد :این که
جمهوری اسالمی ایران در جریان
دستیابی به بمب اتمی است؛

اقتصــادی در دســت گروههایــی •

ِ
نبــود نهادهــای نظارتی،
خاص،
جلوگیری از توســعه جامعه مدنی
و رســانههای آزاد ،همــه و همــه
زمینهساز فسادی شدند که جنبه
نهادی به خود گرفت ،مثل موریانه
به سرمایه اجتماعی هجوم آورد و
حتی بنیادهای همبستگی ملی را
متزلزل کرد .این وضعیتی اســت
که امروز در جمهوری اسالمی نیز
شاهدیم.
(منبع :ایران اینترناشنال)
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 .۳جمهــوری اســامی ایــران در
مواضع رسمی صد در صد مخالف
ایــن امر اســت که زنــان ایرانی در
خارج کشــور در مجامــع عمومی
بدون حجاب ظاهر شوند و صدها
زن ایرانــی بــه این دلیــل از کار در
ایــران محروم شــدهاند .امــا زنانی
که بــرای البی جموری اســامی
کار میکننــد و در شــبکههای
تلویزیونی بــرای حمایت از مواضع
جمهــوری اســامی ایــران ظاهر
میشــوند ،لچک اجبــاری رژیم را
بر ســر نمیاندازند و حتی پیراهن

آستین حلقهای میپوشند؛ کاری
که زنــان فعال حقوق بشــر ایرانی
کمترمیکنند.
مخاطبان ،نوعی دوگانگی رفتاری
در منــش ایــن افــراد مشــاهده
میکنند و نمیتوانند به آنها اعتماد
کننــد .اگرکســی در خدمت نظام
باشد ،اهمیتی ندارد چه میپوشد
و چه میکند؛

•

 .۴جمهوری اسالمی ایران همیشه
رسانههای غربی را صهیونیستی و
بخشی از نظام سلطه معرفی کرده
اســت (حتی آنها که مــدام خود را
مثل بوق در اختیــار مقامات قرار
میدهند و جنایات و سرکوبهای
آن را گزارش نمیدهند) ،اما البی
جمهــوری اســامی ایــران رابطه
تنگاتنگی بــا این رســانهها دارد و
مواضع جمهوری اسالمی ایران را
از ایــن تریبونها مطــرح و از آنها
دفاع میکند.
صدهــا نویســنده و روزنامهنگار و
فعــال سیاســی بــرای مصاحبه با
رسانههای خارج در ایران محاکمه
و زندانــی شــدهاند ،امــا البی این
نظام همکاری بیوقفــهای با این
رســانهها دارد .اســامی کارکنــان
و مشــاوران موسســات البــی یــا
البیگران جمهوری اسالمی ایران
را در کانادا ،بریتانیا و فرانســه ،در
گوگل جســتوجو کنید تا ببینید
چقــدر فعاالنــه در «رســانههای
صهیونیستی»فعالهستند؛

•

 .۵از مــواردی که البی جمهوری
اســامی ایران احتمــاال مجبور به
خــوردن صدها قــرص آرامبخش
میشــود ،مالهکشــی مواضــع
جمهوری اســامی ایــران در باب
محو اسرائیل است ،چون مواضع
خامنهای و منصوبــان وی در این
باب بســیار روشــن اســت و البی
جمهوری اسالمی ایران میخواهد
آنها را ِصرف انتقاد از نتانیاهو معرفی
کند .در دوران احمدینژاد که این
مواضع از ســوی وی اعالم میشد
و نابغههــای رســانههای غربی آن
را مواضع رسمی نظام میدانستند
(بدون ایــن که بداننــد خامنهای
رهبر نظام است ،نه احمدینژاد)
مالهکشــی بســیار شــدیدتر بود،
چون احمدینژاد دستی گشادهتر
و جیبی پر برای پولپاشی داشت.
دروغبافیهــای البــی جمهــوری
اســامی ایران در موضوعی به این

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

روشــنی ،اظهرمنالشمس است،
و وقتــی البیگــران بــرای توجیه
آنهــا میکوشــند ،ترحــم برانگیز
میشوند؛

•

 .۶البــی جمهــوری در عــادی
نشــان دادن وضعیــت جمهوری
اســامی ایران ،برگی هــم از دفتر
اصالحطلبان بیرون میکشد:
این که نظام قابلیــت اصالح دارد
و تحولخواهان باید صبر داشــته
باشند.
ایــن ادعا بــرای چهــار دهه نقض
شــده اســت ،اما باور ایدئولوژیک
و حوالههــای ارزی نمیگــذارد
واقعیت دیده شود .رهبر جمهوری
اسالمی ایران و نهادهای انتصابی
تحت نظر وی ،همیشــه ایدههای
اصالحــی را نفــی و رد کردهانــد.
البیگران جمهوری اسالمی ایران
در این موضوع ،به مورخان تاریخ
چند صد ساله غرب تبدیل شدهاند
و گذشــته و داستان تحول در این
جوامــع را برای توجیــه جنایات و
قســاوتهای جمهوری اســامی
ایــران بــه میان میکشــند؛ بدون
توجــه به این که در ایــن دوران در
غرب نــه ولی فقیهی حاکــم بوده
است و نه یک نظام تمامیت خواه
حاکم ،و نظامهــای تمامیتخواه
نیــز توســط دولتهــای غربــی
برافتادند .تحــوالت در جوامع باز
و دمکراتیــک غربــی هیچــگاه با
سد حکومت توتالیتر مواجه نبوده
اســت ،بلکه قوانین به دلیل عرفی
بــودن ،همیشــه راه را بر تغییر باز
میگذاشتهاند؛

•

 .۷البی جمهوری اسالمی ایران در
کشورهای غربی برای فریب افکار
عمومی ،خــود را طرفــدار حقوق
بشر یا حقوق ایرانیان مقیم خارج
کشور و مدافع آنها معرفی میکند،
اما جمهوری اسالمی ایران قهرمان
نقض حقوق بشر و حقوق ایرانیان
است.
البــی جمهــوری اســامی ایــران
هیچگاه در برابر این پرســش قرار
نگرفته اســت که چگونه میتواند
البــی رژیمــی باشــد کــه قهرمان
نقض حقوق بشر و حقوق ایرانیان
در داخــل و خارج اســت .وقاحت
اعضــای البی جمهوری اســامی
ایــران در ایــن مورد ،مثــال زدنی
است؛

{>> ادامه در صفحه}23 :
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تحلیل...

هم جنگ ،هم در نهایت مذاکره

رژیم حاکم بر ایران خواستار تنش دایمی است

 10بهمن  -پس از حذف سلیمانی
و ابومهندس ،مقامات سیاســی و
نظامــی جمهوری اســامی ایران
و نایبــان آن در عــراق و لبنــان،
همچنان به تهدیدات نظامی خود
علیه ایاالت متحده ادامه میدهند.
حمالت موشکی به اطراف سفارت
امریکا نیز ادامه داشته است .آیا آن
حذف ،در میان مدت و دراز مدت،
پایانی بر این گونه اقدامات خواهد
بود؟ آیا میتوان ایــن تهدیدات را
توخالی دانست؟ ایاالت متحده در
برابر آنها چه خواهدکرد؟
•
منایش تک صحنهای قدرت ،یا
یک مرحله از بازدارندگی؟
از رفتــار دولــت ترامــپ در حذف
ســلیمانی و اراده ایــن دولــت در
مانــدن در عراق در کنار تهدیدات
جمهــوری اســامی ایــران ایران،
میتــوان این نتیجــه را گرفت که
اقدامــات نظامــی ایــاالت متحده
علیه نیروهای جمهوری اسالمی
ایــران ایران و نایبــان آنها در عراق
پایان نیافته است .حمالت موشکی
محدود نیروهای نیابتی جمهوری
اســامی ایــران به منطقه ســبز و
پایگاههــای امریــکا در عــراق ،در
نقطهای میتواند دوباره به کشتن
شــهروندان امریکایــی بینجامد و
واکنش نظامی ایاالت متحده با آن
را ،بدون هزینه سیاســی برای این
دولت در ســال انتخابــات ،موجه
ســازد .ســخنان برایان هــوک در
تهدید فرمانده جدید سپاه قدس را
در صورت کشته شدن شهروندان
امریکایــی ،بایــد جــدی گرفــت،
اما مشــخص نیســت که ســپاه و
همپیمانان آن در عراق ،تا چه حد

تــا کنون به مهار آن منجر
مجیدمحمدی
نشده است .تالش ایاالت
متحــده در چهــل ســال
گذشته معطوف به این امر
بوده اســت تا به جمهوری
اســامی ایران نشان دهد
که میتوانــد رفتارهای آن
را ردگیــری و مهــارکند یا
هزینــه آن را باال ببــرد ،یا
با درســت کردن ائتالف،
فشــار بینالمللی بــر آن را
افزایــش دهــد .اما یاغیان
حاکــم بر تهــران ،ابایی از
دادن هزینه یا انزوا یا قربانی
خواهان کاهش تنش هســتند .از کردن منافع و امنیت ملی در برابر
رفتار ایاالت متحده روشــن است جاهطلبیهــای خود نداشــتهاند.
که حذف سلیمانی تنها یک نمایش رژیم حاکم بر ایران ،خواستار تنش
تک صحنهای قدرت نبوده است ،دایمــی اســت و تنهــا در نقطهای
و ایــن گونه کنشهــا و واکنشها کــه کلیــت نظــام را در مخاطــره
ادامه خواهــد یافت .دولت ترامپ ببیند ،دســت از تهاجــم ،آن هم
جنگ تمام عیار نمیخواهد ،اما در به صورت موقت ،برمیدارد (جام
برابر حمالت سپاه و همپیمانانش زهر و نرمــش قهرمانانه) .تنها در
ساکت نخواهد نشست.
صورتی که تعــداد جامهای زهر و
•
نرمشهای قهرمانانه افزایش یابد،
خواست تنش دایمی توسط
مردم ایــران به نقطــهای خواهند
«نظام»
رسیدکه نبود حکومت را بیشتر در
جمهوری اســامی ایران در موارد جهت منافعشان ببینند ،تا ادامه
مکرر نشان داده است که نه تنها از بقای آن را.
اعالم و بهجای گذاشتن نشانههای •
تنشزایی خود در منطقه اجتناب دو سیاست همزمان
نمیکنــد ،بلکه پس از یک حمله ،اگر سیاســت دولت ترامپ فشــار
آماده ادامه تشــدید تنشهاست .حداکثــری اقتصــادی بــر رژیــم
رژیــم بدین طریق تــاش میکند اســامگرا و حمــات محــدود
با عدم پذیرش مســئولیت ،افکار نظامــی در برابر تهاجم نظامی آن
عمومــی را از خطرنــاک و بیترمز بــوده اســت ،جمهوری اســامی
بودن خود آگاه ســازد .رژیم تصور ایران دو سیاست واکنشی در برابر
میکند که با باال بردن هزینه برای آن در پیش گرفته اســت :به حراج
دولتهای غربــی و تحریک افکار گذاشــتن اموال عمومــی ،زدن از
عمومی با همراهی عملی بخشــی سفره مردم و صرف ذخایر ملی برای
از رســانههای غربی (اکثرا همدل گذشتن از بحران اقتصادی با امید
و همزبــان با اســامگرایان) ،آنها باخت ترامپ در انتخابات  ،۲۰۲۰و
را از منطقــه فــراری میدهــد .از تداوم حمالت دفعتی و محدود به
ایــن رو ،تعیین کننــدگان راهبرد منافع ایاالت متحده و متحدانش
ایاالت متحده در منطقه و در برابر در منطقــه خاورمیانــه .خامنهای
ایــران ،بدانجا خواهند رســید که اسم این سیاست را گذاشته است
عملیات بازدارندگی خود (مشتمل «نه جنگ و نــه مذاکره» ،اما این
بر حمالت محدود نظامی در کنار سیاست «هم جنگ» است و هم
تحریمهــا) را ادامه دهند ،تا نظام در نهایت«مذاکره» .جنگ است،
حاکــم بــر ایــران را از تنشزایــی چون به اپیزودهایی مثل حمله به
نفتکشها و تاسیســات آرامکو ،و
پشیمانسازند.
سیاست دولتهای مختلف ایاالت بعدحذفسلیمانیوحملهموشکی
متحــده در کجــدار و مریــز رفتار به پایگاه امریکایی ،منجر میشود
کردن با جمهوری اسالمی ایران ،که نامی غیر از جنگ ندارد .فشار

www.ParsPlumbing.ca

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس

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

Pars Plumbing
& Heating Inc.

Tel: (514) 290-2959
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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

اقتصادی نیز در نهایت به مذاکره
میانجامد ،چون چه ترامپ دوباره
انتخاب شــود چه نشــود (رئیس
ی احتمالی آتــی ،یکباره
جمهــور 
نمیتواند سیاســت دولت قبلی را
وارونه ســازد) ،جمهوری اسالمی
ایران به درآمدهای نفتی نیاز دارد
و بدون مذاکره نمیتواند آنها را به
دست آورد.
•
اخـــراج امریکا از منطقه و
معنای آن
مقامــات سیاســی و نظامــی
جمهوری اســامی ایران رســما و
مکــررا در طــی چهار دهــه اعالم
کردهانــد کــه میخواهنــد ایاالت
متحده ،خــواه نیروهای نظامی و
خواه دیپلماتهای آن ،را از منطقه
بیرون کنند .البته خواست خروج
نیروهای نظامی آمریکا با صراحت
مطرح میشــود ،و بخــش دیگر،
تلویحی .تســخیر ســفارت امریکا
در تهران ،اولیــن گام برای اخراج
دیپلماتهای امریکایی از منطقه
بود .وقتی فرمانده ســپاه رسما از
نیروهای همپیمان خود میخواهد
که به سفارت امریکا در عراق حمله
کنند ،دارد همین سیاســت را در
وجه دیپلماتیک آن دنبال میکند.
نقش ســپاه در تجهیــز طالبان و
همپیمانــان عراقی در ســالهای
اخیر و حملــه به مقــر تفنگداران
امریکایــی در لبنــان و نیروهــای
امریکای در عربستان سعودی ،در
راستای همین سیاست انجام شده

است .مینگذاری روی نفتکشها
در آبهای خلیج فــارس و دریای
عمان و سلب امنیت از کشتیرانی
در آبهــای آزاد بینالمللی ،نیز با
همین سیاست انجام شد .اینها
فقط لقلقه لسان و تهدیدات زبانی
نبــوده اســت و دارد روی آن عمل
میشود.
معنــای ایــن سیاســت بــرای
دوبتهای منطقه آن است که باید
میــان ایاالت متحــده و جمهوری
اسالمی ایران یکی را انتخاب کنند.
این ،یعنی جنگ دایمی در منطقه.
از ایــن رو ،بــا وجــود جمهــوری
اســامی ایران ،منطقه خاورمیانه
روی صلــح و آرامش نخواهد دید،
چون کشــورهای منطقــه حاضر
نیستند حاکمیت ملی ،کشتیرانی
در آبهای آزاد و تصمیمگیریهای
راهبــردی خویش را بــه حاکمان
اســامگرای شیعه در ایران واگذار
کنند؛ مگر آن که در جنگ داخلی
(ســوریه و عــراق و یمــن) درگیر
باشــند .ایجــاد و آتشریــزی روی
جنگهای داخلی (در آن کشورها)
توسط جمهوری اسالمی ایران ،با
همین هدف دنبال میشده است.
•
دور دوم ترامپ
مقامات جمهوری اســامی ایران
در ســه ســال اخیر دســت به دعا
برداشــتهاند که دور دومی از دولت
ترامپ وجود نداشــته باشد ،چون
در صــورت انتخــاب مجــدد ،وی
بــدون دغدغــه انتخاباتــی دیگر،

میتوانــد هماننــد ریــگان در دور
دوم ،بــه رفتارهــای تهاجمــی
جمهــوری اســامی ایران پاســخ
دهــد .امیدهایی که جان کری به
ظریف در ســال اول ترامپ میداد
که این دولت عمر کوتاهی خواهد
داشــت ،تا کنــون محقق نشــده
است ،اما جمهوری اسالمی ایران
هماننــد دمکراتها هنــوز ناامید
نیست .دمکراتها حتی بعد از عدم
موفقیت استیضاح ترامپ ،احتماال
تــاش خواهنــدکــرد اســتیضاح
دیگری را رقم بزنند.
در دور دوم ترامــپ ،هــم میتوان
انتظار برخوردهای نظامی بیشتر
میان دولــت ترامــپ و جمهوری
اســامی ایــران را داشــت ،و هــم
انتظار نشستن مقامات جمهوری
اســامی ایران بر سر میز مذاکره.
مصاحبه ظریف با اشپیگل در ژانویه
 ۲۰۲۰و باز گذاشتن در مذاکره ،به
این خاطر است که ظریف متوجه
این مطلب شده است که احتمال
انتخاب مجدد ترامپ ،باالســت،
و حتــی اگر چنــان احتمالی را هم
در نظر نداشــته باشد ،میداند که
رئیــس جمهــوری و دولــت آتی،
چنان که پیشتر اشــاره شد ،قادر
به تغییر سریع سیاستهای دولت
پیشین خود نخواهد بود.
___________

دیدگا ه و نظرات ابراز شده در این مقاله،

نظر نویسنده بوده و سیاست یا موضع این
نشریه را منعکس نمیکند.
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www.paivand.ca since 1993

M NTREAL
مدرسه دهخدا

برنامه دورهمی

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

روزهایدوشنبه:

گروهرقصخورشیدخانوم

شنبهها:
از ساعت  10صبح تا  2و نیم بعدازظهر

(514) 377-8005

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

اجنمندوستدارانزرتشت

مدرسه فرزانگان

(514) 731-1443

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

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

Tel: 514-909-1972

بنیاد سخن آزاد

Tel: 514-775-6508

facebook: Farzanegan Montreal

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

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

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی کودکان:

بنیاد نیکوکاری ایرانیان  :نیکو

کانون فرهنگی خانهما

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

)2900 Lake (DDO

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

تلفن)514( 626-5520 :
------------------

کتابخانهنیما

کتابخـانه نوروززمین

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

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

اجنمندفاعازحقوقبشر

دوستداران موسیقی کالسیک

ایران-مونترال
www.addhi.net

IBNG

همبستگیبازرگانی

514-624-4579

هرشنبه :ساعت  12/30تا 15/30

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

)(Dialogue
514-484-8748

www.ibng.ca

اجنمنزنانایرانیمونترال

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

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

کافـــه لیت
www.cafelitt.ca

Association des diabétiques persanophones du Québec

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

Institut Supérieur de Médecines Alternatives et Podothérapie

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

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

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!

نان سنگک

کیفیتعالی،
بهای مناسب

پخــتروز

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)
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کانادا :خاطره بد...

شیوعکــروناویروس؛

جو حاکم بر کانادا ،ترکیبی از ترس و احتیاط

تقریبا  17ســال از شــیوع SARS
در تورنتــو مــی گذرد .امــا خاطره
آن چند هفته پــر التهاب از اذهان
بســیاری از کانادایــی هــا پــاک
نشده اســت .ترس تکرار شدن آن
وضعیــت همچنان احســاس می
شــود .این نگرانی وجــود دارد که
تعــداد قربانیان ویــروس جدید به
مراتــب بیشــتر از  SARSباشــد.
بــدون درک  SARSو پیامدهای
شــیوع آن در ســال  ،2003نمــی
تــوان جو امــروز را درک کــرد .در
تابستان  ،2003چهل و چهار نفر
در کانــادا جــان خود را از دســت
دادند .در واقع  ،SARSبه ساکنان
یکی از امن ترین شهرهای جهان،
مزه نگرانی و دلشوره را چشاند.
خوشــبختانه فاجعه ای کــه در آن
زمــان انتظــارش مــی رفــت ،رخ
نــداد .اما همانطور که گفته شــد
تــرس و نگرانــی از اذهــان مــردم
پاک نشــده است .به همین دلیل
واکنــش مردم در پــی اعالم خبر
دو مورد تایید شــده ابتــا به نوع
جدید کروناویروس به نام -2019
 nCoVدر تورنتــو ،قابــل درک
است.
بر اساس گزارش  29ژانویه آژانس
بهداشــت عمومــی ،تعــداد موارد
مشــکوک به ابتــا در انتاریو از 19
مــورد بــه  23مــورد افزایش یافته
است.
طبق آمار منتشر شده تا چهارشنبه
 29ژانویــه ،حداقــل  132نفــر از
مبتالیان در چین جــان خود را از
دســت داده و بیــش از  6هزار نفر
به ویروس آلوده شده اند .مقامات
چینــی ،ســاکنان شــهر ووهــان
(منشــاء انتشــار ویــروس) و چند
شــهر دیگــر چیــن را در قرنطینه
اجبــاری قــرار داده اند .هم اکنون
حدود  60میلیون نفر از مردم چین
در قرنطینه بسر می برند.
***
طی چند روز گذشته در خیابان ها
و مراکز خرید اکثر شهرهای عمده
کانــادا ،از جمله محله چینی های
تورنتــو ،مــردان ،زنــان وکودکان
ماســک دار را در میان مســافران
دیده اید .هجوم مردم برای خرید
ماســک ،باعث نایاب شدن آن در

داروخانه ها و فروشــگاه ها شــده
است.
علیرغم اطالع رسانی نسبتا منظم
مقامــات بهداشــتی و درمانــی و
پایین ارزیابی شدن ریسک ابتال به
ویروس در تورنتو ،بسیاری از مردم
به اظهارات ایشان اعتماد ندارند و
شخصا اقدامات پیشگیرانه را انجام
داده اند.
آژانس بهداشــت عمومــی تورنتو،
خــط تلفــن اختصاصــی را بــرای
اطالع رســانی به مســافران پرواز
چین به تورنتــوی حامل دو بیمار
تورنتویی راه اندازی کرده اســت.
پــرواز شــماره  CZ311شــرکت
هواپیمایــی China Southern
 ،Airlinesچهارشــنبه  22ژانویه
در فــرودگاه بین المللی پیرســون
بر زمین نشست .با اینکه مقامات
بهداشتی با مسافرانی که در فاصله
دو متری این دو مســافر نشســته
بودند ،تمــاس گرفته و راهنمایی
هــای الزم را بــه ایشــان داده اند،
امــا هــم اکنون خــط تلفــن ویژه
برای پاسخگویی به کلیه مسافران
هواپیما را راه اندازی کرده اند.
شناســایی اولیــن مــورد ابتال در
بریتیش کلمبیا (یک مرد  40ساله
که هفته گذشــته از ســفرکاری به
چیــن به کانادا بازگشــته بــود) به
نگرانــی ها افزوده اســت .مقامات
بهداشــتی و درمانی کبــک نیز در
حال بررسی سه مورد مشکوک می
باشند .اما این ترس و نگرانی تنها
شامل کانادایی ها نمی شود.
یــک زوج ونکــووری که بــه دلیل
اعالم شــدن وضعیت اضطراری و
ممنوعیت رفت و آمد و ســفر ،در
ووهــان (شــهری بــا جمعیت 11
میلیون نفر) گرفتار شــده اند ،بی
خبری از آنچه در انتظارشان است
را آزاردهنــده توصیــف کــرده اند.
ووهــان هم اکنون به شــهر ارواح
تبدیل شده است.
طبــق آخرین گــزارش وزارت امور
خارجــه کانــادا ،هم اکنــون 250
کانادایی در ووهان بسر می برند و
 126نفر از ایشــان خواهان کمک
دولت فــدرال بــرای بازگشــت به
کانادا می باشــند .کمک احتمالی
دولــت ،مــی توانــد شــامل اعزام

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

Z

>> ساعات کار:

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

هواپیما برای بازگرداندن کانادایی
ها به کشور باشد.
بســیاری از کشــورهای جهان ،از
جملــه آمریکا اتباع خود را از چین
تخلیــه کــرده اند .آمریکا بــا اعزام
هواپیمای چارتر بــه ووهان200 ،
نفر از اتباع خود ،از جمله دیپلمات
ها ،تجار و خانواده هایشــان را به
کشــور بازگردانده است .کانادا نیز
هواپیمایی را برای بازگرداندن اتباع
خــود از چین تدارک دیده اســت.
دولت فدرال بــه کانادایی ها عدم
سفر غیرضروری به چین را توصیه
کرده است.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
شیوع ویروس جدید
نگرانی از شــیوع گسترده ویروس
جدیــد ،پیامدهــای اقتصــادی
و اجتماعــی را در چیــن و ســایر
کشورهای جهان داشته است .کار
و زندگی عادی عمــا در ووهان و
مناطق مرکزی چین متوقف شده
است.
بسیاری از شرکت های هواپیمایی،
از جملــه لوفــت هانــزا ،پروازهای
خود به آن کشــور را متوقف کرده
اند .شرکت های
Air Canada، British Airways، United Airlines، Air
Asia، Cathay Pacific، Air
India، American Airlines
و  Finnairنیــز تعــداد پروازها را
کاهش داده اند و احتمال متوقف
کــردن کامــل پروازها بــه چین را
بررسی می کنند.
یونیســف 6 ،تــن کمــک هــای
انساندوســتانه ،از جمله ماسک و
لباس های محافظ به چین ارسال
کرده است.
کمیســیون اروپا ،به کارکنان خود
عدم ســفر غیرضروری به چین را
توصیه کرده است .در عین حال به
کارکنان کمیسیون که هم اکنون
در چین بسر می برند توصیه شده
فعال از بازگشــت به کشورهایشان
خودداری نمایند.
تاریخ برگزاری مســابقات ورزشــی
 Sport-Xکــه قرار بــود  21تا 23
فوریــه در  Chongliچیــن برگزار
شود ،به تعویق افتاده است.
بــرای آگاهــی بیشــتر بــه مطلب
صفحه  8رجوع کنید.

zarbarg paivand

ARBARG

شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6عصر
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6عصر
دوشنبه:تعطیل
6925 Sherbrooke W.
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جهان پیش ِ رو...

سرنوشت جهان در سال  ۲۰۲۰و ده سال دیگر
بهروز شاکریفرد
مختل کردن روالهایی که جامعه
واکنش
به آنها خو گرفته ،عموم ًا
ِ
شــدید آن جامعــه را بــه دنبــال
دارد .در حلقــ ه عالقهمنــدان بــه
اقتصاد ،سالهای  ۱۹۹۰تا ۲۰۰۸
را بــا نــام دوره اعتــدال طوالنــی
()The Great Moderation
میشناسند.
ایــن دوره اعتــدال با یــک بحران
طوالنی ،کــه از پاییز ســال ۲۰۰۷
شــروع شــد و تا بهار ســال ۲۰۰۹
ادامــه داشــت ،متوقــف شــد و
هیــچ چیــز دیگر به حالــت عادی
بازنگشت.
مختــل شــدن آن دوره اعتــدال و
ثبات ،با عکسالعمل غیرمنتظره
سیاســی
مــردم و پــس زدن نظام
ِ
کشورها همراه بود.
نتیجــه خشــم فرونشســته در
دو ســوی اقیانــوس اطلــس را
مردم دو کشــور بریتانیــا و ایاالت
سیلی
متحده آمریکا ،بهمثابه یک
ِ
غافلگیرکننده ،بــه صورت جامعه
جهانی تحمیل کردند:
نــه رفرانــدم برگزیــت و نــه نتیجه
انتخابــات  ۲۰۱۶ایــاالت متحــده
آمریکا ،هیچیــک قابل پیشبینی
نبودند.
امــا از ایــن دو واقعه کــه بگذریم،
ّ
جهان کموبیش همانگونه است
که همیشه بوده:
خاورمیانه همچنان آشفته است؛
مردم آمریــکای شــمالی و اروپای
غربــی باالتریــن ســطح زندگی را
دارنــد؛ آمریــکای جنوبــی هنــوز
بهســختی در تالش اســت مسیر
توســع ه اقتصــادی را طــی کنــد؛
شــرق دور بــه رشــد اقتصــادی
و
ِ
حیــرتآورِ خــود ادامــه میدهد.
کشور چین زین پس نیز میتواند،
توان
با اتکا به طبقه متوســطی با ِ
خرید رو به رشد و در حال نزدیک
شدن به مشــابه آن در کشورهای
پیشرفته ،رشــد اقتصادی را ادامه
دهد.
پس آیا میتوانیم آسودهخاطر فرض
کنیم کــه دنیای فــردا هم چیزی
مشابه دنیای امروز خواهد بود؟
جوابمختصر:
ً
خیــر ،به هیچ وجــه ،اصال چنین
نیست.
پیــش رو ممکــن اســت
ســال
ِ
نقطهعطفی باشــد در مسیری که
از سال  ۲۰۱۶در آن قرارگرفتهایم،
و یــا امتداد همــان .ولــی از همه

مهمتر ،ســال  ۲۰۲۰اولین ســال
دههای است که تحوالت آن بسیار
مدت تاثیرگذار و
اساســی ،در دراز ّ
غیر قابل پیشبینی است.
به طور دقیقتر بایدگفت آن دسته
پیش
از نیروهایــی کــه یک دهــه ِ
رو را شــکل میدهند روشــناند،
امــا نتیجه فعل و انفعــال آنها بر
ّ
یکدیگر ،به هیچ وجه.
پــس از فروریختــن دیــوار برلین،
متفکــر برجســته ،فرانســیس
فوکویاما ،در کتابی با عنوان «پایان
تاریخ» ،دنیای غرب را به پشتوانه
آنچــه لیبرالدموکراســی خواند،
پیروز نبردهای ایدئولوژیک اعالم
کرد و تاریخ را پایانیافته تلقی کرد.
اما اکنون تاریخ به میدان برگشته
و با کولهبــاری از بغض و کینه ،به
قصد انتقام بازگشته است.
در ایــن یادداشــت کوتــاه ،نگاهی
تاریخ
گذرا میاندازیم به عواملی که
ِ
پیش رو را شکل خواهند
یک دهۀ ِ
داد:
عواقــب سیاســی پیشــی گرفتــن
اقتصاد شــرق دور (چیــن ،ژاپن،
کره جنوبی و  )...از جهان غرب؛
عواقــب متفاوت بودن نرخ رشــد
جمع ّیــت در قارههــای مختلف و
متحول شــدن ســهم نســلهای
متفاوتازجمع ّیتملل؛پیامدهای
افول اعتمــاد به نهادهــای م ّلی و
جهانــی؛ و چشــمانداز بــازار کار و
تحوالت ناشی از گسترش استفاده
از هوش مصنوعی.
•
 .۱عواقب تبدیل شدن
چین به بزرگترین
قدرت اقتصادی جهان
کشــوری کــه قوانیــن
بینالملــل و قواعــد
بازیهــای سیاســی را
در ســالهای پــس از
جنــگ جهانــی دوم
نوشت ،اکنون در عرصه
بینالملل رقیبی دارد که
به صــورت اجتنابناپذیر
در حال پیشــی گرفتن از
اوست:
جمهوری خلق چین.
کشورهای پیروز در جنگ
جهانی دوم ،بــه رهبری
ایــاالت متحــده آمریکا،
نقشــی تعیینکننــده در
طراحــی و پایهگــذاری
نهادهــای بینالمللــی
مانند صندوق بینالمللی

پول ،بانک جهانی ،ســازمان ملل
متحد ،ســازمان تجارت جهانی و
نظایر اینها داشتند ،و به تبع آن،
دهههــا از توان نفوذ خــود بر این
سازمانها بهره بردند.
اکنــون چیــن در حــال تأســیس
ســازمانهایی اســت کــه
بلندپروازیهــای رهبــران ایــن
کشور را به واقع ّیت تبدیل خواهد
کــرد .بانــک ســرمایه گــذاری
زیرســاختهای آســیایی از جمله
نهادهایی است که در طرح احیای
جاده ابریشــم نقشآفرینی خواهد
کرد.
توان تولید و رشد اقتصادی بخشی
از هو ّیــت کشــور چیــن در عرصه
بینالملل است ،ولی نه مهمترین
بخــش آن .معجــزه اقتصاد چین
نجات دادن بیش از پانصد میلیون
نفر از فقر و فالکت در بازه ی زمانی
 ۳۰ساله است.
عــاوه بر مدل توســعه اقتصادی
صادراتمحــور  -که موتور اصلی
رشــد شــاخصهای اقتصــادی
چین بــوده  -این کشــور اکنون
میتواند به پشتوانه توانایی خرید
طبقه متوسط ،به رشد اقتصادی
حیــرتآور خــود ادامــه دهــد .در
واقــع طبقه متوســط این کشــور
(اندوخته و توان خرید آنها ،بیش
حدی رسیده
از هر چیز) اکنون به ّ
که دسترســی به بــازار چین برای

{>> ادامه در صفحه}17 :
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محیط زیست...

