گـروه پـاسیفیـک

صرافی و انتقال ارز- امورمهاجرت

■ معصومهعلیمحمدی(بهبهانی)آمادهاجنام امورمهاجرت ازطریق
.خویشاوندیمیباشد، دانشجویی،کارآفرینی،ختصصی،سرمایهگذاری
 تهیه دعوتنامه و سوگندنامه،■ تاییدرمسی مدارک
■ نقل و انتقال ارز (سرمایه) در کوتاه ترین مدت
____________________________________________

Tel.: (514) 289-9011

(514) 289-9044
Fax: (514) 289-9022
(Iran Toll Free) +21-8531-4889
1117 Ste-Catherine W. # 511, Mtl. QC. H3B 1H9

www.ICPimmigration.com

www.ic-pacific.com

شــریف

موسسه مالی

1274 شماره23سال
1395  تیر25

1274

تبدیل ارز

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8

$

Cote vertu, Bus 121 E

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

www.SharifExchange.ca

Sharif

EXCHANGE
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Abbas Kiarostami
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RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT
ONYX INC
________________
6195 ST-JACQUES W. | Tel.: (514) 585-2029

514-439-8501
www.yektatranslation.ca
info@yektatranslation.ca

4055, Ste-Catherine O.,#132
Westmount H3Z 3J8

RESTAURANT ONYX INC

)(خضر
الیت
صرافی

فارکس

انتقـال ارز

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca

انتقال فوری ارز

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

Tel: 514 989-2229
Tel: 514 289-9003
GUY

شاعر آرزوهای
15
...کوچک انسانی

تأمل در دنیای فیلمسازی که نگاه به سینما را...
RESTAURANT
ONYX
INC
مشمول
 اما،متحول کرد
در اواخــر قرن بیستم
سوءتفاهمهای بسیاری شد که بعضی از آنها
...ارتباط مستقیمی با خود سینما نداشتند

حراج رقابت ناپذیر الستیک

17 : ص
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 حسابداری و مالیات:مهتاب ثقفی

فروشنده متام قطعات لپ تاپ

به قیمت های رقابت ناپذیر

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

We Sell Laptop Accessories!

 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

 با کیفیت عالی | قیمت نازل:فروش کلیه لوازم یدکی لپ تاپ
www.fsotech.ca | seyedsadr@fsotech.ca

RESTAURANT ONYX INC

Office: 514-507-0773

 مسکونی و جتاری:مشاور امالک

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

Profusion Realty RF
Agence Immobilière

مریم خالقی

1361 Greene Avenue
Westmount, Qc H3Z 2A5

Maryam Khaleghi

(514) 935 3337

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

www.profusionrealty.ca
www.Christiesrealestate.com

 امیرسامAmir Sam

Chartered Real Estate Broker

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه
Amir Sam| Director
Immo-Plus CENTURY 21
1980 Notre Dame O.

Cell.: 514-702-2309

Montreal Qc H3J 1M8

Direct Line: 514.903-2021 #27
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

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

Minoo Eslami

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

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

حمیدصدیقکاغذچی

2178 Ste-Catherine W.

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

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

وحیدخلـجی

محضردارومشاورحقوقی

 ستاره5 صــرافی

5Star I.P.M. Inc.
<< >> با بهترین نرخ و هزینه
مشاور امالک در مونتریال

South shore و

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Tel.: 514-439-1444

NOTAIRE-NOTARY

صرافیآپادانا
حمیدرضا

خلیفی

1970 Ste-Catherine O,

APADANA
EXCHANGE

_____________________
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

Tel.: 514-839-7318

:دکتر شریف نائینی

D.M.D.
1998 دانشگاه مونرال
D.D.S.
1973دانشگاه تهران

جراحدندانپزشک

_________________________ 544 Beaubien E.
5450 Cote-des-Neiges, Suite 308 Tel.:514-277-1157
Metro: Beaubien
Tel.: (514) 731-1443 :CDN
Thurs. & Fri.

خدمات ارزی

   مطمئن ترین و سریع ترین روش انتقال ارز

با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران
   خریدار ارزهای خارجی

روز
نرخ
بابهترین
1405 Maisonneuve W.

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

GUY

جنب دانشگاه کنکوردیا

2
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آژانسمسافرتیکاسپین

بهترینسرویس
نازل ترین بها
• Special deals on air tickets
to IRAN and around the world.
• Flight with all major Airlines,
• We Guarantee the best deals for Iranians
• Special tours around the world
• Travel Insurance.
• CARGO

Caspian Travel
4684 Boul.des Sources,
bureau 001B Montreal, QC

Tel:514-421-0111

قبل از هر
گونهسفر
با ما متاس
بگیرید

• پکیج های ویژه برای سفرهای هوایی
به ایران و سراسر جهان
• سفر با همه خطوط هوایی معتبر
• تورهایاستثناییبهسراسرجهان
•بیمهمسافرت
• حمل و نقل از طریق هوا و دریا
 به سراسر جهان با بهترین قیمتCARGO •
• حج عمره و پکیج های مکه
:• سرویس ویزا
دوبی و عربستان سعودی

Fax:514-421-0112
info@caspiantravel.com |QC licensee
________________________________________

514-708-4722 :نرگس

narges.caspiantravel@videotron.ca

COROLLA CE 2016
STARTING AT

514-814-7700 :آزیتا

azita.caspiantravel@videotron.ca

Contact Alex for additional rebates.

17 750$

+ TAXES

NEW RAV4 hybride 2016
STARTING AT

36 740 $

+ TAXES

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

New 2016 model

www.alixtoyota.com
Tél.: 514 376 9191

بامدیریت

الکس پورقناد

Earn Aeroplan Miles برترین سرویس
with alixtoyota.com
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

وام با نرخ بهره

Financing

%
0

Lease and purchase ﬁnancing provided through Toyota Canada Inc. upon credit approval by Toyota Financial Services.
Registration, insurance, taxes and duties are extra. Subject to applicable conditions, the oﬀers apply to individuals who lease
or buy a vehicle starting July 1, 2016 and August 31, 2016 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 notice. *Oﬀers apply to new,
in-stock 2016 Corolla CE (BURCEM AA) / 2016 RAV4 Hybride (RJREVC AM).

for certain
cars only

6807, boul. De Lorimier
Montréal, Qc H2G 2P8
Tel.: 514-376-9191

toyota.ca

2
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طرحی برتر ،برای زندگی بهتر

under
construction
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ـ
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ساخت وج 2

آگوست ساز:
2016

• قیمت شروع:
از  ۳۴۳۰۰۰دالر
( +مالیات)

•  ۲ ،۱و  ۳اتاق خوابه
• بامدرنترین طرحهای ایتالیایی
• در خیابان René Lévesque W

بین  De la MontagneوDrummond

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید
ساعات کار:

Monday to Friday : 10 am to 7 pm
Saturday & Sunday 12pm-5pm

•باشگاه ورزشی
ی
•استخر داخل 
•سالن سونا •سالن یوگا
ی
•سالن پذیرای 
•سالنسینمـا
•سالنکنفرانس
•نگهبان ۲۴ساعته و...

برای کسب اطالعات
بیشتر با ما متاس بگیرید:

• Starting Price $343,000 +tx
• 1, 2 and 3 bedrooms
• High end Italian finishes
• Prime location on
René Lévesque W.
between De la Montagne
and Drummond
• Gym • Indoor pool
• 3 terraces
with barbecue area
• Home movie theater
• Yoga and sauna room
• Reception hall
with billiard area
• Conference room,
security guard 24h/7
and more.

New
ModelUnit
Unit:
Model
1059 De la Montagne, Suite 250,
Montreal, Qc H3G 0B9

H3G 2T3

بزرگترین صرافی آمریکای شمالی

خدمات ویژه ارزی برای ساکنین بریتیش کلمبیا (ونکوور)
پرداخت حواله از طریق سیستم بین بانکی داخلی کانادا
پرداخت حواله با چک تضمینی ()Bank Draft
ارسال حواله به سراسر ایران در اسرع وقت با بهترین نرخ
به اطالع عموم مشتریان عزیز میرساند که ارز پرسپولیس
مطابق مقررات جدید دولت کانادا در مورد نقل و
انتقاالت ارزی در خدمت هموطنان میباشد.

تلفن رایگان1-888-377-7977 :

ساعات کار به وقت ونکوور :دوشنبه تا جمعه  ۷صبح الی  ۳/۳۰بعدازظهر | شنبه و یکشنبه  ۷صبح تا  ۱۲/۳۰ظهر
آدرس :تورنتو – کانادا 6987 Yonge St. Toronto, Ont. M2M 3X9

3
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EXPERIENCE THE POWER

OF AUTOFORCE!

2100, BOUL. DU TRAVERSIER, PINCOURT • 1 844 738-0914 • ileperrottoyota.com

LET’S GO!

THE ONLY
عباسى
رامین
TOYOTA

MAZDA

OPEN

OPEN

DEALERSHIP
:مورد اطمینان
نامى آشنا و
در خدمت جامعه ایرانى
TOYOTA ÎLESPERROT

7/7

• قبل از امضاى قرارداد
TOYOTA  اتومبیل7/7
هر نوع
2016 COROLLA
OUVERT
دریافت
براى
همچنین
•و
LEASES
UP TO
STARTING FROM
60 MONTHS AT
بهترین نرخ بهره و قیمت
$
%
با من متاس بگیرید
BI-WEEKLY
WITH $0 DOWN!
OPEN 7/7
• قیمت هاى استثنائى براى
TOYOTA’S
GENIUS CONTEST
صاحبان تاكسی

78

0.99

GM ÎLESPERROT

OUVER

GM WES

OPEN

S MODEL SHOWN

OUVERT 7/7
Tel : (514) 453-2510 | Cel: (514) 865-2594
AEROPLAN MILES TO BE WON*
WITH THE PURCHASE OR LEASE OF A NEW VEHICLE

More than 250 vehicles in stock! Hurry to take advantage of these incredible offers!

rabbasi@ileperrot.toyota.ca | www.ileperrottoyota.com

Offers are applicable to in stock new base vehicles of the 2016 Corolla CE (BURCEM A) / 2016 RAV4 (ZFREVT A) / 2016 YARIS Sedan (BT4K3M A). Certain conditions may apply. The specific
model may differ from the photo. Taxes, licenses, insurances and administration not included. See the dealer for more details. It is possible to participate without a purchase. Open to the
residents of Quebec (in particular). 18 years-old and older. Ends: 2016-06-30. Mathmatical question required. Complete rules: getyourtoyota.ca

رستوران ایرانی آنیکس
NDG در قلب
هر روز
 شب10  ظهر تا12 از ساعت
پذیرای شامست

Courtier Immobilier Agréé

Cell : (514) 571-6592
www.masoudnasr.com
Email : info@masoudnasr.com

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

خدمات حسابداری و دفترداری

GESTION FINANCIERE LOYALE

سرورصدر

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

5263 boul Cavendish
Montreal Quebec H4V 2R6
Email: loyale.accounting@gmail.com

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

Tel.: 514-777-3604

( و شرعیCIVIL) دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی
شیـخ صـاحل سیبـویه

مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال

 ا جتماعی،کلیه امور اسالمی و فرهنگی

514-247-1732  و514-366-1509 :تلفن

) خیابان سنت ژاک (الشین210 :نشانی

6195rue St-Jacques
ouest, H4B 1T7
)514(585-2029

OUVER

5
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بهترین انتخاب برای خرید تویوتای بعدی شما
1922 درخدمت شما از سال: تویوتا اسپینلی الشین-

 مشاوره حرفه ای با کادر مجرب فاینانس و خرید نقدی، لیز: گزینه های چندگانه قیمت ها و خدمات ویژه-

 برنامه های ویژه برای تازه واردین و تاکسی ها از صفر درصد: شروع نرخ ها-

مهدیبنکدارزاده
در خدمت هموطنان عزیز

2016 RAV4
FWD LE

2016 Corolla S

2016 RAV4 AWD Limited

LEASE
FROM

129

$

*
BI-WEEKLY

GET UP TO

10,000

AEROPLAN
MILES

2016 COROLLA
CE

LEASE
FROM

78

$

*

GET UP TO

BI-WEEKLY

7,500

AEROPLAN
MILES

TAKE ADVANTAGE OF OUR EXCLUSIVE PROGRAMS

Mehdi Bon

MY SPINELLI
PROGRAM

Sales Representative
514-983-2444

561 Saint-Joseph blvd, Lachine (QC) H8S 2K9
514 634-7171 | www.spinellitoyotalachine.com
*Offers apply to 2016 Corolla CE / 2016 RAV4 FW LE base models on 60 months with $0 down payment. Pictures are for illustration purposes only. Conditions apply. See Spinelli Toyota Lachine for full details.

www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

. مربیان ما از با سابقه ترین رانندگان فارسی زبان در مونترال هستند
 آموزش ختصصی بعداز موفقیت در اخذ گواهینامه جهت گذراندن
 در کمپانی های بزرگ حمل و نقلRoad test آزمون های
______________
3333 Cavendish # 315, Montreal H4B 2M5

 مهرداد514-619-6811

|

514-452-1009 مهدی

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

فروشندهمجازالستیــــکدرمونتریالکانادا

حراج رقابت ناپذیر الستیک

 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
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

17 : ص

Tel.: 514-660-7135

shadim.sky@gmail.com

5
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اخـــذ وام

آیا صاحب خانه هستید و به یکی از موارد زیر نیاز دارید:
اما فکر می کنید دستیابی به این رویا به دالیل
• اخذ نرخ بهره نازل تر
• اخذ وام برای پرداخت قروض
زیر محال است:
• اخذ وام برای بهسازی خانه
• اعتبار خــوبی ندارید
• قبال ورشکست شده اید
• اخذ وام به هر دلیل دیگری
• بانک قبال درخواست شما را رد کرده است
• آیا در رویای صاحب خانه شدن هستید،

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

م .آزرم

کـورش صدری

 ۷۳درصد مساحت کشور دچار
خشکسالیبلندمدت

شــاهرخ فاتح ،رئیس مرکز ملی
خشکســالی و مدیریــت بحران
سازمان هواشناسی به ایسنا خبر
داده اســت که از ابتدای ســال
زراعی جاری و بر مبنای شاخص
 ۹ماهه منتهی به خردادماه ،۹۵
در مناطق مرکزی و شرقی کشور
(استانهای یادشده) درجاتی از
خشکسالی خفیف تا شدید وجود
دارد.
از سوی دیگر ،به گفته او بر اساس
همین شــاخص کوتاهمدت ،در
بخشهاییازاستانهایکرمانشاه،
ایالم ،لرستان ،جنوب آذربایجان
غربی ،گلســتان و کردســتان،
آذربایجانغربی ،آذربایجانشرقی،
اردبیل،خراسانشمالی،خوزستان
و هرمزگان درجاتی از ترســالی
ضعیف تا شــدید وجــود دارد و
باقی مناطق در این بازه زمانی در
شرایط طبیعی بوده است.

اطالعــات این مرکــز حاکی از
آن اســت که براساس شاخص
بلندمدت هفتساله ،بخشهای
وســیعی از کشــور با درجاتی از
خشکسالی ضعیف تا بسیار شدید
درگیر است؛ بهطوری که شاخص
بلندمــدت پایش خشکســالی
هواشناســی در بخشهایــی از
اســتانهای فارس ،یزد ،کرمان،
خراسان رضوی ،خراسانجنوبی،
خراسان شــمالی ،تهران ،البرز،
قم ،مرکزی ،مازندران ،خوزستان،
ایالم ،همدان و کردستان درجاتی
ازخشکسالی های خفیف تا بسیار
شدید را نشان میدهد.
محاسبات مرکز ملی خشکسالی و
مدیریت بحران نشان میدهد که
در بلندمدت  ۳۱درصد مساحت
کل کشور از خشکسالی خفیف،
 ۲۹درصد خشکسالی متوسط،
 ۱۲درصد خشکســالی شدید و
یکدرصد نیز با خشکسالی بسیار
شدید درگیر است.
همچنیــن بررســی جمعیــت
تحــت تأثیر هر یــک از طبقات
خشکســالی بلندمدت حاکی از
ن است که  ۲۷درصد جمعیت
آ
کشــور با خشکســالی خفیف،
 ۳۲درصد خشکسالی متوسط،
۱۲درصد خشکسالی شدید ،یک
درصد خشکســالی بسیار شدید
درگیر است .خشکسالیدر بخش
عظیمی از کشور در حالی است
که بررسیهای مبتنی بر شاخص
بلندمدت هفتســاله ،در شمال
آذربایجانشرقی ،اردبیل و مناطق
محدودی از جنوب سیســتان و
بلوچستان شرایط ترسالی ضعیف
تا متوســط را نشــان میدهد.
همچنین در نــگاه کوتاهمدت،
پنج درصد مساحت کشور دارای
ترسالی ضعیف ،سهدرصد ترسالی
متوسط ودودرصد ترسالی شدید
اســت ،ولی در نگاهی بلندمدت،
۲/۵درصد مساحت کشور ترسالی
ضعیــف و یک درصد ترســالی
متوسطدارد .خشکسالی که از آن
سخن میرود ،تا جایی پیش رفته
که تأمین آب کشاورزی و حتی
آب آشــامیدنی را در بسیاری از
استانها بغرنج کرده و به مهاجرت
ناخواسته اهالی این مناطق منجر
شــده اســت به طوری که نیاز
روزانه بسیاری از روستاها از جمله
ن جنوبی،
در اســتانهای خراسا 
کرمان،ایالم،سیستانوبلوچستان
و ...با تانکر آبرســانی به سختی
{>> ادامه در صفحه}8 :
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در خدمت هموطنان گرامی

خشکســالیگریبانگیر
۷۲درصد جمعیت کشور
وقایع اتفاقیه ۷۲ :درصد جمعیت
کشــور با درجــات مختلفی از
خشکســالی دســتبهگریبان
هستند .این آمار تازهای است که
از ســوی مرکز ملی خشکسالی
و مدیریــت بحــران ســازمان
هواشناسی گزارش شده است.
خشکســالی خفیف تا شــدید
بخشهای وســیعی از اصفهان،
یــزد ،چهارمحــال و بختیاری،
خراسان جنوبی ،جنوب خراسان
رضوی ،شمال استانهای فارس
و کرمان ،شرق سمنان ،سیستان
و بلوچستان ،قم ،مرکزی ،شرق
گیالن و غــرب مازندران را دچار
کرده اســت و بر اساس اطالعات
این مرکز ۳۱ ،درصد مساحت کل
کشور از خشکسالی خفیف۲۹ ،
درصد خشکســالی متوسط۱۲ ،
درصد خشکسالی شدید رنج برده
و یک درصد نیز با خشکســالی
بسیار شدیددرگیر است.
خشکسالی که ســرزمینمان با
آن دستوپنجه نرم میکند ،در
ســالهای اخیر با تغییر اقلیم،
مصرف بیرویه ،افزایش چاههای
غیرمجاز همراه شده و سبب شده
که بیش از  ۳۰۰دشــت کشور با
بحران فوقالعاده مواجه شوند.
در این میان روستانشــینان در
اســتانهایی با وضعیت بحرانی
بیش از همه خشکسالی را لمس
کرده و بسیاری از آنان به مهاجرت
به شهرها تن دادهاند.
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?NEED A MORTGAGE

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

!!Don’t worry I can help
?REFUSED BY YOUR BANK

?Has your financial institution refused to give you a mortgage
Whatever the reasons, there is a solution and product out there for you.
Whether you’ve gone bankrupt, had explicable late payments, excessive debt, a
divorce, lost your job or something else, I have the expertise to find the financing
solution or product that suits your needs.

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

514-996-9692

DEBT CONSOLIDATION

Are you drowning in debt and the end of the month is fast approaching? Are you
starting to fall behind and need money to breathe again? No worries, you can
use the increased value (equity) of your home to consolidate your debt and reduce
!!your payments

REFINANCING
For debt consolidation
To get a better interest rate
;Renovation projects
Further invest
;Buying other real estate
!!Call today to take advantage of this service

Tel: 514-995-7783

kouros_sadri@yahoo.ca

| FAX 514-879-0727

•
•
•
•
•

FAX: 514-342-9574

PAIVAND
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)Victoria, Calgary & Vancouver
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6162 Sherbrooke W.

MONTRÉAL QC H4B 1L8



514-996-9692
Email:
info@paivand.ca

www.paivand.ca
FACEBOOK:
paivand.montreal
■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

پیراشکی

و کلوچه فومنی
عموجان
خاطرات خوش
ایران!

no.

•
•
•
•
•
•

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

پیوند جویای دیدگاه های متفاوت
با نوشته های چاپ شده است.
پیوند در ویرایش نوشته ها (با حفظ
دیدگاه نویسنده) آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگــر
دیدگاه های پیوند نیست.
پیوند از درج نامه های فاقد نام و
نشانی و نوشتارهای توهین آمیز
معذور است.
نقل نوشته ها  -با ذکر ماخذ -
آزاد است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

■ توضیــح مهم 1
آخــــرین مهلت!

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

■ توضیــح مهم 2

بهدلیل هماهنگی ،شماره گذاری
دوهفته نامهپیوندمونتریال،
با پیوند ونکوور (که بصورت هفتگی انتشار
می یابد )،تنظیم می شود.

اسپشیال روزانه ما:

دوشنبه :زرشک پلو مرغ
(سه شنبه :تعطیل است)

چهارشنبه:سبزیپلوباماهی
پنجشنبه:فسنجان
جمعه :خورش بادمجان و قیمه
شنبه:قورمهسبزی
یکشنبه:باقالیپلو باماهیچه

_________
 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

لوگوی پیوندو زربرگ ®
کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش فقید)

www.aliasgharmassoumi.net
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یادواره...

عباس كيارستمی :دستاوردها و
محدوديتهای يك نماد فرهنگی
یوسفلطیفپور

(روزنامهنگارسینمایی)
این روزها در هر جایی اگر کسی
بگویــد که آمریکایی اســت ،به
احتمال زیاد نخستین سؤالی که
از او پرسیده میشوددربارۀ شانس
رییس جمهور شدن دانالد ترامپ
خواهد بود .اما اگر کسی خودش
را ایرانی معرفی کند ،به احتمال
زیاد دربارۀ عباس کیارستمی از
او خواهند پرسید .جدای از این
که هیــچ دو آدمی را متفاوتتر
از ترامپ و کیارستمی نمیشود
تصور کرد ،بایــد اذعان کرد که
خیلــی پیش نمیآیــد که یک
کشــور را تا این حد در ارتباط با
یکی از سینماگران یا هنرمندانش
بشناسند .عباس کیارستمی در
بیست سال گذشــته ناخواسته
نقش یکی از نمادهای فرهنگی
ایران را بازی کرده است.
درگذشــت او موجــی از اندوه،
مرثیــه و ســتایش (و مکمــل
همیشــگی اینها ،انتقاد) را به

همراه داشــت ،موجــی که در
کوتاه زمانی فروخواهد نشست و
جا را بازخواهد کرد برای نگاهی
دوباره به دستاوردهای سینمایی
و فرهنگی او و همچنین بررسی
محدودیتهای احتمالی دنیایی
که با فیلمهایش خلق کرد.
این مقاله دعوتی است زودهنگام
به تأمل در دنیای فیلمسازی
که نگاه به سینما را در اواخر
قرن بیســتم متحول کرد،
اما مشمول سوءتفاهمهای
بسیاری شــد که بعضی از
آنها ارتباط مستقیمی با خود
سینمانداشتند.
فهرســت کردن دســتاوردهای
کیارســتمی برای سینما کاری
است دشــوار و بیشتر مناسب
یک کتاب تا یک مقاله .اما شاید
بیشتر کسانی که آثار او را دنبال
کردهاند رگههای مشترک آنها را
در این عناوین بیابند:
گرایی ســینمای
آوردن تجربه ِ
آوانــگارد بــه دل فیلمهایــی

روایی که توأم با طنزی مخصوص
به خود او و شــفقتی انســانی و
دلنواز بودند؛ تأکید روی عنصر
«دیدن»« ،دوبــاره دیدن» و
«درست دیدن» که در پدیدههای
تکــرار و کشــف در فیلمهایش
متبلور میشد؛ بازی با واقعیت و
خیال کهدر تاریخ سینما ریشهای
کهنتر از کیارستمی دارد ،اما او
این بازی را در بعضی جاها چنان
پیچیده کرد که خیلیها تصور
کردند او مبدع تمام این نوآوریها
بوده؛ یک فیلمساز قرن بیست و
یکمــی واقعی کــه در تلفیق و
ارتباط هنرها به مدد تکنولوژی
دیجیتال ظرافــت طبع ویژهای
داشت.
به عــاوه کیارســتمی به
عنوان یک انسان به اندازه
کیارستمی فیلمساز جالب
توجه بود.