بشر در مصرف مواد خام رکورد زد:

 ۱۰۰میلیارد تن در سال
متوسط مصرف یک شهروند آمریکای

یــک گــزارش جدیــد نشــان
از میان مواد مصرفشده در هر
شهروند
یک
برابر
پنج
شمالی
میدهــد کــه بشــر در مصرف
سال ،یک سوم (برای نمونه در
چینی
شهروند
یک
برابر
۱۰
مکزیکی،
ســاالنه مــواد خام رکــورد زده
خودروها یا ساختمانها) سال
اســت ۱۰۰ :میلیــارد تــن در و  ۳۰برابر یک شهروند هندی است.
آینده نیــز در چرخه اســتفاده
سال.
قــرار دارنــد .امــا  ۱۵درصــد
بــا ایــن وجــود ،بازیافــت زبالهها
مجموع این مواد به شکل گازهای
و پســماند ناشــی از ایــن مصرف
گلخانــهای در جو آزاد و  ۲۵درصد
لجامگسیختهموثرنیست-.
آن نیز (از جمله پالستیکهای
اندیشــکده «اقتصاد چرخه»
ریختهشده به دریاها و رودها)
()Circle Economy
بــه شــکل زباله بــه محیط
گــزارش خــود از مصــرف
زیست وارد میشوند .یک
بیرویــه مــواد خــام را در
سوم این مواد نیز به عنوان
مجمــع جهانــی اقتصــاد
زبالــه غیربازیافتــی دفــن
رونمایی کرده است.
میشود.
بــر اســاس ایــن گــزارش،
تنها  ۸,۶درصد این مواد
 ۱۰۰,۶میلیــارد تــن مواد خام
بازیافتمیشوند.
در  ۲۰۱۷ــ آخرین ســالی که برای
گزارش اندیشــکده اقتصاد چرخه
آن دادههای مربوط وجود داشــته
بــا منابــع پیشــنهاد میدهد که اقتصادها با
اســت ــ مصــرف شــد و بــه طور «اگــر طوری
متوســط هر فــرد روی کره زمین زمیــن برخــورد کنیــم کــه گویی اســتفاده از بازیافت هرچه بیشتر
بیــش از  ۱۳تن مــاده خام به طور پایانناپذیرند ،در معرض فاجعهای خــود را رقابتیتر کننــد و در برابر
جهانــی خواهیــم بــود .دولتهــا آلودهسازی ،جنگلزدایی و انتشار
ساالنه مصرف میکند.
نیمی از مجموع ایــن مواد خام را باید فــور ًا از راهحلهای مربوط به گازهای گلخانهای بیشــتر مقاوم
شن و ماسه ،خاک رس و سیمان اقتصاد چرخشی استفاده کنند تا شوند.
برای ساخت و ساز و نیز مواد دیگر زندگی راحتی را برای جمعیتی که تا وضعیــت اضطــراری در اقلیــم و
برای تولیدکود تشکیل میدهند .میانه قرن به  ۱۰میلیارد تن خواهد حیــات وحش به دلیل اســتخراج
زغال سنگ  ،نفت و گاز  ۱۵درصد رســید ،فراهم آورند .در غین این و مصــرف بیرویــه و ناپایــدار
مجموع مواد مصرفی و کانیهای صورت ،فرآیندهــای حیاتی برای سوخت فسیلی ،فلزات ،مواد خام
ســاختمانی و قطع درختان ایحاد
فلزی نیــز  ۱۰درصد آن را شــکل سیاره مختل خواهند شد».
داده انــد ۲۵ .درصــد مابقــی هم اقتصــاد چرخشــی ( circularشده است.
گیاهان و درختانی اســت که برای  ) economyیک نظام اقتصادی میــزان مصــرف مــواد در اقتصاد
است که بر اساس استفاده از منابع جهانــی از دهه  ۱۹۷۰به این ســو
سوخت و غذا استفاده میشوند.
بیشترین ســهم در مصرف این تجدیدپذیــر و بازیافــت و تعمیر و چهار برابر شده .رشد جمعیت اما
نگهــداری به دنبــال کمینهکردن تنها دو برابر بوده است.
مواد را صنعت خانهسازی دارد:
ضایعات و بیشینهکردن بهرهوری ســال گذشــته میالدی دوشــنبه
 ۴۰درصدکل مجموع.
غــذا ،حمــل و نقــل ،بهداشــت ،است .مارک د ویت ،رئیس هیأت  ۲۹ژوئیــه ( ۷مرداد ســال جاری
ارتباطات و کاالهــای نهایی برای نویسندگان این گزارش نیز هشدار خورشــیدی) «روز ختطی زمین»
اعالم شد.
مصرفکننده همچون پوشــاک و مشابهی داد:
لوازم منزل دیگر صنایع پرمصرف «مــا بــا اســتخراج مــواد خــام و روز تخطی زمین نامی است برای
دســتنخورده به رشد جمعیت و روزی کــه تمام منابــع قابل احیا
را تشکیل میدهند.
بــه گــزارش روزنامــه بریتانیایــی رونق دست مییابیم .اما نمیتوانیم برای مصــرف یک ســال در آن به
«گاردین» ،هارالــد فریدل ،مدیر این کار را بهشــکلی بیانتها پیش پایان میرسد.
اجرایی اندیشــکده اقتصاد چرخه ببریــم .حــرص مــا بــرای مــواد با این وجود ،مصرف در سرتاســر
جهان یکسان نیست و کشورهای
دراینباره گفت:
دستنخورده باید متوقف شود».

					

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

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

ـــــــــــ



PAIVAND: Vol. 26  no.1460 Feb. 01, 2020

16

کلیسایاجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

کشی
ش
ج
ال
ل
ع
ا
دل
بت است
داوند مح
خ

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

ance Church:
220 Hyman,
DDO

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ

عا دارید  -همچنین
 اگر احتیاج به د
«زندگی مسیح» و
برای دریافت فیلم
سیحی (رایگان) -
جزوات م
ن ما متاس بگیرید:
با تلف
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یض خداو
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ن
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عی
با شما باش سى مسیح
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) 514-999-5168

مسعود هاشمی

مشاور امالک در مونتریال
21 :

MASSOOD HASHEMI

Residential Real Estate Broker

Cell.: 514-298-4567
توسعهیافته و ثروتمند و نیز طبقات
ثروتمنــد در جایجــای جهــان
به مراتــب از کشــورهای فقیرتر و
طبقــات فقیرتر مصــرف باالتری
دارند.
برای نمونه ،متوسط مصرف یک
شهروند آمریکای شمالی پنج برابر
یک شــهروند مکزیکــی ۱۰ ،برابر
یک شهروند چینی و  ۳۰برابر یک

شهروند هندی است.
اگر تمــام جهــان شــبیه آمریکا
میزیســت ،بــه  ۵ســیاره زمین
برای تأمین نیازهای مصرفی نیاز
داشتیم.
این عدد برای استرالیا  ،۴,۱برای
روسیه  ،۳,۲برای آلمان  ۳و برای
هند تنها  ۰,۷است.
مصــرف بیرویه جهانی باعث آغاز

هایکهارتونیان

ششــمین عصــر از انقــراض انبوه
جانوران و تخریب زیستبومهای
طبیعی آنها شده است .در مجمع
جهانی اقتصاد در داووس ،ازدست
رفتــن تنــوع زیســتی بــه عنــوان
ســومین خطر بــزرگ پیشــاروی
جهان به بحث گذاشته شده است.
•

مشــاورامالک

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

Cell. : 514 574-6162

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

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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هشدار دانشمندان در مورد گرم شدن
اقیانوس ها با نـــرخ  5بمب اتم در ثانیه!

گرم شــدن اقیانوس هــا پدیدهای
اســت کــه جــزو مشــکالت آب و
هوایی و تغییــرات جوی زمین به
حســاب میآید .در همیــن رابطه
دانشــمندان در مقالــهای جدیــد
هشدار دادهاند که این افزایش دما
با نرخی باورنکردنی در حال وقوع
اســت .دانشــمندان در تازهتریــن
تحقیقــات خود نشــان دادهاندکه
نرخ گــرم شــدن اقیانــوس ها در
ســیاره ما برای هر ثانیــه  ،چیزی
در حدود حرارت  5بمب هستهای
است .این بررسیها که دادههای
چندین دهه را کنار هم گذاشتهاند،
واقعیتــی نگرانکننــده را در مورد
تغییــرات آب و هوایی زمین به ما
یادآور میشوند.
در جریان بررســی دادههایی که از
دهه 50میالدی تاکنون جمعآوری
شــدهاند ،یــک تیــم بینالمللــی
دانشــمندان اعــام کردهانــد کــه
دمای میانگیــن در اقیانوسهای
جهان  0.075سلسیوس از دمای
میانگین سالهای  1981تا 2010
بیشتر شده است.
افزایــش دمایی کــه در نــگاه اول
بســیار ناچیز بــه نظر میآیــد ،اما
بــا مدنظــرگرفتــن حجــم عظیم
اقیانوسهــا در کنــار فاصله زمانی
بسیارکوتاه طی شده ،باعث نگرانی
پژوهشگران شده است.
در مقالــه ایــن دانشــمندان کــه
ژورنــال “Advances in

 ”Atmospheric Sciencesبه
تازگی آن را چاپ کرده ،گفته شده
که بــرای این افزایــش دما چیزی
در حدود  228میلیارد تریلیون ژو
انرژی الزم است.
تصــور این مقدار انرژی کار راحتی
نیســت و بــه همیــن دلیــل یکی
از محققــان مقالــه چــاپ شــده
به نــام لیژینــگ چنــگ (Lijing
 ،)Chengپس از انجام محاسبات
ریاضــی مشــخص کــرد کــه این
حــرارت در مقایســه با انــرژی آزاد
شده از بمب هستهای هیروشیما
کــه در ســال  1945منفجر شــد،
چقدر است.
چنــگ که در آکادمــی علوم چین
کار میکنــد ،میگویــد کــه بمبی
که آمریکا در آن ســال منفجر کرد
ژول
63,000,000,000,000
انرژی آزاد کرد؛ این در حالیســت
که میــزان گرمــای وارد شــده به
اقیانوسهــای زمین در  25ســال
گذشــته معادل  3.6میلیارد بمب
اتم هیروشیما بوده است!
برای مدت زمان مشــخص شــده
ایــن مقدار حرارت حــدودا برابر با
انرژی آزادشدهی  4بمب اتم در هر
ثانیه بوده ،اما نکته شوکآور ماجرا
بیشــتر شــدن ایــن نرخ در ســال
 2019است.
جانآبراهام(،)JohnAbraham
یکــی دیگــر از نویســندگان مقاله
منتشر شده از دانشگاه مینهسوتا

سرنوشت جهان در سال ... ۲۰۲۰
برندهــای لوکس غربــی از رؤیای
شهوانی شیرینتر است.
افزایش قدرت اقتصادی همواره به
بلندپروازیهای ژئوپلتیک تبدیل
میشــوند .رفتار قدرتهــای برتر
نیز همــواره پیرو الگوهای تاریخی
بوده اســت .امپراتــوری عثمانی،
بریتانیــای کبیر و ایــاالت متحده
آمریکا در نیمه دوم قرن بیســتم،
همــه ،به دنبال گســترش حیطه
نفوذ خــود ،بــا قدرتهایــی وارد
نزاع شــدند کــه هــزاران کیلومتر
با آنهــا فاصلــه داشــتند .رؤیای
افزایــش حیطه نفوذ برای رهبران
کشــور چین دور از انتظار نیست.
ســرمایهگذاریهای کالن در
کشــورهای آفریقایــی و ســاخت
بنــدر در کشــورهای آســیایی
همجــوار از جملــه نمودهای این
بلندپروازیهاست.
شــعار «طلوع صلحآمیز چین»
مــورد تأکید رهبران این کشــور
بوده ،اما تضاد منافع و رویارویی
بــا دیگــر کشــورها در ایــن راه
اجتنابناپذیــر جلــوه میکنــد.
عواقب و تبعات این رویاروییها
غیــر قابــل پیشبینــی و نگران
کنند هاست.
•
 .۲نوسانات رشد جمع ّیت
در قـــارههای گوناگون و
پیامدهای آن
جمع ّیــت ژاپــن سالهاســت که
رو بــه کاهش اســت .نیــروی کار
در جمهــوری خلق چیــن نیز ،به

میگویــد کــه در ســال میــادی
گذشته نرخ گرم شدن اقیانوسها
برابر با  5بمب هستهای در هر ثانیه
بوده و اگر همچنان تصور گرمای
آزاد شــده از یک بمب اتمی ســاده
نیســت ،میتــوان گفت کــه نرخ
گرم شدن آب اقیانوسها در سال
 2019معادل این بوده که هر یک
از ساکنان ســیاره برای  365روز،
به صورت مداوم  100سشوار را به
ســمت اقیانوسهای زمین گرفته
باشد!
آبراهــام میگویــدکــه گرم شــدن
سیاره زمین باعث شده تا یخهای
قطبی زودتر آب شــوند ،دلفینها
به دلیل ناتوانی در تطابق با افزایش
دما تلف شــوند  ،جو کره زمین به
واســطه افزایــش نــرخ تبخیر آب
اقیانوسها دچــار تغییراتی منفی
شــود و از طرف دیگــر طوفانها و
گردبادهــای رخ داده در مناطــق
مختلف جهان شدیدتر و مخربتر
از گذشته شوند.
بنابراین میتوان گفت که وضعیت
آب و هوایــی زمیــن بــا ایــن رویه
روز بــه روز بدتــر میشــود و نکته
نگرانکننــده اینجاســت کــه نرخ
گــرم شــدن اقیانــوس هــا رو بــه
افزایــش بــوده و هــر روز کــه مــا
مقابله با گرمایش زمین را به عقب
میاندازیم  ،وضعیت زندگی بر روی
سیاره سختتر از قبل میشود.
•

>> ادامه از صفحه15 :

واسطه تغییر سهم گروه سنی ۲۵
ســال تا  ۶۵ســال از جمع ّیت کل
کشور ،در حال کاهش است.
ِ
اقتصاد کالسیک ،رشد جمع ّیت
در
یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی
اســت ،و این تصوّر نیز وجود دارد
که رشــد اقتصادی تنها راه نجات
تودهها از فقر است .این دو فرضیه
هر دو مشکوک به نظر میرسند.
انتقادهای بســیاری به این نگرش
وارد میشــود که «تولید ناخالص
م ّلــی» شــاخصی مناســب بــرای
ارزیابــی ســامت و موفقیت یک
اما حتی بدون وارد
جامعه اســتّ .
شــدن به بحثهای فلسفی حول
محور ســامت و موفقیت جامعه
توجه
نیز میتــوان دریافت که بــا ّ
به فشــارهای غیر قابل استمرار بر
منابع طبیعــی (تخریب جنگلها
بــرای گســترش کشــاورزی و
دامپروری ،صید بیرویه ماهیها،
آلودگیهــای زیســتمحیطی و
غیره) ،ادامه روال رشــد جمع ّیت
بهصالح نیست .مضمون این پیام
در کشــورهای پیشــرفته دریافت
اما در کشــورهای در حال
شــدهّ ،
توسعه،کمتر.
نگرانی اصلی از قاره آفریقا نشــئت
میگیــرد .ســناریوهای متفــاوت
تخمینهای متفاوتی از نرخ رشد
جمع ّیت قاره آفریقا ارائه میدهند.
محتملتریــن ســناریو (آنچــه
بــا اســتناد بــه گــزارش نهادهای
بینالمللی مطرح میشود) حاکی
از افزایــش جمع ّیــت ایــن قــاره از

1/3میلیارد نفر کنونــی به حدود
 4/3میلیــارد نفــر تا پایــان قرن
حاضر است.
با توجه به مســدود شــدن مسیر
توسعه کالسیک (صادرات منابع
طبیعــی ،محصوالت کشــاورزی،
تولیــدات صنعتــی ،تکنولــوژی و
 ،)...افزایــش درآمــد م ّلــی ایــن
کشــورها اکنــون غیرممکــن بــه
نظر میرســد .ثبــات درآمد م ّلی،
همزمان با رشد جمع ّیت ،به معنی
کاهش دسترســی افــراد به منابع
موجود وگسترش فقر است.
در صــورت وقــوع چنیــن فرضی،
مهاجــرت بــه قارههــای مجــاور
پیش رو برای
منطقیترین گزینــه ِ
ساکنان قاره آفریقا به نظر میرسد.
اکنون این سؤال مطرح میشود:
اگر پسلرزههای ورود 1/5میلیون
پناهجــوی اهل ســوریه ،عــراق،
لیبــی ،ایران و افغانســتان ،که در
سال  ۲۰۱۵وارد اروپا شدند ،بستر
سیاسی این قاره را تا سالها متزلزل
کرد ،عواقــب ورود صدها میلیون
پناهجوی آفریقایی در ســالهای
پیش رو چه خواهد بود؟
ِ
•
 .۳اعتمـــاد به نهادها رو به
افول است
قرارداد نانوشــته بین شــهروندان
و نماینــدگان آنهــا در نهادهــای
م ّلــی رو به اضمحــال مینماید.
ناآرامیهای اجتماعی در پاریس،
شیلی ،هنگکنگ ،عراق و ایران
برخی از نشانههای شکننده بودن

شدن ثباتی
وضعیت و خدشــهدار
ِ
است که پشتوانه ســالها توسعه
و پیشــرفت بــوده اســت .برخــی
تحلیلگران فروکاسته شدن امکان
ترقی اجتماعی برای شهروندان را
از عوامــل نارضایتیهــای موجود
میداننــد .فقــدان امــکان ترقــی
اجتماعی ،تشدید اختالف طبقاتی
و فــرار مالیاتی ثروتمندان ،اکنون
رؤیای جامعه عدالتمحور را دور از
دسترس جلوه میدهند.
عامل دیگری که ســبب گسترش
حس بیعدالتی خواهد بود ،روند
رو به وخامت بحران اقلیمی است.
بدترین عواقب این بحران ساختۀ
بشــر متوجه ســاکنان کشورهای
جنوب صحرای آفریقا ،خاورمیانه
و برخی کشورهای آسیایی خواهد
شــد؛ در حالــی کــه کشــورهایی
کــه بیشــترین ســهم را در تولید
گازهای گلخانهای داشته و دارند،
فرســنگها آنطرفتــر بــه رفتار
خــود ادامــه میدهنــد .نهادهای
بینالمللــی که وظیفــه جلوگیری
از چنین بحرانهایــی را به عهده
داشتهاند ،تا کنون ناکارآمد جلوه
صلح
کردهانــد .انفعــال بیشــتر،
ِ
شکننده جهانی را به خطر خواهد
انداخت.
•
 .۴تبعات گسترش استفاده از
هوش مصنوعی
پیشــرفتهای اخیــر در زمینــه
استفاده از فناوری هوش مصنوعی
توجــه بســیاری را به خــود جلب

کرده:
از چهرههای معتبر آکادمیک مانند
دارون عجماغلو از دانشگاه ام.آی.
تی گرفته تا جورج سو ُرس ،پایهگذار
مؤسســه جامعه باز .تواناییهای
بالقــوه هــوش مصنوعــی در
جایگزینی نیروی کار انسانی با این
فناوری در تحلیلهای متعددی در
دو سال گذشته بررسی شده است.
اما عواقب واقعی گسترش استفاده
ّ
از این فناوری هنوز قابل پیشبینی
نیســت .تأثیر این روند بر بازار کار
هرچه باشــد ،قطع ًا چشمپوشی از
هدف جایز نیست:
نهادهــای م ّلــی بایــد در خدمــت
شهروندان باشــند ،نه در خدمت
اقتصاد و بازارکار.
امــا تهدیداتی که ایــن تکنولوژی
ّ
بــه جوامع تحمیل خواهد کرد ،به
عرصــه بــازارکار محدود نیســت.
سامانههای هوشمندی که توانایی
شناســایی ،دنبال کــردن و غرق
کردن صدای مخالفان سیاســی را
در عرصه ُپرجنب و جوش دیجیتال
دارنــد ،اگــر در اختیــار نظامهای
توتالیتــر (مانند جمهــوری خلق
چین) قــرارگیرند ،خطرات جدی
متوجــه آزادی ،دموکراســی ،و
آرمانهای جامعه باز خواهد بود.

راه برونرفت وجود ندارد
اینک که به نظر میرسد تاریخ قصد
کوتاه آمدن ندارد ،چارهای نیست
جــز آنکه با تمام تــوان از وخامت
بیشــتر شــرایط بســیار ِ
بد کنونی

جلوگیریکنیم.
وجــود نهادهایی مانند ســازمان
ملــل متحــد و اتحادیــه اروپا این
دلگرمی را ایجاد میکنند که تکرار
تراژدیهایــی که در ابتــدای قرن
بیستم شــاهد آنها بودیم ،تقریب ًا
امــا رهبــران
غیرممکــن اســتّ .
جهانی وظیفــه دارند قدرت ،نفوذ
و آزادی عمــل این نهادها را بیش
از حــد کنونی افزایــش دهند و به
سمت دستیابی اهدافی همچون
گسترش همکاریهای بینالمللی
و کاهش فقر جهانی حرکت کنند.
رویارویــی بــا چالشهــای مزبور،
بیــش از هــر چیــز ،بــه نهادهای
مقتدر و مسئول نیاز دارد.
فناوریهــای روز آماده خدمت به
ما هســتند ،اما زمانی برای تعلل
باقی نمانده است .در غیاب اهداف
مشــخص ،ادامــه روال کنونــی،
اعتماد بــه نهادها را بیــش از این
کاهــش خواهــد داد و تبعــات آن
ادامــه ناآرامیهــای اجتماعــی در
شــرق و غــرب و نیــز بیثباتی در
سیاستهای کالن خواهد بود.
هفده هدفــی را که ســازمان ملل
متحد در سال  ۲۰۱۵تدوین کرد،
میتــوان نقطه شــروع مناســبی
قلمــداد کرد .آنچه فقدانش هنوز
آزاردهنــده اســت ،سســتی اراده
سیاســی برای تدوین نقشه راهی
روشــن بــرای دســتیابی بــه این
تعهد به اســتمرار در این
اهداف و ّ
مسیر با گامهای راسخ است.
•
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یادواره...

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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ادیو ،کوبی برایانت!

از «مامبای سیاه» چه میدانیم؟

ی ِای.
یک بازی در تاریخ انب 
او همچنیــن بــه خاطــر
کوتــاه
انیمیشــن
"بســکتبال عزیــز"
برنده جایزه

بر ا یا نــت
 ۴۱ســاله و
دختــر ۱۳
ســالهاش در
حال مســافرت
با یــک هلیکوپتر
خصوصــی بودنــد
کــه ســقوط کردنــد
و در شــعلههای آتــش
سوختند.
برایانت که پنج بــار قهرمان لیگ
ی ِای)
ملی بســکتبال آمریکا (انب 
شــده بود ،تمام دوران حرفهایش
را در تیم لسآنجلس لیکرز گذراند
و یکــی از بزرگتریــن بازیکنــان
تاریخ بســکتبال جهان بود .او به
دلیل " ۹۹درصد دقت در ضربات
در ســریعترین زمــان ممکن" به
"مامبای سیاه" معروف بود.
بــه دنبال درگذشــت این ســتاره
بسکتبال بســیاری از ورزشکاران
رشــتههای مختلف و همین طور
افراد مشــهور از سراســر دنیا ابراز
همدردی کردند.

از ساحنه چه میدانیم؟
الکــس ویالنــوا ،کالنتــر منطقه
لسآنجلــس میگویــد که نــه نفر
هنگام سانحه در هلیکوپتر بودند،
این در حالی اســت که مســئوالن
ابتــدا تعــداد مســافران را پنج نفر
اعالم کردند.
قبــل از این که به طور رســمی نام
قربانیان اعالم شود ،خانوادههای
شــماری از آنان هویتشان را اعالم
کردند .عالوه برکوبی و دخترش،
جان آلتوبلی ،مربی تیم بسکتبال
دانشــگاه اورنــج کوســت همــراه
بــا همســرش کــری و دختــر ۱۳
سالهاش آلیسا (که همبازی جیانا
بود) از مسافران هلیکوپتر بودند.
کریســتینا موزر ،مربی بسکتبال
مدرسه جیانا نیز در هلیکوپتر بود.
سازمان فدرال مدیریت هوانوردی
آمریــکا در بیانیــه ای اعــام کرد
هلیکوپتــر آســیب دیــده از نــوع
سیکورسکی اس  ۷۶بوده است.
•
چرا کوبی برایانت اینقدر معروف
است؟
برایانت تمام  ۲۰ســال حرفهایش
را در لیکــرز گذراند و آوریل ۲۰۱۶
بازنشستهشد.
از جملــه دســتاوردهای برایانــت
میتوان به ارزشــمندترین بازیکن
 NBAانبــیای (امویپــی)
در ســال  ۲۰۰۸اشــاره کــرد .او
همچنیــن دو بــار امتیازآورتریــن
ی ِای شــد و دو بار نیز
بازیکــن انب 
مدال طــای المپیک را بدســت
آورد.
یکــی از نمایشهــای مشــهور او
کســب  ۸۱امتیــاز مقابــل تورنتو
رپتورز در ســال  ۲۰۰۶بــود :رتبه
دوم بیشترین امتیازکسب شده در
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اسکار سال
 ۲۰۱۸شــد،
فیلــم  ۵دقیقــهای که
بر مبنــای نامههای
عاشقانه او در مورد
ایــن ورزش در
سال ۲۰۱۵
ســا خته
شد.

برایانــت و
همســر ش
ونسا ،سه دختر
دیگــر بــه نامهــای
ناتالیا ،بیانکا وکاپری دارند.
برایانت ســال  ۲۰۰۳متهــم به آزار
جنسی یک دختر  ۱۹ساله شد .او
این اتهام را رد کرد وگفت که رابطه
جنسی آنها با رضایت طرفین بوده
است .پرونده پس از این که شاکی
حاضر به شــهادت در دادگاه نشد،
بسته شد.
برایانــت بعــدا عذرخواهــی کرد و
گفــت" :نگاه آن خانم با آن طوری
که من به موضوع نگاه میکردم و
میکنم ،متفاوت بود".

کوبی برایانت به روایت اعداد

•

 :۱تعــداد دفعــهای کــه برایانــت
به عنــوان ارزشــمندترین بازیکن
ی ِای انتخاب شــد .این عنوان
انب 
به بازیکنی که بهترین نمایش را در
ی ِای داشته باشد،
فصل عادی انب 
داده میشود .برایانت این افتخار را
در فصل  ۲۰۰۷-۸بدست آورد.
همچنیــن تعــداد جایزه اســکار.
برایانــت ســال  ۲۰۱۸بــرای فیلم
کوتاه "بسکتبال عزیز" برنده جایزه
اسکار شد.
•
 :۲تعــداد دفعاتی کــه او به عنوان
ارزشــمندترین بازیکــن فینــال
ی ِای انتخــاب شــد و تعــداد
انبــ 
قهرمانــی در المپیــک (۲۰۱۲
و  .)۲۰۰۸همچنیــن شــماره
پیراهنهایی که در لیکرز پوشــید
(شماره  ۸و .)۲۴
•
 :۴تعــداد دفعاتی کــه برنده جایزه
ارزشمندترین بازیکن آل استار شد.
او همراه با باب پتیت در این زمینه
رکورددار تاریخ انب 
ی ِای است.
•
ی ِای
 :۵برایانت پنج بار قهرمان انب 
شد.
•
 :۹فقــط چهــار بازیکــن (کوبــی
برایانــت ،مایــکل جــردن ،کوین
گارنــت و گــری پیتــون) در تاریخ
ی ِای هســتند کــه  ۹بــار در
انبــ 
بهترین تیم دفاعی تمام دوران این
مسابقات انتخاب شدهاند.
•

 :۱۱او یــازده بــار در بهتریــن تیم
ی ِای انتخاب شده
تمام تاریخ انب 
است و در این زمینه با رکورد کارل
مالون مساوی است .فقط لبرون
جیمز است که رکورد بهتری (۱۲
بار) دارد.
•
 :۱۵تعداد دفعاتی که برایانت
در ترکیب اولیه بازی آل استار
ی ِای حضور داشته.
ســاالنه انب 
در این زمینه هم فقط لبرون جمیز
( ۱۶بار) رکورد بهتری دارد.
•
 :۱۶تعــداد دفعاتــی کــه در روز
کریســمس بازی کرده و رکورددار
ی ِای است.
انب 
•
 :۱۸عالوه بار پانزده بار حضور در
ترکیب اولیه آل استار ،او هجده بار
پیاپی در بازی آلاستار حاضر بوده
است .تنها کریم عبدالجبار (۱۹
بار) رکورد بهتری دارد.
•
 :۲۰برایانت بیســت فصل را
در لسآنجلس لیکرز سپری کرد.
فقط درک نوویتزکی ( ۲۱فصل در
داالسماوریکز)سابقهطوالنیتری
ی ِای دارد.
در انب 
•
 :۲۵تعــداد مســابقاتی کــه او ۵۰
امتیــاز بدســت آورد .تنهــا ویلت
چمبرلین ( )۱۱۸و مایکل جردن
( )۳۱در مســابقات بیشــتری ۵۰
امتیاز یا بیشتر بدست آوردهاند.
•
 :۶۰امتیازی که برایانت در مسابقه
فینال مقابل یوتا جاز بدست آورد.
ایــن هفتمین باری بــود که او ۶۰
امتیاز یا بیشتر بدست آورد.
•
 :۸۱لیکــرز  ۲۲ژانویــه ۲۰۰۶
توانســت تورنتو رپتــورز را -۱۰۴
 ۱۲۲شکست دهد و برایانت برای
تیمــش  ۸۱امتیــاز بدســت آورد.
فقط ویلت چمبرلین ( ۱۰۰امتیاز
سال  )۱۹۶۲توانسته در یک بازی
امتیاز بیشتری بدست آورد.
•
 :۵۶۴۰برایانت در مسابقات پلیآف
ی ِای  ۵۶۴۰امتیاز بدست آورده
انب 
کــه در رتبه چهــارم ردهبندی این
رکــورد قرار میگیرد .نفرات اول تا
سوم لبرون جیمز ( ،)۶۹۱۱مایکل
جردن ( )۵۹۸۷و کریم عبدالجبار
( )۵۷۶۲هستند.
•
 :۳۳۶۴۳برایانــت کــه اولیــن
ی ِای فصــل
حضــورش در انبــ 
 ۱۹۹۶-۷بــود در فصــل عــادی
مســابقات  ۳۳۶۴۳امتیاز بدســت
آورد .او چهارمین بازیکن امتیازآور
ی ِای است ،در حالی که
تاریخ انب 
یــک روز قبــل از مرگــش ،لبرون
جیمــز از رکــورد او عبــور کــرد:
کریم عبدالجبار ( ،)۳۸۳۸۷کارل
مالــون ( )۳۶۹۲۸و لبــرون جیمز
( )۳۳۶۵۵باالتر از او قرار دارند.
•
 :۴۸۶۳۷او با  ۴۸۶۳۷دقیقه بازی
ی ِای نفــر هشــتم در این
در انبــ 
زمینه است.
•
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مشــاورامالک