در کنفرانسهای خبری با زبانی
ساده و سرراســت ،اما فصیح و
شیرین هم دنیای فیلمهایش را
توضیح میداد و هم بازیگوشانه
پیچیدگیها و سوالهای تازهای
برای مخاطبانش طرح میکرد.
برخالف کارگردانــان ایرانی که
معموالً بحثها را به مسیر شرایط
سیاســی ایران میکشــاندند،
کیارســتمی فقط ســخنگوی

تیزهوش خــودش و دنیای
خودش بود.
(به همیــن خاطر از او انتقاد
میشــد که به اندازه بعضی
دیگر «دل و جرأت ندارد»).
با وجود تأکیــد او بر این که
فیلمساز،فیلسوف،کارشناس
اجتماعی یا سخنگوی حزبی
نیســت ،فیلمهایــی از او
مانند "کلوزآپ" از فیلمهای
زیرزمینی و سیاســی به مراتب
نکات بیشــتری دربــارۀ ایران
داشتند ،که تازه تاریخ مصرف هم
نداشت.
جهانــی شــدن او تــا حدودی
مدیون قــدرت گرفتن صنعت
جشنوارههای سینمایی بود که
فیلمهایی را از کشورهایی که تا
دهه هشتاد روی نقشه سینمایی

جهان چندان شــناخته شــده
نبودند در کنار سینماهای آشنا
معرفی کرد.
عدهای شــهرت کیارســتمی را
حاصل "توطئههای جشنوارههای
بینالمللی"دانستهاند.
چطور میشــود از بیــن تمام
کارگردانهایی که از دهه ۱۹۹۰
در جشــنوارهها کشــف شدند
فقط او و یکــی دو ایرانی دیگر
محصول "اشتباه و سوء تفاهم"
بودهانــد و بقیه  -جیم کمپیون،
جیــم جارموش و چــن کایگه
 "کشــفهایی اصیل" حسابمیشدند؟
وقتــی "زندگی و دیگر هیچ" در
جشنواره کن  ۱۹۹۲نمایش داده
{>> ادامه در صفحه}10 :

نگیـنظفـر

مشاور خدمات بیمه و سرمایه گذاری

• بیمه عمر
• بیمه وام مسکن
• بیمه بیماری های وخیم
• بیمه سالمت
• بیمه از کار افتادگی

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

شرکت ها و اشخاص :مقرون به صرفه ،قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای
بیش از  20سال جتربه | منتخب حسابداران کانادا CGA
Computerized Corporate and personal tax services,
Get full credits that you are entitled to give you maximum refund,
Affordable, Reliable & professional Accounting,
Over 20 years Experience & Candidate Accountants of Canada CGA

با تعیین
وقت قبلی

NOTAIRE-NOTARY

By Appointment only: (514) 652-7623 OR (514) 500-6186
MTL_TILES@YAHOO.COM

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی
½
½
½
½
½
½
½
½

فتوشاپ
Voyages Lexus
•
•
•
•
•
•

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

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
حتویل بلیت در محل کار شما در اسرع وقت

________________________________
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

Tel.: (514) 849-7711 Ext.: 243

برخی از خدمات ما شامل:

½ امالک:خرید و فروش ،اجاره ،وام
½ ثبت شرکت ها
½ تهیه وصیت نامه
½ تهیه دعوت نامه برای ویزا
½ تهیه وکالت نامه ها
½ ازدواج ،عقد رسمی
½ تغییر نام
½ تایید امضا
و بسیاری دیگر

_________________________

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
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داروخـانه

کــــانادا...

از انتشار تمبر نوروزی در کانادا حمایت کنیم

دکترلوئیزداداشزاده :داروساز
در حالی که در سال 5 ، 2017
تمبر به مناسبت های مختلف
اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان
مذهبی منتشــر خواهد شد،
انتشار تمبر غیرمذهبی نوروز
که توازن بیشــتری را در این
ساعاتکار :صبح عصر
مجموعه می توانست به وجود
دوشنبه تا جمعه6 :30 8 :30 :
آورد ،حداقل برای آینده نزدیک،
4
9
شنبــه ها :
کنار گذاشته شده است.
1 : 30
10
یکشنبه ها:
به نظر می رســد تا زمانی که
ا
و
ل
ی
ن
 تحویل رایگان دارو
اعضای کامیونیتــی کانادایی
3شنبه
ه
اسرع
در
شما
داروی
کنید:
فکس
 نسخه خود را به ما
ر
های ایرانی تبار و دیگر کسانی
ماه
شد.
خواهد
داده
تحویل
وقت هر جا بخواهید
که در کانادا نوروز را جشن می
5600 - Upper Lachine
4084
Boul.
St-Laurent
NDG QC H4A - 2A7
گیرند ،به طور جدی خواستار
Tel.: (514) 288-4864 Tel.: (514) 288-9281
(روبروی رستوران یاس)
انتشار تمبر نوروز نشوند ،این
Fax: (514) 288-4682
مترو واندوم -اتوبوس 104- 90
امر در برنامه کار قرار نگیرد.
Metro: St-Laurent، Buss 55
info: 514-290-2211
کمیته مشــورتی انتخاب تمبر
کانادا پست (Stamp Advisory
 )Committeلیست تمبرهایی
که می خواهد به مناسبت های
مختلف در ســال  2017منتشر
کند را اعالم کرد.
ژاپنی  اروپایی آمریکایی
برخالف انتظارها ،انتشار تمبر به
مناســبت نوروز جزو این لیست
نیســت .معنایش آن است که
حداقــل تا ســال  ،2018کانادا
پست تمبریدر بزرگداشت نوروز
حتویلدرمحل:رایگان
منتشر نخواهد کرد.
موضوع انتشار تمبر یادبود نوروز
با
مورد حمایت بیش از نیم میلیون
گارانتی
نفر از کانادایی هایی اســت که
نوروز را هر سال جشن می گیرند
مت ارزان
قی
و از  16ماه پیش یک کارزار برای
ب
فیت مرغو
____________________
کی
آن در جریان است.
Pièces d'Autos NDG
با این وجود نام نوروز در میان 18
6035 Upper-Lachine
تمبر انتخابی برای سال 2017
Montreal, QC, H4A2C2
نیست.
)Tel.: (514
در حالی که در میان مناســبت
با مدیریت:
Fax: (514) 486-9994
های انتخاب شــده 5 ،تمبر به
مناســبت های مختلف مذهبی
منتشر خواهد شد ،انتشار تمبر
ایران :خشکسالی >> ...ادامه از صفحه6 :
غیرمذهبی نــوروز کــه توازن
برطــرف میشــود .ادامــه این کشــاورزی نیز خبر داده است کشــور اختصاص داده شده و از بیشتری را در این مجموعه می
فرایند در بسیاری از روستاهای که تغییر اقلیم ،مصرف بیرویه ،این میزان هشــت میلیارد دالر توانســت به وجود آورد ،حداقل
ایــن مناطق ســرعت مهاجرت افزایــش چاههــای غیرمجاز و برای طرحهای توســعه و مهار برای آینده نزدیک ،کنار گذاشته
را به چنان شــدتی رسانده که خشکسالی چند سال اخیر بیش آبهای روان هزینه خواهد شد .شده است.
به گفته سرکیس آســادوریان
روســتاهای تخلیهشده به دلیل از  ۳۰۰دشت کشــور با بحران
تبخیر آب حاشیه کویر ۶ ،برابر
نماینده ســابق پارلمان کانادا و
فوقالعاده مواجه است.
بیآبی کم نیست.
ختلیه روستا یعنی مرگ تدریجی یک علی مرادی اکبری با اشــاره به جهان
مدیر کمیته انتشار تمبر یادبود
سرزمین و ما شاهد مرگ تدریجی شرایط بحرانی منابع آبیدر کشور از سوی دیگر یک مقام مسئول
روستاها در مناطق مرزی کشورمان چندی پیش به مهر خبر داد که در وزارت نیرو با اعالم فرونشست
هستیم و احتمــال ناامنی در این در  ۱۰سال گذشته بهدلیل تغییر زمین در دشــتهای سرایان و
روستاهای خالی از مردم ،بخش اقلیم و بروز خشکسالی در دوران فردوس خراســان رضوی ،گفته
کمآبی هســتیم و برای خروج از است که میانگین تبخیر آب در
جداییناپذیر این اتفاق است.
تازهترین آمارها از تخلیه نزدیک به این وضعیت باید چارهاندیشــی حاشــیه کویر  ۶برابر میانگین
جهانی است .بر این اساس،دشت
دو هزار روستا در استان خراسان کنیم.
جنوبــی حکایت میکنــد .این بهگفته او  ۱۱۰میلیارد مترمکعب فرودس  ۲۰میلیون مترمکعب ایرانتــو :نــرخ کاهنــده تولد و
استان که ١٧سال با خشکسالی از ذخایر اســتراتژیک آبی کشور کسری مخزن دارد .اینطور که سالخوردگی جمعیت در استان
دســتوپنجه نرم کرده ،حاال به مصــرف شــده و با کســری  ۸هادی رحیمی اعالم کرده شدت کبک ،مهاجرت را ،با وجود تمام
گفته استاندار سابق آن،یکهزار میلیــارد مترمکعبی مواجیهم و تبخیر در شهرستان فردوس در پیآمدهای اقتصــادی ،هویتی،
و  ٨٥٠روستای خالی دارد که به باید با ارتقای بهرهوری این کمبود خراسان رضوی  ۶برابر میانگین فرهنگی و زبانی با آن ،در مرکز
دلیل خشکی ،کمبود آب و نبود را جبران کنیم .از مجموع  ۶۵۰جهانی است .شرایط موجود در توجه عموم قرار داده است.
اشتغال متروکه شده است .گفته دشت کشور ،به دلیل مشکالت ســرزمینمان در حالی است که بنابر اعالم اداره آمار این استان،
میشــود کمآبی و خشکشدن ناشی از خشکســالی و مصرف آب اســاس توسعه پایدار و گنج نرخ باروری زنان کبکی در سال
قنوات اصلیترین مسئلهای است بیرویه و حفر چاههای غیرمجاز همه دنیاست .عالوه بر خراسان  2015به  1.6نوزاد رسید که یک
که ســبب شده کشــاورزی در  ۳۰۰دشت کشــور در معرض رضوی ،همدان ،تهران ،قم و اراک دهم کمتر از نرخ مربوط به سال
روستاها نابود شود و دیگر زمینه نابودی و خشکشدن و شرایط نیز از جمله مناطقی هستند که با  2014می باشد.
فوق بحرانــی اســت .مقابله با فرونشست شدیددشتها روبهرو در یک نگاه شاید این نرخ شاید
زندگی در آنجا فراهم نباشد.
خشکسالی به عزمی جدی نیاز بوده؛ اتفاقی که با خشکسالی و آنچنان هم اندک به نظر نرسد،
 ۳۰۰دشت کشور در معرض
دارد و معاون آب و خاک وزارت تغییر اقلیم شــدت گرفته و با اما مشکل اینجاست که جمعیت
نابودی
جهاد کشــاورزی گفته است که تشــدید تبخیر آب در تابستان ایــن اســتان به ســرعت رو به
سالخوردگی می رود و همچنین
معــاون آب و خاک وزارت جهاد  ۱۰میلیــارد دالر به منابع آبی سرعت آن بیشتر خواهدشد• .
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نوروز در کانادا ،بیش از  5هزار نفر
در سطح کانادا خواستار انتشار
تمبر به مناســبت نوروز شــده
بودند ،و در حالی که انتشار تمبر
در بزرگداشت گل مینا Daisies
و یا انتشار پنجمین تمبر از سری
تمبرهای ویژه یادبود « 150سال
عکاسیدر کانادا» جزو موضوعات
انتخاب شده «کمیته مشورتی
تمبر» ،قرار دارد ،اما انتشار تمبر
یادبــود نوروز ضروری دانســته
نشده است.
آیا تــوازن در زمینه همگرایی ـ
آنچنان که معاون اداره پســت
کانادا مدعی شده ،در این مورد
رعایت شده است؟
در آخرین روز ماه جون ،کمیته
مشورتی انتشــار تمبر(Stamp
 )Advisory Committeلیست
تمبرهای یادبود انتخابی را برای
سال  2017اعالم کرد.
الزم به ذکر است که از مارچ سال
 2015یک «کارزار انتشار تمبر
نوروزی» برای انتشار تمبر یادبود
نوروز از سوی  Canada Postآغاز
شده بود.
اداره پســت کانادا که همزمان
با تولــد کانادا در ســال ۱۸۶۷
تاسیس شده در ســال ۱۹۶۹
تصمیمگرفتکهکمیتهمشورتی
انتخاب تمبر را کــه اکنون ۱۲
عضو دارد ،برای انتخاب موضوع
و طرح نهایی تمبرها بوجود آورد.
سرپرست این کمیته رابرت ویت

 Robert Waiteبــه همراه جیم
فیلیپــس مدیر خدمــات تمبر
اداره پســت کانادا در جون سال
 ۲۰۱۵بادکتر مریدی و سرکیس
آسادوریان در مورد تمبر یادبود
نوروزی مالقات داشتند .در این
جلسه گفته شد تصمیم در مورد
تمبر نوروزی در آخر جون ۲۰۱۶
گرفته خواهد شد.
در مکالمه تلفنی طوالنی دکتر
رضا مریدی رئیس کمیته انتشار
تمبر نــوروزی با جیم فیلیپس
مدیر خدمات تمبر اداره پســت
کانادادر  30جون ،تصمیم نبودن
تمبر نوروزی در لیست انتخابی
اداره پست کانادا به اطالع ایشان
رسید که متعاقب آن آقای مریدی
از وی خواست چاپ تمبر نوروزی
در لیست پیشنهادها برای انتشار
در سال  2018قرار گیرد.
در تماسی با دکتر مریدی در این
رابطه ،وی از  10عضو کمیته تمبر
نوروزی و همچنین اعضای جامعه
خواست که همچنان با نوشتن
نامه یا ایمیل به اداره پست کانادا،
اهمیت نوروز را به آنان یادآوری
کنند و همچنین به آنها اطمینان
دهند که خریــداران کافی برای
خرید حداقل یک میلیون قطعه
تمبر نوروزی که این اداره چاپ
خواهد کرد وجود خواهد داشت.
منبع :سالم تورونتو
مشهود ناصری

نرخ تولد اندک و سالخوردگی جمعیت
محرکی برای افزایش مهاجرت
جمعیت کبک به سرعت رو به
ساخلوردگی می رود

مهاجران در کبک می باشد".
با این وجود پراکندگی مهاجران
در ایــن اســتان نا
متوازن بوده و آژانس
آمار کانــادا تخمین
می زند تا سال ،2031

A

کبک بــا کمبود
فزاینده نیروی کار
ماهــر روبرو می
حدود 31درصد جمعیت
باشد.
مونتــرال را مهاجران
بنا بــر تخمین
تشکیل خواهند داد ،در
اســتان 1.1 ،میلیــون نفر در
ســالهای بین  2013تا  2022حالی که همزمان در بخشهای
به صف بازنشســتگان خواهند دیگر استان  5درصد خواهد بود.
پیوســت .وزارت مهاجــرت در مارک ترموت از دانشگاه مونترال
سندی که اخیرا در همین رابطه می گوید این رشد تفارق فرهنگی
منتشر کرده تاکید می کند که و زبانی مابیــن مونترال و دیگر
"موقعیت کنونی شاهدی بر نیاز شهرهای کبک او را "بسیار،
به توجه مجدد بر نقش و ســهم بسیار نگران" می کند.
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جهــان...
کانادایی های بازداشت شده در ایران چند نفر هستند؟
 ۲۳تیــر  -شــبکه خبری
سی.بی.ســی در گزارشی
دربــاره همه شــهروندان
کانادایی زندانــی در ایران
می نویسد ،ابتدا خبر زندانی
شــدن هما هودفر ،استاد
دانشگاه کانادایی ،در ایران
منتشر شــد و خانواده اش
گفته اند اتهام او در ارتباط
با فمینیســم و مســائل امنیت
ملی بوده .ســپس گزارش هایی
دربــاره بازداشــت یک هنرمند
ایرانی کانادایی در ایران منتشر
شد و احتمال داده می شود که
ظاهرا نقاشی های عریان او موارد
اتهامی اش هستند.
سی.بی.اس می نویسد برای یافتن
شمار دقیق بازداشت شهروندان
کانادایی ایرانی ،به سازمان روابط
بین المللی کانادا مراجعه کرده

و این نهاد پــس از بارها مکاتبه
جواب داده اســت که شمار این
افراد اندک اســت و ممکن است
که افشــای نامشان نقض حریم
شخصی آنان باشد.
ایــن شــبکه خبــری کانادایی
همچنین به نقل از "الکس نوه"
دبیرکل عفو بیــن الملل کانادا،
توجیه دولت در عدم پاسخگویی
را رد کرده و می گوید این توضیح
قابل قبول نیست.

موسسه ریســتاد انرژی
اعالم کــرد :در آخرین
ی صــورت گرفته،
ارزیاب 
آمریکا با پشــت ســر
گذاشــتن روســیه و
عربستانبزرگتریندارنده
ذخایر نفتی قابل برداشت
جهان شده است.
ذخایر نفت قابل برداشت آمریکا
 264میلیارد بشــکه است که 8
میلیارد بشــکه از روسیه و 52
میلیارد بشکه از عربستان بیشتر
است.
موسسه ریســتاد انرژی که در
زمینه مشــاوره نفتــی و گازی
از اعتبار قابــل قبولی برخوردار
اســت و مرکز آن در اسلو نروژ
قرار دارد  3سال پیش آمریکا را
پس از روسیه و عربستان و کانادا
چهارمین دارنده ذخایر نفت قابل
استحصالدر جهان معرفی کرده
بود.
نفت قابل برداشت به نفتی گفته
میشــود که به صورت فنی و یا
اقتصادی قابل برداشت باشد.
ســعید ایرانــی مدیر شــرکت
مهندسی ایرانی در سکرامنتو که
یکی از شــرکتهای پیشران در
حوزه میادین نفتی است ،معتقد

است که این مطالعه بسیار جذاب
است.
وی معتقد است که اگرچه اقتصاد
ما بسیار متنوع و بزرگ است ،اما
همچنان نفت نقش بزرگی را در
آن ایفا میکند.
ایــن افزایش ذخایــر نفت قابل
استحصال آمریکا اکثرا به دلیل
پیشــرفت فنی این کشور نظیر
فناوری شکســت هیدرولیک و
حفاری افقی است که نفت شیل
را قابل برداشت کرده و ذخایر این
کشور را افزایش داده است.
برداشــت نفت شیل از مناطقی
مثلداکوتای شمالی و تگزاس که
از اواسط دهه  2000میالدی آغاز
شده است به آمریکا کمک کرده
است ،تا روند نمودار نزولی تولید
نفت این کشور را تغییر دهد.
موسسه ریستاد انرژی با دریافت
اطالعات از  60هزار میدان نفتی

عفو بین الملــل تنها از دو
مورد ذکر شــده در باال از
بازداشت شهروندان کانادا،
که تابعیت ایرانی نیزدارند و
در پی سفر به ایران بازداشت
شــده اند ،آگاه اســت .اما
به گفته آقای نــوه ،موارد
دیگری نیــز وجود دارند از
جمله ســعید ملکپور که از
سال  ۲۰۰۸در ایران زندانی است
و به اعدام محکوم شده است.
دبیرکل عفو بین الملل در کانادا
می گوید مردم این کشــور می
خواهنــد بدانند شــمار دقیق
شهروندان کانادایی ایرانی که در
ایران زندانی هستند چیست؛ به
ویژه در حال حاضــر که دولت
کانادا در تالش برای احیای روابط
با ایران است.

آمریکا بزرگترین دارنده ذخایر نفتی جهان شد

R

در سطح جهان کل ذخایر
قابل اســتحصال نفت در
جهان را  2.1هزار میلیارد
بشکه ارزیابی کرده است و
اعالم کــرد ،بیش از نیمی
از ذخایــر باقیمانده نفت
قابل استحصال آمریکا نفت
شیل است.
ایالت تگــزاس آمریکا به تنهایی
 60میلیارد بشکه نفت شیل را
در خود جای داده است که تقریبا
برابر کل ذخایــر نفت مکزیک
است.
با اعــام این حجــم از ذخایر
نفت آمریکا کارشناســان نفتی
ســواالتی را در زمینه به صرفه
بودن اســتحصال این نفتها از
نظر اقتصادی مطر ح کرده و اعالم
کردهاند که بایددید بر چه قیمتی
از نفت در بازار جهانی برداشــت
این ذخایر از نظــر اقتصادی به
صرفه خواهد بود.
از ابتدای ســال  2015میالدی
تا ابتدای ماه می سال جاری به
دلیل کاهش شدید قیمت نفت
و پایین ماندن قیمت این حامل
انرژی  130شرکت بزرگ نفتی
و گازی در آمریــکا ورشکســت
شدهاند.
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6195 ST-JACQUES W. | Tel.: (514) 585-2029

"در واقــع یک شــکاف
عمیق مابین مونترال و
بقیه کبک در حال شکل
گیری است".
او توضیح می دهــد ،به عنوان
مثال ،هم اکنون تعداد مهاجران
ساکن محله بروســار در حومه
مونتــرال از تعــداد افراد مهاجر

ساکن شهر کبک ،دومین شهر
این استان ،بیشتر است.
افزون بــر آن ،ترموت می گوید
بــرای تامین نیــروی کار کافی
از طریق مهاجــرت ،با توجه به
جمعیت رو به سالخوردگی مان،
افزایش تعداد مهاجران اجتناب
ناپذیر است".

RESTAURANT ON

البته هم اکنــون مونترال برای
ادغام مهاجران دچار مشکالتی
شده و از جمله نرخ بیکاری بین
شهروندانی که متولد خارج کانادا
می باشــند 11 ،درصد است در
حالیکه این نرخ برای غیرمهاجران
 7درصد می باشد.
کبک در مقایسه با دیگر

PAIVAND: Vol. 23  no.1274  July 15, 2016

9

حمید سام

• با سال ها تجربه در امور خرید ،فروش و اجاره
امالک مسکونی و جتاری
• اخذ وام مسکن ،مشاوره ارزیابی و خرید
بدون هیچگونه هزینه ای می با شد.
• قابل توجه تازه واردین محترم :آیا می دانستید
به راحتی می توانید صاحب خانه دلخواه خود شوید؟
برای اطالعات بیشتر با حمید سام تماس بگیرید:

Cell.: 514-222 9400
Immo-Plus

Hamid Sam
real Estate Broker
CENTURY 21 Immo-Plus
1980 Notre Dame O.
Montreal Qc H3J 1M8
hamid.sam@century21.ca
Tel.: 514-933-1221

JAMES LYNG ADULT CENTRE

)Montréal (H4C 1T9

5440 Rue Notre Dame W,

TRANSPORTATION
- Metrolionel-groulx & bus 191 west
- Metro Vendome &amp; Bus 37
- Metro St. Henry &amp; Bus 36

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

		
		
		

مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
انگلیسیبیاموزید

MORNING BASIC ENGLISH
)Register Now!! (Limited Spaces

AUGUST 15, 16, 18, 22, 23
8:00 am - 2:00 pm
----------------------If you were born out of the country, your
PASSPORT is REQUIRED.
ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS REQUIRED:
)(originals only
Canadian / Quebec Immigration Documents
| Residency Card
Canadian Citizenship Card

ONE OF THE FOLLOWING PROOF OF QUEBEC RESIDENCY
(ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
Valid Medicare Card | Valid Drivers License
)(plus a study permit

MORNING BASIC ENGLISH CLASSES

Morning:
AUGUST 29 to DECEMBER 2, 2016
			
Monday to Friday 8:30 a.m. to 12:30 p.m.
		COST:
$100.00 PAID IN FULL
)			(CASH, DEBIT, VISA, MASTERCARD
			INCLUDES BOOKS

اســتان ها از اختیارات
بیشتری در سیاستگزاری
مهاجرتــی برخوردار اســت و
معموال نوآمدگان را بر اساس زبان
انتخاب می کند:
 61.3درصد از کســانی که بین
سالهای  2010تا  2014به این
استان پذیرفته شــدند ،فرانسه
زبان بودند.
البته این سیاســتها پیامدهای
ناگزیری هم دارند.
دانیل وینستوک مدیر انستیتو
مک گیل برای سالمت و سیاست
اجتماعی می گوید کبک شاهد
اســت سیاســتهای معتدل و
تنوع گرای مهاجرتی پیشین در
حال رنگ باختن می باشد.

اکنون بحــث اصلــی پیرامون
مهاجرت مابیندولت لیبرال است
که خواهان افزایش مهاجران به
 60هزار نفر می باشد و بر منافع
اقتصادی مترتب بر آن تاکید می
کند،در حالیکه اپوزیسیون نگران
مشکل ادغام این مهاجران جدید
در جامعه کبک می باشند.
وینستوک می گوید پیشتر توافق
عمومــی بر این بــود که کبک
جامعه ای مهاجرپذیر و فرانسه
گراســت اما اکنون این فضا در
حال تغییر می باشــد .به نظر او
اکنون بسیاری از کبکی ها فکر
می کنند که اصل پاســداری از
زبان فرانسه نیست ،بلکه بنا باید
بر حفظ فرهنگ باشد که بسیاری

از مهاجران حتی اگر به فرانســه
هم صحبت نکنند ،می توانند در
آن مشارکت کنند.
لیبرالها در مواجهــه با انتقادات
به سرعت عقب نشــینی کرده
و اکنون مدعی انــد قصد دارند
تعداد  50هزار مهاجر در سال را
برای آینده قابل پیش بینی حفظ
کنند.
اما وینستوک می گوید "با  50یا
 60هزار مهاجر در ســال ،به هر
روی ،ســویه ی فرهنگی کبک
متحول می گردد و جامعه فرانسه
گرا ما با چالشهای جدید مواجه
خواهد شد".
•
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بـــــــازارامالک...

www
.ami
rsam
.ca
امیرسام

تاثیر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بر روی
*
بازار امالک کانادا
تصمیم چند هفته پیش بریتانیا سفرهای آمریکاییها به همسایه
مبنی از خــروج از اتحادیه اروپا ،جنوبیشان را بیشتر خواهد نمود.
دولتمردان کشورهای سراسردنیا •
را در شــرایط نامعلوم سیاسی و آیا زمان مناسبی برای خرید
اقتصادی در این زمینه قرار داده امالک در بریتانیا میباشد:
بال تکلیفی ایجاد شــده که بعد
است.
بدون تردید امواج این رفراندوم بر از نتیجه رفراندوم خروج بریتانیا
ی و به موجب از حوزه یورو ایجاد گشته ،باعث
روی اقتصاد جهان 
ن بر روی بازار امالک در سراسر از رونــق افتــادن بــازار امالک
آ
جهان تاثیر خواهد گذاشت ولی بریتانیا خواهد شد .الزم به ذکر
این تاثیر بــه طور موقت خواهد است که از گذشته ،بازار امالک
بریتانیا ،به نحو بارزی مورد توجه
بود.
سرمایه گذاران امالک در سر تا
•
:
ی
بانک
وام
بهره
نرخ
ماندن
پایین
ســر جهان بوده است و سرمایه
اثر فوری این رفراندوم بر اقتصاد گذاران باهوش ،این امر را به فال
کانادا ،فشــار بــرای پایین نگه نیک میگیرند ،چرا که میتوانند
ی خواهد بود ،امالک بریتانیا را به قیمت پایین
داشتن بهره وام بانک 
چرا که کانادا ســاالنه تقریبا  ۱۶تر از گذشته خریداری نمایند.
بیلیــون دالر صادرات به بریتانیا مثال بارز ایــن امر را میتوان به
داشــته و بخش های اعظمی از کاهش قیمت امالک آمریکا در
اقتصاد کانادا اثرات خروج بریتانیا بحران اخیر اقتصادی این کشور
از اتحادیــه اروپا را حس خواهد و هجوم سرمایه گذاران فرصت
طلب از سراســر دنیا برای خرید
نمود.
امالک افت قیمت کرده ( گاهی
•
افراد
تفریحی
های
ر
سف
شدن
کم
تا  )%۵۰در این کشــور را عنوان
بریتانیایی به کانادا:
نمود.
ایــن نامعلومــی و بالتکلیفی و نگاه بخش دیگری از سرمایه
ی به کشورهای
تاثیر آن بــر روی پوند انگلیس و گذاران خارج 
یورو ،تعداد  ۷۲۵۰۰۰بریتانیایی دیگر:
ی خروج
که ســال گذشته برای سفرهای پروسه دشــوار و طوالن 
تفریحی به کانادا آمدند را وادار به بریتانیا از اتحادیه اروپا ،جرقهای
تفکر بر روی هزینههای سفرهای برای گسیل سرمایه به بازارهای
تفریحیشــان خواهد نمود .این مطمئن نظیر کانادا خواهد بود.
بدینمعنانیستکهکاناداییهایی اغلب ســرمایه گذاران باهوش،
که کسب و کارشان به توریست خرید ملک را ســرمایه گذاری
مرتبط میباشد شاهد کم شدن مناســبی میداننــد و خواهان
درآمدشان باشــند ،چرا که این ســرمایه گذاری در کشوری با
بال تکلیفی و سردرگمی در اروپا ثبات اقتصادی معقول میباشند.
ضد و نقیض جراید
باعث تقویت دالر آمریکا گشته و علیرغم اخبار ّ

عباس كيارستمی :دستاوردها و ...
شد ،فیلمسازان تثبیت شدهای
چون ســیدنی لومــت ،ویکتور
اریســه ،رائول روئــس ،ترنس
دیویس ،رابرت آلتمن،دیوید لینچ
و ایبل فرارا هم حضور داشــتند.
رقابت او از همان اول با بهترینها
و رقابتی تنگ و دشوار بود.
در عین حــال اوایــل دهه نود
میالدی روزهایی فقدان معلومات
و دانــش دربارۀ ایــران هم بود.
انقالب درهای ایران را بسته بود
و جنگ ،روزنههایش را.