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

Cell. : 514 574-6162

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 :

>>
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

سیامین سالگرد درگذشت هایده؛

«منو از تنم بگیرین ،تو ترانههام میمونم»...
 20ژانویه برابر با سیام
لسآنجلس برگزار شد.
دی ۱۳۶۸همزمــان
پخش صــدای هایده
با ســیامین ســالگرد
مانند دیگر خوانندگان
درگذشت هایده است؛
ایــران پــس از
زن در
ِ
یکــی از محبوبترین
انقالب ممنوع است.
خواننــدگان معاصــر
خصومــت حکومتــی
ایــران کــه در ســن
با او علیرغم گذشــت
 ۴۷ســالگی در تبعید
ســالها از نبــودش
درگذشت.
ادامــه پیــدا کــرده
او فعالیــت خــود را در
اســت .چندین ســال
ســال  ۱۳۴۷در برنامه
پیش زمانــی که فیلم
گلهــای رادیو تهران با
مستندی درباره هایده
اجــرای ترانــه "آزاده"
ساخته شد خبرگزاری
آغاز کرد .موسیقی این
فــارس بــه آن حملــه
اثر را علــی تجویدی و
و هایــده را "خواننــده
شعر آن را رهی معیری
معلومالحال طاغوتی"
نوشته بود.
نامید.
پــس از چنــد ســال
هایــده در ســالهای
هایــده از "گلهــا" فاصلــه  Hâyedeh, born as Ma’sumeh Dadeh-پیــش از انقــاب بارهــا در
گرفــت و همکاری خود را با  bâlâ, was a Persian classical and popدربار برنامه اجــرا کرده بود
گروه دیگری از آهنگســازان  music vocalist with a contralto vocalو پس از انقالب در بسیاری
range. She was active for more than
و ترانــه ســرایان در زمینــه
 two decades, and was considered asاز کنســرتهایش از انقالب
موســیقی پاپ ادامه داد .از
 one of the most popular singers ofاســامی به عنــوان "فتنه"
مشــهورترین آثــار او در این
 20th-century Iran.یاد میکرد .تعــداد زیادی از
Born:
April
10,
1942,
Tehran,
Iran
دوره باید به "سوغاتی" اشاره
ترانههــای او ماننــد "روزای
Died: January 20, 1990,
کــرد؛ بــا شــعری از اردالن
روشــن" و "زندگــی" گویای
San Francisco, CA
ســرفراز ،موسیقی از محمد
 Buried: January 24, 1990, Pierceفضــای زندگــی ایرانیــان در
حیدری و تنظیم ارکســتر از  Brothers Westwood Village Memori-زمــان جنــگ و همچنیــن
ناصر چشم آذر.
 al Park and Mortuary, Los Angelesتبعیدیان در برونمرز بود.
کمی پیــش از وقوع انقالب
 Children: Keyvan Nouri, Noushinدر فروردین  ۱۳۹۸شــورای
Nouri, Kamran Nouri
اســامی هایده راهی لندن
شــهر لسآنجلس ،اهمیت
شــد و پــس از چنــد ســال
هایده و صــدای پرتوان او را
زندگی در این شهر در  ۱۳۶۱برای ۱۳۶۰گسترش بیشتری پیدا کرد .نه تنها میراثی برای جامعه ایرانی،
ادامه فعالیت به لسآنجلس رفت .برای اجرا به دانشگاه کالیفرنیا در بلکه برای شهر لسآنجلس معرفی
"بهــار بهــار باز اومــده دوبــاره" از لسآنجلــس ،رویــال آلبــرت هال کــرد؛ شــهری که خانــه هایده در
جمله نخســتین آثــار او در آمریکا لندن و  ...دعوت شد.
سال پایانی زندگیاش بود.
هشت ِ
بــود .محمد حیــدری کــه در آن بــه مــوازات موفقیتهــای کاری بــه گفتــه مســئوالن آرامــگاه
زمان در ایتالیا زندگی میکرد شعر با مشــکالت گوناگون جســمی و وســتوود ،پس از مرلیــن مونرو
و موســیقی این ترانــه را به خاطر روحی دســ 
ت و پنجه نرم میکرد .بیشترینتعدادازمراجعهکنندگان،
دلتنگیاش برای ایــران در فضای در آخرین شب زندگیاش در حومه سراغ آرامگاه این هنرمند ایرانی را
نوروز نوشــته بود .منوچهر چشم ســان فرانسیســکو برنامه داشت میگیرند.
آذر اثر را برای ارکســتر تنظیم کرد و فــردای آن روز در ســی ام دیماه لیال کســری در ترانــه "قصه من"
و نتیجــه به یکــی از محبوبترین  ۱۳۶۸بر اثر سکته قلبی و در سن برای هایده سروده بود" :منو از تنم
ترانههای هایده در آن سالها بدل  ۴۷سالگی درگذشت.
بگیرین ،تو ترانههام میمونم."...
شد.
مراســم یادبود او با حضور هزاران این پیشبینی درست از آب درآمد.
فعالیتهــای هایــده در دهــه نفــر در گورســتان "وســتوود"
•
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را بر روی سایت بخوانید

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

Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker

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

کاظم پرتو تهرانی

Facebook.com/
paivand.montreal
!به ما بپیوندید

Guy Concordia

بهروزباباخانی

سرورصدر

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

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

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

Guy

behrooz@babakhani.ca

مشاور رمسی وام مسکن

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

Courtier Immobilier Agréé

¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT¶

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

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

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

Cell : (514) 571-6592

Email : masoudrealty@gmail.com
38 Place du Commerce #280,
île des Soeurs, Qc H3E 1T8
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه
خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
مشاوره ختصصی سرمایه گذاری در امالک

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید

مشاوره و ارزیابی رایگان

مسعودهاشمی
آیا دوستان شما برای سالمتیتان ضرر دارند؟

همیشــه ابتــدای ســال جدیــد،
خیلیها تصمیم میگیرند سالمتر
زندگی کنند.
خیلیها وقتی میخواهند تصمیم
بگیرندخوراکیهایناسالمنخورند
یا کالس ورزش بروند ،اگر دوستان
و بستگانشان هم چنین تصمیمی
بگیرند ،کارشان راحتتر میشود.
همــه تصمیمــات مربــوط بــه
ســامتی ،خودآگاهانــه نیســت،
مــا از رفتار دوســتان و همکاران و
ن و همه کســانی که با آنها
بستگا 
ارتباط داریم و دوستشان داریم،
الگوبرداریمیکنیم.
متأسفانه ما حتی عادتهای بدی
مثل سیگارکشــیدن و پرخوری را
هم تقلید میکنیم.
ایــن پدیــدٔه الگوبــرداری یعنــی
بیماریهــای غیرمســری مثــل
بیماریهــای قلبــی و ســکته و
سرطان میتواند مثل بیماریهای
مسری از فردی به فرد دیگر منتقل
شود.
•
ممکن است دوستان شما باعث
چاقی شما شوند؟
افــرادی که برای ما مهم هســتند
و با آنها در ارتباط هستیم ،شبکٔه
اجتماعی ما را تشکیل میدهند.
بوعــروق
در پژوهشهــای قل 
فرامینگهام ،با بررســی ســه نسل
از ســاکنان فرامینگهــام در ایالت
ل  ۱۹۴۰تا
ماساچوست از حدود سا 
امروز به نقش و اهمیت شبکههای
اجتماعی پی برده شد.
ایــن پژوهــش نشــان میدهد که
احتمال چاقی فرد در صورتی که در
حلقٔه نزدیکانش افراد چاق باشند،
بیشــتر اســت .در ایــن تحقیــق
دریافتندکه اگر دوســت شما چاق
باشــد  ۵۷درصــد و اگــر خواهر و
برادر شــما چاق باشد  ۴۰درصد و
اگر شــریک زندگیتان چاق باشــد
 ۳۷درصــد احتمال دارد که شــما
هم چاق شوید.
این تأثیر زمانی بیشتر میشود که

دو فرد همجنس باشند و بستگی
به شدت احساس شخصی دو فرد
نسبت به یکدیگر دارد.
برای مثــال ،پژوهش فرامینگهام
نشــان میدهد که همسایهای که
هــر روز میبینیم امــا هیچ ارتباط
نزدیکی بــا او نداریم بر میزان وزن
ما هیچ تأثیری ندارد.
در دوســتیهای نامتعادل ،طرفی
که دوستی برایش اهمیت بیشتری
دارد اگــر "دوســت" او اضافه وزن
داشته باشد بیشتر احتمال دارد که
وزنش اضافه شود ،اما برعکس آن
اتفاقنمیافتد.
میــزان طالق و سیگارکشــیدن و
مصــرف الــکل هم بین دوســتان
و خانــواده بیشــتر گســترش پیدا
میکند.
این یافتهها خیلی مهم هســتند.
درســت اســت که ما به هــر حال
دچار عوارض گذر عمر میشــویم
و بــه بیماریهایــی هــم ممکــن
است مبتال شویم اما احتمال بروز
بیماریهای معمول غیرمســری
بر اثــر رفتارهــای خاصی بیشــتر
میشود:
سیگارکشیدن
رژیم غذایی
میزانفعالیتبدنی
میزان مصرف الکل
ایــن بیماریهــای
از
غیرمســری
جمله بیماریهای
قلبیـعر و قــی ،
ســکته ،ســرطان،
دیابتوبیماریهای
ریــوی دلیــل ۷
مــورد از  ۱۰مــورد
گ در سراســر
مــر 
جهان است و دلیل
حــدود  ۹۰درصــد
مرگومیر در

میزان
بریتانیاست.
•
احساسات
واگیردار است

شــبکههای اجتماعی اطراف ما بر
رفتار و روحیٔه ما هم اثر میگذارند.
تعجبی ندارد که ســیگار کشیدن
در میان نوجوانان بر اثر محبوبیت
آدمهای ســیگاری اتفاق میافتد.
وقتی بزرگســاالن محبــوب افراد
ســیگار میکشــند ،به طــور کلی
باعث افزایش سیگاریها میشوند
و تعداد کســانی کــه ترک میکنند
کمتر میشود.
بهعالوه ،جوانانی که دوستانشان
روحیٔه بدی دارند معمو ًال خودشان
هم روحیٔه بدی پیدا میکنند و این
ماجرایی متقابل است.
این نشــانهها و روحیٔه بد تا آن حد
نیســت که به بیماری افســردگی
تعبیر شــود که به نظر نمیرســد
مســری باشــد؛ اما روحیــه بد بر
کیفیــت زندگــی نوجوانــان اثــر
میگــذارد و گاهی باعث میشــود
در آینــده خطــر ابتال بــه بیماری
افسردگی در آنها باال برود.
این بــاور که احساســات واگیردار
است بر مبنای آزمایش مخفیانه و
بحثانگیز فیسبوک روی بیش از
۷۰۰هزار نفر از کاربرانش به دست
آمد.
در ایــن آزمایش به طــور انتخابی
پســتهایی کــه فرد میتوانســت
ببینــد را تعییــن میکردنــد و بــا

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
اســتفاده از الگوریتم یا دستورات
از پیــش تعیینشــده پســتهای
دوستان آنها را در فیسبوک نمایش
میدادند.
دو آزمایــش به طور مــوازی انجام
شــد؛ در یــک مــورد پســتهایی
در برابــر کاربــران قــرار دادنــد که
احساســات مثبت ایجاد میکرد،
در حالــی کــه در برابر گــروه دیگر
پستهایی قرار دادندکه احساسات
منفی را برمیانگیخت.
کاربرانــی کــه در برابر پســتهای
مثبــت قــرار گرفته بودند بیشــتر
تمایل داشــتند که خودشــان هم
مطالب مثبتــی بگذارند و در گروه
دیگر برعکس .این تحقیق نشــان
داد که احساســات در شــبکههای
اجتماعی منتقل و منتشر میشود
با اینکه روابط رودررو و نشانههای
زبان بدن در کار نیست.
یکی از انتقادات به این پژوهشها
در زمینــه شــبکههای اجتماعــی

این اســت که ما با کسانی دوست
میشــویم کــه مثــل ما باشــند یا
در موقعیت و شــرایطی شــبیه ما
باشند؛ اما خیلی از پژوهشها این
نظریه را به عنوان سرایت و واگیری
اجتماعینامیدهاند.
•
آدمهای اجتماعی
خــوب اگر مــا رفتــار دوســتان و
بســتگان را الگوبرداری میکنیم،
چطــور میتوانیــم از ایــن بــه نفع
خودمان استفاده کنیم؟
"ژانویــه خشــک" و "ژانویه وگان"
کــه در یکــی افراد به تــرک الکل و
در دیگری به گیاهخواری تشــویق
میشــوند ،دو نمونــه معــروف از
تالشهــای جمعی برای ســالمتر
شدن است.
 Stoptoberهــم در مــاه اکتبــر
در انگلســتان افــراد را تشــویق به
ترک ســیگارکرد که نمونٔه مشهور
دیگری از تغییر شیؤه زندگی جمعی
است.
تخمین زده میشود که
بیش از یک میلیون نفر
با این کمپین ،ســیگار
را تــرک کردهانــد ،یک
تالش جمعی گســترده
معمو ًال نتیجهبخشتر
از پیامهای کماثر مداوم
در طول سال است.
بــا اینکــه تجربــه
 Stoptoberدر تــرک
ســیگار خیلــی موفــق
بود اما ایــن کارزارها و
جنبشهــای جمعی بر
همه اثر نمیگذارد.
پیامهــای مرســوم

ســامتی باعــث عمیقتر شــدن
نابرابریهــای ســامتی میشــود
چون همٔه افراد در شرایطی نیستند
که این توصیهها را بپذیرند.
بیشــتر اوقات ایــن توصیهها فقط
به درد ســالمترین افراد میخورد،
کســانی که ســامتی برایشــان
در اولویــت قــرار دارد و دارای
تحصیالت و وضعیت اقتصادی و
اجتماعی خوبی هستند که به آنها
فرصــت و مجال تغییــر رفتارها را
میدهد.
هرچند افــرادی که "اهــل زندگی
ســالم" نیســتند هم تحــت تأثیر
رفتارهای افرادی که به طور مرتب
با آنها ارتبــاط و برای آنها اهمیت
دارند ،قرار میگیرند.
اگر بخواهیم وضعیت بهداشــت و
سالمت مردم را بهبود ببخشیم،
خوب اســت که افــراد اجتماعی را
هدف بگیریم .این افراد اثرگذار که
مدار و مرکز شــبکههای اجتماعی
اطرافشــان هســتند ،میتواننــد
تجربههــای خــود را به اشــتراک
بگذارند و با افراد زیادی معاشــرت
و تعامل میکنند و دیگران هم آنها
را تحسین میکنند.
بررسیها و پژوهشهای بیشتر در
زمینٔه چگونگی گسترش رفتارها،
بــه دولــت و سیســتم خدمــات
بهداشــت ملــی بریتانیــا (ان اچ
اس) ایــن امکان را داده اســت که
رفتارهای ســالم را افزایش دهد و
بیماری و مرگ بر اثر بیماریهای
غیرمسری را کاهش دهد.
پروفسور اوینلوال اویبوده
(دانشگاه واریک)
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کاهش وزن! درمان اصلی دیابت نوع  ۲کشف شد!

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

محققان بریتانیایی به تازگی اعالم
دویچه وله :کردهاند که دیابت نوع
 ۲نوعــی واکنش بدن به انباشــت
بیــش از حــد چربــی در کبــد و
لوزالمعده است.
به گزارش نشــریه نیوزویک؛ دکتر
روی تیلور ،متخصص بیماریهای
غدد و اســتاد دانشــکده پزشــکی
دانشــگاه نیوکاسل که هدایت این
تحقیق را به عهده دارد میگوید:
اکنون ما میتوانیم دیابت نوع  ۲را
به عنوان یک بیماری ساده در نظر
بگیریم؛ یک وضعیت پزشکی که با
کاهش موثر وزن و کاهش ســطح
چربیهای بدن قابل درمان است.
وقتــی لوزالمعده چربــی زیادی را

در خود جمع میکند ،سلولهای
بتــای تولیدکننــده انســولین
نمیتوانند بــه خوبی عمل کنند،
بهعالوه ،زمانی کــه کبد با چربی
پر شــده باشدگلوکز بیش از حدی
را تولیــد و بــه جریــان خــون آزاد
میکند.
این وضعیــت باعث ابتالی فرد به
دیابت نوع  ۲میشود.
بــا این حــال ،این وضعیــت قابل
برگشت اســت .دانشــمندان یک
رویکرد دو مرحلهای را برای بهبود
بیمارانپیشنهادمیکنند.
ابتــدا ،آنهــا اتخــاذ یــک رژیــم
کمکالری بدون ورزش را پیشنهاد
میکنند.

هایکهارتونیان

همچنین در مرحله دوم ،افزایش
انــدک کالــری مصرفــی و افزودن
ورزش روزانــه را توصیه میکنند.
این روند میتواند در نهایت باعث
بهبودی بیمارانی شــود که سابقه
بیماری آنها کمتر از  ۱۰سال باشد.
دکتر تیلور تاکید میکند که بعد از
گذشت  ۱۰سال ،درمان سختتر
میشود.
در ســال  ۲۰۱۶دیابت باعث مرگ
 ۱.۶میلیــون نفر شــد .براســاس
اعالم ســازمان بهداشــت جهانی
( )WHOتعــداد مبتالیــان بــه
دیابت از ســال  ۱۹۸۰بیش از سه
برابر شده است.

مشــاورامالک

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

Cell. : 514 574-6162

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

8

شتمین
ه پیاپی
سال

چندوقتدیگربهارم یشود!

شنبه  21مارس 2020
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Courtier Immobilier Agréé

مشاور امالک مسکونی در سراسر مونتریال

¶¥°¶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
Courtier Immobilier Agréé

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

¥°¶H
x»oÎ »ÁHoM
¶kÄoi I
¶}~hT
k{ILÃ¶ ·I«ÄHn
·HnHkÄoi
RI¶ki
¬ÁnHm
¾ÄI¶ow
Cell
: n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

(514) 571-6592

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

همکاری با شبکه بسیار مجرب و متخصص برای ارائه بهترین
Email

کار دشوار البی جمهوری اسالمی ایران >> ...ادامه از صفحه12 :
ÏHoTº¼¶nj Â¬kºp
¾£MIw ÏIw 30 pH yÃM IM

•

 .۸البی جمهوری اســامی ایران
از نظامــی سراســر مذهبــی-
ایدئولوژیــک دفــاع میکنــد ،اما
هیچ یــک از اعضای آن مذهبی-
ایدئولوژیــک نیســتند .آنها اصوال
تظاهــر هم نمیکنندکه شــریعت
ایدئولوژیــک شــده را رعایــت
میکننــد ،چون میداننــد که این
تظاهــر نــه خریــدار دارد ،نــه باور
میشــود ،و نه تاثیــری میگذارد.
آنها خود را به رنگ جامعه ایرانیان
خارج کشــور که اکثرا ســکوالر و
منتقد رژیم هستند در میآورند تا
باور شوند ،اما منتقد رژیم نیستند
و خود را نه ســکوالر و نه مذهبی
معرفیمیکنند.

•

 .۹البی جمهوری اســامی ایران
اصــوال وارد موضــوع دمکراســی
نمیشود؛ این که رژیم دمکراتیک
است یا خیر .فرض پشت سخنان
و مواضع البی جمهوری اســامی

خدمات به شما عزیزان بابت خرید ،فروش ،اجاره امالک

38 Place du Commerce #280,
 متولد مونترال و مسلط به سه زبان فارسی ،انگلیسی و فرانسوی
île des Soeurs,
H3E
Qcرژیم مطرح
منتقدان
1T8از سوی
ایران ،این اســت که رژیم ،مردم را مدام

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn
·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki
نمایندگی میکنــد ،اما نمیگویند میشود .این موضوع نباید چندان

خدمات رایگان برای خریداران امالک

Cell : (514) 571-6592

چگونه .در برخی موارد از انتخابات خوشــایند کارفرماهای آنها باشد،
سخن میگویند ،اما رویشان نمی امــا کارفرمایــان در خارج کشــور
شود که رژیم را دمکراتیک معرفی انتظارات تخصصیتری دارند و از
کنند .آنها نمیتوانند روشن سازند البی انتظار دارندکه در موضوعات
کــه چگونه رژیــم مورد دفــاع آنها امنیتی از رژیم حمایت کند.
نماینــد ه مــردم اســت ،و در عین
نهادهای
#280,حتی یک تــن از
Place
اعضایdu
Commerce
حــال ،از روش انتخــاب آن هــم البیگــر جمهوری اســامی ایران
des Soeurs, Qc H3E 1T8
ســخنی نمیگوینــد .در دورههای یــا مدیــران آنها تــا کنون بــه این
بیعــت سراســری در ایــران ،البی تناقضات پاسخ نداده است .آنها
ایران معموال ساکت است.
تــا زمانی کــه دالرهــای حوالهای
•
و چمدانــی میرســد ،مشــکلی با
 .۱۰البی جمهوری اسالمی ایران تعــارض و تناقــض ندارنــد .حتی
در مورد گروگانگیری شــهروندان یکــی از رســانههای فارســی و
غربی و دو تابعیتی برای مبادله با غیرفارســیزبان خــارج کشــور،
قاچاقچیان و تروریستهای رژیم ایــن ســواالت را از اعضــای البی
در کشــورهای غربــی ،مشــارکت جمهوری اســامی ایران که مدام
آن در کشــتار صدها هزار سوری ،به برنامههاشان دعوت میشوند،
درگیر بودن در تجارت مواد مخدر نپرسید ه است.
در دنیا و پولشــویی ،فســاد درون
------------رژیم و بقیه مشــکالت آن ،ساکت یادآوری :دیدگا ه و نظرات ابراز شده
است ،در حالی که این موضوعات در این مقاله ،نظر نویسنده است.

خدمات کامل برای مستاجران

مشاوره و همراهی در تهیه وام با بهترین شرایط

ارزیابی و مشاوره رایگان برای خرید و فروش امالک

Email : masoudrealty@gmail.com

مشاوره ختصصی به سرمایهگذاران امالک

فروش امالک شما در کمترین زمان با شبکه مجرب و متخصص.

38
île

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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هر دارویی باید با تشخیص و تجویز پزشک مصرف شود.

پزشکی...

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

دکتر عطا انصاری

بیماری پوستی اگزما

>
> بخ
ش
پ 2
ایانی
•

درمان های دارویی اگزما
در حــال حاضــر هیــچ دارویی که
بتواند اگزمــا را درمان کند وجود
نــدارد و درمــان های کالســیک
برای محدودکردن انفالماسیون و
ناراحتی بیمار است و باید آلرژن ها
و تحریک کننده ها را پیدا کرد و از
آنها دوری جســت تا سیمپتوم ها
کمتربشوند.
•
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داروها
کورتیکوســتروئیدها :از کــرم
های حاوی کورتیکواســتروئیدها
(کورتیزون) روی محل اگزما برای
کم شــدن خارش و انفالماسیون
استفاده می شــود و سپس از کرم
هایی که مقدارکمتری اســتروئید
دارند به عنــوان درمان محافظت
کننــده یــک یــا دو بــار در هفتــه
استفاده می شود.
از کرم های حاوی اســتروئیدهای
قــوی برای آرامــش التهابات مهم
در کوتاه مدت اســتفاده می شود،
زیــرا در درازمدت قــدرت درمانی
را از دســت مــی دهنــد و باعــث
نازکی پوست می شوند .اگر اگزما
خیلی شــدید باشــد از قرص های
کورتیکواســتروئید اســتفاده می
شود ولی فقط در کوتاه مدت زیرا
دارای آثار ثانویه ناخواسته هستند
مثــل از دســت دادن مواد معدنی
استخوان ها (اســتئوپروز یا پوکی
استخوان).
آنتی هیســتامینیک ها :می شود
گاهگاهــی از آنها بــرای کم کردن
خارش اســتفاده کرد ،هم چنین
کمک مــی کندکه کودکان راحت
بخوابنــد و در حمــات شــبانه
بیماری خود را نخارانند.
و
Tacrolimus
 Pimecrolimusدو داروی
بدون اســتروئید هســتند و اخیرا
از آن هــا اســتفاده می شــود .این

دو روی سیســتم دفاعــی تاثیــر
گذاشته و قدرت آن را پائین می
آورند و در نتیجه انفالماسیون را
کــم می کنند .ایــن دو دارو بجای
کورتیکوستروئیدها به کار می روند
و آثار ثانویه آنها خیلی کمتر است.
آثــار ثانویــه درازمــدت آنهــا هنوز
مشخص نیست ،ولی احتمال این
که خطر دچار شــدن به ســرطان
پوســت را زیاد کند هســت .از این
داروها نباید برای کودکان کمتر از
دو سال استفاده کرد.
 Cyclosporineفقــط در
اگزماهای خیلی شــدید به کار می
رود .سیکلوسپورین دارویی است
با منشاء قارچی که سیستم دفاعی
را ضعیــف مــی کنــد .از راه دهان
بهتر اثــر می کند تا از راه پوســت
ولی خطرناک تر هم هست ،چون
دارای آثــار بد بر روی کبد و فشــار
خون اســت و باید فقــط در مدت
کوتاهی از آن استفاده کرد.
از آنتی بیوتیک ها وقتی اســتفاده
می شود که یک عفونت باکتریایی
یا قارچی به اگزما اضافه شده باشد.
•
درمان با اشعه ماوراءبنفش
اســتفاده از فتوتراپــی یــا
فتوشــیمیوتراپی (اســتفاده از
فتوتراپــی همــراه بــا دارویــی که
پوســت را به فتوتراپی حساس تر
می کند) ممکن اســت پیشــنهاد
شــود مگر این که یک حساسیت
زیــاد درماتیــت بــه نور خورشــید
وجود داشته باشد در این صورت
از دستگاه هایی که فقط  UVBیا
 UVAمنتشــر می کنند استفاده
می شــود .بیمار بایــد بداند که در
خطر شدید مبتال شدن به سرطان
و پیر شدن نابهنگام پوست قرار می
گیرد .فقط در معــرض نور آفتاب
قرار گرفتــن دارای آثار مفید برای
بعضی از مبتالیان می باشد.

روش روان درمانی
همــه متخصصــان
پزشــکی و پزشــکی
مکمــل معتقدنــد که
عوامل احساســی و
روانــی نقش مهمی
را در بروز اگزما بازی
می کنند.
روان درمانــی باعث
می شــود کــه مدت
زمان حمله ها کوتاه
تر بشــوند .اســترس های روانی،
احساسی ،عصبی دارای آثار مهمی
در تعادل بدنی شخص هستند.
برنامه های آموزشــی برای والدین
کــودکان مبتــا بســیار موثرند و
به آنها یاد مــی دهند که چگونه از
مجموع عوامــل روانی ـ تغذیه ای
و دارویی برای درمان کودکشــان
حداکثر استفاده را ببرند.
•

درمان های دیگر
استفاده از شــامپوهای ضد شوره
بــرای اگزمای ســبورتیک و گاهی
همراه بــا یک درمــان ضد قارچی
برای درمان مفیدند.
اســتفاده از جــوراب هــای فشــار
دهنــده یا عمــل جراحــی واریس
برای اگزماهای واریسی.
•

طب مکمل برای پیشگیری
 پروبیوتیــک ها :پروبیوتیک هاامکان خطر مبتال شدن به اگزمای
اتوپیک در کودکانــی که در خطر
هســتند را کمتر می کند .در یک
مطالعه با گروه شــاهد که پالسبو
دریافت کــرده بودنــد  132بانوی
باردارکه دارای سابقه فامیلی اگزما
بودند یا همسرشان دچار اگزمای
آتوپیــک ،زکام آلرژیــک یــا آســم
بودند انتخاب شــدند .گــروه اول
پالســبو و گــروه دوم یک فورمول
شامل الکتویاسیلوز GGدر دوران
بارداری و همین طور نوزادانشان
در مدت  6ماه اول زندگی دریافت
کردنــد .در دو ســالگی میــزان
اگزمای آتوپیک در میان کودکانی
کــه الکتویاســیلوز دریافــت کرده
بودند دو بارکمتر دیده شد تا گروه
پالســبو و در  4ســالگی کــودکان
گروه الکتیویاسیلوز همان نسبت
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یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید

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

سرورصدر

Tel.: 514-777-3604

بهترین نرخ روز

Tel.:514-844-4492

صرافی  5ستاره
جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،
فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید

4010 Ste-Catherine W.

Tel.: (514) 585-2345
(514) 846-0221
را داشتند تا گروه شاهد پالسبو.
•
درمان آرام کننده
این درمان ها برای آرامش حمالت
بثورات پوســتی به صــورت کرم یا
کمپرس به کار می روند:
 ژل آلوئه از برگ های ضخیم اینگیاه تهیه می شود و دارای خواص
نرم کننده پوست است و خیلی در
درماتولوژی مورد استفاده قرار می
گیرد .دانشــمندان آثار آن را برای
اگزمای ســبورتیک مورد مطالعه
قرار داده اند .یک گروه  46نفری با
محلولی که  30درصد آلوئه داشت
 2بار در روز با یک گروه شــاهد که
پالسبو دریافت کرده بودند مقایسه
شــدند .پس از یک درمان  4هفته
ای و  6هفته ای بهبودی خیلی در
گروه آلوئه بیشتر دیده شد تا گروه
پالسبو.
در مطالعــه دیگــری که در ســال
 2003بر روی  30بانوی کارگر یک
کارخانه کــه از اگزمای دســت ها
رنــج می بردند از دســتکش هایی
اســتفاده شــدکه در تمــام روز ژل
آلوئه را روی دست های آنها پخش
می کرد .موثر بودن این گیاه را در
آرامش بخشیدن به سیمپتوم های
اگزما نشان داد .باید توجه داشت
که آلوئه در بعضــی افراد می تواند
عامل تولید درماتیت بشود.
 گل گاوزبــان :یــک مطالعــه باگروه شــاهد بــر روی  118کودک
در خطــر دارای نتایــج مثبــت بر
روی ســیمپتوم های اگزمــا بود.
 435میلــی گرم روغــن گاوزبان از
تولید اگزما پیشــگیری نکرد ولی
شدت حمالت بیماری را کم کرد.
در مطالعه دیگر اســتفاده خارجی
از روغــن گاو زبان در نزد کودکان
باعث کاهش قرمزی و خارش شد
ولــی گویا نرم کردن پوســت با هر
روغنی اثر مثبت دارد.
 هاماملیــس ویرجینــی :بعضیمواد موجــود در آن دارای خواص
آنتــی انفالماتــوار و قابض اســت.
نتیجه  3مطالعــه کوچک بر روی
 95نفــر نشــان داد کــه ایــن گیاه

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

می تواند ســیمپتوم های اگزما را
آرامش دهد ولی یک مطالعه دیگر
بــر روی  72نفــر به مدت دو هفته
نتیجه مهمی نداشت .کمیسیون
 Eو  Escopمفید بودن مصرف آن
را برای انفالماسیون های کوچک
روی پوست تائید می کنند.
 جو :کمیســیون  Eموثر بودنســاقه هــای جــو در بالنئوتراپــی
برای درمان بیماری های پوســتی
که تولید انفالماســیون ،ســبوره
(شــوره) و خارش می کنند قبول
دارد ولــی هیــچ مطالعه کلینیکی
برای اگزما هنوز انجام نشده است.
دوزاژ 250 :گــرم آرد جو را در یک
جوراب یا کیسه ریخته در یک لیتر
آب به مدت چند دقیقه بجوشانید
و بعد کیســه را فشــار دهید و بعد
مایــع را در وان حمام ریخته در آن
اســتراحت کنید ،یا کیسه را روی
محل اگزما بمالید .همین طور می
شــود  100گرم ساقه جو را در یک
لیتــر آب جوشــانید و آن را در وان
حمام ریخت.
 بابونــه آلمانی :اســتفاده از گلهــای بابونه آلمانــی در غرب برای
آرامــش اگزمــا شــناخته شــده،
همیــن طور خــواص آن به عنوان
آنتــی انفالماتوار ،آنتی ســینیک و
کمک به درمان زخم های کوچک
شناخته شــده .یک مطالعه نشان
داده کــه اســتفاده پوســتی از کرم
حاوی بابونه به نام Kamillosan
به اندازه درمان با هیدروکورتیزون
 25درصــد موثــر بــوده و از ســایر
درمان های کالســیک بهتر عمل
کــرده .در یــک مطالعــه فرقــی با
پالســبو نداشــته ولــی دو درمان
موثرتر از کرم هیدروکورتیزون نیم
درصد بوده.
>> دوزاژ :کمپــرس خیس کرده
 100گــرم گل بابونه در آب جوش
یا مخلوط  5قطره روغن اساســی
بابونــه در  20میلــی لیتــر روغــن
گیاهی.
 نعنای فلفلی :اســتفاده خارجیاز روغن اساسی نعنای فلفلی برای
آرامش خارش و التهاب پوست.