در مورد بازار حبابی امالک ،هنوز
سرمایه گذاران ،بازار امالک کانادا
را بــازاری با ثبات و ســودآور به
حساب میآورند.
مشــکل اینجاست که اغلب این
سرمایه گذاران به دنبال امالک
درآمــدزا نیســتند ،آنهــا فقط
میخواهند سرمایهشــان را در
کشوری قرار دهند که هم دارای
ی بوده و هم
ثبات اقتصادی معقول 
دخالت دولت و اداره مالیات آن
در مورد سرمایه گذاران خارجی
کمتر باشد.
به عنوان مثــال ،علیرغم وضع
مالیات  ۲۸درصد برای ســرمایه
یدر امالک بریتانیا،
گذاران خارج 
بازار امالک این کشــور به دلیل
ثبات این کشــور و ارزش افزوده
امالک ،همواره مورد توجه سرمایه
گذاران بوده است.
حال این افــراد خواهان خروج
سرمایهشان از بریتانیا و قرار دادن
ن در کشوری با ثبات هستند و
آ
بــازار امالک کانادا این قابلیت را
دارا میباشد.
در این مورد دولت کانادا باید بطور
هوشمندانه عمل نموده و با ایجاد
مشوقها برای این دسته از افراد،
آنها را به سرمایه گذاریدر امالک
کانادا ترغیب بنماید.
در این زمینــه دولت فدرال باید
به دنبــال راهکاری باشــد که
این ســرمایهها فقط به ســمت
بازار امــاک ونکــوور و تورنتو
(که در حــال حاضر از رونق باال
برخوردارند) گســیل نشــوند و
قسمتهای دیگر کانادا نیز از آن
بهرهمندگردند.

>> ادامه از صفحه7 :

فیلمهای کیارســتمی به مرور
روزنهها را باز کرد و کمی بعددرها
را .فیلمهــای او گزارشهایی از
ایران و کلوزآپهایی از بخشهای
مختلف جامعه ایران بعد از انقالب
بود.
کیارستمی به جای تلف کردن
وقــت بــرای متقاعــد کردن
مخالفانــش به تمریــن ،تجربه
و کشــف ادامه داد .فیلمسازان
بزرگ هر یک دهه تغییر مسیر
مــی دهند .کیارســتمی از این

قاعده مســتثنی نبــود .یأس از
آرمانهایی که قــرار بود انقالب
آنها را متحقق کند و کش پیدا
کــردن جنگ او را بیش از پیش
به سینمایی فلسفی و مبتنی بر
شعر  -در نقطه مقابل سینمایی
شبه اجتماعی و مستندوار  -برد.
اما به خاطر ریشــههای مستند
و تعلقات خاطــر اجتماعیاش
فیلمهایی که از تریلوژی موسوم
بــه کوکر به این ســو ســاخت
موازنهای درخشــان بین دنیای
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ی میزان شارژ ماهیانه کاندومینیوم
بررس 

**

condo fee

فدراسیون سازمانهای مشاورین
امالک در اســتان کبــک ،برای
اولین مرتبه ،مطالعــه در مورد
شارژ ماهیانه آپارتمانهای مشاع
( )divided Condominiumدر
استان کبک را انجام داد .این بر
ی براساس معامالتی که بین
رس 
تاریخ  ۱می  ۲۰۱۵تا  ۳۰آوریل
 ۲۰۱۶توسط مشاورین امالکدر
استان کبک به ثبت رسید ،انجام
گرفت.
از لحــاظ جغرافیایی،صاحبــان
کاندومینیــوم در کالن شــهر
مونترال بیشــترین مبلغ شارژ
ماهیانه را با متوسط  ۱۹۸دالر در
ماه را پرداخت مینمایند.
در جزیره مونتــرال این رقم به
 ۲۳۴دالر بوده و در قسمتهای
دیگر این کالن شــهر این رقم
از  ۱۲۴تــا  ۱۶۷دالر متغیــر
میباشــد .متوسط شارژ ماهیانه
کاندومینیوم در شهر ,Gatineau
کبک و شربروک به ترتیب ،۱۹۵
 ۱۷۶و  ۱۵۲دالر گزارش شد.
کمترین میزان شارژ ماهیانه نیز
به ترتیب بــا  ۱۱۷و  ۱۰۱دالر
در شــهرهای  Trois Riviérو
 Saguanayبه ثبت رسید.
از لحاظ مقدار شــارژ ماهیانه به
مســاحت آپارتمان ،این رقم از
 ۲۳سنت به ازای فوت مربع در
جزیره مونترال تا  ۱۰ســنت به
ازای هر فوت مربــع در Trois-
 Riviérمتغیر بود.
باید توجه نمود که آپارتمانهای
بزرگ که دارای ساختمان بتونی
هســتند معموال از شارژ ماهیانه
باالتری بــر خوردارند و این نوع
ساختمانها بیشتر در شهرهای
بزرگ نظیر جزیره مونترال وجود
دارند که خود دلیل 
ی بر باال بودن
مقدار متوســط شــارژ ماهیانه
کاندومینیومهــا در این جزیر ه
میباشد.
همان طور که میدانید شــارژ
ماهیانــه ،تفاوت فاحشــی در
ساختمانهای با ساختار چوبی و
ی
ی دارد .ساختمانهای بتون 
بتون 
(  ۴طبقــه و بیشــتر) عالوه بر
برخــورداری از عایق بندیهای
صوتــی (،)soundproofing
معموالسرویسهایبیشترینظیر
اســتخر ،تراس مشترک ،سالن

ورزش ،آسانسور و  ...را نسبت به
ساختمانهای چوبی (کمتر از ۴
طبقه)دارا میباشند.
همچنین باید توجه نمود که نحوه
مدیریت ســاختمانها بسته به
اندازه آنها با هم تفاوت دارد۹۰ .
ی که از ۱۰
درصد ساختمانهای 
واحد کمتر دارند مشترکا توسط
صاحبان آپارتمانهــای همان
مجموعه مدیریت میشوند ،در
حالیکهدر ساختمنهای بین ۱۰
تا  ۹۹واحد ۷۷ ،درصد مشترکا
توســط مالکین خود ساختمان
مدیریت شده و  ۱۸درصد توسط
ی از مالکین که وقت خود را
یکــ 
به صورت تمــام وقت به این امر
اختصــاص میدهــد ،مدیریت
میگردد .در ســاختمانهای با
بیــش از  ۱۰۰واحد ۶۳ ،درصد
توســط شــرکتهای مدیریت
ی از
امالک و  ۳۲درصد توسط یک 
مالکین مدیریت میگردد.
در مورد ســاختمانهای بتونی
(بیش از  ۴طبقه)  ،کالن شــهر
مونترال باالترین شارژ ماهیانه را با
 ۲۷۸دالر دارا میباشد .در جزیره
مونترال این رقم به متوسط ۳۰۹
دالر در ماه گزارش شــد و بعد از
آن شهرهای  Gatineauبا ۲۸۶
دالر و کبک سیتی با  ۲۳۵دالر
قرار گرفتند.
بیشــترین مقدار متوسط شارژ
ماهیانه در ســاختمانهای چوبی
(کمتــر از  ۴طبقه) در شــهر
 gatineauمشــاهده شد( ۱۵۳
دالر) .بعــد از آن کالن شــهر
مونتــرال ( ۱۳۴دالر)  ،کبــک
ســیتی ( ۱۳۳دالر) و شربروک
( ۱۳۰دالر) قرار گرفتند.
از لحاظ سال ساخت نیز ،در تمام
کالن شهرهای استان کبک ،شارژ

ماهیانهدر ساختمانهای قدیمی
باالتر بودنــد و دلیل آن هم نیاز
بیشتر به تعمیر و بازسازی عنوان
گردید .این مطالعه در مورد سال
ســاخت ،کاندومینیومهــا را به
س ه دسته ساختمانهای نوساز،
ساختمانهای با سال ساخت بعد
از ســال  ۲۰۰۰و ساختمانهای
قبل از سال  ۲۰۰۰تقسیم نمود.
در ساختمانهای نوساز متوسط
شــارژ ماهیانه در کالن شــهر
مونترال  ۱۶۵دالر بود که از ۱۸۱
دالر در جزیــره مونترال تا ۱۱۳
دالر در  south shoreمتغیر بود.
در کبک ســیتی این رقم ۱۳۹
دالر گزارش شد.
در مورد ســاختمانها با ســال
ســاخت باز از  ،۲۰۰۰متوسط
شــارژ ماهیانه در کالن شــهر
مونترال  ۱۸۲دالر گزارش شــد
که از  ۲۳۰دالر در جزیره مونترال
تــا  ۱۲۱دالر در Northshore
متفــاوت بــود .در ,Gatineau
کبک سیتی و شربروک این رقم
به ترتیب  ۱۳۹ ،۱۵۸و  ۱۲۷دالر
گزارش شد.
در ســاختمانهای ساخته شده
قبل از ســال  ،۲۰۰۰بیشترین
میزان متوسط شارژ ماهیانه در
شــهر  gatineauبا  ۲۵۶دالر به
ی که در کالن
ثبت رسید در حال 
شهر مونترال این رقم  ۲۵۰دالر و
کبک سیتی  ۲۱۰دالر و در کالن
شهر شربروک  ۱۷۸دالر بود.
شاد و سربلند باشید
______
* برگرفته از سایت
 Moneysenseنوشته Romana
King
** برگرفته از سایت مشاورین
امالک استان کبک

درونی هنرمنــد و دنیای بیرون
نشان میدهند.
اگر کیارستمی در آغاز کار به
عنوان یک شگفتی سینمایی
«از ایران» قلمداد می شــد،
اما بعــد از دورهای کوتاه به
عنوان یک زبان جهانی که
میتوانســت وصف حال هر
بینندهای در هر جایی باشد
درک و دریافت شد.
بــه عبــارت دیگر ،حتــی اگر
فیلمهایش در ایران میگذشتند،
این مضامین فلســفی و بیمرز
ایــن فیلمهــا بود کــه موضوع

توجه و گفتگو قرار گرفته بود تا
آن بخشهای به طور مشــخص
مربوط به ایراناش.
همچنــان که بــه مــرور زبان
ســینماییاش پختهتــر و
تجربههایش رادیکالتر میشدند،
کمبودهــای ســینمایش هم
آشکارتر میشــدند .مث ً
ال فقدان
حضور زنان در آثارش که شــاید
حاصل سالها کار در کانون بود
جای ســوال داشت ،به خصوص
وقتی که یکی از معدود فیلمهای
درامی که با بزرگساالن در قبل از
انقالب ساخت  -یعنی "گزارش"

دربارۀ فروپاشــی یک ازدواج  -از
دیدی مردانــه و تقریباً عاجز از
درک دنیای شخصیت زن فیلم
بود .او ضعفها را به مرور شناخت
و درصدد رفع آن برآمد.
"ده" ،فیلمی دربــارۀ ده گفتگو
بین راننده یک ماشین در تهران
(مانیا اکبری) و زنانی که به آنها
ســواری میدهد بــدون حضور
خودش فیلمبرداری شد .یعنی
به جز سکانســی که در آن پسر
نوجوان مانیا اکبری سوار ماشین
{>> ادامه در صفحه}14 :
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جمهوری اسالمی...

پنج روند اجتماعی در مقابله با
حکومت متامیتخواه دینی
جامعه ایــران همانند دیگر
ٔ
جوامع در حال تغییر اســت
اما آنچه آن را از دیگر جوامع
متمایز میســازد جهت این
جامعــه ایران
تغییر اســت؛
ٔ
علیرغــم تــاش بیوقفه،
همهجانبه و پرتالش حکومت
برای اسالمیســازی و شکل
دادن آن بر حســب ســبک
زندگی روحانیت شــیعه در
جهتی حرکــت میکند که ــــــــــــ
مقامــات آن را ولنگاری ،در
معرض خطر نفوذ ،در سراشیبی این روند نیز در جنگ بودهاست.
سقوط ،و تحت تهاجم فرهنگی وقتی علی خامنــهای از فروش
چند میلیارد دالری فرآوردههای
میخوانند.
جامعــه ایران در کــدام جهت آرایشی شکایت میکند و برخی
ٔ
بیمارســتانهای خصوصی حق
حرکت میکند؟
چــرا حکومــت از روندهای آن آرایش به پرســتاران میپردازند
دیگر مشخص است که این روند
نگران است؟
آیــا حکومت دینــی در کنترل فراگیر شدهاست.
و ســرکوب شــادی ،زیبایــی ،البته همچنان گشتهای ارشاد
روابط صمیمــی ،آزادی بیان ،و زنــان را به پاک کــردن آرایش
مطیعسازی از طریق قانونگذاری خود مجبور میکنند ،نهادهای
مذهبی و اعمــال آن به طریق نظامی به بازداشت افراد درگیر در
قانونــی و غیرقانونی و فراقانونی مدلینگ میپردازند ،ادارٔه اماکن
به قطع سر یا پاهای مانکنهای
موفق بوده است؟
فروشــگاهها ادامــه میدهد یا
•
در ادارات بــه زنانــی که اندکی
ارزشگذاری و توجه به زیبایی
بر خالفدهههای پنجاه و شصت آرایش کنند تذکر داده میشود،
که ژولیدگــی و بههمریختگی کمیتههای اخالق ،ورزشکاران را
و بیتوجهی به ســر و وضع یک برای پوشــیدن لباس مورد نظر
ارزش بــود و جوانــان انقالبی خود برای مدتــی از کار محروم
لباسهای خود را از میدانهای میکننــد ،و آرایشــگران تحت
کهنهفروشــان تهیه میکردند سرکوب حکومت هستند .اما اینها
امروز نه تنها مرد ِم بدون قدرت ،فقط عملیــات ایذایی علیه یک
طبقه حاکم بــه زیبایی و روند اجتماعی مورد توجه عموم
بلکه ٔ
آراسته بودن (بنا به تعریفی که است.
افــراد از این تعابیــر دارند) ارج •
شـــادی
میگذارد.
این را از میزان فروش محصوالت تجمع جوانان و نوجوانان  ۱۶تا
آرایشــی ،تعــداد جراحیهای  ۱۸ساله در برابر پاساژ کوروش
زیبایی ،میزان فروش لباسهای در تهــران (تا حدود  ۲۰۰۰نفر)
مد روز و برند ،استفادٔه آرایشگران و مجتمع پرومای مشــهد برای
از مدلهــای روز ،و تالشهای شــادی آخر ســال تحصیلی و
دیگر بــرای تأثیرگذاری مثبت بازداشــت  ۳۵دانشآموختــه
از طریف ســر و وضــع میتوان دانشــگاه در یک مهمانی و زدن
ضربه شــاق به آنان در روز
مشاهده کرد.
ٔ ۵۰
رئیس دولت بــرای خوشقیافه بعد ،آخرین نشانههای یک روند
جامعه ایران است و آن
بــودن از بوتاکــس اســتفاده دیگر در
ٔ
میکند (محمود احمدینژاد) و پاســخ دادن به نیاز به شادی و
دروازهبان تیم پرسپولیس شلوار سرخوشی است.
باباسفنجی پوشــیده و عکس روزی نیســت که یک ویدیو از
آن را در فضای مجازی منتشــر رقص و شادی نوجوانان و جوانان
در محیطهــای عمومــی مثل
میکند.
البتــه همانند دیگــر روندهای دانشگاهها ،پادگانها ،خیابانها،
هسته سخت حکومت پارکهــا ،و مــدارس (تــا حد
اجتماعی
ٔ
(دیوانساالری مذهبی و نظامی) با پرتاب کردن چادر به هوا و فریاد
طفلی به نام شادی
دیری است گمشده است
با چشم های روشن براق
با گیسوی بلند به باالی آرزو
هر کس از او نشانی دارد
ما را کند خبر
این هم نشان ما:
یک سو خلیج فارس
سوی دگر خزر

کشیدن این عبارت که «همواره
شاد باشید») منتشر نشود.
حریم خصوصی مردمدیگر مورد
ادعای حکومت و دستگاههای
تبلیغاتی نیست چون رفتارهای
ناهماهنگ با ســبک زندگی
روحانیت در ایــن فضاها قابل
کنترلنیست.
سربازان جنگ نرم نظام مدامدر
حال تالش برای پاک کردن این
ویدیوها بودهاند .همچنین حمله
به مهمانیهای خصوصی مردم
ادامه دارد صرفاً به صورت عملیات
نمادین با این معنی که حکومت
اینها را تحمل نمیکند ،امادرواقع
هر شــب دهها هزار مهمانی در
خانهها و باغهای کشــور برگزار
میشود که بخشی از آنها با دادن
رشــوه تحت حمایت نیروهای
انتظامی نیز هست.
آن دســته از افــراد کــه قابل
شناسایی باشند و امکان مجازات
آنها وجود داشــته باشد شدیداً
مجازات میشوند.
به عنــوان مثال پس از انتشــار
ویدئویی از شــب دوم جشنواره
اقوام در دانشــگاه سیســتان و
بلوچســتان که در آن چند تن
از دانشــجویان در حال رقص و
پایکوبی بودند کمیته انضباطی
این دانشگاه  ۱۲ترم محرومیت از
تحصیل برای  ۷نفر از دانشجویان
صادر کــرد( .عصر تعــادل۲۷ ،
خرداد )۱۳۹۵
در مجلــس اول جمهــوری
اســامی اعضا هنگامــی که از
موضوعی رضایت پیدا میکردند
دســت میزدند .این امر با فشار
اسالمگرایان متوقف شد .پس از
 ۹دوره دوبــاره در مجلس دهم
برخــی از اعضا پس از نطق یک
عضو دســت زدند که با واکنش
رئیس جلسه و برخی اعضا مواجه
شد( .تسنیم  ۲۵خرداد )۱۳۹۵
فراگیرتر شدن تالش برای شاد
بودن و سرریز کردن آن از حریم
خصوصی به فضای عمومی و در
مقابل برخورد خشن حکومت با
این پدیده با شالق زدن نشان از
دهه
قوت گرفتن این روند در دو ٔ
گذشتهدارد.
جوانــان ایرانی خواهان جشــن
فارغالتحصیلــی و مراســم پرام
(مراســم رقص در مدرســه با
آوردن دوســت دختر یا پسر در
{>> ادامه در صفحه}12 :

ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﺗﻧﮫ

6621 rue
Sherbrooke est
suite 103

ﻣﺷﺎور رﺳﻣﯽ
ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا
ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟرت
ﮐﺑﮏ

Montreal, Quebec

888888888888888888888888888888888888888888888.

H1N 1C7

Across langelier metro

888888888888888888888888888888888888

888888888888888888888888888888888888

By appointment only
Monday to Friday
10:00 to 18:00

ﺑﺎ ﺗﻌﯾن وﻗت ﻗﺑﻠﯽ
دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ
ﺳﺎﻋت  ۱۰ﺗﺎ ۱۸

514-656-8178

۵۱۴-۶۵۶-۸۱۷۸

ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺧط ﻣﺳﺗﻘﯾم و راﯾﮕﺎن از اﯾران ﺑﮫ ﻣوﻧﺗرال ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯽ ﻣﻧﻔرد ﻣدﯾر اﻣور اﯾراﻧﯾﺎن

(۰۲۱) ۸۵۵۲ - ۱۴۸۳

دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ و از ﺳﺎﻋت  ۲۱ﺗﺎ  ۲۴ﺑﮫ وﻗت اﯾران

ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس ھﺎی راﯾﮕﺎن ﺑﯾﺷﺗر و ﺧطوط واﯾﺑر ،واﺗزآپ و ﺗﻠﮕرام را در وب ﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﺟوﯾﺎ ﺷوﯾد

www.mariacottone.com

ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا

) ﻓدرال ،ﮐﺑﮏ ،اﺳﺗﺎﻧﯽ (
وﮐﺎﻟت ھﻣﺳر ﯾﺎ واﻟدﯾن ،ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﮔذاران ،ﮐﺎر آﻓرﯾﻧﺎن ،ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﺑﮏ ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎداﺋﯽ

ﻣﺷﺎوره ﺣﺿوری ،ﺗﻧظﯾم دﻋوﺗﻧﺎﻣﮫ ،ﺗﻣدﯾد
ﮐﺎرت اﻗﺎﻣت ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺎﺑﻌﯾت ،درﯾﺎﻓت و
ﺗﻣدﯾد وﯾزای ﻣوﻗت ،اﻣور داﻧﺷﺟوﯾﺎن و
ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﻠﯾﮫ ﺧدﻣﺎت اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﯾن

Consultations, Invitation, Tourist Visa,
Renewal of P.R Cards & Temporary
Resident Visa, Citizenship Applications

& all aspects of Immigration
Immigrate to Canada

)(Federal, Quebec, Provincial
Canadian or Quebec Experience Class,
Spousal or Parental Sponsorships,
Skilled Workers, Investors, Entrepreneurs

کانادا :تغییر نحوه ثبت هویت جنسیتی در
کارتهایشناسایی
جاســتین تــرودو ،اعالم
کرد که دولت این کشــور
در نظــر دارد کارتهــای
شناسایی خنثی برای همه
شهروندان این کشور تهیه
کنــد .او در ارتباط با یکی
از پیشنهادهای موجود در
این رابطه گفــت در کنار
جنسیتهای مذکر و مونث
میتــوان حــرف  xرا به عنوان
جنسیتهایدیگر ثبت کرد.
ت وزیر
جاســتین ترودو ،نخس 
کانادا که در حاشــیه مراســم
همجنسگرایان مرد در تورنتو با
خبرنگار شبکه خبری ()CP24
گفتوگــو میکــرد ،در بــاره
کارتهای شناســایی جدید در
کانادا گفت دولت این کشور در
توجوی "بهترین راه حل"
جس 
در ارتبــاط با این معضل در کل
کشور است.
طرح تغییر کارتهای شناسایی
در سراســر کانادا در حالی است
که در ایالت انتاریوی این کشور
از روزهای پایانی ماه ژوئن سال

جــاری ( )۲۰۱۶گواهینامههای
رانندگی بدون ذکر جنسیت فرد
صادر میشوند.
ت وزیر کانادا در ادامه گفت
نخس 
در حــال حاضر موضوع حقوقی
این طرح بررســی میشــود .او
خاطر نشان کرد کهدر نمونههای
اســترالیا ،نیوزیلند و نپال این
امکان وجود دارد که کارتهای
شناســایی جدید بــدون ذکر
جنسیت منتشر شوند.
جاســتین تــرودو نخســتین
ت وزیر کاناداست که در
نخســ 
راهپیمایــی همجنسگرایــان
مــرد در تورنتو شــرکت کرده
است .شــرکتکنندگان در این

مراســم یاد قربانیان
عملیات تروریستیدر
اورالنــدوی آمریکا را
گرامیداشتند.
حدود ساعت  ۲بامداد
روز یکشــنبه (۱۲
ژوئن ۲۳ /خرداد) به
وقت محلی ،در شهر
اورالنــدو در ایالــت
فلوریدای آمریکا فردی مسلح به
نام "عمر میرصدیق متین"۲۹ ،
ســاله ،متولد آمریکا و افغانتبار
که از همجنس گرایان متنفر بود،
به کلوب شبانه آنها به نام پالس
( )Pulseحمله کرد و به تیراندازی
به ســوی حاضران پرداخت .این
حادثه خونین  ۴۹کشته برجای
گذاشت.
باراک اوبامــا ،رئیس جمهوری
آمریــکا ،در ارتباط با این حادثه
اعالم کرد که تیراندازی در کلوب
پالس حمله به تمام آمریکاییها
با نژاد و رنگ و هویت جنســی
متفاوت و حمله بــه ارزشهای
همه آمریکاییان بود.

دیکشنری آکســفورد لغت "سلفی" ()Selfie
را به عنوان "لغت سال  "۲۰۱3اعالم کرد .این
آن
1274و از
ساختهاند
اینترنت
لغت را
برای1395
 25تیر
 شماره
کاربران سال23
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تگگذاری در شبکههای اجتماعی در اینترنت
استفاده میکنند .اشاره این لغت به عکسهایی
است که فرد از خود میگیرد (.)self portrait
چنیــن عکسهایی با رواج هــر چه بیشتر
گوشیهای هوشــمند به وفور در شبکههایی
نظیر فیسبوک و اینستاگرام مشاهده میشوند.

جهـــان...

پردرآمدترینخوانندهسال
آمریکا
بهگزارشمجلهفوربسمادونا،ستارهپاپ
www.paivand.ca
since 1993

پردرآمدترین خواننده سال بوده است .مادونا از
طریق اجرای کنســرت و فروش آهنگهایش
 ۱۲۵میلیون دالر ( ۹۲میلیــون یورو) درآمد
داشته است .با فاصله زیادی از مادونا ،لیدی گاگا
با  ۸۰میلیون دالر و بنجووی با  7۹میلیون دالر
درآمد در رتبههای دوم و سوم قرار دارند.

آماده شوید!

CEA St. Laurent Adult Centre

رمز بقای داعش

از دســت دا دن بخشــی از
ســرزمینها و پناهگاهها ضربه
بزرگی بر پیکر «دولت اسالمی»
بوده و موجب محدود شدن توان
این گروه در جذب و جمعآوری
پول ،آموزش و عملیات پیچیده
تروریســتی شده اســت .با این
حال ،به گفته مقامات ســابق و
فعلی ایاالت متحده و کارشناسان
تروریســم ،طبیعت بسیار غیر
متمرکز داعش ،رمــز بقای آن
است.
مایکل هیدن ،ژنرال بازنشســته
نیروی هوایی (رییس سازمان سیا
در ســالهای  ۲۰۰۶تا )۲۰۰۹
میگویــد« :برخالف القاعده که
ساختاری سلســله مراتبی و تا
حدی کنترل شده دارد ،داعش
جنبههــای پیشبینی ناپذیری
دارد کــه مختــص جریانهای

پوپولیستیاست».
داعش در تبلیغات و بیانیههایش
اصــرار دارد که پروژه خالفت به
قوت خود باقی است اما همزمان
میپذیرد که شکستهای نظامی،
گــروه را مجبــور بــه تغییر در
استراتژیهایش کرده است.
چندی پیش ،یکی از اعضای این
گروه در پیامی صوتی در اینترنت
گفت« :ما در عراق و سوریه زیر
حمله قرار داریم ،اما توانستهایم
نیروهایمان را گسترش دهیم و
بخشی از ســاز و کار فرماندهی،
رســانهای و ثــروت خــود را به
کشورهایدیگر منتقل کنیم».
بر اســاس گزارشــی که مرکز
تحلیل اطالعات  IHSدر آمریکا
منتشر کرده ،نشانههای نومیدی
و سرخوردگی در صفوف داعش
ســیر صعودی دارند .در شش
ماه نخست ســال  ۲۰۱۶آماری
از کاهــش ۱۲درصدی نیروهای
داعش در دســت بــود .همین
موجب شد که دولت اسالمی در
سرزمینهای متصرفی ،دست به
عملیات موثری بزند .به طور نمونه
در ماه ژوئن ،همه کافینتها در
یک اســتان تحت محاصرهاش
در سوریه را بستند و در استانی
دیگر فرمان نابودی تلویزیونها
و بشــقابهای ماهواره را دادند.
داعش این گونه اقدامها را مقابله
با «اشاعه کفر» مینامد.
خالفت بدون سرزمین

دو ســال پیــش ،فرماندهان و
رهبران جهادی ،استقرار خالفت
اســامی را شروع عصری جدید
و با شکوه در تاریخ جهان نامیده
بودند.
در آن زمان داعش ،قلمرویی به
بزرگی بریتانیا را در اختیار داشت
که بخش وسیعی از شرق سوریه
و نوار بلندی در شــمال و غرب
عراق را شــامل میشد .اما النبأ،
هفتهنامه عربی «دولت اسالمی»،
ماه گذشته ،ارزیابی غم انگیزی از
چشمانداز خالفت این گروه ارائه
داد و از احتمال از دســت رفتن
ســرزمینهای تحت تصرف این

 5روند مقابله اجتماعی با!...
پایان دبیرســتان) هستند و اگر
حکومت نگذارد خود آنها باالخره
به وســیلهای ایــن کار را انجام
میدهند.
بــیروح بــودن مراســم
فارغالتحصیلی مدرسه نیز باعث

گروه نوشت.
ایــن ســرمقاله تحــت عنوان
«توهمــات صلیبیــون در عصر
خالفت» تالشی است به منظور
تقویت هــواداران داعش با اصرار
بر اینکه دولت اسالمی حتی اگر
تمام شهرها و کانونهایش را هم
از دســت بدهد ،به حیات خود
ادامه خواهــد داد .مقاله در عین
حال ادعا می کند که این خالفت،
چون به همه نشــان داده دولت
اسالمی واقعی چیست ،موجب
تغییر در کل جهان شده است.
این در حالی اســت که در شش
هفته اخیر ،شبهنظامیان داعش
در جبهههای متعددی از فلوجه
در مرکــز عراق تــا مناطقی در
مرز ســوریه و ترکیه مجبور به
عقبنشینیشدهاند.
سراشیبی قدرت

رهبران داعش ،خالفت اسالمی
را خدشهناپذیر معرفی میکنند
و میکوشــند شکســتها و
عقبگردهــای اخیــر را بــه
جهادگــران محدود ســازند .در
تبلیغات داعش پیوسته به سابقه
طوالنی این گروه اشاره میشود و
این که در گذشته نیز توانسته به
حیات خود ادامه دهد.
ویل مک کانت ،محقق موسسه
بروکینگز میگویــد« :حمالت
مرگبــار در اســتانبول و بغداد
احتماال بخشــی از تالشهایی
اســت که برای دلگــرم کردن
هواداران دولت اســامی صورت
میگیرد ».او تاکید می کند که
حمالت موفق در خارج از حوزه
خالفت ،نشــان ه عمق نگرانی در
داخل خانه اســت« :اکنون ،پس
از آوازه شکســتناپذیری ایــن
گــروه ،رهبرانی ماننــد عدنانی
شروع کردهاند به تایید تلفات در
میدانهای جنــگ ».به اعتقاد
مککات ،فرماندهان داعش واقعا
آماده میشــوند تــا نفرات خود
را آماده پایان خالفتی کنند که
دیگر خالفت نیست.
امادر همین حال ،مقامات امنیتی
اروپا از شروع مرحلهای جدید در
تاکتیکهــای داعش بیمناکند.
یک مقام امنیتی فرانســه تاکید
میکند« :آنها درحال آزمودن و
گسترش تاکتیکهای جدیدی
هستند و برنامه دارند که دست
به عملیات پنهانی و موذیانه در
بسیاری از شهرهای بزرگ بزنند».
او میافزایــد گامهای بعدی هم
اینک برداشته شدهاند.
•

>> ادامه از صفحه11 :

شدهاســت که خود دانشجویان
دســتبهکار شــده و برای خود
مهمانی بگذارند .رهبر جمهوری
اســامی ایــن گونه مراســم و
برنامهها و به طور کلی هر آنچه
را که مورد تأیید و تحت کنترل

ا برای ادامه تحصیل و بازار کار
)950 Fraser (Metro: Cote-Vertu
Ville St. Laurent, Quebec

داعش آماده سرازیری خالفت میشود
info@paivand.ca
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514-337-3856

به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید :اگر می خواهید از انتشار اینترنتی
پیوند بصورت منظم آگاه شوید ،نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنید:

 ۲۴تیر -واشــنگتن پســت :در
بیانیههای عمومــی و عملیات
اخیر در ســوریه ،رهبران داعش
اذعان کردهاند که اقبالشان در
جبهههــای جنگ کاهش یافته
است .ســنگرهای فتوحات این
گروه با خطر سقوط مواجه است؛
هم زمان داعش به سیاست ایجاد
فشار از طریق خشونت پایبند
مانده گرچه خشــونتورزی به
انزوای بیشتر عامالن عملیات نیز
انجامیده است.
کارشناســان مبارزه با تروریسم
در ایاالت متحــده معتقدند که
عملیات ماه گذشــته داعش در
اســتانبول و بغداد ،تا حد زیادی
پاســخ به پیشرویهای نظامی
در عراق و ســوریه علیه مواضع
«دولت اسالمی» بوده است .آنها
میگوینــد داعش از یک شــبه
دولــت با ســرزمینهای تحت
تصرف به شــبکهای وســیع در
سایه با شاخهها و نفرات پراکنده
در سه قاره جهان ،تکامل یافته.
به نظر این کارشناسان ،اقدامات
تروریســتی داعش دستکم در
این مرحله ادامه خواهد داشت و
حتی بیشتر میشود.
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PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou
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Pour le secondaire
2405 Place Lafortune Ouest
Ville St. Laurent, Quebec H4M 1A7

و خواســت آن را اعمال کند با
مقاومت روبرو شدهاست.
آخریــن ایــن مقاومتهــا در
شبکههای اجتماعی و کانالهای
ماهوارهای در جریان بودهاست.
پخــش تبلیغــات تلویزیونــی
فیلمهای سینمایی از شبکههای
همــه فیلمها را
ماهــوارهای که
ٔ
در بــر گرفتــه -و حکومت در
نهایت علیرغم تهدیدات با رفع
ممنوعیت نمایش فیلم «آااادت
نمیکنیــم» بدان تــن داد -به
چالشــی جدی میــان مقامات
جمهوری اسالمی در قوه قضاییه،
وزارت ارشاد ،تلویزیون دولتی و
تهیهکنندگانوکارگردانانسینما
منجر شدهاست.
جمهوری اسالمی از دادن مجوز
به شبکههای خصوصی تلویزیونی
و حتــی شــبکههای کابلی در
دانشگاهها سر باز زدهاست اما در
مؤسسه تحت نظارت
نهایت به
ٔ
مکارم شــیرازی این مجوز داده
شبکه والیت وی به طور
شده و
ٔ
مســتقل از تلویزیون دولتی در
حال فعالیت است .همانطور که
سد سانسور کتاب با نشر اینترنتی
آثار شکسته شد سد سانسور آثار
ویدیویی و صوتی نیز با رسانههای
رقیب شکسته شدهاست.
•
روابط جنسی آزاد و عرفی

حکومتنباشدولنگاریمیخواند آمار پزشــکی قانونــی از تعداد
مراجعان برای ســقط جنین به
( ۱۵و  ۳۱خرداد .)۱۳۹۵
مراکز پزشکی در طول  ۱۰سال
•
گذشته نشان از رشدی صعودی
شکست احنصار خبری-ارتباطی
جمهوری اســامی از روزی که داشته و از  ۲هزار و  ۹۲۹مورد در
حکومت انحصار را بنیان گذاشت سال  ۸۵به  ۹هزار و  ۹۵۵مورد

950 Fraser Ville St.
Laurent, Quebec
H4M 1Z6

در سال  ۹۴رسیدهاست.
رئیــس اداره بــاروری وزارت
بهداشــت در نشســت بررسی
سیاستهای جمعیتی در وزارت
بهداشتمیگوید:
«در مطالعــهای در ســال ۹۴
مشــخص شــد  ۸۰هزار مورد
از ســقطهای جنین به صورت
عمدی بودهاســت»( .آرمان ۲۶
خرداد )۱۳۹۵
دامنه صدها
آمــار واقعی باید در ٔ
هزار سقط جنین در سال باشد.
سقط جنین در ایران عمدتاً پس
از روابــط آزاد جنســی صورت
میگیرد چون زنان شوهر کرده
راههــای متنوع و آســانی برای
پیشگیریدارند.
علیرغم مقررات سخت حکومت
علیه روابط صمیمی ،دختران و
پسران ایرانی در این گونه روابط
بســیار آزادانه عمــل میکنند.
حــدود  ۸۰درصــد دختــران
ایرانی دوست پســر دارند (جام
جم ۵ ،آبان  )۱۳۹۲و مشــخص
است که روابط آنها نمیتواند به
گفتوگوی تلفنی محدود شود.
با توجه به دشواری بیرون رفتن
جوانان با هــم در ایران (با وجود
گشــت ارشاد) آنها ساعاتی را در
خانه با هم دیدار میکنند و این
دیدارها ممکن اســت به تماس
جنسی ختم شود.
حدود  ۴میلیون زن جوان مطلقه
(با احتساب ساالنه) و  ۱۱میلیون
جــوان در ســن ازدواج در ایران
هســت که امکان ازدواج اندکی
دارند یا نمیخواهند ازدواج کنند
و راهبه هم نیســتند تا از روابط

جنســی پرهیز کنند؛ و نتیجه
اینکه زندگی مشترک دختران
و پسران بدون ازدواج شرعی در
ایران به یک پدیدٔه غیرقابل انکار
تبدیل شدهاست.
•

قـــانونگریـزی

چون قانوندر ایران توسط کاست
حاکم نوشته میشود و آنها هم
که نوشته و تصویب میشود بر
اساس منافع کاست حاکم است
و بســیاری از آنها اجرا نمیشود
اکثریت مردم ایــران به قوانین
بیتوجههستند.
ســاالنه  ۹میلیــون پرونده در
دادگاههای ایران گشوده میشود
که یــک یا دو طــرف ،موضوع
قوانین موجود را نادیده گرفته یا
زیر پا گذاشتهاند .تعداد چکهای
برگشــتی در ایران در ســه ماه
چهــارم ســال  ۹۴دو میلیون
بودهاست (یعنی حدود  ۸میلیون
در ســال)( .روابط عمومی بانک
مرکزی ۲۶ ،خرداد )۱۳۹۵
بــه نظر میآید که شــهروندان
ایرانی که خود را در برابر استبداد
و تمامیتخواهی دســت بسته
میبیننــد راهــی بجز فــرار از
مسئولیت و قانون نمیبینند.
این رونــد در درازمــدت علیه
سرمایه و اعتماد اجتماعی عمل
میکند (چــون قانون بد بهتر از
بیقانونی است) اما هزینهای است
که جامعه بــرای تداوم حکومت
استبداد دینی میپردازد.
•
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خبـــر...

آژانس مسافرتی

مهاجرت نخبگان ایران 'افزایش یافته است'

رییس کارگروه نخبگان شورای
عالی انقالب فرهنگــی ایران از
بیشتر شدن مهاجرت نخبگاندر
ســالهای اخیر خبر داد و گفت
این رونــد "مجددا افزایش یافته
است".
مهدی سیدی در گفتوگویی با
تسنیم ،خروج نخبگان از ایران را
در سال تحصیلی گذشته (-۱۵
 )۲۰۱۴شانزده درصد بیشتر از
سال پیش از آن اعالم کرده است.
به نظــر میآید ایــن آمار فقط
مربوط به دانشجویان ایرانی باشد
که در آمریکا مشــغول تحصیل
شدهاند.
هرچنــد افزایــش  ۱۶درصدی
خــروج نخبگان در مقایســه با
گزارشــی که موسســه آموزش
بینالمللی منتشــر کرده ،دقیق
بــه نظر نمیآید امــا در همین
گزارش هم گفته شده که شمار
دانشجویان ایرانی در آمریکا در
سال  ۲۰۱۵در  ۲۶سال گذشته
سابقه نداشته است.
در ســال تحصیلی ۲۰۱۴-۱۵
بیــش از  ۱۱هــزار و ۳۰۰

دانشجوی ایرانی در دانشگاههای
آمریکا به تحصیل مشغول شدهاند
که نسبت به ســال قبل آن ۱۱
درصد رشد داشته است.
موسســه آمــوزش بینالمللی
تخمیــن میزنــد ایــن تعداد
دانشجوی ایرانی در سال گذشته
بیــش از  ۳۲۰میلیون دالر وارد
چرخه اقتصاد آمریکا کرده باشند.
در ســال تحصیلی ۲۰۱۳-۱۴
هم بیــش از  ۱۰هــزار و ۱۹۰
دانشــجوی ایرانی برای تحصیل
به آمریکا رفته بودند که نسبت
به سال قبل آن  ۱۶درصد رشد
داشت.
بر اساس اطالعات یونسکو ،نهاد
فرهنگی ســازمان ملل متحد،
دانشجویان ایرانی به ترتیب بیشتر
به  ۱۰کشور آمریکا ،کانادا ،ایتالیا،
آلمان ،اســترالیا ،امارات متحده
عربی ،هند ،بریتانیا ،فرانســه و
سوئد مهاجرت میکنند.
شمار دانشــجویانی که به
آمریکا میروند تقریبا دو برابر
دانشجویانی است که به کانادا
مهاجرتمیکنند.

ثبت رکورد "هر دقیقه یک
نزاع" در پزشکی قانونی ایران
به گــزارش روزنامه
آرمــان به نقــل از
پزشکی قانونی ایران،
در هــر دقیقه یک
نزاع در ایران (هر
ساعت  ۶۶مورد) هر سال،
رخ میدهــد .در عصبان 
یتر
آمــار نزاعهای از پارسال
صورت گرفته در
ایران ،شهر تهران پیشتاز است و
بیشترین شمار پروندهی نزاع و
درگیری در پزشکی قانونی به نام
این شهر ثبت شده است.
سازمان پزشــکی قانونی ایران
از ثبت روزانه یکهــزار و ۶۰۰
پرونــده نزاع منجر به جرح خبر
داده اســت و مسائل اجتماعی،
روانی ،فرهنگــی و اقتصادی را
دالیل اصلی بروز نزاعها برشمرده
است.
پزشکی قانونی در گزارش مربوط
به سال گذشته این سازمان آورده

بر اساس بررسی آماری موسسه
آموزش بینالمللی که بر اساس
دادههای 'اوپن دور' انجام شده،
از ســال  ۱۳۶۳تا سال ۱۳۷۹
تعــداد دانشــجویان ایرانی در
آمریکا کاهش داشته ،به نحوی
که از  ۱۶هزار و  ۶۰۰دانشــجو
در اوایل دهه شصت خورشیدی
با شیبی تند به کمتر از دو هزار
دانشــجو تا اواخر سال ۱۳۷۹
رسید.
ایــن تعــداد در دو دوره دولت
محمد خاتمی نسبتا ثابت ماند
و فراتــر از  ۲۳۰۰نفر نرفت اما
بتدریج و مخصوصا در دوره دوم
دولت آقای احمدینژاد مهاجرت
دانشــجویان به آمریکا افزایش
یافت .بیشترین افزایش ناگهانی
در ســال تحصیلی ۱۳۸۸-۸۹
اتفاق افتاد که تعداد دانشجویان
ایرانی نسبت به ســال قبل آن
 ۳۳درصد بیشتر شده بود .سیر
افزایشی در دولت حسن روحانی
هم ادامه پیدا کرد.
بــا اینحــال هیچگاه شــمار
دانشــجویان ایرانــی در آمریکا
نتوانسته رکورد سالهای انقالب
اسالمی را بشکند.
در سال پیروزی انقالب اسالمی
بیش از  ۵۱هزار دانشجوی ایرانی
در آمریکا مشغول تحصیل بودند.
در حال حاضر کشورهای چین،
هند ،کره جنوبی و عربســتان
سعودی بیشترین دانشجو را در
کشورهای دیگر دارند و ایران در
رتبه  ۱۱جهان است.

•BBC: July 11

مشــهور در پروندههای قتل به
خبرگزاری مهر گفته اســت که
اغلب پروندههــای قتل از نزاع و
درگیری نشات میگیرند.
به گفته او مسائل ناموسی،
اخالقی ،قومیتی و مالی از
دیگر دالیل شکلگیری
نزاع هســتند و شمار این
پروندهها طــی یک دهه
گذشــته در دادســرای
کیفــری اســتان تهران
افزایش نسبیداشته است.
به گفته این قاضی ،عواملی
همچــون "فشــارهای مالــی،
اقتصــادی ،اجتماعــی و حتی
اخالقی" در شکلگیری نزاعها و
معضالت اجتماعی از این دست
نقش اصلی را دارند.

اســت که در این ســال بیش از
 ۵۹۰هزار شهروند به دلیل ضرب
و جــرح در نزاع راهی پزشــکی
قانونی شدهاند.
با وجود آمار باالی نزاع در ایران
اما رئیس شــعبه  ۷۱دادسرای
کیفری استان تهران (که به قتل
اختصاص دارد) این آمار را واقعی از محکمههای خیابانی تا
نمیداند .وی معتقد اســت آمار مهارتهایشهروندی
نزاع بیش از این میزان است و از حسن موســوی چلک ،رئیس
آن رو که برخی از نزاعها به ضرب انجمن مددکاران اجتماعی ایران
و جرح ختم نمیشوند ،جایی هم مواردی نظیر آلودگی هوا ،آلودگی
صوتی و معماری شهری نامناسب
ثبتنمیشوند.
قاضی عزیزمحمــدی ،از قضات را از دالیل اصل کاهش تحمل در
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Maison de Voyages
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

½
½
½
½

فرنازمعتمدی

½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
½سفرهای تفریحی با قیمت ارزان اینک با4
نشـــانی:
 2سال جتربه کاری!
½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
Farnaz Motamedi
و کشتیرانی (کروز)
Senior Travel Consultant
½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
Maison de Voyages
1170 Place Frère André
)(Square Phillips
Montréal, Québec H3B 3C6

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

LAWYER

  قراردادها
 Contract Law
  امورخانواده
 Family Law
 Real Estate Law
 امالک و مستغالت
 Commercial Lease
  جتاری (قراردادهای ایجاری)
 Franchise Law
 فرانچایز
 Immigration Law
) Rental Board (Régie du logement
  مهاجرت
 Representation before: Québec
  دعاوی استیجاری
Court, Superior Court
  وکیل دادگاه کبک،
و دادگاه «سوپریور»

_______________
1010 de la Gauchetière, Suite 1315
Montréal (Québec) H3B 2N2

Tel.: 514-574-4540
________________________________________________
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

بین شهروندان و معضلیدر نحوه
کنترل خشمدانسته است.
وی معتقــد اســت« :هر چقدر
اعتماد به مراجع ذیربط و اعتماد
بین افراد در جامعه بیشتر باشد
به همان نســبت بــرای گرفتن
حق افراد خودشــان وارد عمل
نمیشوند».
وی همچنیــن نبــود نشــاط
اجتماعی را از دیگر عوامل دخیل
در کاهش نشــاط و آرامش در
جامعه ایران دانســته و افزایش
مصرف مواد مخــدر صنعتی و
اختالالت روانی را از دالیل دیگر
نهادینه شدن خشونت در جامعه
برشمرده است.
عباسعلیاللهیاری،رئیسسازمان
نظام روانشناســی ایران معتقد

اســت باید ارتبــاط اجتماعی و
مهارتهای زندگی به شهروندان
آموزش داده شود تا این مهارتها
در آنان درونی شود.
به گفته اللهیاری ،چگونگی رفتار
با دیگــران موضــوع مهمی در
مسائل اجتماعی است امادر ایران
شهروندان به شکل کامال تجربی
یاد میگیرند چگونه رفتار کنند
که این نوع رفتار اصال مناســب
نیست.
رئیس سازمان نظام روانشناسی
ایران میگوید "در طول زندگی
کسی به ما نحوه مقابله با ناکامیها
را آموزش نداده است".
درگیــری و نزاع در ســالهای
گذشــته آمار باالیی را در میان
پروندههــای قضایی بــه خود

Fax: 1-855-698-8872

www.ak-law.ca
email: info@ak-law.ca

اختصاص دادهاند .گاه موضوعاتی
چــون جای پــارک خــودرو یا
حتی نگاه چــپ دلیل درگیری
خشــونتآمیزی بوده است .این
درگیریهادر مواردی حتی منجر
به قتل شده است.
کارشناســان "کاهــش میزان
تحمل شــهروندان" و در عین
حال "ناامیدی از احقاق حق در
دســتگاههای قضایی" را دلیل
اصلی بسیاری از نزاعها میدانند
و معتقدند به دلیل "سیر طوالنی
و فرسایشــی پیگیری پروندهها
در دادگاههــای ایــران" ،اغلب
شهروندان به این نتیجه رسیدهاند
که باید شخصا و با اتکا به زور بازو
"حقشان را بگیرند".
•
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احتاد عمل تشکل های چپ در آمریکای شمالی برگزار می کند

RESTAURANT ON

RESTAURANT
ONYX INC
________________

در شهــر

6195 ST-JACQUES W.
Tel.: (514) 585-2029

مدرسه دهخدا

اجنمندفاعازحقوقبشر

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

ایران-مونترال
www.addhi.net

514-290-2211
------------

ی کبک
آرشیتکت های ایران 

همبستگیبازرگانی

-------------------RESTAURANT
ONYX INC
کانون مهندسان و

Tel: 438-935-1380
www.dehkhodaschool.com
------------------------

مدرسه فرزانگان

اجنمن همدالن

IBNG

Tel: 514-775-6508
www.farzaneganmontreal.ca

www.aieaq.com
---------------

www.ibng.ca

اجنمنایرانیانوستآیلند

گروهرقصخورشیدخانوم

اجنمن ادبی مونتریال

(514) 377-8005

www.ilsmontreal.org

اجنمندوستدارانزرتشت

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

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

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

(514) 731-1443

)2900 Lake (DDO

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

تلفن)514( 626-5520 :

بنیاد سخن آزاد

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

RESTAURANT ONYX INC

M EK IC

(514) 944-8111
-----------------------کانون فرهنگی خانه ما
514-804-4579
4862.ST CHARLES
)(PIEEREFONDS

Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada
4438 rue de la Roche
Tel.: (514) 373-5777

------

کتابخانهنیما
5206 DECARIE #3

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

www.paivand.ca

Tel.: 514-485-3652

Advertise with us ) 514-996-9692

RESTAURANT
ONYX INC
Facebook.com/

یکم و پانزدهم هر ماه >>
پیوند را بر روی سـایت بخوانید:

paivand.montreal
به ما بپیوندید!

www.paivand.ca

کانون فرهنگی«خانهما»درغربمونتریال
514- 804-4579

خانه ما فعالیت های خود را در محل موسسه

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

کیفیتعالی،
بهای مناسب

پخــتروز
>> ساعات کار:

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

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

کنفرانس درباره:
کشتار زندانیان سیاسی توسط رژیم
جمهوری اسالمی ایران

سخنرانان:
• یاسمین میظر  -لندن
• پروین اشرفی  -ونكوور
• بهروز فراهانی  -پاريس
• یونــس پارســا بنــاب
واشنگتن
• تراب ثالث  -لندن
• بهرام دیسی  -واشنگتن

سخنرانان:
• عزت مصلی نژاد  -تورنتو
• نوشین شفاهی  -تورنتو
سیاتل
• علی دروازه غاری -
جمعه  12ماه آگوست
خواهد بود و بشکل زنده ترجمه
منایش فیلم« :آجنا باغی است»
• تراب ثالث -لندن
خواهد شــد .تمام برنامه ها در
مسعود
فیلم
کارگردان
حضور
با
برنامه فوق توسط كميته يادمان
اســکایپ و پالتاک قابل دیدن
پاسخ
و
پرسش
بهمراه
رئوف،
كشتار زندانيان سياسى دهه ٦٠
خواهد بود و بزودی زمان و مکان
-------------در مونترال كانادا برگزار ميشود.
برنامــه به اطالع شــما عزیزان
ها
ســخنرانی
و
ها
برنامه
تمام
خواهد رسید.
كنفرانس در باره:
به زبان های انگلیســی ،فرانسه

غــــرفه ایران در Festival Orientalys

خانــه ایران شــما را به شــرکت در
ششــمین دوره فستیوال شرق که از
 ۱۱تا  ۱۴ماه اوت در بندرگاه مونترال
برگزار میشوددعوت میکند.
Festival Orientalys: du
11 au 14 août 2016,
sur le Quai Jacques-Cartier du Vieux Port de
Montréal
فستیوال شرق ،سفری فرهنگی است
به مشرق زمین و هدف آن معرفی و
شناخت فرهنگهای شرقی و آسیایی
اســت .این جشــنواره چهــار روزه
تابســتانی در هوای آزاد در بندرگاه

مونترال دایر میشود ،برنامه های آن
به صورت رایگان ارائه شــده و امکان
آشنایی با ســنت ها ،هنر ،و فرهنگ
کشورهای مختلف از مراکش تا ژاپن
را برای شــهروندان مونترالی فراهم
میکند .خانه ایران امسال نیز افتخار
آن را دارد کــه فضایی برای معرفی
ایران و فرهنگ ایرانی در این فستیوال
دایر کند.
 اگر هنری (صنایع دستی ،موسیقی،خطاطــی )… ،داریــد و عالقمند به
معرفی و تبلیغ برای آن میباشید
 اگر پیشــنهادی برای ارائه در غرفهایران و یا برای برنامه های روی صحنه

عباس كيارستمی :دستاوردها و ...