<< دوزاژ 2 :تــا  3قطــره را در آب
ولرم بریزید و در صورت لزوم تکرار
کنید.
کنتراندیکاســیون نباید در نواحی
دستگاه تنفسی کودکان کمتر از 4
سال استفاده شود چون می تواند
باعث اسپاســم حلــق و برانش ها
بشود و حالت خفگی موقت تولید
کند.
 گل همیشــه بهــار :در اروپــاً
کامال
خواص آنتی انفالماتــوار آن
شناخته شــده و برای محصوالت
زیبایــی و درماتولــوژی به کار می
رود .کمیسیون  Eو  Escopموثر
بودن اســتفاده خارجی آن را برای
درمــان زخــم هایی که بــه درمان
خوب جواب نمی دهند مثل زخم
های واریسی قبول دارند.
>> دوزاژ :اســتفاده از کــرم های
حــاوی  2تا  5درصد گل همیشــه
بهار و یا حل  2تا  3قطره تنتور در
داخل آبی که ً
قبال جوشیده و سرد
شــده وکمپــرس آن بر روی محل
اگزما.
گیاهــان مختلفــی در نقــاط دنیا
خواص درمانــی و آنتی انفالماتوار
دارندکه مطالعه آنها از حوصله این
مقاله خارج است.
درمان هــای زیر بــرای محافظت
بــه کار می رونــد و مطالعات موثر
بودن آنها را برای کم کردن تعداد
حمالت و شدت آنها نشان داده و
فقط از آنها نام می بریم:
پروبیوتیک ها ،روغن اوناگر،روغن
ماهی(رل مهمی در عکس العمل
هــای دفاعــی و آنتــی انفالماتــوار
دارد ،).هپنیوتراپــی ،ماســاژ
درمانی ،ویتامین E
 طب سنتی چین :بر اساس طبســنتی چین بیماری های پوستی
بــر اثر عدم تعادل انرژی تولید می
شوند .طب سوزنی و معجون های
چینی که گاهی شامل  10گیاه می
شوند برای درمان به کار می روند.
مطالعــات نتایج مختلفی داشــته
است.
•
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زندگی...

مشاور امالک در مونتریال:
مسکونی و جتــاری

چطور بر بیخوابی و اضطراب غلبه کنیم؟

خواب مهمتریــن تقویت کننده و
تنظیم کننده عملکرد طبیعی بدن
است .کمخوابی می تواند بر کار و
روابط ما تأثیر منفی بگذارد.
دکترگای میدوز ،متخصص خواب
و بنیانگذار مدرســه خــواب که به
بسیاری از ورزشکاران کمک کرده
تا با بیخوابی خداحافظی کنند،
براین باوراست که به جای مقابله
با حسهای ناراحت کننده ناشــی
از بی خوابی میتوان به روشهای
درمانی که بسیار مفید تراست روی
آورد.
او میگوید" :این روشها شاید ابزار
نیرومندیدربرابربیخوابینباشد،
اما می تواند به از میان برداشــتن
اضطراب در همه زمینههای زندگی
کمک کند".

•

مسابقهاند ،در حالی که تنها کاری
که باید انجام دهند این اســت که
ســر خود را روی بالــش بگذارند و
بخوابند.

•

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
چیست؟
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد یا
همــان  ،ACTبه تغییر چگونگی
ارتباط شــخص بــا بــی خوابی و
مجموعه نشــانه های ناخواســته
ناشــی از آن ،همچــون آشــفتگی
ذهنــی ،وحشــت و نگرانــی مــی
پردازد.
این درحالی است که روش درمانی
رفتــاری  -شــناختی (،)CBT
برپایه ســرکوب افکار منفی استوار
اســت در روش  ، ACTدکترگای
افــرادی را کــه از بــی خوابی رنج
میبرند تشویق می کند تا از افکار
منفی و بیخوابی استقبال کنند.
او می گوید  ":بازی با این پدیده ها
ســبب می شود شــما کنترل را به
دست گرفته وبا استقبال از نگرانی
وترسهــای خــود آنهــا را خلــع
سالح کنید ،به این ترتیب با رفتن
به رختخواب احســاس نمی کنید
که قرار است وارد نبرد شوید".
روش درمانــی  ،ACTبی خوابی
و افکار پریشــان را بــه چیزی بدل
میکندکه دیگر ترسناک نیست ،و
در نهایت فضایی پدید می آورد که
در آن می توانید به خواب روید".
توصیههای دکتر گای برای
مدیریت اضطراب و خواب
خوب شبانه

چرا خواب بسیار مهم است؟
گای مــی گوید" :بی گمان خواب
نیرومندترین و طبیعیترین روش
حفــظ ســامتی اســت .اگــر می
خواهیــم از نظــر ذهنــی عملکرد
خوبی داشــته باشــیم ،باید خوب
بخوابیم .خــوب خوابیدن توجه و
تمرکــز ما را در زندگی باال میبرد و
باعث میشود حافظه خوبی داشته
و خالق و با انگیزه باشیم".
خــواب همــراه بــا مدیریــت
هورمونهای اشــتها نقش مهمی
در کنتــرل وزن بدن نیز دارد .می
توان گفت که در واقع هر جنبهای
از ســامت و عملکرد کوتاه مدت
و طوالنی مدت بدن ما تحت تأثیر
خواب قرار دارد.
دانســتن اینکه به خــواب احتیاج •
داریم خود می تواند باعث بیخوابی دیدگاه تان را نسبت به افکار
شده و به خواب رفتن را به تعویق شبانه عوض کنید
بیاندازد .بســیاری از ورزشــکاران روش درمانی  ACTبه دنبال تغییر
پیش از رویدادهای مهم ورزشــی شیوه ارتباط با افكار است .به جای
نگــران این هســتند که بــه دلیل فکر کــردن به این که من امشــب
کمخوابــی نتوانند در مســابقات خوابم نمیبرد و کاری نیز از دستم
بر نمیآید ،ســعی کنید پیشوندی
عملکرد خوبی داشته باشند.
هنگام خــواب ،درســت در زمانی را اضافــه کنید تا ایــن فکر تبدیل
که این تردید در ما پدید می آید که شــود به این که ذهــن من به من
ممکن است نتوانیم خواب خوبی می گوید که امشب خوابم نمیبرد
داشته باشیم و نگران عملکردمان و کاری از دستم بر نمیآید .به این
در روز بعد شــویم ،مغزشــروع به ترتیب شــما دیگردرگیــر این فکر
پیوند این مــوارد با بی خوابی می نیستید بلکه از بیرون به ماجرا نگاه
میکنید .البته این به معنی نادیده
کند .
شــب پیــش از یــک رویــداد مهم گرفتــن وکوچــک شــمردن افکار
ورزشــی ،بســیاری از ورزشکاران نیســت ،بلکه کنتــرل ودر اختیار
حســاس و مضطرب می شــوند .داشتن افکاربه جای گرفتار شدن
آنها به گونهای احســاس اضطراب در آنهاست.
می کننــد که انــگار در حــال آغاز •

بازیگوشباشید
 ACTشــما را بــه
بازیگوشیتشویقمیکند
 روشــی بســیار کارامدبرای غلبه بــر ترس .اگر
افــکار زیادی وجود دارند
که شما را مضطرب کرده
باعث آزارتان می شــوند،
بکوشــید برای آن بخش
درگیــر از مغزتــان یــک
اسم جالب انتخاب کنید.
برخــی از مراجعان دکتر
گای "مســئول درام" یــا
"ستاره مرگ" را انتخاب
کردهانــد .خــود گای ایــن بخش
از ذهنــش را "ســیرک" مــی نامد
چون همه چیز یکباره در آن جمع
میشود.

 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

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

•

به احساسات خود شکل بدهید
شــما در نیمــه شــب میتوانیــد
دچار احساسات گوناگونی شوید.
ممکن است احساس ترس ،گناه،
عصبانیت یا شــرم داشته باشید.
ســعی کنیــد بفهمید کــه هرکدام
از ایــن حسهــا در کجــای بــدن
شماست  -به عنوان مثال ممکن
اســت در معــده خــود احســاس
اضطــراب کنید -و به آن شــکل
دهید .شــاید مثل توپ آتشین یا
گلوله یخی باشد .این فرآیند بدین
معنی است که شــما با چیزی که
مضطربتان میکنــد کنار آمدهاید.
این روند برای بخشی از مغز به نام
آمیگدال  -بخشی که نقش اصلی
در درک احساســات و تعدیل درد
دارد  -بسیار مهم است زیرا باعث
میشود که مغزدریابد این احساس
 ،خطــر و تهدیــدی بــرای بدن به
شمار نمی رود.

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

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

info@loadextransport.com

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

با تع

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

یین وقت قبلی

بیش از  20سال جتربه | منتخب حسابداران کانادا CGA
MTL_TILES@YAHOO.COM

•

دربــرابر بی خوابی آرامش
خود را حفظ کنید
درحالی که یــاد می گیرید از افکار
منفــی اســتقبال کنیــد ،آرامــش
خــود را نیز حفظ کنید .دکترگای
بیخوابی را به اقیانوســی طوفانی
تشــبیه می کنــد" :گرفتار شــدن
دراین افــکار مانند روبروشــدن با
امواج است ،می توانید تصور کنید
کــه در کنار دریا آرام نشســته اید.
جایی که میتوانید طوفان را نگاه
کنید .مهــم توانایی داشــتن این
دیدگاه است به گونهای که متوجه
وقوع طوفان باشــیم ولی از وجود
آن دچار اضطراب نشویم".

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

شرکت حمل و نقل بین املللی

•

متایل به بیدار بودن داشته
باشید
گای میگویــد" :یکی ازمهم ترین
عواملــی که باعث می شــود مردم
در شب بیدار بمانند ،تالش آنها
بــرای خوابیدن اســت ".او ســعی
میکنــد تمایــل افراد بــرای بیدار
ماندن را افزایش دهد":
اگر به مردم یاد دهید به خودشان
بقبوالنند که بیدار بودن اشــکالی
نــدارد ،فضایــی ذهنی و جســمی
پدیــد می آید کــه در آن خواب می
تواند پدیدار شود".
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(514) 652-7623 (514) 500-6186

•

احساسات منفی را به چیزی
مثبت تغییر دهید
با اســتقبال از اضطــراب ،به جای
تالش برای برطرف کردن آن ،می
تــوان آن را به چیزی مثبت تبدیل
کــرد" .حــاال دیگر مــن اضطراب
خود را به عنوان چیزی ارزشــمند
میبینــم  .وقتی میخواهم در یک
مراسم مهم سخنرانی کنم ،داشتن
اضطراب برای من مهم است چون
باعث میشــود تا به بهترین شکل
ممکن عمل کنم " .

•

ساعت منظمی برای خوابیدن و
بیدار شدن داشته باشید
بســیاری ازافــرادی کــه دچــار
بیخوابــی اند از تــرس اینکه دیر
خوابشــان ببــرد وبه ایــن امید که
زودتر بخوابند ،زودتر به رختخواب
میرونــد .امــا اتفاقی کــه می افتد
این اســت که چون زودتر وارد این
سیستم میشوند ،زودتر اضطراب
آنها را فرا میگیرد.
دکتــر گای میگوید :ایــن دخل و
تصرف در ســاعت خواب منجر به
چیزی به نام "جتلگ اجتماعی"
میشــود .تنها کار مفید این است
که ســاعات معینی برای رفتن به
رختخــواب و بیدار شــدن در نظر
بگیریم.

•

به محیط اطرافتان توجه داشته
باشید

دکتر گای این تمرین را پیشــنهاد
می کند" :روی نیمکتــی در پارک
بنشینید ،با چشمان بسته یا باز.
به صداهای محیط ،بادی که روی
صورتتان میوزد  ،نیمکتی که روی
آن نشســتهاید و نفسهــای خود
توجه کنید ".کسب مهارت توجه
به محیط بســیار ارزشمند است و
در شــب ،هنگام بروز احساســات
منفی به شما کمک می کند.

•

روی آنچه برای شما مهم است
مترکز کنید
بنا بــر گفته دکتر گای بســیاری از
کســانی که مشکل خواب دارند به
منظور بهبود این مشــکل زندگی
خــود را تعطیــل کردهانــد .آنها با
دوســتان خود بیــرون نمیروند یا
بــرای مســافرت پروازهــای صبح
زود نمیگیرند زیرا استراحتشان را
مختــل می کند .دکترگای همه را
تشویق می کند تا مطابق با ارزشها
و عادات خــود زندگی کنند ،حتی
اگر خوب نخوابیده باشــند .وقت
گذاشتن برای چیزهایی که برایتان
مهم است باعث میشود که کمتر
از بیخوابی کالفه شوید ،این بدان
معناســت که تالش کمتری برای
خوابیــدن مــی کنیــد و در نتیجه
احتماال بهتر میخوابید.

•

سعی کنید بعد از ظهر کافئین
مصرفنکنید
بســیاری از مــردم تصور درســتی

ازتاثیر کافئیــن ندارند .اثر کافئین
بیشــتر از آن چه فکــر میکنیم در
بدن باقی میماند .اگر  ۱۲ظهر یک
فنجان قهوه بنوشید  ،در ساعت ۶
عصر هنوز نیمی از کافئین قهوه در
بدن شــما وجود دارد و در ساعت
 ۱۲شــب این میزان به یک چهارم
میرســد .از نوشــیدن دو یــا ســه
فنجان قهوه در روز لذت ببرید اما
سعی کنید از  ۱۲ظهر به بعد دیگر
قهوه نخورید.

•

در رختخواب مبانید
دکترگای میگوید" :اگر نیمه شب
از خــواب بیدار شــدید ،مهمترین
چیز این اســت کــه در رختخواب
بمانیدواستراحتکنید.تلفنخود
را چک نکنید :نور آبی به ســرعت
ســلولهای حســاس به نور را در
چشمان شما فعال کرده شما را بی
خواب میکند واین جلوی ترشــح
هورمــون مالتونین (هورمونی که
به تنظیم چرخٔه خــواب و بیداری
در بدن کمک میکند) را میگیرد .
کارهایی را انجام دهید که معموال
کســی که قراراســت بخوابد انجام
میدهــد :مثال در صــورت نیاز به
توالت برویــد ،در رختخواب جا به
جا شوید و جایتان را راحت کنید.
اما به یاد داشته باشیدکه استراحت
بــرای شــما مفید اســت پــس در
رختخوابتانبمانید.
•
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اشتباه در مقابله با بیماریهای زمستانی
چگونهزمستانوفصلسرماراراحتترتحملکنیم

•

 -۱دست کشیدن از نوشیدن
مایعات
ســرماخوردگی برعکــس آنفلوآنزا
عالئمش کم کم بر بدن ما تحمیل
می شــود .برای همین به محض
مشاهده اولین نشانه هایش بهتر
است به افزایش مصرف مایعات به
طور جدی فکرکنیم .سرماخوردگی
در شکل ظاهری اش یعنی آبریزش
بینــی ،ســرفه و حســاس شــدن
گلو… حساســیتی که توام است
با کمی تورم… عطســه و سرفه و
چشم خیس همراه است با تجمع
ترشحات غلیط شده … به عبارتی
دقیقتــر ،ســرماخوردگی بخــش
زیــادی از مایعــات درون بــدن را
مصرف می کند.
نوشــیدنی های گــرم ،کمک می
کنند که هم کمبــود مایعات بدن
جبران شــود هم باعث شــوند که
ترشحات اطراف سر و سینه مان،
رقیق شده و از بدن دفع شوند.
متاســفانه اکثر ما بــا وجود اینکه
بــه طــور تجربــی متوجــه تاثیــر
مثبــت مایعــات بــرای مبــارزه با
ســرماخوردگی هســتیم به مجرد
اینکه عالئم بهبود ســرماخوردگی
را مشــاهده مــی کنیــم دســت از
نوشــیدن مایعــات بر مــی داریم.
اتفاقی که یا موجب بازگشت قوی
تر عالئم سرماخوردگی خواهد شد

یا دوره ســرماخوردگی را طوالنی و
دردآورتر خواهدکرد.
•
 -۲به داروهای تسکین دهنده
و مخفی کننده سرماخوردگی
زیاد تکیه نکنید
متاســفانه بعضی افراد با مشاهده
عالئم سرماخوردگی به داروهای در
دســترس و قابل خرید از داروخانه
پنــاه می برنــد .داروهــای فوق در
پوشاندن و تخفیف عالئم نارحت
کننده نظیر آبریزش بینی ،کاهش
ورم گلو و سرفه موثر هستند .آنها
به طور مصنوعی ترشحات غلیظ
بــدن مریــض را کاهــش و حتــی
خشک می کنند.
با زدوده شدن عالئم ،تصور اینکه
حــال شــان بهتر اســت باعث می
شــود به اعمال عادی روزانه شان
برگردنــد .بــا این کار هــم به بدن
اســتراحت الزم بــرای بیمــاری را
نمی دهند هم مایعاتی که بدن فرد
ســرماخورده الزم دارد را دریغ می
کنند.
•
 -۳آنفلوآنزا خبر منی کند
آنفلوآنزا هم خطرناک اســت و هم
ســریعتر و راحــت تــر بــه دیگران
منتقل می شــود و از همه مهمتر
اینکه عالئم مقدماتی ندارد.
آنفلوآنــزا به یکبــاره بدن مــا را در

تســلط خــودش
در مــی آورد؛ بــه
درون ســلول های برای بســیاری شبهای طوالنی
بدن نفــوذ می کند زمســتان تمام نشــدنی هستند؛
و ســریع خودش را هوایی که زودتر از همیشه تاریک
تکثیر مــی کند .تب میشــود ،ســرمایی که همه جا
یکــی از نشــانه های موج میزند اما خوب این امید هم
اصلــی اســت ضمن هست که پس از زمستان ،بهار و
اینکه تنفس فردی که تابستان در راه هستند.
آنفلوآنزا دارد مرطوب بــا بــه کارگیــری چنــد توصیه،
تر اســت برای همین میتوانید فصلی بهتر و شــادتر را
بهتر اســت با نوشیدن پشت سرگذاشت.
مایعات ،به بــدن برای همه ما به دنبال یافتن راهی برای
جنگیــدن بــا آن کمک یــک زندگی آرام و بدون اســترس
هســتیم ،بــه ویــژه در روزهــای
کنیم.
بعضی متخصصین می کوتاه و شــبهای بلند زمستان.
گویند نوشــیدن مایعات امــا بیشــتر اوقــات پیــدا کردن
حتی از خــوردن غذا هم راهــی بــرای ایجاد تعــادل میان
بــرای مقابلــه بــا آنفالنزا برنامههــای روزانــه و مراقبــت از با چند لحظه توجه به احســاس ببرید ،بهتر است اولین کاری که
خود برایمان سخت است.
درون خود میتوانیم حسمان در بعد از ورود به خانه انجام میدهید
ضروری تر است.
پوشیدن لباس راحتی باشد.
آنفلوآنزا ،بدن های ضعیف نادیا ناراین و کاتیا ناراین فیلیپز ،مورد آن روز را متحول کنیم.
•
کارشناســان حــوزه ســامت و •
تــر (کــودکان و مســن تر
هــا و افــرادی کــه بیماری نویســندگان کتاب "آئین زندگی  -۲ختتخواب خود را مرتب  -۴حمام برای آرامش
هــای مزمــن نظیــر دیابت روزمره" میگوینــد با انجام چند کنید
ن راهها
حمام کردن یکی از بهتری 
و مشــکالت کلیه دارند) را کار ساده به طور مرتب ،میتوان مرتب کــردن تختخواب یکی از برای رسیدن به آرامش و سکوت
بیشــتر خســارت می زند و ســرعت زندگی مــدرن را کمتر و آدابی است که به نظر بیاهمیت در طول روز است.
میآیــد اما این قــدرت را دارد که انجام ایــن کار در زمســتان یک
خطــر مرگ و میــر آن خیلی دوباره روی خود تمرکز کرد.
بــاال اســت .این روزهــا البته توصیههای ایــن دو خواهر به ما بقیه روزمان را دگرگون کند.
منفعــت دیگر هــم دارد و آن هم
داروی مخصــوص « تمــی کمــک میکند ســردترین فصل اگر هــر روز صبح قبــل از خروج تجربه گرمایی لذتبخش بعد از
فولــو» در دســترس همگان ســال را با مشــکل کمتر پشــت از خانه تختخــواب و اتاقتان را یک روز پر مشغله کاریست.
مرتب کنید ،در واقع آداب احترام •
اســت کــه با نســخه دکتر می سربگذاریم.
و توجه به خود را به جا آوردهاید؛  -۵از هر راهی که دوست
•
توان تهیه کرد.
عــادت مراقبــت از خود و محیط دارید ،بخشنده باشید
استراحت و در معرض سرمای  -۱مراقبه حین دم کردن
بیرون نبودن نیز باعث افزایش چای و قهوه
ف که به تدریــج به کارهای نیکــی کردن بــه دیگــران یکی از
اطــرا 
قــدرت دفاع بــدن می گــردد .صبحها که معموال مشــغله زیاد دیگرتــان هــم منتقــل خواهــد کلیدیترین جنبههای مراقبت از
جلوگیری ازکاهش آب بدن آنقدر است ،به ســختی میتوان زمانی شــد .بــه عــاوه وقتی بــه خانه خود است.
مهم است که بعضی متخصصین بــرای آرامــش پیــدا کــرد .رمــز برمیگردید اتاقی مرتب انتظارتان کمک به بنیادهای خیریه از طریق
می گویند نوشیدن مایعات حتی موفقیــت در ایــن کار این اســت را میکشد که در شبهای تاریک بانک هر چند راحتتر است اما ما
از خــوردن غذا هم برای مقابله با که موقــع انجام یکــی از کارهای و سرد زمستان خود یک نعمت به را از کسانی که واقعا به کمکمان
نیاز دارند ،دور میکند.
صبحگاهــی خــود ،بــرای چنــد حساب میآید.
آنفلوآنزا ضروری تر است.
•
ضمــن اینکــه امیدواریــم تزریــق لحظه ساکت و آرام بمانید.
بهتر اســت همیشــه پول نقد در
در حالیکه منتظر به جوش آمدن  -۳به محض رسیدن به خانه جیبتان باشد تا شخصا آن را به
واکسن آنفلوآنزا یادتان نرود.
کتری هستید ،به جای این طرف لباستان را عوض کنید
کسانی که نیاز دارند بدهید .و اگر
•
و آن طرف رفتن و انجام کارهای وقتی از سرکار به خانه برمیگردید کمکهــای غیرنقــدی را ترجیح
همیشــگی ،یک لحظه بایستید احتمــاال طبــق عادت همیشــه میدهید ،بد نیســت چند جفت
و تعمــق کنید .ایــن یعنی بدون مشغول پختن شــام یا سر و کله جــوراب گــرم و نرم به افــراد بی
ن هدیه دهیم.
اینکــه کاری انجــام دهیــد ،بی زدن بــا فرزندانتان میشــوید .با خانما 
حرکت بمانیــد و ببنیید افکارتان ایــن کار احتماال خــود را از حس اگــر کمــک بــه دیگران بخشــی
کجاهستند.
راحتی و آرامشی که عوض کردن از برنامــه روزانــه مــا باشــد ،قدر
خطرنــاک بــودن ایــن نوع
معموال صبحها قبــل از خروج از لباس کار به شما میدهد ،محروم چیزهای مهم زندگی خود را بهتر
افســردگی در این اســت که
خانه بیشتر حواسمان به اتفاقاتی کردهاید.
خواهیم دانست.
دست یاری بلند نمی کنند و
•
است که بیرون از آن میگذرند اما اگر میخواهید از شب خود لذت
مدام به خود می قبوالنند که
مشکل جدی ندارند.
آنها چون تا حدودی پرانرژی
هم هســتند برعکس ســایر
افســرده ها اگر به خودکشی
فکر می کنند توانایی عملی
1. They commit to their goals
2. And they persist until they achieve them
ســاختن خودکشــی شان،
3. They take responsibility
بیشتر است.
4. They work hard
در تمامــی بیماری های روحی
5. Find people who are doing
روانی ،قــدم اصلی برای معالجه یا
what they want and emulate them
6. They believe in themselves and their vision
بهبود یا کنترل بیماری ،پذیرفتن
7. They take care of themselves
این حقیقت اســت که مشکلی در
8. They rest and recharge
مــا وجود دارد .اعالم این حقیقت
9. They constantly learn
کــه از یک بیماری روحــی در رنج
10. They make mistakes and learn from them
هســتیم شــاید همه هویــت ما را
تهدید می کنــد برای همین ،این
افراد هر طور شــده باید دســت از
انکاربکشند.
یکم و پانزدهم ماه
•

افسردگی با ماسک لبخند
افــراد افســرده ایی که پشــت
ماسک لبخند ،پنهان می شوند
ِ
ثابــت روزانه
می توانند شــغل
داشته باشــند .در گردهم آیی
های اجتماعــی ،حالت عادی
و شــاد داشــته باشــند ولی در
برابر میل به خودکشی ،خیلی
ضعیف و شکننده هستند.
آنها لبخند می زنند چون نمی
خواهند مریــض روحی به نظر
برســند .آنهــا مــی ترســندکه
دیگران آنها را ضعیف و غیرعادی
تصور کنند .بــرای همین با همه
رنج و یاس درونی ،لبخند را حفظ
می کنند.
افسرده هایی که لبخند بر صورت
دارند معمو ًال غروبها غمگینتر می
شوند.
ً
اصال تحمل انتقاد را ندارند بیشتر

از معمــول مــی خوابنــد و تحمل
شکست و اشتباه را اصال ندارند.
از دالیل ایجاد این نوع افسردگی،
احساس ناموفق بودن است.

successful people

مشکالت زناشویی و اقتصادی نیز
باعث تحریک این نوع افســردگی
مــی شــود .بین  ۱۵تــا  ۴۰درصد
افسرده ها که قادر به طبقه بندی
نیستند افسرده های خندان است.
این نــوع افراد از نداشــتن مفهوم
و معنــا در زندگــی شــان در رنــج
هستند؛ بابت احساس بی هدفی
شــان احســاس شــرم می کنند و
ســعی می کنند با منطق شخصی
خودشــان ،احساس افســردگی را
توجیه یا انکارکنند.

www.paivand.ca

را بر روی سایت بخوانید
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دهدبازسازي عتبات عاليات در نجف اشرف گزارش ميدهد
ستاد

قانون وجود دارد که حداقل برای
هــر طرف دهــان حداقل  30ثانیه
وقــت صــرف کنیــد .در واقــع2 ،
ماه مبارك رمضان آمده و يك بار ديگر در ماه ضيافت الهي و بر س��ر سفره
همهوقت الزم
دهــان
برای
دقیقــه
وجودمان
کلوجود.
همه
هم با
پروردگار جمع شدهايم و روزه ميگيريم ،آن
روزه اس��ت ،نه فقط دهان بسته و شكماست.
گرس��نه و لبان تشنه ،بلكه كالممان،
هستند؛ از گناه دوري ميجويند ،چون ماه،
نگاهمان و اعمالمان جملگي روزه •
ماه خداس��ت ،چرا كه او در اين ماه ما را بر س��ر سفره خود مينشاند .از جمله
مهمترين ضعفهاي انسان كه در اين ماه قرار است مهارش بزنيم ،زبان است.
همان زباني كه در روز به هزاران دروغ آلوده است و همان دروغي كه امالفسادش
خواندهاند و آن را سرچش��مه گناهان دانس��تهاند و نه تنها تعادل شخصيتي را
برهم ميزند كه افراد را دچار ناهنجاريهاي گفتاري و رفتاري ميكند؛ افرادي
كه ديگر در جامعهشان و در منظر عمومي قابل اعتماد نيستند.
امام علي(ع) در توصيف شخصيت اين افراد چنين توصيف زيبايي دارد كه:
«دروغگو امانتدار نيست و بدكار نگهدارنده اسرار»
امام حسن عسگري(ع) نيز چنين ميفرمايد« :تمام پليديها در خانهاي قرار
داده ش��ده و كليد آن دروغگويي اس��ت .و امام صادق(ع) ميگويد :سزاوار نيست
كه مس��لمان با ب��دكار و احمق و دروغگو رفاقت كند .ب��از روايت ديگري از امام
عس��گري(ع) است كه ميفرمايد« :دروغ آدمي را از جرگه اهل ايمان خارج و در
زمره اهل كفر و نفاق وارد مينمايد ».ش��ايد بيراه نباشد كه بگوييم بخش عمده
مشكالت امروز ما در همه حوزههاي اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي به دليل وجود
عامل دروغ اس��ت.دروغ ،ريشه و علت همه فسادهاست؛ اص ً
ال امالفساد است .اين
را خداون��د ميگويد و در قرآنش آمده و در احاديث و روايات بر آن تأكيد ش��ده
رسولسفت
حضرتخیلی
مسواکوزدن
ایندرعادت
کمی آب
مقدار
اكرم(ص)
.5ميخواند
رديف شرك
بچشید!آن را
حضرت علي(ع)
است.
دندانو
دادن و مادر
جــابه پدر
بدرفتاريبهنسبت
درصدبه خداوند
 25شرك
ترينتــاگناه،
فرمايد :بزرگ
مي
وقتیو نوبــت
دندان را
پوســیدگی
مرگ
برايشان
و
كند
مي
نفرين
را
دروغگويان
تعالي
حق
حضرت
است.
گفتن
دروغ
کاهــش می دهــد .عطــر و طعم هایتان می رســد  ،ممکن اســت
طلب ميكند .در سوره زاريات آمده است« :مرگ بر دروغگويان؛ همانان كه برپايه
زودی
اما به
است ،
جهالتيشدید
مسواک
فرو رفتهاند».
سنگين
غفلتي
فراگير در
خواهید
کرد .اخالق در جامعه است و اگر شيوع پيدا كند ،به مانند
س��قوط
عادتمقدمه
به آن دروغ
• خوره ،روح و روان جامعه را ميسايد ،بيمار ميكند و درهم ميكوبد .آنگاهي فرا
ميرسد كه ديگر اعتماد از جامعه رخت بربسته و جواز هر گناه ريز و درشتي
 .4به اندازه کافی مسواک
صادر ميش��ود .مسئله پيچيدهاي نيس��ت؛ همه چيز از دروغ شروع ميشود و
پايهزنید
منی
هاي اخالق جامعه را ويران ميكند مثل قتل ،جنايت ،اعتياد ،طالق و انواع
روی در جان جامعه ميريزد و اين همه آنگاهي
رباخواري را
30رشوه
اجتماعي و
بزه
ثانیهووقــت
صــرف فقــط
ندارد و ...اينك رمضاني ديگر ،در گرماي سوزان
ديگربهصداقتي
است
وجودتواند
سختی می
كهشما
دندانهای
تابستان ،آمار بسياري از جرايم كاهش مييابد؛ مانند همه ساله و تلنگري است
مطلوبی
نتیجه
این را از دامن جامعه پاك كنيم.
شود.دروغ
منجر عزيز
همين ماه
همه تا در
به به
می تواند باعث پوســیدگی و سایر
مشکالت دندانپزشکی شود .یک