LE MONDE DE LA LONGUE FRANÇAIS
4862 BOUL.ST CHARLES PIEEREFONDS QC H9H 3E2.

نان سنگک

گردهمآییاجتماعی
جهانی مونترال به
تاريخ  ٩تا  ١٤اوت

نقش سرمایه داری جهانی
در خاورمیانه با مترکز بر
ایران

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

میشود این فیلمی بود از دنیای
زنانه و فقط با حضور آنها.
اودر "کپی برابر اصل" به کندوکاو
در رابطه یک زوج برگشت و این
بار به مراتب نگاهش از "گزارش"
متفاوت و نزدیکتــر به تجربه
شــخصیت زن فیلم بود .با این
وجود صحنــهای در فیلم وجود
داشت که باعث اعتراض ژولیت
بینوش شد:
کیارستمی در میدانگاه روستایی
در توســکانی مجسمهای رومی
نصب کــرده بود از مــرد و زن
برهنــهای که در آن زن پشــت
ســر مرد قــرار دارد ،انــگار که
هیکل تنومند مرد مثل ســدی
نقش محافظــت از زن را دارد.
اعتراض بینوش این بود که این
مجســمه تصوری کهنه از زنان
را نشــان میدهد ،این که آنها
نیازمند مورد مراقبت قرار گرفتن
و حمایت شــدن توسط مردان
هستند .نکتهای تکنیکی یا یک
بازنگری باعث شد که صحنههای
فیلمبــرداری شــده از آن در
نسخه نهایی استفاده نشوند .آیا
کیارستمی داشت در آن صحنه
یکی از شوخیهای مشهورش را
تکرار میکرد یا واقعاً به مفهومی
ن مجسمه برمیآمد ،ایمان
که از آ 
داشت؟
برای فیلمســازان هم بــه اندازه
منتقــدان و سینمادوســتان
کیارستمی هم میتوانست منبع

در خارج از غرفه دارید
 اگر وسایلی یا پیشنهادی برای تزئینغرفهدارید
 اگرداوطلب به همکاری با ما هستیدلطفاَ پیشنهاد و یا طرح خود را از طریق
ایمیل و یا از طریق پیام خصوصی در
آدرس فیس بوک زیر با اعضای خانه
ایران در میان بگذارید .ما در اســرع
وقت با شما تماس خواهیم گرفت.
خانه ایران  -مونترال
Maison Culturelle de L'Iran
maisonIRAN@gmail.com

>> ادامه از صفحه10 :

الهام باشد و هم موضوع مقاومت
و مخالفت.
مثل بقیه نمونههای ســینمای
موفق ،کارگردانان زیادی دست به
تقلید کیارستمی زدند .بعضی از
کپیکاران راه خودشان را به مرور
پیدا کردند و صاحب سینمایی
شخصی شدند .اگر آغازش مدیون
کیارســتمی بود ،امتــدادش به
استعدادهای خود آن فیلمسازها
برمیگشت .آنها که از زیر سایه
کیارستمی بیرون نیامدند معموالً
فراموش شــدند .اما همانطور
که خود کیارستمی عنوان کرد
«نباید خیلی کپیها را بیاعتبار
کرد .این کپیها هستند که ما را
راهنمایی میکنند به اصل».
از آن طرف نسلی از فیلمسازان
جوان در ایران باید از زیر سیطرۀ
کیارستمی خارج میشدند.
آنها که میخواســتند نشــان
بدهند این تنها نوع ســینما در
ایران نیست به سراغ داستانهای
شهری با ریتمهایی تند و لحنی
ملتهــب و خشــمگین رفتند و
سنتهایسینمایعامهپسندرابا
نخبهگرایی سینمای هنری پیوند
دادند .ســنجش میزان موفقیت
آنها و این که آیا آنقدر در راهی
که آغاز کردهاند پیش رفتهاند که
کیارستمی در راه خودش ،جای
سوال و بررسی دارد.
در جشنوارههای بینالمللی این
یاغیهای جوان نارضایتیشان از

یک قطبی شدن سینمای ایران
در خارج از ایران را معموالً با ادب
و کنایه نشــان دادند .پیغامشان
دریافــت و درها بــه روی انواع
دیگری از سینما باز شد.
به موازات نسل تازه ،کیارستمی تا
دم آخر به فیلمسازی ادامه داد و
بر خالف انبوهی از فیلمسازان هم
نسلش دوران افول و فراموشی و
زوال را ندید.
هنر کیارستمی هنر وفادار ماندن
به ماهیت و ظرفیتهای فردی
هنرمند و اتکای به حقایق ساده
جهان روزمره بود که در نگاهی
صبور ،رمزها و رازهایش آشــکار
میشد.
به نظر میرســد با درگذشــت
ایــن فیلمســاز به هیــچ وجه
جریــان کیارستمیدوســتی و
کیارستمیشناســی متوقــف
نخواهد شد .حاال سؤال این است
که چه شرایطی باید وجود داشته
باشد که آدمهایی مثل او ،گیرم
در انواع دیگری از سینما ،بتوانند
ظهور کنند و ایــران اگر از نظر
طبیعی در حال خشــک شدن
است ،چطور میشود از خشک
شدن و به شورهزار تبدیل شدن
فرهنگ و هنــر آن پیشگیری
کرد .کندوکاودر زندگی و کارنامه
کیارســتمی پاســخهای قابل
اعتنایی برای این پرسش اساسی
فراهم خواهد کرد.
•

15

www.paivand.ca since 1993

 سال  23شماره  25  1274تیر 1395

خان
ق َ ه دوست،
طعا ای
نجا نبود!

یادواره ...

سینماگران و منتقدان چه گفتند؟

کیارستمی،شاعر
آرزوهای انسانی
شاعر
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عباس مؤدب

آرزوهای  ۵تیر -نوشــتن در بــاره عباس
کیارستمیکارسادهاینیستچرا
کوچک
که او تنها یک فیلمساز مشهور و
انسانی ...برنده نخل طالی فستیوال کان
نبود ،او شــاعر آرزوهای کوچک
انسانی بود ،بی آنکه ادعایی برای
بودن خود داشته باشد.
شاعر ِ
کیارستمی از آن رو که از هیچ کارگردان و یا سبک
هنری دنباله روی نکرد ،با تجربههای کوچک راه خود
را یافت و گام به گام و همگام با زندگی هنر خود را
آفرید و سبک خود را به وجود آورد ،هنرمندی است
استثنائی و به یاد ماندنی .هنر او بازتاب واقعیتهای
موجود در اجتماع اســت که از عدسیهای ضخیم
عینک او عبور کردهاند تا بیننده وجوه پنهانی آنها را
ببینید و خشونت نهفته در روابط اجتماعی را لمس
کند.
او در روزگاری کــه هوشــنگ کاووســی اصطالح
فیلمفارسی را وارد دایره واژگان زبان فارسی کرد و
در نشریات سینمایی جنگی تمامعیار بین موافقان و
مخالفان فیلم قیصر در جریان بود ،بی هیچ ادعایی
برای کودکان از زندگی میگفت و آرزوهای کودکانه
آنها را به روی پرده سینما میبرد تا دیگران نیز از این
آرزوها با خبر شوند.
هر چنــد تیتراژ به یــاد ماندنی فیلــم قیصر کار
کیارســتمی بود ،ولی او هرگز در سینمای خود به
قهرمانپروری تن در نداد و عدسی دوربین خود را به
سوی زندگی ،آنچنان که جاری بود ،زوم کرد.
او با پرداختن به سادهترین مسائل روزمره ،به عمق
روابط انســانها ،آنچنان که بــود ،نفوذ میکرد ،بی
آنکه در مورد کسی قضاوت کند و یا راه حلی برای
معضالت اجتماعی ارایه دهد .او همزمان نظارهگر و
پرسشگر روابط میان انسانها بود ،روابطی کهدر نگاه
نخست خیلی ســاده به نظر میرسند ولی در روند
پیچیدگی خود را عیان
تاثیر متقابل و کنش انسانها
ِ
میکنند.
کیارستمیدوربین خود را همتراز بادید مردم تنظیم
میکرد ،تا زندگی را از همان زاویهای ثبت کند که
انسانها آن را تجربه میکنند و ریتم فیلم را تا آنجا که
ممکن بود با آهنگ زندگی ،آن چنان که در واقعیت
جاری است ،تطبیق میداد.
در فیلمهای عباس کیارستمی هیچ قهرمانی وجود
ندارد که دست به کارهای ما فوق بشری بزند.
او عمدا بازیگران غیرحرفهای را در فیلمهایش به کار
میگرفت و همین از پیدایش هر نوع نقشآفرینی
غیــر واقعی جلوگیری میکرد و بیننــده ،نه برای
تماشای چشم و ابروی زیبای این یا آن بازیگر ،بلکه
برایدیدن فیلم عباس کیارستمی به سینما میرفت
و همچنان خواهد رفت.
کیارســتمی خود را از درگیرگردن به سیاست به
معنی جبههگیری آشکاردور نگهداشت،در حالیکه
ســینمای او با تمام وجود ســینمایی اجتماعی و
جانبدار بود؛ بی آنکه انســانها را به فرشــته و دیو
تقسیم کند و یا روابط بین انسانها را به جنگ بین
خیر و شر تنزل دهد.
انســان برای او موجودی است اجتماعی با آرزوها و
نیازهای خود که برای رســیدن به این آرزوها و بر
آوردن آن نیازها نیازمند داشــتن روابط اجتماعی
با دیگر انســانها است .کودکان و زندگی آنها بخش
بزرگی از دل مشــغولیهای او بود و بیهوده نیست
که کارهای او برای کانون پرورش فکری کودکان و
نو جوانان از به یاد ماندنیترین تولیدات کانون است.
ســبک فیلم ســازی کیارســتمی را نمیتوان با
کارگردانهای دیگر مقایسه کرد .هر گونه تالشی برای
قرار دادن سبک او در یکی از ژانرهای موجود بیهوده
خواهد بود .او فیلمسازی بود که سبک خود را آفرید.
یادش گرامی باد.

 ۱۵تیر  -شــامگاه گذشــته پس از انتشــار خبر
درگذشت عباس کیارستمی در رسانههای داخل
و خــارج از ایران ،موجی از اظهار تأســف و دریغ
شبکههای اجتماعی و رسانهها را فراگرفت .بسیاری
از هنرمندان ایرانی و برخی از هنرمندان سرشناس
جهانی وهمچنین روشــنفکران و منتقدان یاد و
خاطره عباس کیارستمی را گرامیداشتند.
پرویز پرستویی ،اصغر فرهادی ،جعفر پناهی ،مهناز
افشار و بهرام رادان ،رضا کیانیان ،ترانه علیدوستی،
صابر ابر ،مهران مدیریدر شبکه اینستاگرام احساس
خود از فقدان عباس کیارستمی را بیان کردند.
•
آرامش ،نشانه انسانهای بزرگ
اصغر فرهادی ،کارگردان نامآشــنا و برنده جایزه

اســت ،که با لطافت و بردباری ضبط شده
است».
اسکورسیزی در ادامه گفته است« :عباس را
از  ۱۰یا  ۱۵سال پیش میشناختم .انسان
بسیار خاصی بود :آرام ،باوقار ،فروتن ،فصیح،
و بسیار هوشیار ،که به گمان من هیچچیز
را از دست نمیداد .به ندرت مسیر ما به هم
میرســید ،و من همیشه از این رویداد نادر
خوشحال میشدم .او یک مرد اصیل و یکی
از بزرگترین هنرمندان ما بود».
•
کیارستمى به «خانه دوست» رسید
رضا عالمهزاده ،ســینماگر تبعیدی ایرانی

در متن کوتاهی با عنوان «کیارســتمی به
خانه دوســت رسید» نوشته است« :عباس
کیارســتمى فیلمســاز برجســته ایران و چهره
سرشناس جهانى ،در کشور فرانسه جائى که بیش
از وطنش به او و آثارش حرمت مىگذاشتند براى
همیشه آرام گرفت .فقدان او را به خانواده کوچک
سینماى ایران تسلیت مىگویم».

اســکار که اخیراً فیلم «فروشنده» او در جشنواره
فیلم کن درخشیده است ،پس از درگذشت عباس
کیارستمیگفت:
«در آخرین دیدارم با او بیشــتر درباره آینده حرف
زدیم تا گذشته و من وقتی از آن خانه بیرون آمدم
مطمئن بودم که ســالهای سال زنده خواهد بود.
برایم قابل باور نیست و بسیار دلتنگ حرفهایش •
هستم .فکر نمیکنم فقط یک فیلمساز بزرگ ازدنیا حسین باستانی ،روزنامهنگار نیزدر صفحه فیسبوک
رفته اســت بلکه دنیا یک انسان بزرگ را از دست خود نوشت « :آبروی سینمای ما ،سرانجام ازدنیایی
کــه در آن محمدجعفرمنتظریهــا برای عباس
داد».
کیارستمیها تصمیم میگیرند رفت.
•
َ
کمال تبریزی که به خاطر اعتراض به برنامه «هفت» خانه دوست ،قطعا اینجا نبود؛ آن باالها بود .جایی
تلویزیون جمهوری اســامی ســاخت ســریال که دســت محمدجعفرمنتظریها ،دیگر هرگز به
«ســرزمین کهــن» را متوقف کرده بــود ،درباره عباس کیارستمیها نرسد.
حسین باستانی به گفتههای محمد جعفر منتظری،
کیارستمی گفته است:
«در میان بزرگان سینما فیلمهایش بیش از همه دادستان کل کشوردرباره کیارستمی اشاره میکند
مرا دچار حیرت میکرد و با دیدن آنها تحت تأثیر و مینویسد« :دو سال پیش عباس کیارستمی ،از
عجیب و غیرقابل توصیفی قرار میگرفتم ،حسی جنگ ایران و عــراق به عنوان «پریودی» از تاریخ
کامال نزدیک به حقیقت زندگی و به شدت متفاوت ایران (دورهای از تاریخ ایران) یاد کرد و ذهن مقام
بادنیایسینما؛دنیاییمختصکیارستمیومنحصر عالیدستگاه قضایی آنچناندرگیر موضوعاتدیگر
به فرد .آرامشیدوستداشتنی که مطمئنم حاال که بود ،که کلمه پریود را به معنی عادت ماهانه گرفت و
پیش ما نیســت ،آرامتر است .استاد آرام سینما به به فوریت هرچه از دهانش درآمد را نثار بزرگترین
آرامی رفت .آرامش نشانه انسانهای بزرگ است ».کارگردان ســینمای ایــران کــرد .عجیب آنکه
همفکرانش نیز نه تنها به او توضیح ندادند که اشتباه
•
از میان ســینماگران برجســته جهــان ،مارتین میکند ،که تا یک هفته فضای رسانههای کشور را
اسکورسیزی در متنی که در هالیوود ریپورتر منتشر آکنده از تقدیرهای خود «مواضع غیرتمندانه مقام
شــده ،به درگذشت کیارستمی واکنش نشان داد .بابصیرت قضایی» کردند.
•
اسکورسیزیمینویسد:
«با شنیدن خبردرگذشت عباس کیارستمی عمیقاً غروب یک ستاره
غمگین و بهتزده شدم .او یکی از هنرمندان کمیاب نیلوفر بیضایی ،کارگردان تئاتر اما از زاویهای دیگر
با دانشــی ویژه از جهان بود ،که ژان رنوار به خوبی اهمیت کیارستمی در تاریخ سینمای ایران را بازگو
بیان میکند« :حقیقت همواره سحرآمیز است ».این میکند:
جمله برای من خالصه مجموع کارهای خارقالعاده فاصله کیارستمی از پیچیدگیهای جامعه با رویکرد
کیارستمی است .برخی از آثار او به عنوان مینیمال به مینیمالیســم« :عباس کیارستمی فیلمسازی
یا مینیمالیست یاد میکنند ،اما در حقیقت ماجرا خالق بود که از نظــر من مهمترین اهمیتش در
کام ً
ال برعکس است .هر صحنه از طعم گیالس یا شناخت و بکارگیری تصویر و مینیمالیسمدر آثارش
خانه دوست کجاست؟ سرشار از زیبایی و شگفتی بود .او توانست شهرتی جهانی بیابد و این بخت را
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ش کارری اریان و و ع شا روی ن

سخنران :

حکم
سیاوش دانشور ( از حزب کمونیست کارگری اریان  -تیست )
شنبه ١٦جوالی ساعت ١٨

Atwater Library
1200 Atwater Avenue
Westmount, Québec H3Z 1X4

کانون � با جنبش کارگری اریان  -مونترال

داشت که ویژگیهای آثارش در زمان حیاتش در
سطح جهانی مورد بررسی قرار بگیرد.
او در دوران ســخت و سیاهی از تاریخ کشورش به
این شــهرت دســت یافت .دورانی که بازتابش در
آثار او بسیار کمرنگ بود .فاصله گرفتن آگاهانه او
با پیچیدگیهای اجتماعی و سیاســی ایران امروز
و ســاختن فیلمهایی که به قول خودش نیازی به
سانسور شدن نداشته باشند ،یک انتخاب بود که هر
جامعه پیچیدهای در برابرش
هنرمندی در چنین
ٔ
قرار میگیرد .مســلماً بررســی آثار و نقش او در
یک فاصله زمانی طوالنی بسیاری از ابعاد پیچیده
هنرمند بودن در ایران امروز را روشنتر خواهد کرد.
اما درگذشت او برای جامعه هنری ایران یک ضایعه
بزرگ اســت .رفتن زودهنگامش را به خانوادهاش،
دوستدارانش و همراهانش تسلیت میگویم».
•

این ســخن ژان لوک گدار درباره سینمای عباس
کیارستمی بر سر زبانهاست که گفته بود «سینما
با دیوید وارک گریفیث آغاز میشود و با کیارستمی
پایان مییابد ».مهدی عبداللهزاده ،منتقد سینما به
این جمله اشــاره میکند و مینویسد« :یک بار از
کیارســتمی پرسیدم ،چرا در طول این همه سال،
بعد از آنکه ژان لوکگدار گفت سینما با گریفیث
آغاز میشود و با کیارستمی پایان مییابد ،هیچ وقت
شما دو نفر با هم دیدار نداشتهاید ،چرا هیچ اتفاقی
بین شــما نیفتاده .جواب داد ،ظاهراً او حرفاش را
چند سال بعد از آن پس گرفته و گفته به جز «زیر
درختان زیتون» فیلم دیگری از من را قبول ندارد.
یک بار در جشنوارهای در یک راهرو از کنار هم رد
شدیم ،او اعتنا نکرد و من هم».
او ســپس در اندوه درگذشــت عباس کیارستمی
مینویسد « :یک پدر ،یک معلم ،یک دوست ،یک
پشتیبان ،یک مهربان را از دست دادم».
• پرویــز جاهد ،منتقد نامآشــنا هــم در صفحه
فیسبوکش نوشته است « :میبینم که امشب هوا
تاریکتر از شبهای دیگرست چرا که ستاره عباس
کیارستمی غروب کرد• ».
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"من و پدر یک هستیم".

آنانی که به وجود خدا شک دارند بیشتر از
افرادی هستند که وجود و ماهیت عیسی
مسیح را زیر سؤال می نهند.
این یک حقیقت پذیرفته شدۀ عمومی است
که عیسی مسیح مردی بود که  2000سال
پیش در سرزمین اسرائیل زندگی می کرد.
بحث واقعی زمانی آغاز می شود که صحبت
از هویت مسیح به پیش آید.
تقریباً در همۀ مذاهب اصلی دنیا عیســی
مسیح به عنوان یک نبی ،یک معلم خوب،
عرفی
و یا یک شخص با خصائل خداگونه ُم ّ
شده است.
مشکل اینجاست که کتابمقدس تعلیم می
دهد که عیسی مسیح شخصیتی واالتر از
همۀ اینها می باشد.
ســی .اس .لوئیس ،نویســندۀ برجســتۀ
مسیحی ،در کتاب خود به نام
"مسیحیت مطلق" می نویسد:
"تالش من آن اســت که به
مردم یاد دهــم از بکارگیری
الفاظ و عبــارات احمقانه در
مورد عیســی مسیح اجتناب
کننــد .هرگز نبایــد بگوئیم
"من حاضرم عیســی مسیح
را به عنوان یک معلم اخالق
برجسته بپذیرم ولی ادعایش
را مبنی بر اینکه او خداســت
ر ّد مــی کنم ".اگر عیســی

مســیح چیزی بیش از یک انسان ِصرف
نبود؛ و در عین حال ،چنین تعلیم واالئی
از زبانش جاری شــد ،از نقطه نظر اخالقی
لیاقت نمی داشــت حتی یک معلم خوب
خوانده شود .تحت این شــرایط او یا می
بایستی یکدیوانۀ جنونی باشد و یا شیطان
جسم .شما باید تصمیم خود را بگیرید.
ُم ّ
این انســان حقیقی یا باید پسر خدا باشد
(چنانکه هست) و یا اینکه آدمی دیوانه (و
شاید بدتر) .شما می توانید به پیغام او بی
توجه باشید ،بر صورت او آبدهان انداخته،
او را بخاطر پلید بودنش به قتل رسانید .و
یا اینکه به پایهای او افتاده ،اقرار کنید که
او خدا و خداوند شماست .پس بیائید این
ادعای احمقانه را که مسیح فقط یک انسان
ساده بوده است کنار بگذاریم و درک کنیم
که تعلیم کتابمقدس در مورد شــخصیت
و ماهیت عیسی مســیح این است که او
خداست و نه چیزی کمتر".
بنابراین ،عیسی مسیح چه ادعائی در مورد
خود داشت؟
تعلیــم کتابمقدس در بارۀ شــخصیت او
چیست؟
ابتدا بهتر اســت به کلمات خود عیســی
مسیحدر انجیل یوحنا  30:10توجه کنیم:
"من و پدر یک هستیم".
در اولین نگاه بنظر نمی رســد که در این
آیه عیسی مســیح ادعا کرده باشد که او
خداست .ولی عکس العمل یهودیان نسبت
به کالم او ثابت می کند که او چنین ادعائی
نموده بود" .یهودیان در جواب گفتند" ،به
سبب عمل نیک تو را سنگسار نمی کنیم
بلکه به سبب کفر زیرا تو انسان هستی و
خود را خدا می خوانی( ".یوحنا )33:10
یهودیان به خوبی فهمیده بودند که وقتی
عیسی مسیح مدعی شد که او و پدر یک
هستند ،اودر واقع ادعای الوهیت
می کرد.
جالب اســت که در آیات بعدی
هیچگاه عیسی مسیح به آنان
نگفت "من خدا نیســتم!" پس
برداشت یهودیان اشتباه نبوده
اســت .با گفتن "من و پدر یک
هستیم" عیسی مسیح ادعا کرد
که خداست.
این ادعا در یوحنا  58:8نیزدیده
می شود:
"عیسی بدیشان گفت" :آمین
آمین بشما می گویم که پیش
از آنکه ابراهیم پیدا شــود من
هستم ".و یهودیان مجدداً قصد
سنگسار کردن او کردند.
(یوحنا )59:8

عیسی
مسیح
کیست؟
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"من هستم "،عبارتی که عیسی مسیح در
مورد خود بکار گرفت ،یکی از نام های خدا
در عهد عتیق است (خروج .)14:3
تنها دلیل یهودیان برای سنگســار کردن
عیسی این بود که آنان او را بخاطر ادعای
الوهیت کافر می شمردند.
یوحنا  1:1می گوید:
" ...و کلمه خدا بود"...
و در یوحنا  14:1می خوانیم:
"و کلمه جسم گردید"....
این آیات به وضــوح تعلیم می دهند که
عیسی خدا در جسم است.
توما ،یکی از شــاگردان مسیح ،اینچنین
اعتراف کرد:
" ...ای خداوند من ،و ای خدای من"
(یوحنا .)28:20
و مجدداً عیسی را می بینیم که سعی نکرد
کالم او را اصالح کند.
پولس رسولدر رسالۀ خود به تیطس 13:2
عیسی مسیح را اینچنین معرفی می کند:
" ...خــدا و نجــات دهندۀ خود ،عیســی
مسیح "....پطرس رسول نیز همین حقیقت
را اقرار می کند ..." :خدای ما و عسی مسیح
نجات دهنده ( "...دوم پطرس )1:1
خــدای پدر نیز بر الوهیت کامل عیســی
مسیح شهادت میدهد:
" ...ای خدا تخت تو تــا ابداآلباد و عصای
ملکوت تو عصای راستی است".
پیشــگوئی های عهد عتیق بر خدا بودن
عیسی مسیح شهادت میدهند:
"زیرا که برای ما ولدی زائیده و پسری به ما
بخشیده شد ،و سلطنت بر دوش او خواهد
بود و اســم او عجیبُ ،مشیر ،خدای قدیر،
و پدر سرمدی و ســرور سالمتی خوانده
خواهد شد".
بر طبق بحث منطقی سی .اس .لوئیس ما
نمی توانیم به عیسی مسیح فقط به عنوان
یک معلم خوب ایمانداشته باشیم .عیسی
مسیح بطور واضح و غیرقابل انکار ادعا کرد
که خداست.
اگر او خدا نباشد ،پس یک دروغگوست؛ و
واضح است که یک انساندروغگو نمی تواند
یک نبی ،یک معلم خوب ،و یا شخصی با
خصائل خداگونه باشد.
به منظور رد نمودن الوهیت عیسی مسیح،
بسیاری ازدانشمندان معاصرتالش کرده اند
ثابت کنند که ادعاهای ثبت شدۀ عیسی
مسیح در اناجیل کالم واقعی او نمی باشند.
آیا استحقاق آن را داریم که مطالب مرقوم
در کتابمقدس را زیر سؤال نهیم؟!
آیا می توانیم قسمتی از کالم را بپذیریم و
قسمتیدیگر را نقض کنیم؟!

هر شنبه :از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند
FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اگر احتیاج به دعا دارید  -همچنین برای دریافت

فیلم «زندگی مسیح» و جزوات مسیحی (رایگان) -
با تلفن ما متاس بگیرید514-999-5168 :

)
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بت است

داوند مح

خ

حــا شـا.
و چگونه ممکن اســت یک محقق 2000
ســال پس از مســیح بدنیا آید و مدعی
باشد کالم و ماهیت عیسی مسیح را بهتر
و عمیق تر از کســانی می شناسد که با او
زیستند ،او را خدمت نمودند ،و تحت تعلیم
او قرار گرفتند؟! (یوحنا )26:14
چرا بحث در مورد الوهیت عیســی
مسیح اینقدر مهم است؟
چه فرقی میکند که مسیح خدا باشد و یا
نباشد؟
ُمهم ترین دلیل خدا بودن عیسی این است
که اگر او خدا نباشــد ،مــرگ او به عنوان
یک انسان َمحض نمی تواند برای پرداخت
جریمۀ گناهان همۀ جهان بسنده و کافی
باشد (اول یوحنا .)2:2
تنها خدا قادر بود اینچنین جریمۀ سنگینی
را پرداخت نماید .عیسی مسیح باید خدا
باشــد تا بتواند دِین سنگین گناه ما را اَدا
کند ،و در ضمن باید انسان باشد تا بتواند
بمیرد .نجات فقط از طریق ایمان به عیسی
مسیح ُم َی ّسر است .الوهیت عیسی مسیح
دلیلی اســت بر اینکه چــرا او تنها طریق
نجات است.
چون او حقیقتاً خداست ادعا نمود:
"من راه و راستی و حیات هستم .هیچکس
جز بوسیلۀ من نزدپدر نمی آید".
(یوحنا )6:14
•
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8751 8th Ave. Montreal H1Z4G5

9116-8641 QUEBEC Inc.

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭﺏ ﻭ ﭘﻨﺠﺮﻩ
ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ

ﺑﺭﺍی ﻣﺷﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ
ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎﺱ
ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ

514-322-5345
فروشندهمجازالستیکدرمونتریالکانادا

حمید سام

• با سال ها تجربه در امور خرید ،فروش و اجاره
امالک مسکونی و جتاری
• اخذ وام مسکن ،مشاوره ارزیابی و خرید
بدون هیچگونه هزینه ای می با شد.
• قابل توجه تازه واردین محترم :آیا می دانستید
به راحتی می توانید صاحب خانه دلخواه خود شوید؟
برای اطالعات بیشتر با حمید سام تماس بگیرید:

Cell.: 514-222 9400
Immo-Plus
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خشایارشادانلو

Our tires have full warranty
against any defects.
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Hamid Sam
real Estate Broker
CENTURY 21 Immo-Plus
1980 Notre Dame O.
Montreal Qc H3J 1M8
hamid.sam@century21.ca
Tel.: 514-933-1221
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مدرسه بازرگانی امپریال

Business School

کالس های راه اندازی بیزنس
کالس های زبان فرانسوی

شرکت و بیزنس خود را
با ما شروع کنید

« Starting a Business »

Enseignes Landreville
Hamid: 514 6597866
3060 de Baene
hamid@enseigneslandreville.com
St Laurent
www.enseigneslandreville.com
H4S 1L2

• دیپلم رمسی از
وزارت آموزش و پرورش

Program in English or French
Online or In-Class

Loans & Bursaries
maximum of 900 CAD* /month

• شهریه رایگان
• برنامه آنالین

Tuition-Free Program

Diploma of Vocational Studies
from the Ministry of Education

3-month program 6 hours/week

Loans & Bursaries Application
Support from our staﬀ

For more information

514-207-9999

www.ibs.quebec

.خريد يک ملک ميتواند مھمترين و بزرگترين سرمايه گذاری در زندگی شما باشد
به طور قطع يک کارشناسی و بازرسی حرفه ای از ملک در گرفتن تصميم عاقالنه و مطمئن
. در سرمايه گذاری به شما کمک ميکند
:کارشناس و بازرس ساختمان با مجوزھای الزم

در خدمت جامعه
ایرانیانمونتریال

French Courses All Levels
University Credit Courses

Building Inspection License

Loans & Bursaries

Email: construction.ncb@gmail.com
Tel:(438) 402 1401
Soheil

Receive Maximum
900 CAD/month

May 2, 2016

www.paivand.ca
را بر روی سایت بخوانید

یکم و پانزدهم ماه

با مدیر
آماده پذیرش هرگیوت جدید

نه سفار
ایران
ی جهت میهمانی ش غذای
ه
شما هموطنان عزی ا و مراسم
ز
می باشد

*Under certain conditions

Last day of registration April 15

15 hrs/week

Mondays-Tuesdays-Wednesdays
9h - 15h

در قلب مرکز
شهرمونتریال
)(مترو مک گیل

*Limited Places

514-207-9999 / 514-699-0689

پاتوقعموجمال
سبزی پلو با ماهی

514-564-9790
514-629-1340

انواع ساندویچ های
 آبگوشت تنوری،تنوری
!نان داغ کباب چاق
انواع غذاهای ایرانی
برای ذائقه ایرانی
نوشابه های الکلی
و غیر الکلی

1620 Sherbrooke O,
(Corner : GUY)
Montréal, QC H3H 1C9

514-933-8866

با منوی جدید
با قیمت های عالی
،در محیطی گرم
زیبا و پرنشاط
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آژانس
مسافرتی

T.A.M Travel

مشاور مجرب شما :مهریصدوقی

با قیمت های رقابت ناپذیر

   بیش از  17سال سابقه

در خدمت جامعۀ ایرانی مونتریال
   پرواز به شهرهای تهران،

مشهد ،شیراز و...
   تور مسافرتی به اروپا ،کارائیب و...

   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی

   کروزها ویژه ،هتل ،اتومبیل و..


1118 Ste-Catherine W.,
Suite 504
)Montreal, Qc (Metro: Peel
Tel: 514-940-1642
514-940-1643

Cell: 514-834-2166
Fax: 514-868-1115

Email: maryagency@gmail.com

هیپنوتیزم :زیر نظر استاد علی سلیمی

زیباییهیپنوتیزموخودهیپنوتیزمرافقطکسانی
میتواننداحساسکنندکهتجربهکردهباشند.

• ناراحتی های بی دلیل و مبهم • بی میلی به کار و تحصیل
و فعالیت کردن • عدم تمرکز فکر • فراموشی و ضعف حافظه
• سستی وتنبلی مزمن و مداوم • خستگی های فکری و بی
میلی به کار و زندگی • ضعف اعصاب و خستگی های عصبی
• یأس ونا امیدی به تحصیل و غیره • رفع هیجان و التهاب
• رفع سردرد مزمن و موقتی
خودهیپنوتیزم تکنیکی است که می تواند این آرزوهای شما را برآورده کند
(ختفیف ویژه برای دانشجویان و دانش آموزان)
Center medicale colombus: 1140 Jean Talon East Montreal.Qc.H2R.1V9

Tel: 514.347.4353
WEBSITE: www.hypnohelpelio.com

EMAIL:ga_salimi@hotmail.com

مشاور امالک در مونتریال
 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
Registered Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی

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

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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مها
 مشجران عزیز

ـاو
هر چهارش ره رایگان

نبه،
حضوری:
ت
ک نفره یا
چ
ه
ا
ر
ن
ف
ر
ه
در مرکز ش
ه
ر
ی
ا
د
ر
و
ست آیلند
تلفنـی :

ان نیازی
ریدار
آیا می دانستید خ ندارند؟!
•
پورسانت
ه پرداخت
ریداران:
ب
ه ما به خ
• هدی
نه محضر
دالر هزی
1200

ه

ر روز هفته

اوکازیون عـالی

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

برای زندگی و یا سرمایهگذاری

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
 Non residentsبا کمترین پیش پرداخت
هدیه ما به خریداران 1200دالر هزینه محضر

Water front Apartment
Île-des-Soeurs
only 220000$

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
Centre-Ville

دکترریموندرضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده :اورژانس

پزشکان خانواده:

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

دکتر مهری حیدری

پزشک خانــواده

جراح دندانپزشک

جراح دندانپزشک











دانا
مظفری 


مهبد







دندانپزشک
جراح
دکتر

بدون وقت قبلی
Family Physician

)(Without Appointment

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors

پزشکان متخصص:

Dr. Mehri Heidari D.M.D.

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.



Dr. Shahrouz Rezania
D.M.D.
Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mahbod
Mozafari Dana D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.






















 

جراح ارتوپدی،روانپزشک،گوش و حلق و بینی ،قلب ،جراح
 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
عمومی،متخصصزنان،جهازهاضمه،انکولوژیست،
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
جراح کلیه و مجاری ادرار ،بیماری های عفونی و...
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
 کاشتن دندان Implant
  
OPTHAMOLOGIST
 ONCOLOGIE:
 MALADIES INFECTIEUSES
Root
 درمان ریشه Canal
Dr. Samir Antaki
Dr. George Wakil
Dr. A.-F. Doss

Invisalign
 ENDOCRINOLGUE:
 ORL:
 PSYCHOLOGUE:
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
Dr. Jack Elstein
Dr. Samir Abboud
Dr. Mahnaz kazemi

 کشیدن و جراحی دندانهای عقل 
New
  
UROLOGUE:
 GASTROENTÉROLOGUE:
 ACUPUNCTEUR & LASER:
 دندان اطفال
Dr. Jean-Louis Bourque
Dr Joseph Loutfi
Dr. Bahman Fashipour
Rapid Orthodontics









 ALLERGIE:
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:  PODOLOGUE:
 گذاشتندندانهای مصنوعی
Dr. Phil Gold
Dr. Théodore Kass
Dr. Ata Ansari
(Implantهمرنگ دندان)
 پر کردن دندان ها

CARDIOLOGUE:
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:  NUTRITIONISTE :
CEREC AC Bluecam 
Dr. Abed G Kahwati
Dr. Naji Wakil (spécialité
Nasim Saberi, RD (Counseling
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1834 Ste Catherine W. Suite 200
)Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy
Zoom 2 ACP
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 Tel : (514) 933-3337
مدیکال
های
بیمه
7روز
Tel.: (514) 933-8383
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1253
Rue Guy
Guy Concordia
Montreal, Qc. H3H 2K5































































 

www.ismapquebec.com
























 Lumineers Veneer

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

CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow

 GYNÉCOLOGUE:
Dr. Michael Ah-Sue
 ORTHOPEDIE:
Dr. Faramarz Dehnade









انستیتوعالیپزشکیمکملوبهداشت

L’Institut Supérieur de Médecine Alternative et Podothérapie

«انستیتو عالی پزشکی مکمل و بهداشت پا» ،موسسه جدیدی است که یک
دوره چهار ســاله دکترای ناتوروپاتی (با تز قابل چاپ) و یک دوره کوتاه
مدت برای رفع مشکالت ناخن و بهداشت پاها و دروس تخصصی دیگری
را از طریق اینترنت (یا توسط پُست) ارائه می دهد.
-----------------------------------------------------------فــارغ التحصیالن مــی توانند به این دوره به ویژه برای هم میهنان
عضویت رســمی انجمــن های عزیزی که در رشته های پزشکی
ناتوروپاتی و پودولوژی استان کبک تحصیل کرده اند و مدارکشان تائید
در آمده و در مقابل ارائه خدمات نشــده و یا درجه تسلط آن ها در
و دریافت حق الزحمه به بیماران تکلم به یکی از زبان های رسمی
رسید بدهند؛ که این رسید هم
این کشــور (انگلیسی -
مورد قبول شرکت های بیمه
فرانســه) کافی نبوده و
بوده و هم به هنگام محاسبه
یا اصوال هموطنانی که
مالیات ساالنه شخص ،توسط
قصد مهاجرت و اشتغال
وزارت دارائی اســتان کبک
در کانــادا را دارند ،می
و کشور کانادا قابل پذیرش
تواند کارســاز باشد تا
خواهد بود.
بتوانند به کار مشغول
دانشــجو می توانــد دوره کوتاه شوند.
مدت بهداشت پا را به زبان پارسی همچنین فارغ التحصیالن نیازی
گذرانده و دیپلم کانادائی دریافت به داشــتن کلینیک هــم ندارند
نماید.
و می توانند بــرای ارائه این گونه

خدمات به منازل افــراد نیازمند
برونــد و کــرم و ســایر داروهای
طبیعی بهداشت پا را نیز بفروشند.
-------------مدت زمــان درمان در حدود یک
ساعت ودستمزد این گونه خدمات
Guy
 70دالر می باشد.
لطفاً برای کسب اطالعات بیشتر و
ثبت نام با ما تماس بگیرید:
www.ismapquebec.com

گیورگیزنیا
نینوسNew

عضو دایمى كانون بین
املللى مهندسین نفت

1834 Ste-Catherine W., Suite 200
Montreal, Quebec H3H 1M1
Tel.: (514) 933-3337, Fax: (514) 933-2861

www.clinique-arya.com

Facebook:groups/medecinesalternativespodotherapie
-----------------------

Institut supérieure de
Médecines Alternatives et
Podotherapie
1900 Avenu Mailloux
Suite 035
Québec –Québec G1J 5B9

Tel: 418-614-1300
Fax : 418-977-6778
ismap@ismapquebec.com

Cell.: (514) 816-4080
مشاور امالک :مسکونی و جتاری در آمریکای شمالی
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن
با جتربه طوالنی در امور مدیریت بازاریابی

برای آگاهی از اوکازیون های استثنائی
برای زندگی و یا سرمایهگذاری همین امروز با ما متاس بگیرید:
Ninous Givargiznia, BSc. Real Estate Broker

RESTAURANT
ONYX INC
________________
|Tel.: (514) 585-2029

20

6195 ST-JACQUES W.

CENTURY 21 Max-Immo
620 boul. St-Jean, Suite 202

Office: (514) 990-4666 X594
Pointe Claire, QC H9R 3K2
ngivargiznia@gmail.com
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دکتر الهام خیاط
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دکتر کاملیا امامیان

Dr. Kamelia Emamian

Dr. Elham Khayat

Lease or Purchase Pre-Owned Vehicles
Lowest Price Guaranteed

SPRI
PRO NG
MOTIO
N

بوتاکس | فیلر |  | PRPاسکلروتراپی | لیزر

2014 BMW X1
Aut, Leather, Panoramic Roof - 32,000Km
$25,995
or $167 bi-weekly

2016 Mercedes-Benz C300
4 Matic, Aut, Leather
15,000 Km
$41,990
or $262 bi-weekly

2014 Lexus IS250
Aut, Leather, Roof
113,000 Km
$26,990
or $190 bi-weekly

2014 Honda Accord LX
Aut, A/C, Camera
59,000 Km
$18,399
or $118 bi-weekly

2014 Mercedes-Benz
ML350 Bluetec
4WD, GPS, Camera
118,000 Km
$43,990
or $276 bi-weekly

2014 Nissan Pathfinder
Platinum
4WD, GPS, Camera,
DVD, 7 Place
120,000 Km
$26,995
or $174 bi-weekly

برنامه های فاینانس و لیزینگ ویژه تازه واردین

برای دریافت اطالعات بیشتر از سایت اینترنتی ما بازدید فرمایید:
www.eleganceleasing.com

مشاوره رایگان

_________________
6400-A St-Jacques W.

_________

------------برای دریافت اطالعات بیشتر،
همین امروز با ما تماس بگیرید:

175 Stillview, Suite 135

Montreal, Qc. H4B 1T6
)(2nd floor

Pointe-Claire Qc., H9R 4S3

Tel.: 514-677-5875

Tel.:
514-482-4500
sale@eleganceleasing.com

www.royalrejuvenation.ca

مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه
خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

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

اوکــــازیونعالی
خانه برای فـــروش
خانه در منطقه

Dollard des Ormeaux
كامال مرمت و به سازی شده در ٢٠١٦

به علت جابجايى به شهر ديگر
بفروش ميرسد.

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

لطفامتقاضيانخريد

با ما متاس حاصل فرمايند:

مسعودهاشمی

مهندس راه و ساختمان
از پلی تکنیک تهران
با  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

پیش
پرداخت
down
payment
خانه را
هم مـا
می پردازیم!
آقاى شادزیک

Tel.: 514-647-1601
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شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC

فتوشاپ

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

نرخ ها
برا ی ویژه
ی
با اضافه
ر
و
ه ایی
م
ا
ف
ر
س ان

 امریکا و سایر نقاط جهان، سراسر کانادا،ایران

Tel.:514-234-3399
info@loadextransport.com

برتری
ن
و
م
ر
غ
و
ب ترین
سنگ های
گ
ر
ا
ن
ی
ت
،
کوارت

ز

Fax.:514-685-3168

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

www.loadextransport.com

سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما
________________

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
:با ما متاس بگیرید

514-952-7400
514-694-9692

BRIQUETAGE —
MAÇONNERIE

michael
est un super

macon
il est diplômé

access

FORMATION PROFESSIONNELLEکارآموزیحرفهای
PROFESSIONAL TRAINING
SEPTEMBRE / SEPTEMBER

OCTOBRE / OCTOBER

date

date

12 Computerized Accounting

3 Home Care Assistance

12 Double DVS Secretarial / Accounting

3 School Daycare Educator

16 Sales Representation
MAI / MAY (date to be confirmed)

19 Masonry - Bricklaying
26 Pharmacy Technical Assistance

MORE DETAILS HERE WWW.ACCESS.RSB.QC.CA

LEARN
FRENCH
OR ENGLISH

Cours offert en anglais
Courses offered in English

رایگان

for free!

فرانسوی و یا انگلیسی بیاموزید

INSCRIVEZ-VOUS
MAINTENANT,
les places sont limitées.
REGISTER NOW,
limited places available!

Automobile Mechanics

Centre de formation professionnelle
et d’éducation aux adultes
brillant comme vous l’êtes

access.rsb.qc.ca · 450 676-1843,
poste 7485
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شکایت یک میلیارد دالری گروه اسرائیلی علیه فیسبوک
بی بی ســی :یک گروه
اسرائیلی با طرح شکایت
علیه فیسبوک ،خواستار
پرداخــت یــک میلیارد
دالر غرامت از سوی این
شــرکت به خانواده های
کشته شــدگان حمالت
فلسطینی ها شده است.
این گروه کنشــگر که "شورات
هادین" نــام دارد ،فیس بوک را
متهم کرده که به گروه هایی چون
حماس اجازه داده تا با اســتفاده
از این شبکه اجتماعی به "ترویج
خشــونت" بپردازند و در نتیجه
"قانــون ضد تروریســم" ایاالت
متحده را نقض کرده است.
گروه فلســطینی حمــاس این
شکایت را "تالشی اسرائیلی برای
حق الســکوت گرفتن" از فیس
بوک دانسته است.
کشته شــدگانی که در شکایت

گروه اسرائیلی از فیس بوک مورد
اشاره قرار گرفته اند ،دارای ملیت
آمریکایی بوده اند .تیلور فورس ۲۸
ساله ،که در ماه مارس گذشته با
ضربهچاقوییکفلسطینیکشته
شد ،از جمله این آمریکاییهاست.
سایر افراد مورد اشاره ،شهروندانی
با تابعیــت دوگانه اســرائیلی و
آمریکایی بوده اند که در طول دو
سال اخیر ،در جریان حمالتی در
تل آویو ،بیت المقدس و سرزمین
های اشغالی کرانه غربی رود اردن
کشته شده اند.

دی جی بین المللی
با جدیدترین و
کاملترینآلبوم
آهنگ های ایرانی وخارجی
 DJالکاپون
(تیمور)
درخدمت ایرانیان گرامی

Tel.: (514) 692-0476
www.facebook.com/
djalcapone.taymour

در شــکایت گروه شورات
هادیــن آمده اســت که
فیــس بــوک "آگاهانه"
تریبونی را برای "گروه های
تروریســتی" فراهم کرده
تا از طریــق آن به "برقرار
ارتباط ،عضو گیری ،طراحی
و اجرای حمالت و وحشت
آفرینی"بپردازند.
سامیابوزهری،یکیازسخنگویان
حماس،در مقابل اسرائیل را متهم
کرده که از طریق شکایت اخیر،
می کوشــد فیسبوک را به یک
"ابزار جاسوسی علیه فلسطینی
ها" تبدیل کند.
وی افزوده که در گذشته ،برخی از
سیاستمداران و سربازان اسرائیلی
بــر روی فیــس بوک و شــبکه
های اجتماعی دیگر "به کشتن
فلسطینی ها مباهات کرده اند".

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!

www.access.rsb.qc.ca

LEARN FRENCH
رایـگان*!FOR FREE

COURS D’ANGLAIS
کالسهای *! GRATUITS

*Registration fees apply

*Des frais d’inscription s’appliquent

فرانسوی
بیاموزید

French courses
Call 450 443-6576

Centre de formation professionnelle
et d’éducation aux adultes

انگلیسی
رایگـان*

brillant comme vous l’êtes

7900, boul. Taschereau, édifice C / Building C
Brossard, Québec J4X 1C2 450 443-6576

Cours d’anglais
Composez le 450 443-6576

INSCRIVEZ-VOUS
MAINTENANT,
les places sont limitées.
REGISTER NOW,
!limited places available
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زنــدگی...
 ۷نشانه آدمهایی که
افسردگی

پ
ن
ه
ا
دارند ن

\آدمهای افســرده نشانههای
روشنیدارند:
غمگین و افسرده و بیتوجه به
اطرافند.
اما آنهایی که افســردگی پنهان
دارند چطور؟
آنها ممکن اســت کــه خیلی
بیرونگرا و معاشرتی باشند .این
افراد میتوانند واقعیت را حتی از
متخصصان هم پنهان کنند.
چطور میشود آنها را شناسایی
کــرد و چطور میشــود به آنها
کمک کرد؟
بین  ۱۰تا  ۱۵درصد مردمی که
افســردگی حاد دارند ،دست به
خودکشی میزنند .با وجود این
برخی از مردم ممکن است آن را
نادیده بگیرند و هرگز افسردگی
خــود را فاش نکننــد .خیلی از
آنها شخصیت اجتماعی متفاوتی
دارند که با آنچه در درونشان می
گذرد فرق دارد.
ممکن است شــما هم آدمهایی
را بشناســید که افسردگی خود
را پنهان میکنند .با خواندن این
متن میتوانید عالمتهایی را پیدا
کنید که نشان میدهند مشکلی
وجود دارد.
یادتان باشد که وجود این عالمت
ها نشانه قطعی افسردگی نیست.
اطرافیان هم درمانگر افراد افسرده
نمیتوانندباشند.
نقــش آدمهای اطراف آنجا مهم
اســت که با پیدا کردن نشانهها،
فرد را تشــویق بــه مراجعه به
متخصص کنند و به او دلگرمی
بدهند که کنارش خواهند بود.
•
 -۱ممکن است برونگرا و خوشحال
به نظر برسند

محققان مرکز پزشکی دانشگاه
روچستر دریافتهاند که تشخیص
افســردگی زمانی که افراد دچار
«افسردگی شاد» هستند ،دشوار
اســت؛ به خصــوص وقتی فرد
افسرده مسن باشد.
این گــروه تحقیقاتی بر این باور
اســت که برای برونگراها دشوار
است که افسردگی خود را نشان
بدهند .اما نباید تصور کرد که یک
فرد برونگرا و اجتماعی نسبت به
افسردگی ایمن است.
بایــد حواسمان به نشــانههای
هشداردهنده باشد و بیش از همه،
شنونده خوبی برایشان باشیم.
•
 -۲ممکن است افسردگی خود را
پنهانکنند

مسایل فرهنگی در میزان نشان

تراژدی این است که هیچ کس
منیتواند به سادگی نشانهای از
افسردگی در این اشخاص بیابد.