آنها را خیلی ســخت پــاک کنید  .به طور معمول  ،به گفته محققان
متأسفانه با انجام این کار فقط می  ،توصیه می شــود هر  3ماه یکبار
توانید به مینای دندان خود آسیب مســواک خود را عــوض کنید .در
ماه مبارك رمضان آمده و يك بار ديگر در ماه ضيافت الهي و بر س��ر سفره
وارد کــرده و دنــدان هــای خود را غیــر این صــورت  ،باید به محض
پروردگار جمع شدهايم و روزه ميگيريم ،آن هم با همه وجود .همه وجودمان
این
لبانبرس
شــدن
مســواکشكمخراب
انتخاب
مســواک،مان،
تشنه ،بلكه كالم
گرس��نه و
دهان بسته و
کنید.نه فقط
حســاساس��ت،
روزه
چون ماه،
دوري مي
کارازراگناه
بهترهستند؛
جملگي روزه
اعمالمان
نگاهمان و
حالت
جويند،این
دهیــد .در
انجام
مهم است.
شما نیز
مناسب
جمله
از
نشاند.
مي
خود
سفره
س��ر
بر
را
ما
ماه
اين
در
او
كه
چرا
خداس��ت،
استماهبا دندانپزشک خود مشورت مسواک زدن شما موثر خواهد بود
مهمترين ضعفهاي انسان كه در اين ماه قرار است مهارش بزنيم ،زبان است.
می
فرورفتگی تمیز
برآمدگی
آلودههر
کنید.همان زباني كه در روز به هزاران دروغ و
الفسادش
همانودروغي كه ام
است و
• خواندهاند و آن را سرچش��مه گناهان شود.
دانس��تهاند و نه تنها تعادل شخصيتي را
هاي گفتاري و رفتاري ميكند؛ افرادي
دنداندچار
كه افراد را
مسواکزند
 .6برهم مي
هاناهنجاري•
زدن
كه ديگر در جامعهشان و در منظر عمومي قابل اعتماد نيستند.
بالفاصله پس از غذا
 .8عدم تغییر مسواک در هنگام
امام علي(ع) در توصيف شخصيت اين افراد چنين توصيف زيبايي دارد كه:
بیماری
بدكارکــه
باشــید
داشــته
اسرار»
نگهدارنده
نيست و
توجــهامانتدار
لطفــ ًا«دروغگو
خانهاي قرار
پليديها
مسواک«تمام
چنين ميفرمايد:
نيز
عسگري(ع)
حسن
باکتری
بیندررفتن
باعث از
امام زدن دندانهــای شــما
مســواک
نيست
سزاوار
گويد:
مي
صادق(ع)
امام
و
اس��ت.
دروغگويي
ش��ده واز كليد آن
داده
ممکن ها در دهان نمی شود .وقتی بیمار
خوردن غذا
بالفاصله پس
كه مس��لمان با ب��دكار و احمق و دروغگو رفاقت كند .ب��از روايت ديگري از امام
خود
شما
است روی
مسواکو در
استايمان خارج
کافی اهل
هستید از ،جرگه
تأثیر«دروغ آدمي را
فرمايد:
دندانمي
مینایاست كه
عس��گري(ع)
ً
ً
دیگر
بار
برای
ا
بعد
تا
دهید
تغییر
را
چیزی
اگر
ا
خصوص
،
بگذارد
منفیزمره اهل كفر و نفاق وارد مينمايد ».ش��ايد بيراه نباشد كه بگوييم بخش عمده
دليل وجود
فرهنگي به
اقتصادي و
اجتماعي،
حوزههاي
مصرف ما در
مشكالت امروز
مطمئن
نشوید و
مبتال
بیماری
باید به
همهایــد.
کــرده
اســیدی
عامل دروغ اس��ت.دروغ ،ريشه و علت همه فسادهاست؛ اص ً
ال امالفساد است .اين
حدود  30دقیقه از مســواک زدن شــوید که مســواکتان در روزهای
را خداون��د ميگويد و در قرآنش آمده و در احاديث و روايات بر آن تأكيد ش��ده
برخورد
رسولها
مسواک
سایر
مریضی به
خودداری کنید
اكرم(ص)
حضرت
خواند و
حضرت.علي(ع) آن را در رديف شرك مي
است.
بدرفتاري نسبت به پدر و مادر و
• ميفرمايد :بزرگترين گناه ،شرك به خداوند و
نداشته باشد.
است .حضرت
عوضگفتن
 .7دروغ
نکردن
مسواکحق تعالي دروغگويان را نفرين ميكند و برايشان مرگ•
طلب ميكند .در سوره زاريات آمده است« :مرگ بر دروغگويان؛ همانان كه برپايه
جهالتي فراگير در غفلتي سنگين فرو رفتهاند».
دروغ مقدمه س��قوط اخالق در جامعه است و اگر شيوع پيدا كند ،به مانند
خوره ،روح و روان جامعه را ميسايد ،بيمار ميكند و درهم ميكوبد .آنگاهي فرا
ميرسد كه ديگر اعتماد از جامعه رخت بربسته و جواز هر گناه ريز و درشتي
صادر ميش��ود .مسئله پيچيدهاي نيس��ت؛ همه چيز از دروغ شروع ميشود و
پايههاي اخالق جامعه را ويران ميكند مثل قتل ،جنايت ،اعتياد ،طالق و انواع
بزه اجتماعي و رشوه و رباخواري را در جان جامعه ميريزد و اين همه آنگاهي
است كه ديگر صداقتي وجود ندارد و ...اينك رمضاني ديگر ،در گرماي سوزان
تابستان ،آمار بسياري از جرايم كاهش مييابد؛ مانند همه ساله و تلنگري است
به همه تا در همين ماه عزيز دروغ را از دامن جامعه پاك كنيم.

عدالتدر بارگاه عدالت
بارگاهايراني
ارادت
8
اشتباه در مراقبت از دندان ها
که باعث ازبین رفتن دندانها می شود!

تقریب ًا  2.4میلیارد نفر از پوسیدگی
دندان رنج می برند .ما ممکن است
هر روز در مورد مراقبت صحیح از
دندان های خود اشتباهاتی انجام
دهیم حتــی بدون آنکه بدانیم .اما
چنیــن مــواردی منجر بــه از بین
رفتن دندان ها می شود.
در زیر اشتباهاتی را که ممکن است
به دندانهای شما آسیب بزند ،جمع
آوری کــرده ایم که با انجام ندادن
آنها می توانیداز پوسیدگی دندان و
دندان دردهای بعدی پیشــگیری
کنید.

 قسمت داخلی مچ خود را لیسبزنید.
  10-5ثانیه صبرکنید مچ دست خود را بوکنید.همچنین می توانید با اســتفاده از
انگشــت یا یک تکه پنبه  ،پشــت
زبان خود را سواب (نمونه برداری)
کنید.

•

 .2نوشیدن بعد از مسواک زدن
بله  ،البته  ،شــما قصد دارید بعد
از مســواک زدن دنــدان هــای
خود صبح به خوردن و نوشــیدن
بپردازید .اما بســیار مهم است که
طعم مســواک شما آخرین عطر و
طعم روز باشد .حتی نوشیدن چای
درست قبل از خواب می تواند روی
دندانهای شما تأثیر منفی بگذارد .

•

 .1نادیده گرفنت بوی بد
دهان:
بوی بد دهان شما می تواند نشان
دهنده بهداشت ضعیف یا بیماری
لثه باشد .بعضی اوقات ما خودمان
متوجه بوی نامطبوع نمی شــویم
امــا افرادی کــه با آنها صحبت می
کنیــد می توانند بو کننــد .در این
حالــت  ،یــک روش آســان بــرای
آزمایش آن وجود دارد:

•

یک جدول با دو شرح

4869

 .3بعد از مسواک زدن دندان
های خود را بشویید
بعد از مسواک زدن  ،ممکن است
دهان خــود را با آب بشــویید .اما
آب زیــادی در دهــان نکنید بلکه
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یک جدول با دو شرح
Easy Sudoku
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«شرح وعادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
دارای دو
حل کرده
ایرانبا مداد
روزنامهها را
جدولاز شرح
جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی
www.printablesudoku99.comشرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
سپس با پاک کردن جواب
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

عادي
جدول
ويژه
های ____________________ عادی وجدول
جدولعادي
سودوکو و جدول
____________________ >>
ویژه
افقي:
هايي
رش��ته
مع��دود
از
يك��ي
-1
1
كه همراه با تكامل بش��ر پيش��رفت
كرده اس��ت و در ارتب��اط با آفات و 2
بيماريهاي گياهي اس��ت -خدمت 3
كننده به وطن
4
 -2ارسنيك -از رنگها -بصير
 -3هم��راه ع��روس -از مهمتري��ن 5
بيماري هاي مشترك انسان و دام-
6
رنگ آسمان
 -4رنج��وري -پ��اداش اس��ت و در 7
دل س��اختمان جا ميگيرد -ضمير
8
غايب -يار ليلي
 -5در آس��تركاري،رنگكاري و 9
نقاشي به كار ميرود -سخنچين10 -
ضربه سر فوتباليست
 -6مظهر سردي -نوعي ساز سيمي11 -
پيشوا
12
 -7ش��هري در اس��تان مازن��دران-
13
كمك -پرندهاي خوشآواز
 -8هميش��ه -باجن��اق -خ��ودرو 14
سنگين
15
 -9قط��ب مثب��ت باتري -ش��بكه
تلويزيوني -حريص
مختصر -مسابقه اتومبيلراني
 -10يكي از پنج اصل دين -ميرا -آدم  -9نگهب��ان چماقدار -آواره -از جنس
نشده!
ني!
 -11صابون خياط��ي -مهرباني -فاقد  -10دلير -موزيك نظامي -تازه كار
آرامش و امنيت
 -11كل و همگ��ي -روزه��اي عرب-
 -12با يال آيد -آزاده كربال -يار ديرين سوسن كبود
گل و پروانه! -آرواره
 -12چاش��ني غذا -مجازات،جريمه-
 -13ش��ير بيش��ه -هموطن ما -جمع چينه��اي ري��ز و دره��م موي س��ر-
تاجر
آخرين خليفه عباسي
 -14داستان -چك -جمع وصيت
 -13شرح و تفصيل -پيرو دين اسالم-
 -15سردسير ... -مسئوليت امور برنامه فر و شكوه
و بودج��ه و امور اداري و اس��تخدامي  -14متراك��م -لوله گياهي -س��ازمان
خواربار و كشاورزي ملل متحد
كشور را مستقيماً برعهده دارد
 -15پ��س از كارون مش��هورترين
عمودي:
 -1ني��ش زدن -انج��ام كاري از روي رودخانه كشورمان است -دوباره كاري
بياطالعي و ناآگاهي
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 -2حن��ا -واحد پول چين-
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دوات -جان��ور كيس��هدار
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پاكيزه
افقي 15 14 13 12 11:و 1
10 9 8
 -1يك��ي از مع��دود رش��تههايي  -91چغندر پخته -كنگره دوزي -رهبر
كه همراه با تكامل بش��ر پيش��رفت هونها
كرده اس��ت و در ارتب��اط با آفات و  -102ظرف پذيراي��ي -بيهوده -تعداد
بيماريهاي گياهي اس��ت -خدمت 3آيات سوره همزه
كننده به وطن
 -114واحد انتقال صفات ارثي -نشاني-
بصير
رنگها-
از
 -2ارسنيك-
فرزندزاده
 -3هم��راه ع��روس -از مهمتري��ن
5
 -12غيربلي��غ -طريق ميانبر -حيوان
بيماري هاي مشترك انسان و دام-
6درنده -از ويتامينها
رنگ آسمان
 -4رنج��وري -پ��اداش اس��ت و در  -137ظ��رف شس��تن لب��اس -مرك��ز
دل س��اختمان جا ميگيرد -ضمير باهاما -بلند
 -148كودك بيپ��در -ثروتمند -بارز،
غايب -يار ليلي
 -5در آس��تركاري،رنگكاري و 9واضح
نقاشي به كار ميرود -سخنچين -15 -واحد انرژي -اثري از آرتور كونان
10
دويل نويس��نده داس��تانهاي پليسي
ضربه سر فوتباليست
 -6مظهر سردي -نوعي ساز سيمي11 -انگليسي
 12عمودي:
پيشوا
 -7ش��هري در اس��تان مازن��دران -1 -ني��زه كوت��اه – ش��اخهاي در علم
13زيستشناس��ي كه به بررس��ي ارتباط
كمك -پرندهاي خوشآواز
 -8هميش��ه -باجن��اق -خ��ودرو 14تكامل��ي گروههاي مختل��ف جانداران
سنگين
ميپردازد
15
 -9قط��ب مثب��ت باتري -ش��بكه  -2ش��ب بلند -توبهپذيرنده -صبحانه
تلويزيوني -حريص
نخورده
مختصر -مسابقه اتومبيلراني
افقي:
 -10يكي از پنج اصل دين-
باس��تاني-
نگهب��اناس��ب
جوانم��رد-
جنس
بالدارآواره -از
چماقدار-
ميرا -آدم-9 -3
 -1از عناصر فلزي كه در ساخت وسايل
نشده!
حشرهني!سمي
جراحي استفاده ميشود -راه آشكار
 -11صابون خياط��ي -مهرباني-
افزايشتازهحجم
كار
كوچك-نظامي-
ماهي موزيك
نوعي دلير-
نشستن فاقد-10 -4
امنيتافسوس-
فرمانروايي -كلمه
 -2آرامش و
همگ��ي -روزه��اي عرب-
 -11كل و
نوميدي -شمار
چيزي-
براي شكار
سوسن
كبود بكت -اعتبار -آسياب
س��اموئل
 -12با يال آيد -آزاده كربال -يار ديرين -5اثر
همسر
خاطر-
رنجيده
و
مش��كوك
آرواره
پروانه!-
و
 -3گل
بدن  -12چاش��ني غذا -مجازات،جريمه-
حجر
اسكندر-
جمع
ما-
وطن
هم
بيش��ه-
ش��ير
-13
س��ر-
موي
دره��م
و
ري��ز
ه��اي
چين
 -6انگش��تنماي خلق -آباد -هنوز آدم
برگ
ص��داي
طبل-
آلمان��ي-
 -4بل��هتاجر
نشده!آخرين خليفه عباسي
دل
دو
خشك –
وصيت
جمع
چك-
داستان-
-14
اسالم-
تفصيل-
شرح و
-13 -7
دينس��ر
پيرو مغز
التهاب
رول��ور-
زاپ��اس-
چاق
نفس
دزد-
قلمه-
-5
شكوه
و
فر
برنامه
امور
مسئوليت
...
سردسير-
-15
همراه با تشنج و پريشان حواسي
اكرم(ص)-
امورپيامبر
حوض -وجد
س��ازمان
لوله گياهي-
اداري و
پائينبودج��ه
 -6و
مازندران -كنيه
متراك��م-آهن
-14معروف راه
اس��تخدامي -8پل
سگيمتحد
كشاورزي ملل
امام خواربار و
بهرهمندكشور را مستقيماً برعهده دارد
حسن(ع) -بيماري
مش��هورترين
كارون
از
پ��س
-15
عمودي:
عهد
يكدنده -بجا آوردن
 -7آبفشان-
 -9مدرس��هها -نعمت نازلشدني -گاو
پاك رويتبتيرودخانه كشورمان است -دوباره كاري
كاري از
سازهايانج��ام
ني��ش زدن-
 -8از -1
مضرابي-
رنگها -از
بياطالعي و ناآگاهي
زمان-
بر
پس��ونددال
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Why Canada’s immigration system
stands above the rest

Canada is a model of immigration due to effective
policies that serve the
public interest.
Countries across the western world, whether Japan
or Germany, Australia or
Austria, need more immigrants to help offset the
negative economic impacts
of their aging populations
and low birth rates.
Anti-immigrant sentiment,
however, has grown in
prominence throughout
much of the western world
in recent years. There are
concerns that welcoming
immigrants hurts the economy since newcomers may
be “stealing” jobs from local workers. Another worry
is that immigrants rely too
much on social services.

در زمــان بازی با خطر مــرگ روبرو
.میشود دروغ میگوید
او به جنگ ویتنام اشــاره میکند که
چطــور دولت آمریکا مــردم را تحت
نفوذ خــود و در انحصار خود گرفته
 به جنگ خلیج (فــارس) و آن.بــود
داســتان دختــرکوچــک کویتی که
اشکهایش از رفتار بد سربازان صدام
حسین در تلویزیون ها جاری میشد
 که بعــد از تحقیق،اشــاره میکنــد
،نشــان داد کــه این دختــر کوچک
دختر ســفیر کویت در سازمان ملل
.بوده است
مارتن با تی یری میســان آشــنایی
: در ادامــه مصاحبه میگوید.نــدارد
.تمام اطالعــات قابل تردید اســت
ماجــرای یــازده ســپتامبر توســط
هواداران دولت آمریکا شکل گرفته و
.رهبری میشود
والدیمیر ولکوف هم در کتاب خود
با نام "داســتان کوچــک اطالعات
غلط " با اشــاره به داستان اشکهای
دختــر کوچــک کویتــی نقــل قول
میکنــد" آژانــس هیــل & نولتــون
پشــت ایــن دختــرکویتــی و آژانس
رودور فین بدون وقفه پشت برنامه
های جمهوری کرواسی و جمهوری
بوسنی و هرزگوین و کوزوو کارکرده
.است
----------تاریخ بیست ساله اخیر نشان

Arguments have also been
made that newcomers
from certain parts of the
world may harbor values
that are incompatible with
western values, and hence,
represent a cultural threat.
Irregular migration raises
security concerns as well.
•
80 per cent of Canadians
believe immigration is
good for the economy
Such concerns also exist in
Canada. However, public
surveys consistently show
that Canadians are largely
supportive of immigration.
According to research by
the Environics Institute, a
polling firm, 80 per cent of
Canadians agree that immigration is beneficial for the
economy.

When asked about their
views on the country’s
immigration levels, most
Canadians tend to cite their
desire for the country to
keep levels as is, or to reduce them, however, such
views have a little impact
come election time. During
Canada’s 2019 federal
election campaign, the
country’s biggest parties
made promises to welcome
even more immigrants,
which was a function of
four factors.
•
Four reasons why Canada stands above the rest
Support for immigration
in Canada comes down to
these factors: history, geography, policy, and politics.
Canada has a history of

: >> ازمیان نامه های رسیده

migration flows,
Canada is geographically isolated,
which means that it
is able to exercise
strict control over
who enters the
country. Irregular
migration to Canada has increased
in recent years,
undermining public
confidence in the
immigration system
www.michaelmonfared.com
Immigration_Michael_Monfared to some extent, but
immigrationmichaelmonfared there is a general
t.me/immigration_michael_monfared belief in Canada
that the country’s
immigration. Other than
immigration system
the country’s Indigenous
is under control, reducing
peoples, all Canadians are
concerns about immigrants
immigrants or the descenwho pose security and
dant of immigrants. As
financial risks.
such, Canada has been able Good public policy is the
to successfully accommomain reason Canadians
date people from a variety
support immigration.
of different backgrounds
Canada has long been a
for much of the country’s
shining city upon a hill on
existence. This was not althe immigration front by
ways the case, as Canada’s
identifying effective polipast has also been marked
cies and reforming them as
by intolerance, but the
needed to serve the public
country has become more
interest. It operates over 80
open to diversity since the
economic class pathways
end of the Second World
so that immigrants with a
War and is now one of the
variety of skills can benefit
most multicultural societies its economy. Canada also
in the world.
invests more than any other
Canada’s geography is also country in the world (over
very favorable for its immi- $1.5 billion annually) in
gration system. Unlike the
immigrant-settlement serUnited States, European
vices, such as employment
Union member states and
supports, to help newcomother Western countries
ers integrate economically
that are constantly experiand socially.
encing significant irregular
The fourth reason CanaFor 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

9 :>> ادامه از صفحه

«نوعی ایجاد جو ضد رژیم به هدف توجیه برای رژیم چنج
 من این ترانه یعنی می خواهند همان بالیی را که سر مردم لیبی و سوریه،«وقتــی حبیب ُمرد
... سر مردم ایران هم بیاورند، ریرا که آوردند.را زیــاد گوش میکــردم

میکند کــه هواپیمائی روی پنتاگون
 این تبلیغات.ســقوط نکرده اســت
بــرای من مشــخص نیســت و این
دروغی اســت که توســط رســانه ها
 او درکتــاب خود.منتشــر میشــود
:یازده ســپتامبر را توطئه و میگوید
 باید،ماشین دروغ روغنکاری شده
مشخص شود که هدف چیست؟
او تاکیــد میکند که یازده ســپتامبر
،توسط شــرکتهای مجتمع نظامی
صنعتــی رهبــری شــده و از نقــش
رییــس جمهــور بــه عنــوان یــک
عروســک متحــرک و قابــل ترحم و
از نقــش بــن الدن فردی کــه برای
 صحبت،ســازمان ســیا کار میکند
 تمــام ایــن برنامــه هــا را.میکنــد
ریاکاری و پوشــاندن واقعیت برای
مــردم و سیاســتمداران آمریکا رابه
 فرد دیگر."دروغگویی" متهم میکند
 استاد دانشگاهClaude Martin
 او در مصاحبــه با.مونتــرال اســت
 "اولین قربانی:خبرنگار مترو میگوید
جنگ واقعیت است" مارتن وضعیت
متشــنج فعلی را به بازیکنان ورزش
 هر بازیگری.نیزه بازی تشبیه میکند
از اکیپ خود دفاع میکند ولی وقتی

 مونتریال- شایسته الهامی
بــه بازماندگان حادثه وحشــتناک و
،غمبار سقوط هواپیما تسلیت گفته
خود را در غم آنان شــریک میدانم و
 منهم،درد و رنج آنها را حس میکنم
خواهر جوانم را قبــل از اینکه اینجا
بیایــم در حادثــه اتومبیل از دســت
دادم و همین حادثه تلخ باعث شــد
که بخاطــر ناآرامی مادرم بــه کانادا
.مهاجرتکنیم
اخیرا پس از حادثه سقوط هواپیمای
،اوکراین و هیاهوی ناشــی بعد از آن
در میــان روزنامه های قدیمی به دو
صفحه روزنامه مترو به تاریخ چهارم
 یعنــی هفت ماه پس،2003 آوریــل
. برخوردم2002 از یــازده ســپتامبر
آمریکا به بهانه آن واقعه بالفاصله به
افغانستان تجاوز کرد؛ ولی هنوز به
.عراق تجاوزی نشده بود
:تیتر مطلب اینگونه بود
"آیا رسانه ها اطالعات گمراه کننده
"به مردم میدهند؟
: بخشی از ترجمه
نویســنده و ژورنالیســت فرانســوی
بطــور
Thierry Meyssan
خستگی ناپذیر در مصاحبه ها اعالم

) و شرعیCIVIL( دفتر ثبت رمسی ازدواج و طالق

 شیخ صاحل سیبویه:مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال
:نشانی
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 توجهی،عاشق ترانههای شاد بود
 یکــی، امــا یــک روزی.نمیکــرد
 وقتی ســر میز شام،دو ســال بعد
منتظر پریســا بودیم تا از ســر کار
ِ
آهنگ
 میشــه، گفت "بابا،بیایــد
".برف رو برام بذاری
ریرا جان! برف زمین را پوشــانده
است و منتظر مانده تا تو را در بغل
 و من باید تا ابد به این ترانه.بگیرد
».گوش بسپرم
بهمن/۰۸
_____________
 حامد اســماعیلیون در:عکس ها
کنــار خانــواده و طرحی از پریســا
 کــه حامــد در، اثــر رؤیــا،و ریرا
.فیسبوک منتشرکرده است
•
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da stands above the rest
is politics. More than 20
per cent of Canadians are
first-generation immigrants,
and whether they are first,
second, or third-generation
immigrants, they tend to reside in the country’s largest
cities: Toronto, Montreal,
Calgary, and Vancouver.
Political parties must
entice immigrants in such
vote-rich cities if they want
a chance to form a government. As Canada welcomes more immigrants,
the country’s immigrant
population share will grow,
which will further increase
the influence of immigrant
voters and further diminish
the incentives for political
parties to campaign on
anti-immigrant platforms.
•
How Canada can remain
above the rest
Canada’s immigration
story is mostly positive,
but at the same time, we
must not lose sight of the
fact that public confidence
in immigration is always
a delicate matter. Thus,
the country must not rest
on its laurels. It should
continue to determine how
to improve the standard of
living of Canadians and
immigrants, ensure that its
borders remain strong, and
seek to improve its immigration policies to ensure
that immigration continues
to serve the public interest.
From: CIC News

...آیا ایران با سقوط جمهوری اسـالمی

ایــن نویســنده با هــر یادداشــتی
کــه در صفحههــای خود منتشــر
الین
ِ  فصلــی از رمــان آن،میکنــد
تلخی را پیش میبــرد که ترکیبی
است از روایت گذشته با شرححال
 با،زندگیاش بدون ریرا و پریســا
اشاره به فشارها و ظلمهایی که بر
 او در مبارزه علیه.او گذشته است
، یکسره و بهجای همه،فراموشی
.»میپرسدکه «چرا؟
هیچکــس بهتــر از نویســنده و
هنرمنــدی کــه در بنــد سانســور
زندگــی وکارکــرده نمیتوانــد قدر
آزادی بیان را بداند و از آن بهخوبی
 اگر هزار و یک شب.استفاده کند
 باید. روزی تمام میشود،هم باشد
 که ذاتش،دید آیا پایــان این رمان
 به جایی،تلخ است و آغشته به غم
میرسدکه مرهمی بر دل نویسنده
و انبوه خوانندگانش بگذارد؟

ِ
»صفت «نجیب
نویســنده حاال از
تبــری میجویــد و تعریف غریبی
ِ
نجابــت اینهمه ســال خودش
از
در برابــر سانســور و محدودیــت
نوشــتهها وکتابهایش به دســت
 او خــود را از ایــن پــس.میدهــد
نویسندهای «نانجیب» میداند و
ِ
خود جدیدش را بهمثابه تهدیدی
علیه عامالن قتل عزیزانش معرفی
.میکند
حامد اســماعیلیون حــاال یکتنه
 بــا یادداشــتهای روزانــه و،دارد
 کمپیــن خونخواهــی،دردنــاک
۷۵۲ خانوادههای مســافران پرواز
.را بهشــکلی نمادین پیش میبرد
او نــه تنهــا نماینده و ســخنگو و
کاتــب دردهــای داغدیــدگان این
فاجعــه که نماینده مردمی اســت
کــه بــه حکومــت و جنایتهــای
.پیدرپیاشمعترضاند

www.paivand.ca

را بر روی سایت بخوانید

یکم و پانزدهم ماه

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

Tel.: 514-777-3604

; ;امور دفترداری
و حسابداری
; ;تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
; ;تاسیس و ثبت شرکت ها
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آسماان دلم از اختر و ماه تو رگفت

آسمان درگی خواهم و ماه درگی...

رفاق یار هن آن میکند هک بتوان گفت

دوستان دیرین و ارجمند

دکتر راضیه رضوی

جناب آقای فرید عثمان
یاران و عزیــزان سوگوار

ذهن در پذیرش؛
زبان در توصیف رنج هولناکی
که بر شما عزیزان رفته است
درمی ماند.
براستی چه زخم عمیقی
براستی چه درد بزرگی...
در این زمهریر بی پایان،
ما را نیز در جمع بزرگ دوستان
و یاران قدیمی تان در آستانه ی قطب،
همراه و در کنار خود بدانید.
زهره و محمد رحیمیان
و همه دوستان شما در پیوند
مونتریال و ونکوور

میدهــد کــه در این مــدت آمریکا و
شرکای جنگی اش توانسته با همان
سیاست بیشتر قسمتهای خاورمیانه را به
خــاک و خون کشــیده و در این ویران کردن
طــوری ماهرانــه دروغ بگوید کــه مخالفین
حکومتهــای این کشــورها را با خــود همراه
ســازد و بــدون کوچکترین مانعی بــه ویران
کردن کشورهایشــان بپــردازد .در این میان
صدای جنگ طلبان شنیده نشد و ما دیدیم
که سر عراق چه آمد .زمانی که مجسمه صدام
را انداختنــد چــه هلهله کردنــد و فکرکردند
قرار است از این به بعد عراق به مدینه فاضله
تبدیل بشود.
دیدیم که بر ســر مردم لیبــی بخاطر همراه
کردن مخالفین قذافی چه می آید و این روزها
شاهد هستیم که درحالی که جوانهای لیبی
در بازارهــا برای بردگی بفــروش میروند و یا
روزانه دهها نفر در دریاها غرق میشوند عده
ای کرکس وار جمع شــده و سر غنایم جنگی
چانهمیزنند.
دو روز پیــش پومپئــو گفتــه اســت" :مردم
لیبی خودشان مسئول تغییر وضعیت خود
هســتند"(!) بیاد بیاوریم که بعد از تجاوز به
قذافــی با چاقو و کشــتن او ،هیــاری با چه
خنده های هیســتریک گفت" :ما آمدیم ،ما
دیدیم ،او مرد".
اما در مورد سوریه ،مردم آن کشور بعد از وارد
کردن داعشیان توسط هیالری و ایجاد جنگ

خیلی دیــر به صرافــت افتادند .پشــت تمام
تبلیغات "دیکتاتوری بشار اسد و رژیم چنج "
مسئله جایگزین کردن داعشیان با اسد است.
همان کاری که در لیبی انجام شد.
طبــق مصاحبه ژنرال وســلی کالرک رییس
سابق سیا سال  2007قرار بود به هفت کشور
حمله شود و آخری ایران بود.
بعد از آن راهپیمایی عظیم در تمام شهرهای
ایران ،چهارشــنبه هشــتم ژانویه ایران برای
انتقامجویی  22موشک به پایگاه عین االسد،
محل ســربازان آمریکایی ،در عراق شــلیک
میکند .شــش ســاعت بعد یــک هواپیمای
مسافربری اوکراینی حامل  176بالفاصله بعد
از بلند شدن سقوط میکند.
همــه چیز عــوض میشــود .ورق برمیگردد.
موقعیت خوبی که برای ایران بوجود آمده بود
به ضرر ایران تغییر میکند .با تبلیغات رسانه
ها بخصوص رسانه های کانادایی بالفاصله آن
حادثه را به رژیم ایران نسبت میدهند و ادعا
میکنندکه این کار رژیم ایران است.
آیا این نوعی ایجاد جو ضد رژیم و قربانی نشان
دادن مردم ایران نیست تا آن را توجیهی برای
رژیم چنج کرده و همان بالیی که ســر مردم
لیبی و ســوریه آوردند ،ســر مــردم ایران هم
بیاورند.
جــو فعلی امریکا به هیچ وجه جنگ جدیدی
را نمی پذیرد .دو ســوم مردم شدیدا مخالف
جنگ هســتند .یکی از دالیل روی کار آمدن

ترامــپ هم قولهــای او برای بیــرون آمدن از
خاورمیانــه بود .البته هر دفعه خواســت که
نیروها را بیرون بکشــد جنگ طلبان پشــت
سرش مخالفت کردند عالوه بر آن او را وادار
کردنــدکه نیروهای بیشــتر بفرســتد .او هم
بخاطر خودشیفتگی و با هدف باجگیری هر
روز بیشتر و بیشتر در این تله گرفتار میشود.
بنظر میرســد پوســت خربزه زیر پای او قرار
دادند تــا او را وادار به جنگ جدیدی بکنند.
البته کارهای او تــا امروز فقط برای تحریک
ایران به شروع بوده است.
آمریــکا تمام این جنگها را با کمک متحدین
زیردست خود انجام داده است.
جاســتین تــردو بالفاصله بعــد از این فاجعه
و بــدون تحقیق در تلویزیونها ظاهر شــد و
ســقوط هواپیمــا را عمدی و بــه دولت ایران
نسبت داد .مسلم است که برای پنهان کردن
مشــکالت دولت اقلیت وکسر بودجه 26/6
میلیارد دالری در حالیکه در سالهای گذشته
قول از بین بردن کسر بودجه را داده بود ،باید
وضعیتی پیش بیاید تا تمام مشکالت ازجمله
دو مشــکل باال در پشت این خبر وحشتناک
پنهان بشــود .بهره برداری از این وضعیت آیا
نوعی ریاکاری و فریبکاری نیست؟ او با شرکت
در مراسم عزاداری و عکس گرفتن با صاحبان
عزا سعی میکند با درخواستهای غیرقانونی،
ایرانیها را در پشــت ایــده "رژیم چنج" جمع
کند.