دادن افسردگی موثر است.
تحقیقات جالبی دربــاره رفتار
اروپاییها و استرالیاییهادر مقابل
افسردگی انجام شده است.
مثال در استرالیا ،باورهای غلطی
درباره افســردگی وجود دارد که
باعث میشود بســیاری از افراد
مبتال آن را آشــکار نکنند .آنها
ممکن اســت از مطــرح کردن
افسردگی خود دچار شرمندگی
باشــند یا بترســند که کارشان
را از دســت بدهند یا نتوانند از
مرخصی بیمــاری خود به دلیل
مشکالت مربوط به روان استفاده
کننــد .دلیلش این اســت که
اســترالیاییها  ۱۴روز مرخصی
به دلیل افسردگی میگیرند در
حالی که اروپاییها میتوانند ۳۶
روز مرخصی باشند.
•
 -۳ممکـــن است نیاز به
درمان ترسها و بیمــاریهای
گذشته داشته باشند

یک آدم موفق را تصور کنید که
بچههای خوبــی دارد ،کار عالی
و ازدواجــی موفق .بــا این حال
همچنان ممکن است که بخش
دردناکی در زندگی گذشته این
شخص وجود داشــته باشد که
هرگز به طور کامل درمان نشده
است.
روانشناسان نام مخففی برای این
گروه اشخاص برگزیدهاند:
«فردی که افسردگیاش را به
نحو عالی پنهان کرده».
اعتماد به نفس و شادی بیرونی
این افراد در تضاد آشــکار با آن
چیزی اســت که در درونشان
میگذرد.
در چنین شرایطی ،مشکل آنها
اغلب نادیده گرفته میشــود؛ به
خصوص از سوی خودشان.
با این حال این افراد حتی ممکن
استدست به خودکشی بزنند.
تراژدی این است که هیچ کس
نمیتواند به سادگی نشانهای از
افسردگی در این اشخاص بیابد
و فــرد مبتال هــم هرگز جرات
نمیکند که با کسی در این باره
حرف بزند .بــه همین دلیل ما
همواره باید دوست یا فرد عزیزی
را که درباره خستگی و اضطرابش
حرف میزند جدی بگیریم و به
حرفهایش با دقت گوش دهیم.
•
 -۴ممکن است عادتهای غذایی
غیرعادی داشته باشند

بسیاری از کارشناسان معتقدند
کــه ارتباط محکمــی میان
اختالالت تغذیهای و افسردگی
وجود دارد.
اینهادو بیماری مختلف هستند
که یکی از آنها ممکن است منجر
به دیگری شود یا همزمان با هم
رخ بدهد.
ایــن روزها تعداد افــرادی که از
اختالالت تغذیه رنــج میبرند
به مراتب بیشتر شده است .این
موضوع میتواند دالیل مختلفی
داشــته باشد مثل فشــارهای
رســانهها ،تصورات افراد از شکل
بدن و افسردگی.
اگر متوجه این نکته شــدید که
یکی از عزیزانتان دچار تغییرات
عمدهای در غذا خوردنش شده،
با او حرف بزنید و تشویقش کنید
که دنبال درمان باشد .افسردگی
پنهــان ممکــن اســت یکی از
دالیلش باشد.

•
-۵ممکن است شادیشان الکی
باشد

اغلب ،افرادی که دچار افسردگی
پنهــان هســتند ،نســبت به
چیزهایی که قبال به آنها عالقه
داشتند و هیجان نشان میدادند
بیعالقه میشوند .اگر کسی ادعا
کرد که قطعا افسرده نیست اما
دیگر به چیزی اهمیت نمیدهد،
این موضوع میتواند نشانه مشکل
مهمتری باشد .از آنها بخواهید که
درباره مشکلشــان حرف بزنند.
این نخستین قدم درمان است.
•
 -۶ممکن است خشمگین و عصبی
به نظر برسند

مــا معمــوال افســردگی را با
نشــانههایی مثــل غمگینــی،
ناامیــدی ،ســودازدگی و گریه
میشناسیم .اما نشانههایدیگری
هم وجود دارد که اغلب ناشناخته
میمانند چون آنها را به عنوان یک
طغیان موقتیدر نظر میگیریم.
مثال ما فکر می کنیم اگر کسی
خشمگین شده ،صرفا در لحظه
عصبانی است اما در واقع خشم
هم شیوهای برای بروز افسردگی
است .بسیاری از افراد از این شیوه
برای بیان افسردگیشان استفاده
میکنند.
•
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نیلوفرجعفری
این نوشــته راهنمایی اســت
برای والدینی که نمیخواهند
نوجوانشــان را در شبکههای
اجتماعی شرمسار کنند یا باعث
شوند آنها شبیه احمقها به نظر
برسند.
•
مساله «بحث»

هــر نوجــوان قبــل از اینکه
اجازه دسترســی بــه اینترنت
را داشــته باشــد باید تحمل
«بحث» را داشــته باشد .این
یعنی مجموعهای از هشدارها
و تذکرات را از قبل به نوجوان
بدهید .مثــا یک نوجوان باید
بداند که کسی که نمیشناسد
دوستش نیســت یا چیزی را
که ممکن اســت بعدها باعث
پشیمانیاش شود،در رسانههای
اجتماعیمنتشرنکند.
والدین چیزهایی را که نوجوان
بارها شــنیده اســت هشدار
میدهند اما در برابر چیزهای
مهمی مثل خطرات پورنوگرافی
و تاثیر منفی آنچه درباره بدن
در اینترنت تبلیغ میشــود و
خطر خشــونتهای اینترنتی،
سکوتمیکنند.
•
ادعای بیمورد

والدین میگویند« :موقع شام
وقت باال و پایین کردن گوشی
تلفــن نیســت» در حالی که
خودشــان ایمیلهــا را جواب
میدهند ،وضعیت هوا را بررسی
میکنند یا روی گوشی وضعیت
نتایج فوتبال را کنترل میکنند
اما بچهها باید موقع غذا سکوت
کنند و آداب دان باشند.
یا پیش میآید که پدر یا مادری
به فرزنــدش بگوید «اگر کمتر
وقتت را در تلگرام و اینستاگرام
تلف میکردی اوضاع یادگیری
زبان یادرسهایت خیلی خیلی
بهتر بود».
یک نکته جالب دیگر این است
که والدین معموال محتوا و اخبار
منتشر شدهدر اینترنت را جعلی
میدانند و دائم میخواهند در
برابر هز اطالع تازهای یادآوری
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کننــد کــه
«سندش کو؟ یا
باور نکن!»
امــا در عیــن
حال خودشان
ممکن اســت
بــه چیزهای
بی پایه اشــاره
کنند مثال «آیا
مید ا نســتی
چشــم شــتر مرغ از مغزش
بزرگتر اســت؟» یا «میدانی
راه تشخیص فلفل دلمهای نر و
ماده چیست؟» یا «میدانستی
بیماریای به اسم سرطان وجود
ندارد و این فقــط یک نوع راه
تجارت است؟»

«آیا
میدانستی
چشم شتر
مرغ از
مغزش
بزرگتر
است؟»

•
فخر فروشی

صفحه اجتماعــی مادر اینطور
نشــان میدهد که او مادر دو
دختر دوســت داشتنی است؛
آنها هر دو نوازنده ،ورزشــکار و
تحصیلکرده هستند .و آخرین
پست او درباره یک آخر هفته
خوشحال و شاد در کنار خانواده
است .اما مادر هیچ وقت به این
واقعیت اشاره نمیکند که یکی
از دخترانش بیــش از یک ماه
است که سازش را رها کرده و
یا دیگری مدتهاست وضعیت
درسیاش افتضاح است!
کســی هم خبر نــدارد که در
تعطیالت آخر هفته شاد ،جرو
بحثی پیش آمده که همه باهم
قهر کردهاند.
پدر و مادرها اغلب از رسانههای
اجتماعی در دسترسشان برای
نمایش یک خانواده غیر واقعی
اســتفاده میکنند .آنها نتیجه
درخشان امتحانات پایان سال
فرزندشــان را با عنوان «پسر
فوقالعــاده من به تــو افتخار
میکنــم» روی صفحههــای
اجتماعی منتشر میکنند و آن
را شایســته تقدیر میدانند در
حالی که واقعیتها آمیخته با
رویاپردازی و آرزومندیهاست.
اما من به شما توصیه میکنم
این کار را نکنید.

 -۷ممکن است دچار کمخوابی
نشانه هشدار باشــد .اختالالت مشــکالت خواب و افســردگی
باشند
خواب نشــانهای از یک مشکل ارتبــاط نزدیکی به هــم دارند.
بنابراین اختالالت خواب را نایده
اگر فرد عزیز شــما از کمخوابی عمیقترهستند:
شکایت میکند یا حتی از خواب مشــکالتی مثــل اضطــراب ،نگیریــد .در بســیاری از موارد،
افســردگی آنقدر نادیده و دست
زیاد ،این موضــوع میتواند یک بیخوابی و افسردگی.
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•
ربودن صفحه فیس بوک

به همیــن ترتیب از صفحه
فیس بــوک فرزندتــان به
عنوان یک راه برقراری ارتباط
استفادهنکنید.
این اشتباه است .سعی نکنید
چیزی را در شبک ه اجتماعی
خودتان یــا فرزندتان جعل
کنید و یا حتی نوشتن چیزی
مثل «ســام ،امروز ســرحال
نبــودی .امیدوارم بهتر شــده
باشــی .خیلی دوســتت دارم
مامــان» ،یک اشــتباه محض
است.
بــه این توجه کنیــد که همه
دوستانش این نوشــته را می
بینند و این یکی از بدترین نوع
احساس شــرم و خجالت برای
یک نوجوان است .حتی اگر این
یک پیام خیلی مثبت و سرشار
از محبت باشــد .چه لزومی به
این کار است وقتی میتوانید به
او یک پیام خصوصی بدهید؟
عــاوه بر این منتشــر کردن
تصویر خانوادگی با حضور فرزند
نوجوانتــان آن هم وقتی از او
اجازه نگرفتهاید،درست نیست.
شما اوقات خوشی را با هم در
پارک و مهمانــی گذراندهاید.
این خیلی هم عالی اســت .اما
منتشــر کردن تصویــر آدمها
بدون اجازه و درخواست آنها کار
واقعا زنندهای است .ممکن است
نوجوان به شما توضیح بدهد که
چرا دلش نمیخواهد عکسش
را بــا اعضای خانواده منتشــر
کنید و چرا این باعث خجالتش
میشود.
با این حال پدر و مادر با تعجب
و ناباوری میپرســند« :اما تو
همیشه سلفیهایت را منتشر
میکنی».
چیزی کــه والدین درک
نمیکنند این اســت که
نوجوانها هر عکســی را
بعد از فرآینــد بیرحمانه
غربالگری و با حساســیت
زیادمنتشرمیکنند.

کم گرفته میشود که نتیجه بدی
به بار میآید.
منبع:ایندیپندنت
 ۱۵تیر ۱۳۹۵
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دیــــدگاه...
«آیا هیالریکلینتون دارای صداقتی است که
بتواند در راس دولت آمریکا قرار گیرد؟!»
شایستهالهامی(مونتریال)

 9جوالی :آشــوبهای چند
روز گذشته بمناسبت کشته
شــدن دو سیاهپوســت به
دست پلیس و تظاهرات های
بعدی که منجر به کشــته
شــده  5و زخمی شدن 7
پلیس شد ،باعث گردید که
خبر دیدار تصادفی (!) خانم
لورتا لینچ ،وزیر دادگستری
آمریکا با بیل کلینتون و همسرش
در باند فرودگاه فینکس ،آریزونا
(و گفتگــوی آنهــا در مورد نوه
هایشــان!) و همزمانــی آن بــا
بازجویی قضائی  3ساعته هیالری
کلینتون توسط پلیس فدرال ،از
خبرهای اصلی کنار برود.
بعضی وقتها همزمانی این حوادث
با مســایل سیاسی خیلی مهم،
انسان را به حیرت می اندازد.
موضوعات سرنوشــت ساز مردم
دنیا و جلوگیری از جنگی دیگر
بهیچوجه از ذهن صلح دوستان
آمریکائــی کنار نمیرود و تا آنجا
کهدر تواندارند کوشش میکنند
مردم آمریکا را به عواقب وخیم
یک انتخاب غلط که ممکن است
به فاجعه منجر شود ،آگاه سازند.
روز هشتم جوالی آقای پاتریک
بیوکنان  Patrick Buchananدر

سایت Information Clearing
 »»Houseمقاله ای تحت عنوان:
«آیا هیالری اخالقاً فاقد صالحیت
برای رئیس جمهور بودن است؟»
نوشته است.
در زیر خالصه ای از این مطلب
به نظرتان می رسد:
پاتریک بوکنان می نویسد:
آیــا هیــاری دارای صداقت و
درســتی اســت کــه بتواند در
راس دولت آمریــکا در قرن 21
قرار بگیرد؟ این ســئوالی است
که جیمــز کومی ،رئیس پلیس
فدرال (اف بی آی) از گزارشــی
کــه کارمنــدان او در تحقیقات
قضائی بخاطر رسوائی ایمیل های
شــخصی هیالری بدست آورده
بودند ،مطرح میکند.
طفره رفتن هیــاری از جواب
دادن بــه ســئواالت اف بی آی

موجب تعقیــب قانونی او
است و این ســهل انگاری
در اداره اسرار امنیت آمریکا
باعث ساقط شدن و توقف
مبارزات انتخاباتی او خواهد
شــد .کومی اظهار میکند،
هیالری در مــورد تصویب
وزارت خارجه برای استفاده
از «سرور» شخصی در خانه
اش دروغ گفته است.
کومــی ادامه میدهــد :هیالری
دروغ میگوید کــه او فقط یک
سرور شخصی داشته و اسناد و
مدارک طبقه بندی سری بجائی
منتقل نشــده است .هیالری باز
هم در مــورد اینکه تمام ایمیل
های مربوط بــکارش را به اداره
ارسال کرده اســت دروغ گفته
اســت چون اف بی آی میگوید
که هزاران ایمیل فرستاده نشده
است.
هیالری گفته اســت که ایمیل
ها در جای امنی نگاهداری شده
است ،که آن هم دروغ بوده ،زیرا
رژیم هــای متخاصمی که با او
در ارتباط بودند به این سیستم
ایمیلیدسترسیداشتند.
{>> ادامه در صفحه}31 :

RESTAURANT ONYX
6195rue St-Jacques ouest H4B 1T7
)514(585-2029

آنیکس
ایرانی
رستوران NDG
$15.50
ر قلب
$15.50
د هر روز
شب $15.50
ر تا 10
$18.50
ظه
$19.50
ساعت  12امست
از
یرای ش
$20.50
پذ
Hors-d'œuvres
$8.50
$8.50
$4.50
$4.50
$4.50

KASHKE BADEMJAN
MIRZA GHASEMI
SALADE SHIRAZI
SALADE DU JOUR
MASTE MOOSIR

LES PLATS PRINCIPAUX

MENU DU JOUR
Lundi – GHEIMEH
Mardi – CHOIX DU CHEF
Mercredi – GHORMEH SABZI
Jeudi – FESENJAN
Vendredi - SABZI-POLO & MAHI
Samedi - BAGHALI-POLO & MAHICHEH

Les Desserts
GÂTEAU DU CHEF $3.25
THÉ NOIR
$6.50

Thé pour deux servi avec cube de sucre
les dates et le cristal de sucre

CAFÉ

2.25$

**Tous nos plats principaux sont servis avec du riz au safran

À
Koobid MIDI
eh San
dwich
+
S
)Tip et oda
Tax Inc
(luses

$8.50

TAKE OUT ONLY

KOOBIDEH $15.50
MINI KOOBIDEH $11.50
JOOJEH KEBAB $16.50
BARG $23.50
CHENJEH KEBAB $23.50
BULGARI KEBAB $24.50
SOLTANI $27.50
VAZIRI $21.50
ZERESHK POLO $15.50
ONYX I $45.50

Un plat spécial pour deux (deux brochettes de Koobideh, un Joojeh et un
(Barg servi avec de la tomate grillée + 2 salades et 1 entrée

ONYX II $65.50
Un plat spécial pour trois (trois brochettes de Koobideh, deux Joojeh et un
(Barg servi avec de la tomate grillée +3 salades et 1 entrée

DORDANEH $11.50
Un plat pour les enfants
une brochette de Koobideh ou Joojeh désossée
servi avec salede de fruits

LES SUPPLEMÉNTS

CHELO $5.00

Un plat supplémentaire du riz

LOGHMEH $4.50
Une brochette supplémentaire de Koobideh

ZERESHK $5.50
Un petit bol supplémentaire de bérberis
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«««« زنــدگی و سالمت »»»»

تغییرکوچککه
تفاوتیبزرگایجادمیکند

10

غذایی که بهتر
است خنورید

مبنای دنیا در تعادل است
و ما نیز باید بــر این مبنا
پیش برویم .مواد غذایی که
در زیر می آید به سالمتی
ما آسیب میرســانند که
اجتنــاب از آنها میتواند
ایده خوبی باشد!

شیرین حاوی مقادیر زیادی
شیرینکنندههایمصنوعی
هستند که هیچگون ه ارزش
غذایی ندارند .دمنوش میوه
را برای تســت طعم تازهای
که احساس خوبی به شما
خواهدداد ،امتحان کنید.
•

•

هنگامی که مکدونالد مواد
تشکیلدهنده سیبزمینی
ســرخکرده را منتشر کرد،
مــردم از اینکــه  17ماده
در تشکیل ســیبزمینی
سرخکرده دخیل هستند،
متعجبشدند.
•

کدام مواد غذایی به ما
آسیب می رسانند ؟
مارگــارین

گرچه این تصور وجود دارد
که مارگارین از کره سالمتر
اســت ،درواقــع مارگارین
پر از چربی غیر اشــباع یا
ترانس اســت ،که در عروق
خونی شما رسوب میکند و
کلسترول شما را باال میبرد.
بسیار بهتر است که از کره
در حــد اعتدال اســتفاده
کنید.
•
هاتداگ و گوشت
ساندویچهایفرآوریشده

این تکههای گوشــت که
کیفیت کمتری نیز دارند پر
از نیتریت ،طعمدهندههای
شــیمیایی ،رنگ ،و سدیم
بیش از حد هستند .دنبال
سوسیسهای فاقد نیتریت
بگردید و ساندویچ گوشت
خود را با پختن کمی مرغ یا
بوقلمون و ایجاد برشهای
نازکی از آن درست کنید.
•
پنیر های فرآوریشده

آن را در ورقههــای
پیچیدهشدهدر پالستیک یا
در قوطیهای قابل اسپری
دیدهایــد؛ ایــن غذاهای
مصنوعی حتــی مجاز به
عنوان پنیر
داشتن برچسب ِ
نشدهاند.
اگر شما ولع مصرف «ناچو»
دارید ،میتوانید سس پنیر
خود را با پنیر واقعی درست
کنید ،امــا از چیزی که ما
آن را «پنیر پالســتیکی»
مینامیم بر حذر بمانید.
•
نوشابههایشیرین

چراکالریکاذبوخالص
مینوشید؟ نوشابههای

سیبزمینیسرخکرده

ســـاالدهایفستفود

شــما با خود فکر میکنید
کــه در میان غذاهای مضر
حداقــل شــما همبرگر را
سفارش نمیدهید ،اینطور
نیست؟
اشــتباه اســت .برخــی
ســاالدها در فستفودها با
تمام چاشــنیهای اضافی
وســسهای چــرب روی
آنها حاوی کالری و چربی
بیشتری نسبت به همبرگر
و ســیبزمینی سرخکرده
هســتن د .آیا شــما قبل از
اینکه باور کنید گزینههای
یــک منــوی ســالم چه
چیزهایی هستند در مورد
آنها تحقیق میکنید؟
•
شیرینکنندههایمصنوعی

بسیار شــیرینتر از شکر
معمولی هستند که منجر به
افزایش میل شدید به شکر
میشــوند .آنها همچنین
با ایجاد مشــکالت عصبی
و ســرطان ارتبــاط دارند.
برای اجتناب از ولع مصرف
شــیرینی ،کمــی خوردن
میــوه را امتحــان کنید!
شیرینکنندههای طبیعی
مانند عســل یا شربت افرا
نیز ،البتــه در حد اعتدال،
یهستند.
جایگزینهاییعال 
{>> ادامه در صفحه}28 :

وقتی میخواهید چیــزی را در زندگیتان
تغییر دهید ،به نظر ســخت میآید .چه ۲۵
کیلو کم کردن از وزنتان باشد ،چه تغییر کار،
شروع یک بیزنس جدید یا خانهتکانی ،خودتان
میدانید که باید این تغییر را انجام دهید...
ولی شروع کردن خیلی سخت است.
چیزی که باید بدانید این است که الزم نیست
از همــان ابتدای کار تغییراتــی بزرگ ایجاد
کنید .تغییرات کوچک و ساده معموالً بهترین
راه برای پیش رفتن هســتند چــون پایدار و
قابلکنترلانــد و بعد از کمی تالش برای آنها
زود خسته نخواهید شد.
•
 .۱ساعت تان را نیم ساعت زودتر کوک کنید.

هیچوت وقت کافیدر یک روز نخواهیدداشت،
مخصوصاً وقتی میخواهید کاری جدید شروع
کنید .شاید دوست داشت ه باشید یک داستان
بنویســید ،ورزش کنیــد وقتی بــرای دعا و
مدیتیشنبگذارید.
به جای اینکه برنام ه روزانهتان را شلوغ کنید،
چرا نیم ســاعت زودتر از خواب بیدار نشوید؟
یک  ۳۰دقیقه اضافه همه چیز رادرست خواهد
کرد.
•
 .۲قبل از شام  ۲۰دقیقه پیادهروی کنید.

همه ما میدانیم ورزش کردن تا چه اندازه مهم
است ،مخصوصاً برای باال بردن سطح انرژی و
پایین آوردن احتمال ابتال به بعضی بیماریها.
ولــی واقعاً چند درصــد از ما تالش میکنیم
ورزش را به شــکل یک عادت در زندگیمان
درآوریم؟
به جای اینکه با یک برنامه سخت و طاقتفرسا
شــروع کنید که احتماالً یک یا دو هفته هم
بیشــتر قدرت انجام آن را نخواهید داشت ،به
دنبال یک تغییر کوچکتر باشید:
 ۲۰دقیقه پیادهروی در روز قبل از شــام را به
برنامهتان اضافه کنید .میتوانید تا سوپرمارکت
محــل بروید و ســبزیجات مــورد نیازتان را
خریداری کنید یا چند دور داخل کوچه باال و
پایین بروید.
•
 .۳همیشه یک بطری آب روی میــزتان باشد.

•

 .۴ریموت کنترل تلویزیون
را جایی مخفی کنید (و یک
کتاب روی میز جلوی مبلتان
باشد).

تماشــا کردن تلویزیون هیچ
اشکالی ندارد ،ولی برای خیلی
از ما تلویزیون بــه یک فعالیت
همیشگی تبدیل شده است.
خیلی ساده است که وقتی از سر
کار به خانه میآیید ،روی مبل لم دهید و بدون
هیچ فکری ریموت کنترل تلویزیون رادردست
بگیرید.
اگر میخواهید این عادتتان را تغییر
دهید ،ریموت کنترل تلویزیون را جایی
دیگر بگذاریــد .آن را در یک کابینت یا
طاقچه باال و دور از دسترس مخفی کنید.
به این ترتیب برای تماشای تلویزیون باید
یک تصمیم جدیتر بگیرید.
میتوانید یک کتــاب هم روی میزتان
داشــته باشــید که برایتان جایگزین
آیا بیشــتر از زمانی که باید در فروشگاههای
تماشای تلویزیون شود.
موادغذایی وقتی میگذارید؟ آیا بعد از این همه
•
کنید.
بندی
ه
بست
کار
سر
برای
را
ناهارتان
.۵
وقت گذاشتن وقتی به خانه میآیید میبینید
ســعی دارید پول پسانداز کنید و سالم غذا بعضی چیزها را فراموش کردهاید؟
بخورید؟ پس از خوردن ســاندویچهای بیرون در ایــن مورد کمی برنامهریزی واقعاً کمکتان
خــودداری کرده و خودتــان ناهارتان را آماده خواهد کرد .به چیزهایــی که میخواهید در
طول آن هفته بخورید فکر کنید و لیستی از
کنید.
اینکه خودتان در خانه برای خودتان ساندویچ موادغذایی که الزم اســت بخرید تهیه کنید.
درســت کنید فقط چند دقیقــه از وقتتان را فقط پنج یادهدقیقه زمان میبرد ولیدر مقدار
میگیــرد ولی در عوض هــم هزینه کمتری زیادی از وقتی کهدر فروشگاهها تلف میکنید،
داشته و هم میتوانید از موادغذایی سالم برای صرفهجوییمیکند.
خودتان استفاده کنید و میزان چربی و پروتئین •
 .۹کــارهایی که عقب میاندازید را اجنام
و کالری مصرفیتان را کنترل کنید.
دهید.
•
همه ما خیلی کارهــا را عقب میاندازیم ،چه
پ رفنتهایتان را کمتر کنید.
 .۶کـــافیشا 
خیلی از ما عادت داریم هر روز سر راهمان به یک تماس تلفنی باشد ،چه مرتب کردن میز
محلکار صبحانهمان را از کافیشــاپها تهیه کارتان ،برطرف کردن چند مشکل کوچکی که
کنیم .احتماالَ قبلترها روزهایی که وقت برای در خانه وجود دارد و …
درســت کردن صبحانه نداشتهاید ،این کار را اگر بدانید با انجام دادن همین کارهای کوچک
بعنوان تفریح و تنوع انجام دادهاید ولی کمکم و خط زدن آنها از لیست کارهای روزانهتان تا
چه اندازه احساس خوبی پیدا میکنید ،متعجب
برایتان به شکل عادت درآمده است.
چند دالر در روز شــاید زیاد به نظر نرسد ولی خواهید شد.
هــر روز یک کار را انتخاب کــرده و انجامش
طی یک سال مبلغ قابلتوجهی خواهد شد.
چرا همیــن پولهایی که هر روز برای قهوه یا دهید:
صبحانهتــان به کافیشــاپها میدهید را در شاید فقط چند دقیقه از وقتتان را بگیرد ولی
حسابی پسانداز نمی کنید تا ببینید آخر سال بعــد از یک یا دو هفته خواهید دید یک عالم
چطور مبلغ قابلتوجهی برایتان میشود.
از کارهایــی که انرژیتان را میگرفت را انجام
دادهاید.
•
 .۷به جای المپهای معمولی از المپهای
•

احتماالً بارها و بارها شــنیدهاید که باید روزی
 ۶-۸لیوان اب بنوشید ولی آیا واقعاً آن را رعایت
میکنید؟
یکی از سادهترین روشهای برای نوشیدن آب
بیشتر در طول روز این است که همیشه یک
بطری آب روی میز کارتان داشــته باشید .اگر
آب در دسترســتان باشد احتمال اینکه آن را
بنوشید بیشتر خواهد بود چون خیلی وقتها
حتی بااینکه تشنهتان شــده است ،ولی برای کممصرف استفاده کنید.
خیلی از ما دوست داریم کاری در جهت حفظ
ی میکنید.
آوردن آب تنبل 
محیطزیســت انجام دهیم ولی نمیدانیم از
کجا باید شروع کنیم .یکی از سادهترین راهها
این اســت که همه المپهای مصرفیتان را
الز
م
ن
ی
با المپهای کممصــرف جایگزین کنید .این
س
تغی
ت
ی
ر
ا
ت
المپها نه تنها برای محیطزیست بهتر هستند،
یب
ز
ر
کنی
گ
د
ا
در پولتان هم صرفهجویی کرده و قبض برقتان
ی
؛
ت
ج
ا
غ
د
بهتـــ ییرا
تغییر چشمگیری خواهدداشت.
ت
ک
اگر در گذشته از این چراغها استفاده کرده
پی ـــــــرین را وچک
ولی به خاطر کم بودن میزان نور آنها را کنار
ش رفتن ه ه برای
گذاشتهاید ،دوباره امتحان کنید ،تکنولوژی
آنها طی این چند ســال پیشــرفت شگرفی
چون پای ستند
داشته است.
دار
و
قاب

ل
ک
•
ن
ت
ر


لاند

 .۸لیستی از موادغذایی موردنیازتان تهیه کنید.