همدردی

با نهایت تاسف وتاثر با خبر شدیم

شادروان سید بدیع الزمان فرخی
پدر فرح فرخی ،همسر عامر بغیری،
دار فانی را وداع گفت.
این فقدان را از صمیم قلب به شما تسلیت میگوییم.
ما را در غم خود شریک بدانید

دوستان و همکاران شما
در فرودگاه پی یر الیوت ترودو

او آمرانــه دســتور میدهد که بایــد بالفاصله
غرامت پرداخت شود.
باید جعبه سیاه به فرانسه فرستاده بشود.
یا  25هزار دالر برای هرکشــته شده میدهد.
مسلما از جیب مالیات دهندگان.
 -1در مــورد پرداخت غرامت ،گویا حتی
نمیخواهد قوانین اینجــا را هم رعایت کند.
پرداخت غرامت مدتها طول میکشــد و باید
تحقیقات کافی بشــود .بیاد بیاوریم که سال
 1988قبــل از پایــان جنــگ ایــران و عراق،
امریــکا در خلیج فارس هواپیمای مســافری
ایران را ساقط کرد و اگر غرامتی هم پرداخت
کرد بیشتر از دهسال طول کشید .در ضمن
ساقط کننده هواپیما را ،در کاخ سفید مدال
افتخار دادند.
 -2در مورد جعبه سیاه و تحقیق ،ایران از
نظر قانونی حق دارد که بخواهد متخصصین
دو کشــور آمریکا و فرانسه در ایران این کار را
انجام بدهند .از کجا معلوم اگر جعبه سیاه به
خارج فرستاده بشــود ،پاپوش جدیدی برای
ایران درست نکنند؟
 -3در مــورد پرداخــت  25هــزار دالر،
این پول برای خاکســپاری است .چون ایران
در تحریم است و نمیشــود این پول به ایران
فرستاده شود.
در کنار این تبلیغات وسیع ،برای وادارکردن
ایران به خواســته های خــود یعنی "مذاکره"
دائــم به این طبل زده میشــود که ایران باید

مثل "یک کشــور نورمال" عمل کند .نرمال
بودن از نظر اینها اینســت که ایران باید توان
موشکی یعنی توان دفاعی خود را از بین ببرد
تا آمریکا همانطور که توانست با نابود کردن
توان دفاعی لیبی ،اول در آسمان آنجا ،منطقه
امن برقرارکرده و بعد مخالفان لیبی را مسلح
کرده و بان کشور بفرستد .و دیگر لیبی توان
دفاعی نداشت که از خود دفاع کند.
مردم ایران ســالها به کشــورهای منطقه به
راحتی رفت و آمد میکردند .نشانه آنهم اسامی
افراد با کربالئی همراه میشــد .مثل کربالئی
رضا یــا محمــد و ...ولی ما هیچوقت اســم
کربالئی جان ،دیوید ،یا جو نشــنیده بودیم.
چرا باید آمریکا بیشتر از  5000وکانادا بیشتر
از  500نفر ســرباز در عراق داشــته باشــد؟ و
ایران نباید آنجا حضور داشته باشد؟
هیچکس بخاطر من و شــمای ایرانی کاری
نمیکند .با این فریبکاران نباید همراه شــد.
چــون هدف آنهــا ویرانی مملکت ها اســت.
"احساس قربانی شدن" را باید کنار گذاشت.
از نظر روانشناســی اگرکسی در مقابل زورگو
نیایســتد ،خواسته های او بیشــتر میشود.
مــردم هر جامعه در داخل کشــور مســئول
تغییر هستند .یادمان باشد ،اگر تخم مرغ از
خارج بشکند یک زندگی از بین میرود ولی اگر
از داخل بشکند باعث بوجود آمدن یک زندگی
میشود.
•
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محرومیت از کارت ملی،

سیاست تبدیل شهروندان به اشباح

تصمیمحکومتجمهوریاسالمی
برای حذف گزینه «سایر ادیان» از
فرم درخواست کارت ملی ،نه تنها
ادامه نقض حقوق اقلیتهای دینی
در  ۴۰سال گذشتهاست ،بلکه این
بار این سیاست «اقلیت هراسی»
و «اقلیــت زدایی» میتواند منجر
بــه ســلب حقــوق شــهروندی از
میلیونها ایرانی شود.
ســازمان ثبــت احــوال کشــور در
ماههای گذشــته با حــذف گزینه
«ســایر ادیان» ،گزینههــا را برای
متقاضیــان کارت ملــی محــدود
به اســام و ادیان شــناخته شــده
در قانــون اساســی ایــران ،یعمی
زرتشتیان ،یهودیان و مسیحیها
کردهاست.
اقلیتهای به رســمیت شــناحته
نشــده در کشور از جمله بهاییان،
یارســان و منداییان یا باید هویت
خود را انکار کــرده و به دروغ یکی
از گزینههــا را انتخــاب کنند یا در
کشوری که خودشان و اجدادشان
زندگی کرده و در زمان جنگ از آن
دفاع کردهاند ،بدون دریافت کارت
ملــی و به عنــوان اشــباح و بدون
حقوق شهروندی زندگی کنند .در
واقع فقط به دلیل تفاوت در عقیده
دینی ،میلیونها شــهروند ایرانی
برای حکومت ایران وجود خارجی
ندارند.
در ایــن رابطــه شــیرین عبــادی،
برنــده حایزه صلح نوبــل و رئیس
کانــون مدافعان حقوق بشــر ،در
نامهای به کمیسر عالی حقوق بشر

ســازمان ملل خواستار استفاده از
کلیه امکانات قانونی جهت بهبود
وضعیــت حقــوق بشــر در ایــران
شدهاســت .این مدافع حقوق بشر
گفتهاست« :به این نحو افراد خدا
ناباور ،بهائی ،یارســان و ایزدی از
حق شهروندی محروم میشوند».
در همین رابطه سعید محمودی،
استاد حقوق بین الملل در دانشگاه
اســتکهلم ،به ســازمان مــاده ۱۸
گفت« :امتناع ایران از صدورکارت
شناســایی بــرای شــهروندانش،
صــرف نظــر از دلیــل چنیــن
تصمیمی ،نقض تعهدی اساسی به
حقوق بینالملل است».
وی افــزود «در مورد این موضوع،
تصمیم ایران نقض آشکار ماده ۱۸
اعالمیه جهانی حقوق بشر است...
الزم اســت ذکــر شــود کــه اصول
قانــون اساســی ایران بــه گونهای
تدوین شدهاســت که رعایت ایران
از تعهــدات بینالمللــی خــود در
مــورد آزادی دیــن بســیار ســؤال
برانگیز باشد؛ بنابراین ،اقدام اخیر
هیچ اســتثنا و دلیلی برای تعجب
نیست».
طبــق مــاده  ۱۸اعالمیــه جهانی
حقوق بشرکه ایران از امضاکنندگان
آن اســت هــر انســانی محــق بــه
داشــتن آزادی اندیشــه ،وجدان و
دین اســت؛ این حق شامل آزادی
عقیــده ،تغییر مذهــب [دین] ،و
آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین
و ابراز عقیده ،چه به صورت تنها،
چــه به صورت جمعی یــا به اتفاق
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با
ش
د،
س
کو
ت
•
م
یکند؛
 -۲بلکه میگوید:
•
۱۲
ِ
دیــدگ
پشت
اه های ما متفاوت
سر فردی که ۲۳
ا
ســ
وق
ت،
تــ
ی
ف
ن
رد
س
ی
ــب
ت
دیدگاه خود را
بحث کنیم؛
به او دیدگا ههای م
تفاوت بیان م 
ی
کن
د،
با
دار
دق
د،
ت
غ
یب
به
ن
ت
•
نم 
ظرات او
یکند؛
گوش م 
یکند؛
•
 -۳همه
•
شهروندان ،حق ان
سان
ی
۱۳
مت
و قانون
ناســب بــا مخاطــ
ی اظهارنظر دارند؛
ب و  -۲۴حتی ا
گر
با
ح
ض
دی
ــا
دگ
ر،
اه
د
دی
یــ
گر
•
ی در
دگاه خــود را تغیی
ــر تناقض بود ،از
نم یدهد؛
۴
او فاصله نمیگیرد؛
ولــی تصمیــم
•
ســازی و •
تصمی مگیــر
ی تابــع اظهــار نظر
 -۲۵از واژ
گا
ن
۱۴
ن
س
ــب
چـ
ی
ـو
ف
ن
بـ
ــر
دیگــران ،در قالب آموزش ،اجرای
اوان
ـرای
تخصصی است؛
شــکلگیری اس
ــت
فا
ده
م
ی

ن
کن
د:
ظرا
شـ
ت
خــ
ود
ز
•
مناسک ،عبادت و برگزاری آن در
ـاید ،ممکن
حم
ت
میک
شــد ،اســت ،اح
تم
ع
ــا
ل
ً
مو
مــ
ا
دار
د،
از
ت
محیط عمومی یا خصوصی است
-۵
صــور
ثبــات
بــرای رســیدن به
فکــری م یکنم؛
یک نظر و (cy
en
st
si
on
دی
و هیچ فردی حق اهانت و تعرض
)C
دگاه ،بسیار م 
یپرسد
برخــوردار •
و مطالعه است؛
به فــرد دیگری به لحــاظ تمایز و م یکند؛
 -۲۶معت
قد
ا
•
س
ت
بی
ن
د
مو
•
اختالف اندیشه ندارد.
کرات
بــود
ن
و
ا
عت
ِ
مــ
اد
۱۵
به
ن
د
یــ
دگ
اه
۶
اف
حتی
ایران
اسالمی
البته جمهوری
ــر
فــس رابطه
ع
اد
مومــ ًا نم 
را در قالــ ِب مس
یگویــد :نظر من
(
xt
te
تقیمی وجود دارد؛
on
)C
بزرگتــ
قانون اساسی خود را نیز به راحتی درست است؛
رِ منافــع و •
م
صال
ح
آن
ها
هم
•
ا
رز
در این مورد نفض میکند.
یابی م 
یکند؛
-۲۷
بع
ً
ضــ
ا
م
•

ی
گو
یــ
۷
اساســی
طبــق اصــل  ۱۹قانون
د :نظــری
دی
گرا
ن بـ
ـرای اظهارنظر نزد
نــدارم .به ا
نــ
دا
۱۶
زه
کا
از
فــ
بـ
ی
ـه
م
ا
کار
طالعه
مــردم ایران از هر قــوم و قبیله ،و ،احسا
گیــری ال
س امنیت میکنند؛
فاظ تند ،ندارم؛
ا
فرا
طــ
ی
و
غی
کــه باشــند از حقوق مســاوی •
رم
حت
رمانــه پرهیــز •
م یکند؛
برخوردارنــد و رنگ ،نژاد ،زبان  -۸نگرا ِن پذی
رفته شدن افکارش
 -۲۸نســبت
•
بـ
ـه
د
یــ
دگ
اه
خــ
ود
و ماننــد اینهــا ســبب امتیاز نیست؛
تعص
ب
ن
دار
د.
حا
۱۷
ضر
ا
آر
•
ست دیدگاه
نخواهد بود.
ام صحبت م 
یکند؛
هــای او
در
مع
•
ــر
ض
م
حــ
ک قرار
به نظر میرسد میلیونها نفر  -۹بــا اطالعــات
گیرند؛
و اســتدالل ۱۸
در
ب
حــ
ث،
بر
کهمتعلقبهجامعهاقلیتهای جدید ،حا
خــود تســ ّلط •
ضر است دیدگاهش
را
رف
تار
ی
دار
د؛
دینــی هســتند (خــواه در تغییر دهد؛
 -۲۹اگر میگ
•
وی
د:
از
ن
ظرا
ت
جمهوری اسالمی به رسمیت •
ش
ما
اس
ــت
فا
ده
م
ی
ک
نی
۱۹
م،
ا
از
بــا ِب عوام
شناخته شده باشند یا نه) جز -۱۰
گر به او حمله ف
بســیار تــاش م 
کری شود ،فریب
یکنــد تا
ع
ص
بان
ی
ی و نمایش نیست؛
نم

ی
شــود
«همه»نیستند.
دیدگاههــای متفــ
بلکه به رفتارِ •
اوت از خود را ا
س
تد
الل
ی
خ
ود
ا
در
دا
ک
بهنــاز حســینی پژوهشــگر
مه م 
یدهد؛
کند و خود را
 -۳۰مه متر
جای حامیان •
آن
ها
یــن مبــارزه او در
بگ
مقیــم اروپــا که مقــاالت و
ذار
د؛
زندگــی،
مبـ
ـار
زه
۲۰
با
ت
غ
وا
ــر
ور
ضع
ف
ف
•
کری
کتابهــای متعــددی در
کری او،
مصنوعی است.
نیست؛

مــورد اقلیتهــای دینــی
منتشــر کرده ،به ماده ۱۸
میگویــد «طبــق کار میدانی که
انجــام دادهام ،به نظرم سیســتم
در نظر دارد اقلیتها همیشــه در
حاشــیه باشند و هیچ وقت قدرت
نگیرنــد بــه دلیل اینکــه حکومت
شیعی درصدر باشد ،حتی سیستم
عالقهمنــد اســت کــه اقلیتهــا
مهاجرت کنند ،...به همین دلیل
فشــارها را تشــدید میکند و فکر

میکند به همین ترتیب اقلیتها
هویتشــان از بین میرود و آنهایی
هم که مثل یارسان تعدادشان زیاد
است ،اسالمیزه میشوند».
تــاش جمهــوری اســامی برای
«هویــت زدایــی» اقلیتهــا در
ماههای گذشته افزایش یافتهاست.
اخیر ًا وزیر آموزش و پرورش اعالم
کــرد« :اگــر دانش آمــوزان اظهار
کنندکه پیروان ادیان دیگری بهجز
ادیان رســمی کشور هستند و این
اقدام آنها به نوعی تبلیغ محسوب
شــود ،تحصیــل آنهــا در مدارس
ممنوع است».
به عبــارت دیگر ،از همــان ابتدا،
حکومــت «آپارتایــد دینــی»
میخواهد «اطاعت ناشی از ترس»
را در کــودکان اقلیتهــای دینــی
نهادینهکند.
از اولین روزهای انقالب اســامی

آزار و اذیــت اقلیتها آغاز شــد .از
بازداشــت و اعــدام بهاییان تا قتل
نوکیشانمسیحی.
افــراد متعلق بــه اقلیتهای دینی
شناخته شده یا شــناخته نشده و
حتی سنیها ،در بهترین حالت به
شــهروندان درجه دو یا سه تبدیل
شدند.
امــا سیاســت جدیــد محــروم
کــردن گروهی از افــراد متعلق به
اقلیتهای به رســمیت شــناخته
نشــده نظیــر بهاییان و یارســان،
که حاضر به دروغ گفتن نباشند،
موجب بوجود آمدن اقلیتی جدید
در ایــران میشــود :اشــباحی کــه
وجود خارج برای حکومت اسالمی
ندارنــد .اشــباحی که تنهــا گناه و
جرمشــان در نظــر آپارتاید دینی،
تفاوت دینشــان اســت و به خاطر
دروغ نگفتن محکوم شدند.

www.paivand.ca

جمهوری اسالمی با محروم کردن
شهروندانش از دریافت کارت ملی
به دلیل تفاوت دینی ،بار دیگر نشان
داد ســرکوب اقلیتها را ،علیرغم
محکومیتهــای بینالمللــی ،بــا
جدیــت دنبال میکند .سیاســت
مبدل کردن گروهی از شهروندان
به اشــباحی بدون حقــوق بارها با
عناوین مختلف در غیرانسانیترین
سیســتمهای سیاســی از جملــه
آپارتاید آفریقای جنوبی به ویژه در
قبال سیاه پوستان ،و المان نازی
بــه خصوص در مــورد یهودیان به
اجرا درآمده است.
فرد پطروسیان
ـــــــــــــــــــــــــــ
این مقاله در ســایت «مــاده»۱۸
منتشر شده است

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

ایران تنهــاست؛ تنهــاتر از همیشه
و پی در پی کشته میدهد!
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تظاهرات در شهرهای گوناگون جهان «علیه
جنگ آمریکا با ایران» یا در محکوم کردن
«جنگ دولت ایران با مردم خود»؟
«نه طاعون ،نه وبا ،نه ترامپ ،نه مال»!

در آخریــن روزهای هفتۀ
گذشــته در شــهرهای
شیوا پارساش
چه بر سر ما آمده است؟
مختلف جهان تظاهرات
جــدا از اینکــه در چهل ســال کوچکــی کــه در هر یک
چهل سال فریاد درگلوها خفه چه بر سر ما آمده است؟
از
آنهــا
از
زیــاد
بســیار
مــا
گذشــته
چنــد
ده تــا ٢٠٠
شد! چهل ســال بهت! چهل مــا دوباره بایــد خود را ،ایرانیــت مان را
سال اندوه!
اختراع کنیــم ،ایرانی بــودن را بازبینی ایــن «تظاهــرات میلیونی » نفر شــرکت کرده بودند،
ب
رگزار
ایــران تنهاســت ،تنهاتــر از کــرده و شــاید بایــد اســطوره جدیدی دیدهایم و روش های تبلیغاتی
شــد .در هر یک از
این
همیشه وکشته میدهد! چهل بســازیم کــه در آن ارزشهــای اساســی ج ا برای همگان روشن است
تظا
ً
هرات
ظاهر
ا
افراد
ســال اســت که ایران کشــته اجتماعــی و باورهــای آزادیخواهانــه و نیازی به باز گوییآن نیست؛ و گرو ههــای گوناگــون و
میدهد!
دمکراتیــک و ســکوالر متبلور بــوده و اما این احســاس را داریم که گاه نا ِ
همگــن در کنــار
براستی چند نسل باید از میان اجازه پیوستگی و وحدت در کثرت را با بطور عجیبی گروهی از مردم شــعارهای مخالفــت بــا
برداشــته شــوند؟ چند نسل حفظ حقوق هر قوم  ،هر شهروند و هر که در عین حــال موافق ج ا جنگ ،مطالبات و خواس 
تهای خوردیم توسط عبدا
لقادر دهمانی هواخواه صلح»« ،گروه شکست
نیستند اما از جنایتکاران آن دیگــری را نیــز
دیگر بایــد آواره شــوند؟ چند انسان ممکن سازد.
بیــان میکردند .یه فلسطینی مالدوست».
جنگ» و «جنبش صلح ِکبِ ک»
دفاع میکنند با توهم اینکه اگر
نسل دیگر باید فنا شوند؟ اگر
برخی از این خواســتها بر رد محمد مظفــ
ری ،کاربر دیگری با شریک این فراخوان بودند.
«
تهدی
آنچــه در ایران میگذرد نســل
اینجنایتــکاران بــرای آنــان
دات
بیرونی علیــه ایران» اشاره به همین گرده
مائی نوشته اگــر در این تظاهرات نیز برخی با
ت
اکید
کشی نیست پس چیست؟
تاریخ
تحریف
از
واقعیــت،
تحریف
دا
اند.
اورده
ارمغان
به
امنیت
شت،
ش
ماری نیز «جنگ است «به اسم ایران ت
جمع برگزار» پرچم جمهوری اســامی ،برخی
چهل سال تفرقه! چهل سال فریاد بــرای ویرانــی حافظه تاریخــی ،از بســیاری گفتند که این سندرم حکومــت ای
ــران بــا مــردم» این کردند ،اما «حتی یک پ
رچم ایران با شعار «نه به استبداد» و بعضی
هــای تک! تنها! ســرکوب شــده! قلدرمنشــی اش بــا اتکا بــه دروغ استکهلم است و آنان که تجربه کشور را محکوم م 
یکرد.
در جمع اشان نبود،
ولی [ُ ]...پر با اشــاره به قتل قاســم سلیمانی
چهل ســال ســکوت اشــک آلود! و توســل بــه حتک حرمــت ،ترور و دانشــی در روانشناسی و روان بســیاری از اف
رادی که برای ابراز بود از پرچم فلسطین».
با شــعار محکوم کردن تروریسم
چهل سال زندان ،اعدام ،مرگ!
و ســرکوب اپوزیســیون درداخل و درمانی دارند از «هویت پریشی» مخالفت با
هرگونه حملۀ خارجی در بروکســل نیــز حـ
ـدود  ۵٠نفر در میدان «نورمــن بتیون» این
به
ا
یران
یکدیگر
چهل سال است که ما را بر
کرد.
جدا
کشور
از
خارج
زدند.
حرف
هم
گوش
زیر
در
شــ
ماری از تظاهرات در برابــر ایســتگاه مرک
ــزی قطار شــهر تجمع کردند ،ســخنگوی
شــورانده اند! نسل ها را در مقابل ســه نســل را با بوق تبلیغاتی اش برای فهمیدن این پدیده و این برگزار
شده در روزهای پایانی هفته این شــهر تجمــع
کرده و بــا ابراز «کمیتۀ حمایــت از مبارزۀ مردم
هم ،افراد اپوزیســیون را در مقابل «تربیــت» کــرده اســت .او چون رفتار پر تضاد و نابهنجار نیاز به گذ
شته
شرکت کردند ،بگفتۀ خود مخالفت خود با ج
نگ ،از بلژیک ایران» ،نیمامشعوف ،در گفتگو
هــم ،مــردم را در مقابل هــم قرار هشت پا دستگاه آموزشی و تربیتی سالها پژوهش درآسیب شناسی با گردهمائ 
یهائی روبرو شدند که و دیگرکشورهای ار
وپائی خواستار با خبرنــگاران گفت «بــرای ابراز
میدهند !
را درکنترل خود گرفته و آرزوی آن اجتماعی ،روحــی و روانی یک برای حما
یــت از نظام جمهوری محکــوم کــردن «نق
ــض نظــم مخالفــت خود بــا تهدید خارجی
اس
المی
افتیم،
می
تله
ایــن
به
بار
و مــا هر
کلونینگ
ی
وسیع
بطور
که
داشته
بصورت
بتوانیم
تــا
دارد
ملــت
برپا
شده بود.
جهانی» شــدند که ب
گفتۀ آنان از علیۀ ایران و نیز مخالفت با دولت
تله تفرقه...
انسانی/اسالمی بوجود بیاورد.
علمی،عینی و کلینیکی پاسخ شــماری از
ایرانیــان در اروپــا و ســوی «دونالد ترامـ
ـپ» صورت [این کشــور] که با مردم خود در
آم
از آبان  ۹۸تا امروز ،ســوگ است و سه نسل شــصتی ها ،هفتادی ها دقیق به این پرسش بدهیم.
ریــکا بگفتــۀ خــود بــی آنکه از م یگیرد.
جنگ است ،در اینجا تجمع کرده
ه
ویت
و
سوگ است سوگ...
بگوییم
و هشتادی ها تجربه و خاطره ایی امروز فقــط میتوانیم
نیت
ا
صلی برگزارکنندگان در تظاهــرات مشــابۀ
دیگری نیز ایم» .بر روی یکی از پالکاردها نیز
در این روزهای سوگواری که همه جز ج ا ندارند و تحت تعرض و آزار هــر چه هســت بر خاســته از این ا
جتماعات آگاه باشند ،تنها با که در برخی شــهر
های آمریکا بر نوشته شــده بود «نه طاعون ،نه
نــگاه هــا و قلــب ها بســوی تمام روحی تبلیغات ایدیولوژیک ج ا قرار فشار چهل ساله ایی است که خواســت نفی جنگ به تظاهرات پا شد هر
چند شعار اصلی تظاهر وبا ،نه ترامپ ،نه مال».
ملت ایران به طــور گوناگون رفتهاند.
خانــواده هــای جانباختــگان این گرفته و آسیب خورده اند.
کنندگان خودداری از
جنگ بود ،بگفتــۀ امیــر خدیــر ،پزشــک و
چند ماه اخیر است ،دست به قلم امــا از یکطــرف مقاومت فرهنگی ســعی کرده اســت در مقابل برخــی از
آنــان خــود را در میــان امــا آنــان گاه خوا
ســتار «خروج سیاستمرد کانادائی ایرانی تبار و
ی رود و اشــک مهلت به بغض بخشــی از مردم ایــران ،و از طرف آن خــود را حفــظ کنــد ،گاه شــعار
نمــ 
های
حمایت از رژیم ایران ،آمریــکا از عراق» شــ
دند ،گاه به عضو پیشــین مجمع ملی ِکبِ ک
نمیدهد! بغض ما شکسته است .دیگــر تکنولــوژی واینترنــت کــه بااعتراض ،گاه با مماشــات ،برخی در
میــان گرو ههای حامی مطالبــۀ «خــروج
ایــن نیروها از که در این گردهمائی شرکت کرده
ســکوت را بایــد بشــکنیم و ج ا را امکان باز شــدن بــه روی جهان را گاه بــا نافرمانی مدنــی و گاه حزبالله و
فلسطین و برخی نیز خاورمیانــه» پرداخ
تنــد و گاه بود «جمهوری اســامی ایران بر
بــرای تمام آنهاکه هنــوز در توهم داد ،اهداف ج ا راخوشــبختانه بی با نا امیــدی اش و باور اینکه در کنار
«مبارزان با امپریالیسم» «پایــان دادن بــه
تحریمها علیۀ بحــران و تنــش در منطقه دامن
آلترناتیو دیگری جز این رژیم یافتهاند.
بوده و در چنگال «درماندگی خود سرانجام گذاشت.
ایران» را طلب کردند.
میزنــد ،زیــرا بقای غیرمشــروع
پری
ســ
آموخته»گرفتارند،افشاکنیم.
این سه نســل با وجود ترفندهای وجود ندارد.
امانه با ارسال یک توئیت در ف
یالدلفیــا حــدود  ١۵٠نفــر خود را در جن 
گهای برون مرزی
در
روز
ش
کافــی
ج ا چهــل ســال فرصــت
گرفته
بــکار
آموزشــی
و
تبلیغاتــی
آغاز،
همان
از
ا
ج
استراتژی
ــنبه
٢۵
ژان
ویــه نوشــته بــه دعــوت «حــزب
هواخــواه جســتجو میکند ».او تاکید کرد
داشــته اســت تا نظام خــود را در شده ،سعی کرده اند از این مهلکه خالی کــردن ملت ایــران از اســت «ام
ــروز یــک گــروه چپ سوسیالیســم و رهائ
ــی» گردهم کــه «نیروهــای دموکراتیــک در
اتاقهای فکــرش طراحی ،برنامه جان بدر ببرند! جــان بدر بردن با هویت او بــوده تا فرهنگ و گرا ،با هم
کاری کارگزاران مالها آمدندوخواستار«اتخاذ
تمهیدات ایران نیازمنــد حمایت نیروهای
ریزی ،سازماندهی و اجرایی کند .دست خالی! با دانش! با کتاب! با هویــت اســامی را جای آن تظاهراتی
ضد جنگ (برای دفاع الزم برای خروج نیرو
های آمریکا ترقــی خــواه در ِکبِ ــک و کانــادا
در حالیکه اپوزیســیون تنها از هم اینترنت!
بگــذارد و بهتر بــر او چیره از مالیــان)
بر پا کردنــد .ما برای از خاورمیانه شدند».
هســتند تا هم به تهاجــم آمریکا
گ
فتن
نه
از
اند
نتوانســته
گروهی
هنــوز
پاشــیدگی را درچهــار دهــه اخیر اما
چهل
ایران
ملت
اما
شــود.
به
جنگ
و نه به مالیان تظاهرات در برخی شهر
های دیگر و هــم به دیکتاتــوری در ایران نه
تجربه کرده است.
انکار عبور کننــد و به بیداری و به ســال اســت کــه ســعی در به آنجا رفتیم».
آمریــکا نیــز که در هر
یــک از آنها بگوینــد ،همانگونه کــه مردم در
وی
آن
ج ا یک سیستم سازمان یافته است وجدان آگاه خودتکیه کنند.
ــگاه
نجات خــود ،حفظ هویت
ویدئوئــی را از حملــۀ چند ده نفر شــرکت
کرده بودند ،خیابــان های تهــران فریــاد می
ف
ردی
که
فضای
که عوامل و بخش های مختلف آن این چنین است که ناگهان
تعــرض
مقابــل
در
خــود
با
نام
عبدا
لقادر دهمانی با فراخوان «جنبش
ضد جنگ در کننــد» .او بــه نگرانــی و واهمۀ
روزهــای اعتراضــی آبــان کــه در تبلیغاتی گسترده سیاسی /معرفی
مکمل هم هستند.
شده منتشرکرده و نوشته آمریکا» بر پا گردید.
ایرانیان در ابراز آزادانۀ افکار خود
ا
ست
«تا
جنگ
افــروزی،
نمیتــوان جنــگ
مرگ
با
اند؛
جانباخته
نفر
آن۱۵۰۰
ز
اینکه
با
و
داشــته
مذهبی
مانی که در ایران بودم ،در مونتریال
حتی در خارج از کشــور نیز اشاره
طلبی و امپریالیسم ج ا در منطقه قاسم سلیمانی تبدیل به واقعیتی غرور ملی اش را شکســته همیشه
توسط مزدوران خمینی بزرگترین گردهمائی
این جنبش کرد و گفت «دهشت افکنی رژیم
را از مظلوم نمایی اوکه به اسطوره دیگر میشود ،واقعیتی غیرمنتظره اند ،به هر وسیله ایی سعی تو تظا
هرات کتک می خوردم ،اما روز شنبه با شرکت
حدود  ٢٠٠نفر حتی در خارج نیز وجود دارد».
هــا و روایت های شــیعه اتکا دارد و شگفت انگیز!
میکند از خود دفاع کند.
امروز تو فرانسه [ ]...د
وباره کتک درمونترالبرگزارشد«.هنرمندان
•
و در ناخــودآگاه جمعــی حــک چگونه میشــود باور کرد که فقط تعــرض ج ا تعرضــی بــه
شــده ،ازفریبکاری و عــوام فریبی ده روز پــس از چهلمیــن روز جان هویــت و تمامیــت ارضی
او بــا تکیه بر ناسیونالیســم ایرانی باختگان آبان خونین ،هم وطنان روح و روان ملــت ایــران اســت،
شنیده شد:
باید با هم باشیم!
مــان را اختــراع کنیــم ،ایرانــی
و باورهــای مذهبــی وخرافات ،از ما برای سرباز و سردار والیت فقیه تعرض
بترســید بترســید ما همــه با هم ملت ایران و اپوزیســیون امروز در بودن را بازبینی کرده و شــاید باید
میلیونــی بــه خیابــان به هستی درونی اوست.
بیاینــد و یــا برخــی از زخم ملی! شــاید که مــا در مقابل هستیم...
چهــار راه تاریخ ایســتاده اســت و اســطوره جدیدی بســازیم که در
زنــان ایرانــی  ،با وجود یــک زخم بزرگ ملی هســتیم که «مــا همه بــا هم هســتیم»  :این وظیفــه تاریخی اش شــاید فراهم آن ارزشهای اساســی اجتماعی و
سرکوب سیستماتیک تعرض های پی درپی چهل ســاله اســت هشدار ملت ایران به ج ا که کردن وســایل گــذار از پاشــیدگی باورهــای آزادیخواهانه دمکراتیک
یکشنبه  2فوریه 2020
زنــان در چهــل ســال ما را در دور باطل ناباوری ،یاس و در چهــل دهه اخیربا هوشــیاری و تفرقــه باشــد ،گــذار از رفتــاری و ســکوالر متبلــور بــوده و اجــازه
در دفتر انجمن زنان
گذشــته ازطــرف ج ا ،گاه تمکین می چرخاند و سرگیجه بســیار ،بطور سیســتماتیک و با کــه وحــدت را ناممکــن میکند .پیوســتگی و وحدت در کثرت را با
از ساعت  11تا 13.30
روش هــای ماکیاولیــک در میان مــا نیازمنــد بــه ایجاد پیوســتگی حفظ حقوق هر قوم  ،هر شهروند
بــرای رســانه هــا پیام میدهد .
برگزار میگردد.
صوتــی بفرســتند و با برای بیرون آمدن از این دور باطل ،ایرانیان تفرقه انداخته است.
( )cohésionســالم و عقلمــدار و هر انسان ممکن سازد.
اشــک و بغض بگویند بایدکه این زخم را تمیزکرده مرهم این پیام هم چنین پیامی به تمامی جامعه گسترده ایرانی هستیم که این چنین تفاوتهایی که امروز ما
به همــه زنان عالقمند
«مــن نفــر پانزدهــم بگذاریم تاکه التیــام پیدا کند  :آیا اقشــار و طیف هــای مختلف ،به میبایســت بــر اســاس ارزش ها و را از هم جدا میکند موتور حرکت
خوش آمد می گوئیم:
هســتم  ،رای هم نمی میتوانیم بــا درایت از زخم ملی به تمام فرهیختگان،گروهها و رجال باورهای به اشتراک گذاشته شده فردای مان خواهد شد.
8043 St Hubert
 ۱۵ژانویه  -استراسبورگ
سیاسی است  :پیامی برای وحدت ساخته و بازسازی شود.
دهــم امــا ســلیمانی وحدت ملی گذارکنیم؟
Montréal, QC H2R 2P4
ســردار دلهاســت »...امروز در تظاهرات شــعار جدیدی  « :ما همه با هم هستیم» .ماهمه ما دوبــاره بایــد خــود را ،ایرانیت
)(Metro: Jarry
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از چه میترسیم و از چه باید بترسیم؟

ایدئولوژیوحشت!

آلکســاندر سولژنیتسین نویسنده
مشــهور روســی و از زندانیــان
گوالکهــای اســتالین میگوید:
“ایدئولوژی اســت که وحشت را
توجیه میکند و به مرتکبین خود
این امکان را میدهد در حالی که
مرتکب جنایت شــوند ،توانایی
کنــار آمــدن بــا خودشــان را نیز
داشتهباشند”.
اغلــب انســانهای گرفتــار در
ایدئولوژیهــای مخــرب بــا تفکر
و علــم و آگاهــی بــه خدمــت آن
ایدئولوژی درنیامدهاند بلکه قدرت
تفکر و اندیشه و فاعلیت خود را به
طــور کامل در اختیــار ایدئولوژی
گذاشــته و اینگونه تربیت شدهاند
که عمل وکردار خود را خدمتی به
“آرمان بزرگ” و جهانی زیبا تصور
میکنند .ســوژههای مســتحیل
شــده در ایــن ایدئولوژیهــا برای
رســیدن به آن ایده آل بزرگ (نژاد
برتر و پاک آرایی ،جامعه بیطبقه،
بهشــت روی زمیــن و )..تمــام
خشونتورزیهای خود را توجیه
میکنند و فکــر میکنند که در راه
رســیدن بــه چنین امــر متعالی و
بزرگی این خشــونتها و کشتارها
مسئله چندان مهمی نیست و در
تاریخ فراموش خواهد شد.
به عنوان مثال ســربازان اس اس
در آلمان نــازی ،یا مامور اعدام در
تســویههای اســتالین یا سربازی
که مامور بســتن در کورههای آدم
ســوزی در آشــوویتس بــود ،نه با
هــدف ارتکاب جنایــت هولناک،
بلکــه با هــدف خدمت بــه آرمان

بزرگ است که به چنین اقداماتی
مبادرت میورزد.
اغلب این جانیان ســربازانی بودند
کــه قدرت تفکر خــود را در مقابل
دســتگاه تبلیغاتــی ایدئولــوژی از
دست داده و توان تمایز میان خیر
و شــر را نداشــتند .آنهــا قربانیان
ایدئولوژی کاذبی بودند که به آنها
اینگونــه القــا کرده بود کــه خیر و
سعادت بشری در جهانی است که
در آن یهودی یا لیبرال و یا انســان
منفعل از بین بــرود و این وظیفه
بر عهده شــما برگزیدگان است که
برای نجات بشریت دست به چنین
اعمالی اقدام نمایید.
بحرانی که امروز جامعه بشــری به
آن دچار است دقیقا همین ازدست
دادن قــدرت تفکــر و ســوژگی در
مقابل دســتگاههای ایدئولوژیک
است .سوژهها در مقابل آرمانهای
بزرگــی کــه توســط ایدئولوژیها
ارائــه میشــود ،قدرت تشــخیص
خود را از دست میدهند و تمام و
کمال در خدمــت آن ایدئولوژی و
جنایتهایش قرار میگیرند.
امــروزه جهادگران پیــرو القاعده و
داعش ،چه بســا ممکن اســت در
زندگــی خصوصی خود انســانهای
خانواده دوست و مترحمی باشند،
امــا ایدئولوژی به آنهــا اینگونه امر
کرده است که برای نجات بشریت
و رســیدن به رستگاری گاهی باید
وارد گــود شــد و آن چیــزی کــه
دیگری توان انجام آن را ندارد را به
پایان رســاند( .گاهی حتی کشتن
فرزند خویش)

پایان انتخابات در ایران...
بــا بحرانهای جــدی اقتصادی و
سیاسی مواجه است و رهبری ۸۰
ساله دارد ،سالهایی مهم است.
سیاستمدارانوتحلیگرانبسیاری
با اشاره به سالخوردگی رهبر ایران،
ســالهای پیــش رو را "دوران
جانشینی"میخوانند.
حتی اعضای مجلس خبرگان هم
چند ســالی اســت که از جلســات
کمیســیونهای انتخاب رهبری
خبر میدهند.
آیا تصمیمسازان در قدرت ترجیح
دهند تا حکومت دوران جانشینی
را یکدســتتر و بدون تنش پشت

خشایاردیهیمی
رک و پوســت کنــده .همهمــان از
دســتگیری از زنــدان از شــکنجه
میترســیم .از باتــوم خــوردن از
حملههای وحشیانه ،از گلولههای
پالستیکی و ســاچمهای و جنگی
میترسیم .ا
ما ترس بســیاری از مابه همینها
ختــم نمیشــود ،که اگر میشــد
قابلفهــم بــود .مــا از کوچکترین
چیزهایــی کــه ایــن زندگــی
خفتبارمان را بیاشــوبد – زندگی
خفتباری که (به مدد ترســمان)
برایمــان رقــم رقــم زدهانــد –
میترسیم.
ما از زندگی کردن میترسیم.
ما ترجیح میدهیم یواشکی زندگی
کنیم .مــا رویای گریختــن از این
وضعیت مصیبتبار را داریم ،فقط
گریختن وگریختن و فکر نمیکنیم
این مصیبت و این خفت ما را تا آن
سر جهان هم دنبال خواهدکرد.
مــا از گفتــن حقیقــت عیــان
میترسیم .اما آیا این ترس ما را در
امان خواهد داشت؟

آدولف آیشــمن عامل اصلی
اردوگاه آدمکشــی نازیها در
مقابل سوال دادگاه در مورد
جنایت آشوویتس این پاسخ
را میدهدکه من مامور بودم
و باید اطاعت میکردم و این
کشتارها نه با هدف ارتکاب
جنایت ،بلکه برای خدمت به
آرمان بزرگمان بود و چارهای
جز آن نداشتیم.
مسئلهمهمیکهدرنظامهای
توتالیتر روی میدهد همین
از دســت رفتن قدرت تشخیص و
داوری تودههاست.
هانــا آرنــت اندیشــمند برجســته
سیاسی و صاحب کتاب ریشههای
توتالیتاریسم خطر تودههای فاقد
توان داوری و اندیشــه را از جانیان
خطرنــاک ترســناکتر میدانــد و
مینویسد:
« جنا یتــكا ر
خونســرد یــا
د ر و غگــو ی
نمی پرســد ،حال و
گ رسمشــان را
خطر
محاسبهگر
ن کودکی ام در جن
نمی پرسد ،درد دل
چو
ـم
سـ
تر
احوالشــان را
ت چقدر مــی گفتم:
كمتری از كســانی
شد ،نوجوانی ام هم.
یــادت هســ
هایشان را نمی پرسد.
کشته
دارد كــه از ســر
ه ،نه ،نه به جنگ»
«نه ،ن
ی ترسم چون آشنا
نه عزیزم ،نه...
گ من از جنگ م
ی
جهل
بیفكــری یــا
م
و

«ت
بــه من می گفتــی:
گ می ترسم چون جن
ش نمی شود ،خوب
و تو
کودکی من از جن
دم و غریب ســر
دســت بــه جنایــت
از جنگ چون همه
د؛ چون شناسنامه آ
ترسی
مــی شــود.دیندار
دویده سواد ندار
چه و بد ســرش ن
آن
میزننــد زیــرا
دنبال تابوت شــهدا
خواند ،دفتر مشق ب
نمی شناســد ،پیر و
ات را
ی
نم
را
ها
نو و بــی دیــن
ســی از جنــگ چون
اولــی دســتكم هنوز
خواند .قباله ازدواج
ای .مــی تر
ناسد ،باسواد و بی
ترسی هــا را نمی
ک جوان نمی ش
میفهمــدكــه تفاوتــی
رفت روی مین .می
را نمی خوانــد .مدر
عمویت
ناســد ،فقیر و غنی
ای و عروســان
را سواد نمی ش
كذب،
میان حقیقــت و
ده
در پناهگاه بزرگ ش
لکــردگان
دانشــگاهی تحصی 
تر و خشک را نمی
چون
نمی شناسد،
هنوز صدای ممتد
میــان خیر و شــر اســت
توی گوشــت
ش به هر جا که برسد
نمی خواند.
چون شناسد؛ پای
حال آنكه این دومی حتی
آژیر قرمز است».
جنــگ مــی ترســم
« تــو از مــن از
همه را می سوزاند.
هــم
همیــن موضــوع را
ی:
تــ
تــ و بــه من مــی گف
ســت؛ جوانی پسران
ی ترســم چون هر
فتی جنگ کور ا
را من از جنگ م
ترســی چون می ر
نمیفهمد.
د ،زیبایی دخترکان
جنگ می
شــد ،هر نقابی که
عارف را نمی بینــ
ی لباسی که بپو
به
این
از
دفاع
در
ها
اســتدالل
ت غســالخانه آهار و
فردای کودکان را نم
ی که بدهد ،باز هم
پش
از آن نمی بیند،
د ،بزند ،هر شعار
ی از دیــوار برو باال و
حكم كه بهتر است به دیگران
های انسان را نمی بین
می گفت
جنگ را از هر طرف
و بگو بیند ،آرزو
را جنگ است و
ن
ـه کوچــک نگاه کــ
دروغ بگویــی تا ســر خــود را
نگی ها و حسرت ها
دریچـ
ج نخواهد شد ،رنج
رویاها و دلت
که بنویسی گن
كاله بگذاری باید روشن كرده
ید چه شکلی است.
شه
ســر نمی بیند.
چون خواهد شد.
می گفت :شــهید
باشد كه دروغگوی خونسرد بر
جنــگ مــی ترســم
ف
ـار
گ مــی ترســم چون
عـ
و
د ،شهید مــن از
می مــن از جنــ
دار
تمایز میان حقیقت و كذب آگاه
دارد ،شهید دست ن
ب ندارد ،پایــش را
انتقام می گیرد ،از
ن
جنــگ اد
ها ،جنگ از همه
از
اســت .بنابراین حقیقتی كه او
خانه ها ،روی شهر
پا ندارد».
ـم از گذارد روی
فتی که من می ترسـ
ها و عشق همه.
دیگران پنهان میكند هنوز به كلی
ی آدم ها ،روی قلب
ت و می گ
گ می ترســم ،چون
ک هایم را کفن رو
مــن از جنــ
است؛
از جهان بیرون رانده نشده
جنگ چون عروس
ست جز همین که
ی ها و تمناها...
ن جنگ مگر چی
م
ک
ــردم و در باغچه خا
این حقیقت پناه آخر خود را در آن
گ مــی ترســم چو
مــی ک
می مــن از جنــ
رد از ما در آنیم...
حه
فات
ها
شخص یافته است»
کردم و شب جمعه
ی خواهد قربانی بگی
عرفان نظرآهاری
وقتی مــ
سمشان را نمی پرسد،
فرهاد قنبری
خواندم برایشان.
می قربانیانش ا
فتی که من از جنگ
تــو می گ

یم را کفن می کردم...
من عروسک ها

>> ادامه از صفحه8 :

سر بگذارد؟
ایــن موضــوع در انتخابــات
میــاندورهای مجلــس خبــرگان
رهبــری که همزمان بــا انتخابات
مجلــس شــورای اســامی برگزار
میشود بیشتر هم به چشم میآید.
از میان  ۲۸داوطلب نامزدی حوزه
انتخابیــه قــم تنهــا دو کاندیدا در
نهایت باقی ماندنــد که یکی از آنها
محمد یزدی از چهرههای شاخص
اصولگراســت و البتــه نزدیــک به
آیتاللهخامنهای.
یکدستسازی حکومت در دوران
جانشینی را شــاید بتوان از جمله

آیــا هرگــز از خودمان پرســیدهایم
که ایــن تــرس میتوانــد حفاظی
برایمان باشد یا به عکس در نهایت
همهمــان را بــه ورطــهی نابودی
خواهدکشاند؟
آیا کرامت انسانیمان از این پوست
و گوشت و خونمان ارزش کمتری
دارد؟
رک بگویم .من از زیســتن تحت
حاکمیتی که نه فقط فاسد بلکه از
کوچکترین دانش و خرد ،و از آن
باالتر از هرگونه انسانیت و اخالق
و شــرفی بیبهره است احساس
حقارتمیکنم.
اما از چه واقعا باید بترسیم؟
از همینی که به ســرمان آوردهاند.
از اینکــه دیگر خودمان نیســتیم.
از اینکــه تــن به خفــت میدهیم.
جنگ؟ آری جنگ بسیار هولناک
است،هولناکترینپدیده.اماجنگ
زمانی در میگیرد که ما دست روی
دســت بگذاریم تا اینان به نام ما و
به کام خودشان هر سیاستی را که
میخواهند پیش ببرند.
عــاج ما تــبزدگان فقــط پیش

خودمان است .همهشان پستاند
و دروغگــو .امروز وزیــر خارجهی
دروغگویمان در مجلس ســرتاپا
فاســدمان گفت :البتــه ما همگی
اعتراضــات مســالمت آمیــز را به
رسمیتمیشناسیم!
شــرم هم نمیکنند .اســاس این
حکومت بر دروغهای وقاحتآمیز
استوار است .فقط یک روز بر طبق
قانون بــه من شــهروند یک القبا
اجازه دهیــد تا فراخــوان بدهم و
طومارتان را در هم بپیچم!
سخن بس دراز است!
در گام نخســت فقــط از دایــرهی
دروغ خارج شویم و با اندک مرارتی
به دایرهی حقیقت بازگردیم .کلید
نجاتمــان از ایــن زنــدان فقط در
دستان خود ماست!
بــا پــوزش از همــهی آنهایــی که
بســی پیش از من و ما پــا را از این
دایــره بیرون گذاشــتند و به دلیل
ترسخوردگــی ما تاوان ســنگینی
پرداختند و آنها اســتثا از این مای
این نوشته هستند.
شهروندشرمگین

دالیلی خواند کــه حکومت حاضر
باشد به خاطر آن ،بهای مشارکتی
نــه چنــدان بــاال در انتخابــات را
بپردازد.
ایــن بــه این معناســت که پاســخ
حکومت به اعتراضات سراسری دو
سال گذشته ،نه فضای باز سیاسی
بلکه محدود کردن آن است.
بــه عــاوه در ماههــای گذشــته،
دخالــت مکــرر رهبــر ایــران و
منتصبانش در تصمیمگیریهای
مجلس ،کار را به جایی رسانده که
علی مطهری ،نماینده تهران این
قوه را "شــاخهای از دفتر رهبری"

توصیف کرده است .مخالفت رهبر
با طرح مجلس برای اصالح قیمت
ســوخت و طــرح اســتیضاح وزیر
کشور از جمله این موارد بود.
به این معنا ،هم زیر ســوال رفتن
اســتقالل و اعتبــار مجلــس و
هــم ردصالحیتهــای گســترده
داوطلبان احتماال میزان مشارکت
را تحت تاثیر قرار دهد.
در واقــع ،در حــال حاضر ،اولویت
حکومت میزان مشارکت نیست و
ترجیح آنها کنترل فضــا از طریق
نهادهای زیر نظر رهبری است.

آیا روحانی باید نگران استیضاح
یا سقوط کابینهاش باشد؟

در عین حال ،یک مجلس یکدست
به محافظهکاران کمک خواهدکرد
تا اگر اکثریت دو سوم مجلس را به
دست آورند ،قوانین و تصمیمات
سرنوشتســاز بگیرنــد .از جملــه
استیضاح رئیس جمهوری که نیاز
به رای دوم سوم مجلس دارد.
اما محافظهکاران حتی اگر در این
مجلس نتوانند اکثریت مطلق به
دســت آورند ،قادر خواهند بود تا
چالشی جدی برای دولت روحانی
ایجادکنند.
تا همین جــای کار هم دولت دوم
روحانی ،هفــت وزیر خود را تغییر
داده اســت .بنابــر قانــون اگر این
تعداد به نیمی از وزارتخانهها برسد

دولــت روحانی ناچار اســت دوباره
برای تمامی کابینهاش رای اعتماد
بگیرد.
بنابر این اگر دو یا ســه وزیرکابینه
روحانی در دولت بعدی استیضاح
شــوند ،دولت دوازدهم نخستین
دولتــی خواهــد بود کــه در چهل
سال گذشــته مجبور شــده دوبار
رای اعتماد بگیرد.
آنچه روشــن اســت اینکــه دولت
روحانی در یک سال آینده با ترکیب
محافظــهکار مجلــس یازدهم کار
سختی در پیش خواهد داشت.
امیدمنتظری
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نـطـنـــز...

روال کار؟
ایــران از کانادا بــه خاطر پیگیری
حقوق کشــته شــدگان در سقوط
هواپیمــای مســافربری اکرائینی
انتقــاد کــرد! یکــی بایــد بــه ایــن
کفّ ارحالی کنه که آخوندها دوست
ندارنــد کســی حقوق خــودش رو
پیگیری کنه وقتــی بچه تو رو می
کشــند باید بگی فدای ســر رهبر!
چشمش کور می خواست منافق
نباشــه! پــول طنــاب دار یــا گوله
چقدر میشه؟ تقدیم کنم! پول رو
به مال میدی و میری دســتش رو
هم می بوســی جسد رو بی گریه و
زاری میبری و توی حیاط خانه ات
خاک می کنی اگر با کســی درباره
ایــن قضیــه حــرف بزنی میشــی
بچه
جاسوس بیگانه و میری پیش ّ
ات! روال کار در دولــت آقــا امــام
زمان (عج) ما اینه جناب نخست
وزیر ترودو!
سفر به مریخ!
دوســتی که تازه از ایران برگشــته،
می گفــت :خراســانی ایــن روزها
وضع سفر در ایران به قدری ناامن
شــده که ســاقی مح ّله ما داد می
زند :تا آخوند هست ناامنی هست
سفر تا کره مریخ با پنج هزار تومن!
یه بست بزن برو مریخ و برگرد! نه
توی د ّره می افتی ،نه موشک سپاه
بهت می خوره و نه خطای خلبان
در کاره! در کمال ســامت! جعفر
رینگو در خدمت شماست!
حسابگر؟

کســی هر روز قیمــت دالر و پوند
و یــن و بعضــی دیگــر از ارز هــا را
از صرافی شــهر می پرســید و می
رفــت باالخــره روزی مــرد ص ّراف
از او پرســید عمو تو تا حاال چقدر
ارز خریــدی و ذخیره کرده ای؟ به
میلیارد می رســه؟ ارثیه اســت یا
اختــاس؟ طرف گفت هیچ کدام
بابا ،می پرســم و مــی روم خانه و
حساب می کنم یارانه ام چند دالر
یا پوند یا ین می شود!
اثر فرهنگی؟
خواســتیم به آمریکایی ها بگوئیم
شــما اگر واقع ًا قصــد حمله به آثار
فرهنگی ایــران را دارید ما یک اثر
فرهنگی چند هزار ســاله سخنگو
و جمع و جور و دشــمن آمریکا به
نــام حضرت نمیرالمومنین احمد
جنتی داریم! اگر هم شــما آدرس
ّ
اش را ندارید ما ان را برای تان می
فرستیم!

www.paivand.ca since 1993
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زیده است

فدائی؟
ارتــش ایــران تنــد و تند
گروهبان اســتخدام می
کند .باز هم می خواهند
از نــداری مــردم ســوء
استفاده کنند و ارتشی با
حقوق دومیلیون تومانی
بســازند و بگذارند مقابل
ارتــش آمریــکا کــه فــدای
ســپاهیان دزد شــوند و
سپاهی ها در شهرها سالم
بماننــد و هرازگاهــی هــم
بروند وردســت حــاج آقای
بچه
خاوری در کانــادا ولی ّ
هــای فقیر کــه دزد نبودند
بمیرنــد و آخونــد بگویــد ایــن ها
عاشق امام شان بودند وخودشان
را فدای سپاه و روحانیت کردند!
معجزه حضرت رهبر؟
ســیل در سیســتان و بلوچستان
بســیاری از روســتاها را محاصره
کــرده اســت! بــرف جــاده هــای
خراسان را بســته و اتومبیل های
مــردم در جاده هــا مانده اند! پس
رهبــر ّ
معظم کــه با خاک
ُمهر کربال جلو سیل را می
گرفتندکجا تشریف دارند؟
ایشان را بیاورید تا معجزه
کننــد! شــاید هــم فقــط
نزدیــک انتخابــات به این
گونه مناطق سر می زنند!؟
کیمیا؟
با این که کیمیا علیزاده نوشته من
از دست آخوندها و حجاب به هلند
رفتــم! معاون وزیر ورزش مســ ّلح
به چــادر و چاقچور فرمودند چون
کیمیــا مــی خواســت فیزیوتراپی
بخواند از ایــران رفت! حاج خانوم
نگران نباشــیدکیمیا و همه دیگر
کیمیا ها بر خواهند گشــت و این
کشــور ویــران را خواهند ســاخت
البته وقتی که انشاالله شما گورتان
ّ
شرتان از سر میهن
را ُگم کردید و ّ
و مردم ما کم شد.
انسانیت؟
رئیس جمهور کرواسی داوطلبانه
 30درصد از حقوق خود را کاهش
داد تــا بــا حقــوق هــای دریافتی
کارکنان دولــت و میانگین درآمد
مردم کشــور اش همســان شود.
ایــن را مقایســه کنیــد بــا حقوق
متوسط دو میلیون تومانی میلیون
ها تن از هم میهنان مان و حقوق
هــای نجومی حاج شــیخ حســن
آقــای پرزیدنــت و ســایر وحــوش
حاکــم بر کشــور عزیزمــان ایران،
انســانیت طرف را هــم بکوبید بر
ســر آخوندهــای دروغگــو و انگل
زاده های غارتگرشــان که هرکدام
دســت کم با چند ده میلیون دالر
اختالس فرارکردند و رفتند در پناه
کشورهایاستکباری!؟
!Fake news
خبرگزاری ها گزارش دادند سپاه،
 74تــن از ســپاهی هــا را بــرای
مســایلی که هیچ کــس نمی داند
چه بوده دستگیر کرده اند! ما این
خبر را از بیخ و ُبن دروغ می دانیم
جدی
چون اگر آخوند ها کســی را ّ

دستگیر کنند بالفاصله اعدام اش
می کننــد گرچه معمــو ًال نیمی از
این افراد را هم اشتباهی می گیرند
حتی همین امروز شایعه ای منتشر
ّ
عمه جان ما را اشتباهی به
که
شد
ّ
جای یکی از فرماندهان
سپاه دســتگیر کرده و
برده اند ولــی از آن جا
کــه همیــن اآلن عمه
جــان در اتــاق
مجاور مشغول
دادن ا ّره وگرفتــن تیشــه با
اختر عیالمان است مطمئن
هســتیم که آن خبر از اصل
دروغ یــا بــه قول ایــن کفّ ار
حربی « »fake newsبوده
است؟!
از عالئم ظهور؟
یک پلیس راهور  40میلیارد تومان
چــک و پــول نقــد را در یک کیف
پیدا کرده و به صاحبش برگردانده
اســت! در این اوضاع خراب کشور
ما اگر این خبر راســت باشد فقط
مــی تواند از عالئم ظهــور آقا امام
زمان (عج) باشد و بس!
جرثقیل و وانت؟
ّ
نیروهای عراقی یکی از مفتی های
فربه داعش را در موصل دســتگیر
متهــم بــه تجــاوز،
کردنــد .وی ّ
کشــتن ،دزدیدن و فــروش مردم
اســت .مامورین به دلیل حجم و
وزن زیاد این مومن ،مجبور شدند
جرثقیل
بــرای بردن او به زندان از ّ
و وانت استفاده کنند! به حضرت
آفت الله علم الگدا توصیه می کنیم
کــه از ایــن داســتان درس عبرت
بگیــرد و هر چه زودتــر خودش را
الغر کنــد تا بعــد از آزادی میهن
ما که به زودی فرا می رسد بتواند
خیلی ســریع فرارکند وگرنه ناچار
خواهد شــد کــه مثل ایــن خوک
عراقی طاقباز عقب وانت بخوابد و
منتظر شــود تا مامورین با نیسان
و اهــرم و ج ّرثقیل بیایند و الشــه
ایشان را به جای امن منتقل کنند
تا به دســت مردم نیفتد و ّ
تکه پاره
نشود.
گناه دارند!؟
نقدی شــمع فروش عراقــی که با
دســت خالی به ایران آمــد و حاال
ســردار ایــران اســت در مصاحبه
با ســیمای ِمیلی گفتــه :اگر ما به
آمریکا حملــه کنیــم آمریکائی ها
با این اقتصــاد خرابی کــه دارند،

توانایی جواب دادن به ما را ندارند!
دل مــا به حــال آمریکا ســوخت!
فروش نفت شان که تحریم شده!
میعانــات گازی و فــوالد شــان را
هم که کســی نمی خرد! آخوندها
چنان اقتصــاد آمریکا
را خــراب کــرده اند
که اگر جنگ شروع
شــود ،ســربازان
حتی جیره
آمریکائی ّ
ندارند تنها راهی که
برای شــان می ماند این است که
سردار سبزوار رضائی ما را با حقوق
و مزایای گزاف به خدمت بگیرند و
از نبوغ ایشــان استفاده کنند و به
توصیه ایشــان هزار تن از سربازان
آقا امام زمان (عــج) را به گروگان
بگیرند و بعد در ازاء آزادی هر یک
از آن ها میلیاردها دالر از جمهوری
افالســی بگیرند و سر و سامانی به
اوضاع خراب کشورشان بدهند! و
من الله التوفیق!؟ دل مان کباب
شــد ،نقدی جان تــو را به خدا به
آمریــکا و آمریکائی هــا رحم کن،
اجازه بده آن ها هم زندگی شان را
بکنندگناه دارند والله!؟
یا حسین؟
تکه ّ
پیکر ّ
تکه شده غنیمت اژدری،
از جانباختــگان فاجعــه ســقوط
هواپیمای اکرائینی ،را که در خاک
می گذاشتند ،بسیجی ها داد می
زدند ال اله اال الله یا زهرا یا حسین!

یکی باید بــه آخوند بی همه چیز
مــی گفت :بــی پدر و مــادر ،این
دختر بیچاره از دست تو و حجاب
و حســین و زهــرا و ســپاهی و
بسیجی ات از این کشور فرارکرد
وغربــت و دربــدری را به جان
خرید تا از این حرف های مفت
چندش آور خالص شود باز تو
مرده اش را هم ول نمی کنی؟
بــه او مارک اســام و شــهید و
بســیجی می زنی لعنت به تو و
نیاکان ات کــه باعث بیچارگی
ایران و ایرانی شده ای.
تفاوت؟
بازیکــن اســلواکی قبــل از
شــروع مســابقه از کمک داور
خواســتگاری کــرده و جــواب
امــا در
مثبــت گرفتــه اســت! ّ
ورزشــگاه هــای مــا هــم تنها
چیزی که نصیب داور می شود
شیر سماور است و اگزوز خاور!
به قول شاعر :ببین تفاوت ره از
کجاست تا به کجا؟
تظاهراتفرمایشی؟
بــا دوســتی کــه از ایران برگشــته
صحبت از شرکت مردم در مراسم
الشه چرخانی مش قاسم سلیمانی
بود .او حیرت کرده بود از ازدحام
جمع کثیری از مردم برای شرکت
در ایــن مراســم باشــکوهمند .از
کشــو میزمان عکس نســخه
دکتــری را بیــرون آورده و
دادیم به دســت اش وگفتیم:
ایــن را بخوان ،جنــاب دکتر
با ّ
خط فینگلیش نوشــته بود
 sharbatو رو بــه رویش هم
به فارســی نوشــته بود روزی
سه قاشق مر ّبا خوری! به او گفتیم
دوست عزیز آفتاب آمد دلیل آفتاب!
یادت هســت کــه حضــرت رهبر
ّ
معظم پس از شهادت جانگوووداز
مش قاســم در جمع ذوب شدگان
در والیــت ،ایــن تشــیع کنندگان
را لشــکریان خــودش معرفی و به
آن ها افتخــارکرد؟ آین آقای دکتر
ســهمیه ای و بسیجی که احتما ًال
بــه ضرب و زور شــهادت بــرادر یا
پدرش بدون داشــتن اســتعداد به
دانشگاه راه یافته و دکتر شده است
و بعد از  30ســال هنوز نمی تواند
بنویسد  syrupبرای ماندن آخوند
بر مسند قدرت تا کره مریخ هم می
رود تظاهرات فرمایشی  22بهمن
که جای خود دارد!؟
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مرسی؟
رهبــر ّ
معظم گفته :مــردم باید با
ذوق و شــوق در انتخابات شرکت
کننــد! ما از این همه خوشــحالی
نمــی دانیــم چه بکنیــم مر ّتب در
خواب می بینیــم به یکی از آخوند
ها رای داده ایم و ایشان هم برنده
شده با رقص به طرف ما می آید و
آن شعر معروف را می خواندکه می
بچه ها متشکریم! و ما هم
گویدّ :
بشــکن زنان به اســتقبال اش می
رویــم و در جواب اش می خوانیم:
برق مجانی؛ آب مجانی؛ شیر ُبز و
گاب مجانی! رهبر ّ
معظم ما دیگر
طاقــت صبرکــردن نداریم هر چه
زود تر دو راس آخوند را نامزد بفرما
تــا ما با دل و جان به یکی از آن ها
رای بدهیم! اگر هم یک وقت ذوق
مرگ شدیم به شما بگوئیم برا همه
خوشی هات مرسی!
مسائلخصوصی؟
به دنبــال پناهندگی ورزشــکاران
ایران به کشــورهای خارجی برای
مســائلی ســاده ماننــد حجــاب و
مشروب و امثالهم یکی از دوستان
ما هم مــی خواهد دیگر بــه ایران
برنگــردد و از جیبوتــی پناهندگی
بگیرد! پرســیدیم چــرا جیبوتی؟
گفت راستش جیبوتی
هم موفق شــده ســر
رهبــر ایران رو شــیره
بمالــد و ک ّلــی پــول
ایــران را بــاال بکشــد
پس ســرانش زرنگتر
از آخوندها هستند! ما
که در ایران غیر از بدبختی چیزی
ندیدیم دست کم برویم آن جا و از
پول های باخته رهبر بهره ببریم!
که در حقیقت پول خودمان است
و از شــیر مادر هم به ما حالل تر!
بعد هم برای من که از جهنم ایران
آمــده ام جیبوتی بهشــت اســت!
حداقل در جیبوتی کســی با
چون ّ
لباس و مشــروب و روزه خواری و
کراوات و ســایر مسائل خصوصی
آدم کاری ندارد؟!
کانادا – مدینه منوّره مونرآل – اوّل ماه

فوریة المبارک! سال  2020دربدری خون
جگری! برابر با دوازدهم بهمن ماه سال

 1398مهرورزی زنجیره ای!

شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی

www.paivand.ca

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!
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سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
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جدول عادي
1

م
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جلس
2
ستان گيالن
سوغات كرمان3 -
1

2

3

4

نیازمندیهای
5

6

7

9

8

استخدام

جدول ويژه
Experienced handyman needed

-------------------Experienced handyman with driving licence
فلكي
forاز بروج
مارشال-
15 14 13 12 11 10
and working tools
needed
a construction
س��اعت -گلي
خوراك
 immediately.بودن-
 -8دارا
;company
position
available
Selected applicant will be hired as
an employee.
زينتي
Please
us by
email:
contactكردن-
ب��ه كاري
اقدام
 -9غرب��ال-

info@paivand.ca

اطالعات آگهی خود را به
نشانی زیر ایمیل کنید:
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admcondos@gmail.com.
خط آهني

کامیونیتی ایرانیان
PARTICIPATE in our
CO

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

م!

 -10گ��رد ده��ان از جان��ب بيرون-
4
سنگين -آبزي درودگر
MMUNITY
روزهاي عرب5 -
 -11رياكار -مركز بحرين
قابلتوجهخامنها
6
ارگوش
شرکت  -12 Panneton & Pannetonبزرگ جثه -منش��ي -سودن-
شانس اول را به آنها
تعداد محدودی نیروی کا رجنرال
به یک نفر ظرفشوی
قهـوه
فال
7
ز تيره چتريان-
و همچنین راننده با حقوق مناسب آتش عرب
و کمک آشپز
بدهید!
يلو
گوارش-
دستگاه
عضو
ش��عله-
-13
ورق
و
استخدام می کند.
• باتجربه •
8
نفر
یک
به
م��درك
�ام-
جدولي
ساقه
در صورت تمایل با شماره تلفن های
برای کار در رستوران
بسیاری از ایرانیان تازه وارد
توسط شادی
9
 514939009و ( 5145721356پیمان)
 -14نصرت -وقت وکبابسرا
نیازمندیم .از
هنگام -نوعي
صندوقـــدار
در جستجوی کـارند :در رستوران ،کارگاه،
www.printablesudoku99.com
ویا ایمیل info@pannetonpanneton.com
(514) 678-6451
ن ،فهمي��دن10 -
خودرو پورشه Tel.: 514-933-0-933
آژانس،
اداره ،کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ،
تماسبگیرید.
Published Since 1993
آقـــا،
کارواش و...
ر
فرانسوي-
بردو
هانري
از
رماني
-15
BIWEEKLY NEWSPAPER
ً11ا با تجربه
ترجیح
ن -نوع��ي برنج
يك��ي از شهرس��تانهاي اس��تان
FOR PERSIAN COMMUNITY
آنـان را استخدام کنید!
جهت کار
12
(Montreal, Toronto, Ottawa,
وشي
Offer
of
employment
شرقي
شمال
در
كه
شرقي
آذربايجان
---------------در dépanneur
کلبهعموجان
)Victoria, Calgary & Vancouver
13
واقع در مرکز شهر
�د عوعو س��گ
 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
استچند نفر
 A community organisation has a vacancy forآن واقع گرديده به
ویترس •  Mailing Address:
صورت پاره وقت
به
وقت
تمام
و
وقت
نیمه
•
استفاده
شهري-
عمودي:
the
position
of
a
community
case
worker
هستید ،آگهی استخدام خود رادر صفحه
14
4010 Ste-Catherine W.
نیازمندیم.
عموجان
کلبه
در
کار
برای
Needs
an
academic
background
zle 1 Solution
Sudoku
Puzzle
2
Solution
و
قلب
و
احش��ا
روي
كه
اي
پ��رده
-1
ختني
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.
MONTRÉAL QC
15
.
م
نیازمندی
in
social
sciences,
social
work
or
psychology
پوشانيده -تورم
ششها را
ه
خانه8 9 3 ،
همسر ،هم 6
 جویای دوست7 5،
سوسيس1 2 8 6 9 4
شماره 7
3
5
تلفن زیر
لطفا با
Tel.:5144737376
514-996-9692
Languages required:
هم صحبتهستید؟
بگیرید:پا
دست و
انگشتان
دردناك
شكل
و
مفيد
آبزي
افقي:
فروت-
گريپ
ديگر
نام
بلند-
گريه
-9
تماس
English, Farsi and/or Dari
خانه برای8فروش1دارید؟4 2 5
 آیا وسائل 9
5 7 3 1 8 2Tel.:
9514-484-8072
آكنده6 -
French,زوال  -2پرتاب گلوله4 -
چيره
بسيار
نصيب ،حصه
رمان��ي از امي��ل
ش��ناس-
پراكنده كردن دشمن
Commensurate
salary
based -1
on academic
Email:
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به
رم��ان و پاي��ان
آخرين
 گياه��ي از تيره  -10دشت ،جلگه -ساز سيمي -چيز ك��همیخورد؟ 6 1 7 3 2
درد دیگران 4
6info@paivand.ca
محم��د4 9 7 5 3
backgroundمجموعه  -3زور و ت��وان8 -اث��ري2از 1
and
experience
 For those interestedحجازي -زيردست
ي زيبا و معطر
مالیاتی
خدمات
روگن ،ماكار است
20جلدي
Libo:بانگ
 -11آغوش -آئينهاي س��نتي-
please call Nancy
 آیا به سفر می3روید5،جویای8همسفر9 6 4
2www.paivand.ca
تنقالت8 1 5 6 7
4
9
3ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻭ
ﺗﻬﯿﻪ
 -4آينده -نرخ رسمي -يكي از
رستگار -رژ
 -2پته -پيروز و
 تكان شديد -از شغال514-274-8117
پیونددرونکـــــوورهرهفته
هستید؟
CARWASH
ايران
يبو
ﮐﻮﭼﮏ
ﻣﺸﺎﻏﻞاست -
سنتيو
ش��يرين معروف وﺍﺷﺨﺎص
در
مقدس
گياه��ي
دخترانه-
ن��ام
-3
با
مونس-
صن��م-
عرب-
خواب
-12
اجاره5 8 ،
برای 1
فروش6،جایی 2
 چیزی برای 7
میشود3 :
منتشر 9
دفترداری 4 8 2 1
شرکت و 6
7ثبت 5
کارگر
نفر
چند
به
برنده
ش��اه
دختر
فيلم
آئين زرتشت -از لوازم آرايش
منال آيد
حسابها با نازل ترین قیمت
Vancouver:
وقت یا تمام وقت)
چي��ان( ،پاره
دارید؟3 7 2 ...
حرفه و هنری برای1عرضه9 4
7Ramin
5 Mahjouri
ﺳﺎﻝ6 4 3 9
گياهﺩﺭ 8
خار1
امکانات:پادشاه بابل2-
باال-بهترین -5اثر-
ﻃﻮﻝ 
ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ
ايوان
بخيل-
صدا-
بازگش��ت
-4
رئيس-
جم��ع
وديع��ه-
جم��ع
-)1389کار در-13
با
مناسب،
خیلی
ای
منطقه
در
جی
دی.
ان.
قلب
در
استتیک
زیبایی
سالن
کارواش
ی
برا
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
حامل
ساز ،دايره -فرمانروا-
پدیکور ،مانیکور ،فشیال ،وکس،قوچ
فورا يگانه
نوعيیک
-6مجزا و
کاشت مژه ،اصالح ابرو و صورت ،میزانپلی ،با دو اتاق
Tel.: (604) 921-IRAN,
صفحه
این
در
شما
جای
514-242-6034
نیازمندیم.
2 3 6 7 9 8
4 GREENWOOD
چين 6 5 3Rd., 7 8
مقصود -اجداد1-واحد9پول 2
765
 -7می رسد.
خ��واببه فروش
قاجاري��ه-ی مناسب
کوتاهی مو با اجاره
اضافه
فضای
بخشبزرگ و
 -14كهنترين سالن
کردنعه��د
ش��اعر
موجود برای-5
اوستا-
ادبياتي
تلفن اطالعات( :احمد)
W.
Vancouver,
B.C.,
V7S
1X8
است!
خالی
آوانسیان
آربی
تماس:
شماره
خریداران
برای
استثنایی
قیمت
 -8نظريه -بخشش6-رفوزه
7 5 9 4 1 6
8
3
2
9
1
5
4
7
كودكانه
محافظ
ب��زرگان-
س��بك
آمدن ب��ه
Tel.:
دويي 514-651-2661
-----------------------514-983-7046جنبش خفيف  -9ذخيره -جام سقراطي -دانه نهانزا
بگیرید.
تماس
ما
با
 -6مركز فنالند -ژاله-
م��ي ترس��ناك فشنگ
1 4 8 5info@paivand.ca
3 2
عكس9 1 7 2 4 6-
ياماالن كارگردان  -15انبار چاي دنيا -مركز ازبكستان  -7از هالوژنه��ا -پايتخ��ت جزاي��ر  -10برش كنگرهاي3-خانه8هاي 5
ویژه:مولوي از صفحه 27
و
 حل جدولهای عادی
ود -باز
ساز
مراکز پخش پیوندzle 3 Solution
Sudoku Puzzle 4 Solution
حل جدول ويژه شماره 4869
حل جدول عادی شماره 4869
 -11خادم ق��وم -نبودش
فن��ا-
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1كش��ور را
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
مونتریال6 9 1 3:
شهر 2
مرکز 8
ه��رج و5 6 7 4 9 8
دچ��ار 1
3 2
ز
س ر ب ا
ه پ ز ش ك ي
 1گ ي ا
 1ز ي ر ك و ن ي و م
ها
م ن ه ا ج مرج ميكند -نسبت زن و
تپــش،
پــرس7،ماهی 3 4
کارتیه 5
شــاطرعباس6 ،
1
داوت 23 -زي رن نگ هي خ ت يب ام اس لي ت ب اي نب اي  32وب دل اد لي ت ر دك رس اد ان ه ك مس ني نگ شوهر به7هم 9 4 8 1 3 2 6 5
ســن لوران ،عموجــان ،کوپلــی ،2:فرحت،
 5ارز 2 8
4 ،NDG
اتوکلیفتــون7 9auto ،
پرندهاي 8خوش9آواز2 3 1 5 7 6-
مانگير  4د ا ا ج ر ا و م ج ن و ن  4ي ا ك و س ك ر م ت ر د د 4 -12
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د
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ا
ل م
ب ت و ن ه
 5ن
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ر ق
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پ ا ج و ش
 5ن
خضر ،اف1اکس2،مارشه 8 3
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ترتيبي 3 7 4 6 8 9 2 1
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و
و ل و
ه م ر ي ش
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 8د
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د
 8ي ا س ي
متروپولیس ،کبابسرا3و9 7 6 2 4 ...
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مارشه
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مارشه آریا ،کلینیک میرا ،مراکزفرهنگی و...
فقير-
 -14اش��اره -دس��تاويز-
پنراسلکت 5 6
8 7
تفريحي2تهران6 8 3 7 5 1 4
 12ك و پ ا ل ح ر ش م ع ف ك  12ن ا ر س ا ر ه ش ي ر ب ي منطقه 9
 9فروت،
 2سمی
وست آیلند  :آدونیس،
ر
ت ج ا
ا ن ي
ا ي ر
 13ا س د
ز
ا
ر
د
ن ا س ا ي و
 13ت ش ت
شاتوکباب3،و7 1 9 8 ...
4
كاري را4 5 2 9 6 3
آهستگي 8
حرمانه 14 -ر م ا ن س ي ل ي و ص ا ي ا  14ي ت ي م د ا ر ا ب د ي ه ي  -15به7 1
م ي ك ا ك ل ا ر ك انجام دادن -كمك كننده
ل ر ي
 15ك ا
ر
و
ر ي ي س ج م ه
ا ق
 15ي ي ل
آدونیس1،سمی6فروت4 2 3
سن لوران5 :
7 1 9 8 2 4 5 6 3
الوال :کوه نور ،آدونیس ،سمی فروت و...

استخـــدام

استخدام

استخدام

نیازمنــدیها

asy Sudoku Puzzles 1

aznov152104nikpour

استخدام

استخــد ام

استخدام

PAIVAND

فروش سالن زیبایی

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

abedi free

azmr19f

نیـازمنـدی هـای پیوند

جدول اعداد سودوکو در صفحه 14

آرایشـــــگاه

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

آژانس مسافرتی

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

آموزش موسیقی

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

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

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

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

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

ازدواج

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

ارز

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

امالک و مسکن

فیروزهمتیان 827-6364 ...........................
نادرخاکسار969-2492...................... .
مسعودنصر 571-6592 .................... .
آرش شکور 730-3909 ....................
هایک هارتونیان574-6162...............
شهره شهریان 290-2210 ....................
مسعودهاشمی298-4567.................
مهدیانصاری 588-0609..............................
عرفانمرزبانپور813-3633..............................
کاظم تهرانی971-7407................................ .
آناهیتابروجردی 978-9962 .........................
آرزوگتمیری561-3-561................................
مینواسالمی 967-5743............................... .

اجنمن ها و سازمانها

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

موسسهخوئی341-2235 ..............................

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

بیمه و مشاور مالی

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

پزشــکی

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

تاکـسی

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

تبلیغات

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

ترجمه

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

حسابداریومالیاتی

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

حمل و نقل

939-0099 ................................... Panneton

Sudoku Puzzle 6 Solution

3 2 5 9 4 7 1 6 8

مونتریال 442-8056 ....................................... .فتوبوک984-8944...........................................
المپیک935-3300...........................................
ز488-7121.................................................
 8 887-0432فتو ُر4 6 1
2 5..........................
مونترال/تورونتو7 .
9 3

عینک7سازی
8

دندانپزشک9 3 1 6
4 2 5
شهروزرضانیا (آریا) ..................
5 3 6 7 933-3337
8 1...............................
شریف2نائینی9 4.
731-1443
فـرش
کارگاهفر1
(کلینیک) 4 6قالی8شویی 9
2 3
5 7
ش739-4888...............
دندان سازی
2 4 7 5 737-6363
9 3.................................
افخم1هادی6 8.
فـیزیوتراپی
دنـــــــــا 900-3633 .............................
رستــوران6 7 2 1 5 4
8 3 9
پیتزااطلس 524-0-524 ...............................
فـال
8 1 4 2 933-0-933
3 9.....................................
کبابسرا 5 7
6
کلبه عموجان 484-8072 ............... .شادی678-6451 ............................................ .
9 5 3 6 270-8437
فاروس7 8.............................................
2 1 4
فرهت(ایرانخواه)481-0671..........................

کــــارواش

کارتیه.پرس488-6367..................................
989-8580
کوپولــی....................................
هما484-2644 ................................................. .
523-9596
بیبلوس...........................................
Sudoku Puzzle
8 Solution

روانکاوی
1
روانشناسی2 /8
3 6

کایروپرکتیک
کلینیک 9
5 7

دکتر بیتــا4 999-2482 ...............................
6 4 3 8 5 7 1 9 2
کتـابفروشی
سوپر و فروشگاه
8 2 1
6 3............................
لوران7 .
ماهی5سن 4
223-3336 ................................
 9 369-3474تپش.
کوه نور450-676-9550 ............................... .
3 8 2 6 )613(7594-3636
4 ..........................
(اوتاوا)5 1 .
آریا 9
کلیسا
انجیلیفارسیزبان999-5168......................
قنادی1 9 5 3 2
پزی و 8
شیرینی 4
6 7
نرگس690-4808..............................................
(درب)
گاراژ7
6 4 1 562-6453
9 5...........................................
سروین3 2 .
8
249-4684 ............................ .UNI-TECK
آتلیه) 2 3 9 7
(فیلمبرداری1و 8
عکاسی6 5
4
گلفروشی
983-1726 .........................................
وحیــد 5 1
8 2 846-0221
فتوشاپ4 6...........................................
9 7 3
4 7 6 5 3 9 2 8 1
کلینیکابنسینا849-7373.........................

zle 5 Solution

حقوقی 7
خدمات2 6
وکیل9 5
ریاحی4کبک6
نیــوشا 3
7 8
وکیلرسمیدادگستریاستان
در کانادا9 5 4
تجاری1
حقوق 2
تاسیسشرکت،قرارداد،
/سهام3 8
شرکت7
خريدوفروش 2
4
کبک 2 1
خانواده5در 9
حقوق 3
طالق توافقی و غیر توافقی،
فرزندان5 7 1
تقسیم6اموال8،
8 9Tel.: 5514-953-3570
6 7
1لوله3کشی4 6 8
1 290-2959
3 2.......................................
پـارس4 9 .
مهاجرت

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

3
1
8
9
6
4
2
7
5

محضر zle 7 Solution

5 439-1444
وحیدخلجی7 1................................
2 8
نازگل فالح 697-0225 .................... . .
4 9 7 3 5
موسیقی (جشن ها)
8 223-3336
2 6........................
دیجیتال9 .
تپش 4
2 3 5
1وام 7
مسکن
بهروزباباخانی606-5626 .......................... .
9 1 2 4 6
دعاوی 7 6
وکیل3 8
9
3 574-4540
8 4.............................
امیرکفشداران6 .
7
ویدیو
6 223-3336
5 8..........................
دیجیتال1 .
تپش 3
1 4 9 5 2

3
6
1
8
5
4
2
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استخـــدام

فروش بیزنس

پانسیون

Driving School for Sale:

Sam The Handyman

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

PAIVAND: Vol. 26  no.1460  Feb. 01, 2020

شیـــرینی گیالنی

• شیرینیگیالنی

به یک خانم کارمند

•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

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

تلفن( :شكوفه)

5740 blvd cavendish
لطف ًا برای اطالعات
بیشتر تماس بگیرید:

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

هایکهارتونیان

مشــاورامالک

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

• 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

ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آرش ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن

Cell. : 514 574-6162

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

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

اینستاگرامM.Royal.Beauty :
PendJn01

مشاورامالکمسکونی
آناهیتابروجردی

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

LASER SPA INSTITUT LEA

سوزاندن موهای بدن با لیزر

| Estheticienne & Technicien LASER
Diplome cidesco internations du paris

Tel.:(514) 809-8727

مترجم رمسی

مترجم رمسی
شهــریاربخشی
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514-624-5609
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تدریس فارسی
تدریس زبان فارسی
در وست آیلند
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گزارش نمایشگاه اتومبیل مونترآل

مــاه ژانویه هــر ســال در مونترآل
مصادف است با برگزاری نمایشگاه
ســاالنه اتومبیــل .بــه همیــن
مناسبت ،کاخ کنگره مونترآل پر
میشــود از اتومبیلهای جورواجور
کوچــک و بــزرگ بــا کالســهای
مختلــف و نیــز عالقمندانــی که
از راههــای دور و نزدیــک بــه این
نمایشــگاه آمــده تــا از تــازه های
صنعت اتومبیل ســازی از نزدیک
آشــنا شــوند .اســتقبال از ایــن
نمایشگاه آنقدر زیاد است که همه
گروههای ســنی را میتوان در آن
دید .از کودکان خردســال گرفته
تا ماشین بازان باالی  80سال! به
همین دلیل ،اگــرکارت عکاس و
فیلمبردار نداشته باشی ،مجبوری
کــه در ســاعتهای بازدیدهــای
عمومی از این نمایشگاه دیدن کنی
و تصویربرداری در چنین شرایطی
کار ساده ای نیست!
ویژگــی اصلی نمایشــگاه اتومبیل
امســال ،ارائــه گســترده تــر
اتومبیلهای الکتریکی نســبت به
ســالهای گذشــته بود .گرم شدن
کره زمین ،ازدیاد گازهای گلخانه
ای و نهایتا فشــارهای اجتماعی و
سیاســی باعث شده که سازندگان
اتومبیل ،تولید انبوه اتومبیلهای
برقــی را جدی تر بگیرنــد چرا که
احتماال در چند ســال آینده دیگر
اتومبیلهای بنزینــی را در خیلی از
کشورهای صنعتی نخواهیم دید.
بــرای تاکید بیشــتر بــر روی این
نوع خودروهــا ،اتومبیلهای برقی
در بخــش ورودی نمایشــگاه قرار
داده شده بوند تا توجه بیشتری را
به خود جلب کنند .البته در حال
حاضر اتومبیلهای الکتریکی نسبتا

گرانتر بــوده و در مواردی ،کارایی
یــک اتومبیل معمولــی را ندارند.
سرما هم تاثیر مستقیمی برکارایی
باتری داشته و باعث افت نسبی آن
میشــود .از طرف دیگر ،هنوز هم
در سفر ،به راحتی نمیتوان آنها را
شارژ کرد و ایستگاههای شارژ این
نــوع خودروهــا هنــوز در همه جا
موجود نیست.
برای تصاویر برداری از این رویداد،
تصمیم گرفتم کــه به جای همراه
بــردن یــک دوربیــن ســنگین و
دست و پاگیر ،فقط با یک موبایل
و یــک لــرزه گیــر ،گــزارش تهیه

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

بزرگترینوفعالترینگروهفیسبوکی
ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل
اطالعاتکاربردیواخبارمفیدبرایاطالعازرویدادهایشهرمونترآلو
کامیونیتیخودمان؛اینگروههیچگرایشسیاسی،مذهبیوحزبیندارد.

کنــم! تجربه خوب مســافرت به
مکزیــک و تهیه گزارش ســفر با
این وســایل ابتدایی باعث شدکه
ایــن بار هم به ســاده ترین روش
به میدان رفته و سبکبارتر باشم.
گوشــی موبایل بنده یک دستگاه
سامســونگ گاالکســی نــوت 9
میباشدکه ویدئو ها را در وضعیت
 4Kبــه ثبــت رســانده و کیفیت
عکســهای آن نیــز قابــل قبــول
است .دستگاه لرزه گیری هم که
اســتفاده میکنــمOsmo DJI ،
 3 Mobileمیباشــدکه اخیرا آن
را در مقالــه دیگری به خدمتتان
معرفی کرده بــودم .با وجود آنکه
این وسیله خیلی کوچک و جمع و
جور میباشد و اصوال جلب توجه
نمیکند ،چندین نفر از من درباره
کارکرد این دستگاه و رضایت من
از مکانیســم آن ســوال کردنــد.
پاسخ من به این افراد مثبت بود و
اظهارکردم که کامال از این وسیله
راضی هستم.
در زمــان تهیــه گــزارش ،ســعی
کــردم از تمام زوایــای اتومبیلها،
قسمتهای مختلف بدنه ،تزئینات
داخــل ،طــرح داشــبورد ،نقوش
رینگها ،چراغهــا ،داخل محفظه
موتور و ریزه کاریهای تکنولوژیکی
خودروهــا تصویربــرداری کنم .از
آنجایــی کــه در آخریــن روزهــای
برگــزاری نمایشــگاه بــه آنجا رفته
بودم ،جمعیت بســیار زیــادی در
آنجا مــوج میزد و بــرای تهیه هر
ســکانس ،مجبور بــودم چند بار
تصویربرداریکنم.
مثل رویه هر سال این نمایشگاه،
عــاوه بــر اتومبیلهــای جدیــد و
پیشــرفته ،بخــش کوچکــی از
نمایشــگاه نیــز اختصــاص داده
شــده بود به اتومبیلهای قدیمی و
کالســیک که بازدید کننده بتواند
تحول این صنعــت در یک قرن را
یکجا ببیند.

در بخشــهای دیگــری از ایــن
نمایشــگاه میتوانســتیم وسایل و
تجهیزاتــی را ببینیــم کــه مکمل
صنعت اتومبیل سازی بود .از براق
کننده و پولیشهای مختلف گرفته
تا دستگاههای شارژر خانگی برای
شــارژ ســریعتر اتومبیلهای برقی،
و یــا رینگهای اســپرت و ناشــران
کتابها و نشــریات مختلف مربوط
به اتومبیل.
برندهای افسانه ای دنیای اتومبیل
هم طبق معمول در این نمایشگاه
حضــور داشــتند و محصــوالت
ســوپرلوکس و گرانقیمــت خــود
را بــا افتخــار به نمایش گذاشــته
بودند .غرفه هــای فراری ،بنتلی،
المبورگینی و پورشــه پــر بودند از

بازدیدکنندگانــی کــه آرزوی چنــد
دقیقه رانندگی با چنین هیوالهایی
را داشتند!
یکــی بهتریــن قســمتهای ایــن
نمایشــگاه بــرای نگارنــده،
اتومبیلهــای اســپرت در کالس
«ماســل کارز» بود .خودروهایی
مثل داج چلنجر ،فورد ماســتنگ
و شــورلت کامــارو ،ســه نمونــه
عالی برای ایــن کالس از اتومبیل
هستند.ویژگیجالبایناتومبیلها
عبارتند از  :قدرت باال ،ارتفاع کم،
پایداری زیاد ،سرعت فوق العاده و
قیمت نسبتا مناسب در مقایسه با
ســایر اتومبیلهای اسپرت .رقابت
این سه خودروساز به قدری با هم
زیاد اســت که به هر طریقی سعی

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور
در كلیه سطوح

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

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

میکنند با خدمات بیشتر و پایین
آوردن قیمت ،عالقمندان بیشتری
را به سمت خود جلب کنند.
در زمــان ادیت ایــن تصاویر ،یک
موزیــک راک بلوز هم بــر روی آن
مونتــاژ کردم که بیننده بیشــتر از
دیدن آن لذت ببرد .استفاده از لرزه
گیر باعث میشود که تصاویر بسیار
زیباتر به ثبت رسیده و چشم نوازتر
باشــند .ویدئوی این گزارش را در
کانال یوتوب «استودیو فوتوبوک»
به نمایش گذاشــتم و در دسترس
همه عالقمندان میباشد.
ایشاال که چرخ ماشینتون براتون
بچرخه!
•
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پوست خربزه شهاب حسینى
زیر پاى بهروزوثوقى
رضا عالمه زاده
ایــن شــهاب حســینى از
وقتى جایــزه بازیگرىاش
در جشــنواره َکــن را بــه
امــام زمان تقدیــم کرد تا
ایــن روزها کــه هنرمندان
هموطــن ،بویــژه دســت
انــدرکاران ســینمائى،
حضــور در جشــنوارهی
حکومتى فجــر را تحریم
کردهانــد ،ســرش را در
آمریــکا زیــر بــرف کــرده
بــود و حتى بــه اتهامات
ســنگینى که در مورد ارتباط خود
و فیلمهایش با سپاه پاسداران به او
زده مىشد پاسخ نمىداد.
حاال هر یکى دو روز یکبار اطالعیه
تازهاى صادر مىکند!
اول مىآیــد تحریــم جشــنواره
فجر را نادرســت اعــام مىکند و
تحریمکنندگانرابهاشکالمختلف
مىنــوازد .ســپس در اطالعیــه

توپ پرتر به آنان
دیگری با ِ
هشدار مىدهد .حاال که
علیرغم فشارها و بگیر و ببندهاى
شالقبدســتان حکومتى ،تنها در
یک قلم  ۱۳۶ســینماگر جشنواره
فجــر را بىتمجمج و ســربلندانه
تحریــم مىکنند ،شــگرد تــازهاى
مىزنــد کــه بــه عقل جــن هم قد
نمىدهد.
او در نامهاى سرگشــاده به حســن
روحانــى از او مىخواهــد اجــازه

www.paivand.ca since 1993

دهد بهــروز وثوقى براى حضور در
جشنواره فجر به ایران بیاید!
مىدانــم او بــا بهــروز نشســت و
برخاست داشته و عکسهاى
یــادگاریاش بــا او را پیــش
از اینها اینور و آنور منتشــر
کــرده اســت ولى آیــا قبل از
انتشــار این نامه با بهروز در
این مورد به توافق رسیده و
موافقت او را گرفته است؟
منظــورم این اســت که اگر
بــه فــرض قریب بــه محال
حســن روحانــى بخواهــد و
بتوانــد او را بــه ایران دعوت
کند آیا بهــروز وثوقى حاضر
ِ
اغلب قریب
است در شــرائطى که
اتفاق سینماگران غیرحکومتى
به
ِ
جشــنواره فجر را تحریم کردهاند،
و پیه محرومیت دائم از کار هنرى
و حتــى زندان و شــاق را به جان
خریدهاند ،به ایران برود و با شرکت
در جشــنوارهى تحریم شــده فجر
رودرروى سینماى معترض ایران
بایستد؟
•
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چندوقتدیگربهارم یشود!
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ﮐﻼس ﻫﺎی راﯾﮕﺎن زﺑﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮان

< آﻧﻼﯾﻦ < متﺎم وﻗﺖ
< ﺗﺨﺼﺼﯽ < ﭘﺎره وﻗﺖ

ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ

< 514 864-9191

www.LeSuccesParleFrancais.gouv.qc.ca

ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
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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
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 مطمئنترینوسریعترینروش انتقالارز
با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران

 خریدار ارزهای خارجی
بابهترین نرخ روز
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باباخانی

4010 Ste-Catherine W.
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)Vancouver: (604) 921-IRAN (Ramin Mahjouri
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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

7روز
هفته

انتقـال ارز

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

____________________
5655 Sherbrooke W.
NDG، H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

behrooz@babakhani.ca

UNION MONDIALE

آرﺷﯾﺗﮑت رﺳﻣﯽ ﮐﺑﮏ

جواد ایراخنواه

Tel.: (514) 606-5626
www.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) 933- 8383

ARCHITECTE

info@asgari.ca

مشاور رمسی وام مسکن

برنامه ها و کنسرتها

به مدیریت :بیژن احمدی

همه روزه در

E
X
C
H
A
N
G
E

با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی

تپشدیجیتال
-------

223-3336

st-Laurent

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

Tel.: 514-871-1119

____________________

1855 Ste-Catherine W.

GUY

)St- Marc

H3H 1M2 (Corner:

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

514-

آژانسمسافرتیآلفا

بهکمکمجربترینمشاورانامورمسافرتی
یک سفر خوش و به دور از استرس
برنامهریزینمایید.

• تور آمریکا
Las Vegas
New York
Disney World
• تــورهای
کوبا ،دومینیکن ،مکزیک ،باهاماس

پاریس،اسپانیا،ایتالیا،پرتغال

• تور  2روزه تورونتو
نیاگارا • تور یک روزه
نیــاگارا

 647-847-1847بلیت هواپیما • تورهای تفریحی
• خدمات مسافرتی • ویزا