 .۱۰از کسی تشکر کنید!

این تغییر آنقدر کوچک است که ممکن است
تصور کنید اص ً
ال ارزش انجام دادنش را ندارد.
ولی به ما اعتماد کنید ،واقعاً ارزشــش را دارد.
اینکه هر روز از کسی تشکر کنید ،چه یکی از
همکارانتان باشد ،یا یکی از دوستان یا اعضای
خانواده ،تاثیر مثبت قابلمالحظهای بر روابط و
شادی خودتان خواهد داشت.
به این فکر کنید که چقدر وقتی کسی زحمتی
که کشــیدهای را متوجه شــده و قدردان آن
باشد احســاس خوبی به شما میدهد .با یک
«متشکرم» گفتن ساده میتوانید همان حس
را بهدیگران منتقل کنید.
شــما چه تغییرات کوچک ولی موثر دیگری
میشناسید که به این لیست اضافه کنید؟
•

طبيعت نايلوني!

27

25 
1274
شماره  5135چهارشنبه4 سال23
1395
جوالي 2012
1433تیر25
رمضان
شماره 5
1391
مردادماه

ی
خ
چ
ا
له

13

www.paivand.ca since 1993

13

م
ی
ش
ه
ج
ا
ی
خ
و
بی

سال هجدهم شماره  5135چهارشنبه  4مردادماه  5 1391رمضان  25 1433جوالي 2012

خبرگزاری میزان -طبیعی است را باید در مکانی سرد ،خشک و
مردم فکر کنند که یخچال وسیله تاریک خــارج از یخچال قرار
ري ،كرد
پيدا
ســرما باعث
براي داد،
مناسبيفاســد
جایگزینجلوگیری از
خوبی برای
پالستيكي پيدا كرد
چونهاي
كيسه
شدن غذاســت ،اما کارشناسان تبدیلسریعنشاسته
تغذیه هشدار دادند که برخی از به قند می شود.
غذاها را نباید در یخچال قرار داد .به همین دلیل
در زیر فهرســتی از  15نوع مواد نباید ســیب
قديمه��ا وقت��ي براي خري��د ميوه به مغ��ازه ميرفتيم ،ميوهه��ا را داخل
پاكتهاي كاغذي قهوهاي رنگي ميريختند و تحويل مشتري ميدادند.
غذایی به نظرتان می رســد که زمینــی را در
پاكتهاي��ي كه از جنس كاغذ بود و قابل بازيافت در طبيعت نيز بود ،ولي
هــا ی
هــای
کیســه
نباید در یخچال قرار داد.
امروز وارد هر مغازهاي كه ميش��ويد از ميوه گرفته تا لوازم آرايش و كاالهاي
• مــوز
س��وپري همه چيز را داخل كيس��ههاي نايلوني قرار داده و تحويل کام ً
مش��تريبسته
ال
پالستیکی قرارداد
متوجه
وقتي
ولي
برسد
نظر
به
رفته
شسته
ظاهر
در
كار
اين
ش��ايد
دهند.
مي
قرار دهید که در این
جمعیت تولید و بازاریابی کانادا بلکه باید در صندوق
عمق فاجعه ميش��ويد ك��ه براي تفريح به يكي از تفرجگاههاي مث ً
ال
ش��مالآورد.
دوام می
با عــث صورت تا یک ماه
گزارش داد برای آنکه مواد مغذی هایی قرار گیرد که هوا در آن
كشور ميرويد .چشمتان روز بد نبيند چرا كه برخي از اماكن طبيعي پوشيده
نازيبا و • گوجه
تصاويرشود،
آن می
گندیدگی
ازخرابی
بسیار مفید موز برای بدن باقی جریانداشته باشد.
فرنگیبراي هر بيننده به
آزاردهندهاي را
است كه
فرش��يو نايلوني
بماند باید آن را خارج از یخچال • پیــاز
آورد.خارجی آن تغییر نمی نگهداری گوجه فرنگیدر یخچال
الیه
البتهمي
وجود
به
كه
است
كرده
پيدا
رسوخ
امروزي
زندگي
در
چنان
نايلوني
هاي
كيس��ه
قرار داد چون سرما عامل تاخیر مجمع ملی پیاز آمریکا گزارش کند ،اما وقتی می خواهی آن را باعث می شود طعم خوب آن از
نظر ميرس��د به راحتي نميتوانيم از آن خالصي پيدا كنيم زيرا اين كيسهها
سرمای
همچنین
برود و
دست
شــوی از
متوجه می
مواديکنی
داد قــرار دادن پیــاز در یخچال ازقطع
در رسیدن موز است.
مخربي
نيست و آثار
طبيعت
بازگشت به
است كه قابل
تهيه ش��ده
• سیب زمینی
رسیدن
مسیر
در
مانعی
یخچال
است.
شده
خراب
داخل
می
آن
گندیدگی
و
خرابی
باعث
روي محيطزيس��ت ميگذارد و عالوه بر آن رفتهرفته همه محيط زندگيمان
روزراخالقيت
آنكه روز
جالبتر
تمام سیب زمینی کاران استان شود ،لذا پیاز باید همراه با پوست به•زبالهدان
تغییر می
بافتبهآن
است و
نــانبزرگ نايلون تبديل خواهد شد وآن
ش��اهد
و
اس��ت
كرده
پيدا
افزايش
مصرف
يكبار
و
نايلوني
كاالهاي
"البرتا"کانادامعتقدندکهاینماده در معــرض هوای خارج یخچال در توليد
گوجه فرنگی هر
یخچــال باعث می شــود مایع دهد ،چه اینکه
سفرههاي يكبار مصرف ،قاشق و چنگال يكبار مصرف و  ...هستيم.
كنارطعم
خوش
اينباشد
رسیدهاز تر
نان با
موجود در
غذایی
قــرار گیرد ،اما اگــر با هر علتی
كااله��ا را
چهخيل��ي
خشک مصرف
شــتابميت��وان
ب��ه راحتي
حال��ي كه
در
دارد موجب آلودگي
آسيبهايي
عالوه بر
گذاش��ت چرا
سالمتيبود.
برايخواهد
نرمیكه تر
استمرار
ســرماكهمانع
پوستش را کندید باید در یک شود،
توان
مي
نيز
زيست
شود.آن را دشوار • عســل
محيطشــده و جویدن
ظرف در بسته در یخچال نان
متأس��فانه با اينكه كارشناس��ان و متخصصان بارها درباره مضرات مصرف
سل را می شت؛
داشت
ماش��ينينگه
زندگيتوان تا ابد
عسلوليرا می
نماید.
می
نگه داری شود.
امروزه
يكبار مصرف و نايلوني هش��دار دادهاند
كاالهاي
گه دا
ع
قهــوه
• آواکــادو
یک ازظرف
آنکه در
گاه��ي راحتطلبي اف��راد ميتوانداما به
اي��ن نوع
شــرطادامه
عاملي ب��راي
و•ش��ايد
ن
ه
د
ط آنک
مصرف
در س��وء
اثرات
برایاطالع از
آگاهانه و با
باش��د و افراد
گرايي
نبایــد آواکادوی مصرف
تا اب
گونهدادن
اينقرار
باشد؛
بســته
کامال
مناســبی
جــای
یخچال
ال
كاالها كماكان به مصرف آن ادامه ميدهند.
ر
ش
ف کام
اســت،
نــارس را در نگهداری دانه های قهوه و باقاالی آن در یخچال بی معنی
به
بهتر اس��ت محي��ط زندگي را براي فرزندانمان نيز س��الم نگ��ه داريم و با
ر
است که
غذایی
جزو مواد
نیازمندهمانچون
جايگزينهردو
نیست،چون
ک ظر ؛ قرا
كيسههاي
كاغذي يا
پاكتهاي
نايلون مانند
خشکكاالهاي
یخچال قرار داد ،مصرف
اشد
در ی
قابلاس��ت
طبيعت
بازيافت در
جايگزيني كهدرقابل
مواد وجديد
مکانیاي يا
چون ســرما نمی پارچ��ه
نگهداری
طبیعی
شرایط
تاریک برای
حتيسرد
خشک،
ب
ل
ه
است.آنها هم بتوانند در محيطي
اگربگذاريم تا
هستند،بهاماارث
تازگیفرزندانمان
سالمي براي
گذارد که این میوه محيط
بست
خچا
حفظ مزه و
ر
سالم زندگي كنند و با استفاده از نايلونها فرصت زندگي سالم را از آيندگان
ی
طبيعتباعث
هم بایخچال
كميدر
گذاشته وعسل
قرار دادن
فرهنگکه می
بياييددارید
پسقهوه
زیادی
برسد.
د ادن در ست
نايلوني را كنار
مقدارنكنيم.
دريغ
د
عنی ا
• سیــر
كنيم.آن را برای مدت طوالنی می شود که شکر موجود در آن
خواهید
آشتي
م
بی
24.
2013
دادن سیرAدرPart
Skill:
کیســه آشکار شــود که باعث می شود
 Sepدر
باید آن را
یخچال نگه دارید،
قرار

بر
پالستيكدر برابر پالستيك
حفظ زمين

یک جدول با دو شرح
داران
روزه
براي
يد
5135
2

دن
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خوردن آن دشوار گردد.

• هنـدوانه
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ن
ی
س
ت
!
•
ریـــحان

نیازی نیست هندوانه اگر بریده
قديمه��ا وقت��ي براي خري��د ميوه به مغ��ازه ميرفتيم ،ميوهه��ا را داخل
پالسیده
مشتريروند
شــدید
ســرمای
داده
یخچال
نشده در
ميدادند.
تحويل
شود؛ ميريختند و
اي رنگي
قرارقهوه
كاغذي
پاكتهاي
ولي
نيز بود،
كاغذ بود و
نگهداریپاكت
بخشد
طبيعتمی
بازيافترادرتسریع
قابلریحان
شدن
جنساتاق
كه ازدمای
هاي��ي در
هندوانه
كاالهاي
آرايش
بویلوازم
گرفته تا
چهميوه
ش��ويد از
آنتیاي كه مي
مواد مغازه
حفظوارد هر
باعث امروز
موادوغذایی
دیگر
اینکه از
اکسیدان
س��وپري همه چيز را داخل كيس��ههاي نايلوني قرار داده و تحويل مش��تري
پذیرد.
یخچال
درون
آن میميشود.
متوجه
می وقتي
تاثیر ولي
نظر برسد
رفته به
دهند .ش��ايد اين كار در ظاهر شسته
ریحانمث ً
آن است
يكيراهازحفظ
بهترین
آمریکا
عمقوزارت
پژوهش
ش��مال
ال
تفرجگاههاي
براي تفريح به
کشاورزیك��ه
فاجعه ميش��ويد
پوشيده
طبيعي
اماكن
از
برخي
كه
چرا
نبيند
بد
روز
چشمتان
رويد.
مي
كشور
حاکیســت که اگــر هندوانه در که مانند نگهــدای گل ،بر روی
از فرش��ي نايلوني است كه تصاوير نازيبا و آزاردهندهاي را براي هر بيننده به
آورد .شود بتاکاروتن میز آشپرخانه در یک لیوان آب
نگهداری
یخچال
وجود مي
موجــود در
باشد.پيدا كرده است كه به
آشامیدنیرسوخ
رنگدرو زندگي امروزي
عاملچنان
کهنايلوني
آنهاي
كيس��ه
كيسهها
كنيم زيرا
توانيم از•آن خالصي
راحتي
ميورس��د
تازگینظر
دارایاينهسته
پيداهای
میــــوه
نمي در
شــود
باعثبهمی
بوده
سختطبيعت نيست و آثار مخربي
بازگشت به
قابل
كه
است
ش��ده
تهيه
موادي
از
به ویتامین آ تبدیل شــود ،های
بدن
روي محيطزيس��ت ميگذارد و عالوه بر آن رفتهرفته همه محيط زندگيمان
روززردآلو،
کی بهوی،
مانند
میوه وهایی
دلیل
خالقيت
آنكه روز
جالبتر
بهترخواهد شد
تبديل
همیننايلون
به بزرگ
بروددان
ازدست زباله
به
ش��اهد
و
اس��ت
كرده
پيدا
افزايش
مصرف
يكبار
و
نايلوني
كاالهاي
توليد
آن در
اســت اگر قطعه قطعه نشده انبه ،هلو و آلو را باید مانند گوجه
هستيم.
يكباردرمصرف و ...
در چنگال
قاشق و
سفرههاي
نداد چون
یخچال قرار
فرنگی
مصرف،فقط
يكبارباشد و
یخچال
خارج از
در حال��ي كه ب��ه راحتي ميت��وان مصرف خيل��ي از اين كااله��ا را كنار
موجبمغذی
شدهداردو مواد
رشد آن
یخچال
شــدن در
صورت بریده
آلودگي
سالمتي
مانع براي
آسيبهايي كه
عالوه بر
گذاش��ت چرا كه
اش را از دســت مــی دهد ،لذا
محيطشود.
نگهداری
زيست نيز ميشود.
مصرف
درباره ومضرات
متخصصان
• کــدو تنبل
خشک در
بارهاســرد
مکان
متأس��فانه با اينكه كارشناس��ان وباید در
كاالهاي يكبار مصرف و نايلوني هش��دار دادهاند ولي زندگي ماش��يني امروزه
باشد.
آشپرخانه
عنوان
تنبل را
نباید وکدو
ب��راي ادامه اي��ن نوع از
عاملي
اف��راد ميتواند
هیچطلبي
گاه��يبهراحت
ش��ايد
زمینی
بادام
کــره
•
بلکه
نمود
نگهداری
یخچــال
در مصرفگرايي باش��د و افراد آگاهانه و با اطالع از اثرات س��وء مصرف اين گونه
مصرف آن
كماكان به
دهند.بادام زمینی را بر خالف مربا
ادامه ميکره
خشــک،
مکانی
كاالهارا در
بایــد آن
بهتر اس��ت محي��ط زندگي را براي فرزندانمان نيز س��الم نگ��ه داريم و با
تاریک و با تهویه خوب قرار داد .نباید در یخچــال قرار داد چون
مصرف كاالهاي جايگزين نايلون مانند همان پاكتهاي كاغذي يا كيسههاي
• روغــن
طبيعتشده و
خشــکی آن
اس��ت
باعث بازيافت در
سرماكه قابل
زیتونحتي مواد جديد جايگزيني
پارچ��هاي يا
محيطي
بتوانند در
خوردنشتا آنها
یخچالبه ارث بگذاريم
فرزندانمان
سالمي
شد ،بهتر
دشوارهمخواهد
براي در
زیتون
محيطروغن
نگهداری
آيندگان
مکانیرا از
زندگي سالم
استفادهبهاز نايلون
آن و با
شدنكنند
غلیطزندگي
باعث سالم
خشک و
فرصتکه در
آنهااست
می شود
دريغ نكنيم .پس بياييد فرهنگ نايلوني را كنار گذاشته و كمي هم با طبيعت
بایددر مکان خشک سرد نگهداری شود تا همواره تازه
دلیلكنيم.
همینآشتي
•
و قابل خوردن باشد.
و تاریک باشد.

1

کرده و
مداد حل
شرحها را
جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از
«شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
دارای دو
روزنامه باایران
جدول
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

نميشود ،بلكه اضافه وزن نيز به همراه دارد .با نخوردن

ديد
جدول ويژه
عادي
عادي____________________
وعادی
____________________ ویژه
جدول
هایبدن در حالت گرسنگي شديد
سلولهاي
جدول سحري
وعده
جدول
تحبات نيازمند برخورداري از جس��مي 

6

2

3

6

9

2

35
صفحه ويژه
>>حل در جدول

اي نشاط اس��ت .اين ماه را با پرخوري يا و اف��ت قند خون قرار ميگيرد و تمايل فرد به غذاهاي
ي با
قي ندهيم .خوراك خود را كاهش دهيم پرچرب و ش��يرين بيش��تر و در نهايت منجر به چاقي
ست
افقي 15 14 13 12 :ناشناس  15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ناشناس
افقي:تقويت اراده ،پاكسازي
�تقامت ،موجبات
او ميشود11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.
پاندول
روماني-
مركز
سلطان-
-9
كاشف
سرايي-
ياوه
واينفس را -1
 -9سلطان -مركز روماني -پاندول
حلواي
باقلوا،
باميه،
و
زولبيا
زي��اد
مصرف
همچنين
كه
باش��د
يادمان
آوريم.
فراهم
ه
كاشف
سرايي-
ياوه
-1
1
1-10
(ص)-
اكرم
پيامبر
جد
مساوي-
اسپانياي
متحرك-
دهنده-
ندا
-2
 -10مساوي -جد پيامبر اكرم(ص)-
دار،رژيم غذايي نيس��ت و اگرچه ميتوان خيلي ش��يرين ،شكالت و ش��يرينيهايتر و خامهدار،
ك
 -2ندا دهنده -متحرك -اسپانياي
2
يك2سرويس كنفرانس تصويري كه
يك سرويس كنفرانس تصويري كه
عربرعايت رژيم مناس��ب حفظ غذاهاي پرچرب و مصرف كله پاچه و سيرابي نيز خود
خود بدن را با
زن
عرب
وابسته به سيسكو است
شاخه تازه
حمامتربخار-از 3
وابسته به سيسكو است
عوامل بروز اضافه وزن در اين افراد است.
درخت-نزديك
فلس��فه روزه
ش وزن به-3روح و
 -3شاخه تازه درخت -حمام بخار3 -
 -11ممنوع شده -پشه ماالريا -نام
آبگوشتي
 -11ممنوع شده -پشه ماالريا -نام
توصيههاي كلي در مورد تغذيه و روزه داري
در نعمتهاي الهي،
ي رنگارنگنانو اسراف
ي
نان آبگوشتي
4
4
آذري
دن
س��وار-
در-
لنگه
آهنگ-
قصد،
آذري
 به هيچ وجه وعده سحري را حذف نكنيد .نخوردنندارد .به بهداشت دهان
قيقت روزه-4داري
 -4قصد ،آهنگ -لنگه در -س��وار-
5
 5-12كش��ت -پول چي��ن -صداي
ي بد
بيش��ترياشاره
 -12كش��ت -پول چي��ن -صداي
س��حري موجب س��ردرد ،دردهاي عضالن��ي و بوي بد
نامعلوم نخ دندان
كردهبهو ازفردمسواك و
اشاره به فرد نامعلوم
 -5گاه از نه��اد برآيد -از ش��عرايبرگ 6خشك -نوعي بستني
حانه
برآيد -از
نه��اد
شكلگاه از
سحر به -5
برگ خشك -نوعي بستني
ش��عرايدهان 6ميشود .روزهداران بايد سحري را مانند صبحانه
كنيم .در
استفاده
صحيح
 -13از سلولهاي دستگاه عصبي-
هايبالنگ
فعاليت -
سده شش
ي از انجام نامدار
 -13از سلولهاي دستگاه عصبي-
سنگين ،كامل7يا يك ناهار سبك ميل كنند.
حركات و
بالنگ
شش
سده
نامدار
7
صحنه آرايي -نژاد روسي
هرباز-
ش��عبده
ناسدادن و -6
صحنه آرايي -نژاد روسي
خوشقامت  -پرخ��وري در هن��گام س��حر نه فقط از احس��اس
درختاحتمال
كاري كه
حجامت و
 -6ش��عبدهباز -درخت خوشقامت
8
هدايت
كوچك-
ماه��ي
نوعي
-14
8
خودداري دوش
ند،دهد ،زينتي-
 -14نوعي ماه��ي كوچك -هدايت
گرسنگي در س��اعات انتهايي روز جلوگيري نميكند،
كنيم.
ش
زينتي -دوش
شده -شهري در استان چهارمحال
تو
ني
نش��ناس-
حق
هند-
اهل
انبهفرصتي-7
شده -شهري در استان چهارمحال
9
ب��راي بهرهمن��دي از چرب و بلكه در س��اعات ابتدايي بعد از سحر فشار زيادي را به
 -7اهل هند -حقنش��ناس -ني تو 9
و بختياري
جب
ست بلكه خالي
و بختياري
غنيمتي است تا توشه برگيريم .معده10و دس��تگاه گوارش ف��رد وارد ميكند كه موجب
خالي
 10آهنگ��ي از موس��يقيهاي
 -8در پن��اه -نوعي خواهر و برادر-15-
 -15آهنگ��ي از موس��يقيهاي
خواهر و
پن��اه -نوعي
ا رعايت -8
آنچنانبرادر-سوءهاضمه ،درد و نفخ معده ميشود.
تغذيه ،نه
در و آداب
آموزهها
قديم��ي -اث��ري از آنت��ون آرت��و
كو
11
قديم��ي -اث��ري از آنت��ون آرت��و
11در وع��ده س��حري از خوردن غذاهاي خش��ك ونااميدو محرومان و انجام فرايض
كه از ياد خدا
نااميد
فرانسوي
فرانسوي
غذاهاي پ��ر ادويه خودداري كنيد ،زي��را باعث عطش
گرديم
عطش
مرك��زضعف و
ش آنچنان-9مغلوب
و نه
ده��ن
چي��ن-
دره -نام 12
 -9مرك��ز چي��ن -ده��ن دره -نام 12
عمودي:
س
عمودي:
13ترش كردن در طول روز ميش��ود .مصرف سس
زياد و
نماند .دخترانه
دخترانه
13-1
دومين دوره از مزوزوئيك -اثري
طار
 -1دومين دوره از مزوزوئيك -اثري
طار كنيم -10خاك صنعتي -پرنده كوچكمايونز ،خامه ،سوسيس و كالباس نيز در سحري و افطار
 -10خاك صنعتي -پرنده كوچك
14
شيخ بهايي
يا حشره -پول ريختن به حساب از 14
از شيخ بهايي
مناسب نيست.
س��پس
پول كنيد و
حشره-افطار
ولرم و خرما
حساب
ريختن به
ت با آب يا
دانه به دانه -رودي در فرانس��ه-
-2
 -2دانه به دانه -رودي در فرانس��ه-
ش��املدل آزار 15-نوجوانان بايد در وعده سحري به مقدار كافي غذا
وس��يع-هضم
مختصر و راحت
داروه��ا-
يغذاس��بك -11،راه
 -11راه وس��يع -داروه��ا -دل آزار 15
خيالي
آرزوي
آرزوي خيالي
لبنيات ،س��بزي ،نان و غالت بخورند و از آب ميوههاي تازه چون هويج و گوجهفرنگي
ي
گيش��ير وكهنه
كهنه
نام
كم��د-
صدا-
تنظي��م
پي��چ
-3
ند.
افقي:
سريال-
يك
از
قس��مت
يك
حنا-
-9
 -3پي��چ تنظي��م صدا -كم��د -نام
كنند.
استفاد
زيادي
ميزان
به
س��حر
تا
افطار
فاصله
در
مواد
ش��ود.
مي
توصيه
قندخون
افقي:
 -12مخف��ف تب��اه -س��وره ده��م -9 -حنا -يك قس��مت از يك سريال-
افزايش  -12مخف��ف تب��اه -س��وره ده��م-
سياسي-
 -1جغرافياي
 -1جغرافياي سياسي -رنگين كمان دخترانه
بدبوي بهپيازتدريج در معده و روده جذب
دوستميوهها
عداوتگ��رم ،فرني ،آب سبزيها و
س��بزي ،ش��ير
ن
رنگين كمان دخترانه دوست بدبوي پياز
ذبو پنير ويادداشت-
عداوت
يادداشت-
سرمشق-
گي
معروف-
چوبي
اسب
وكيل-
جمع
-2
آن
در
آب
ها
بعضي
بودن-
كافي
-10
ضربهآب در آن  -2جمع وكيل -اسب چوبي معروف -4 -س��ال گذش��ته -سرمشق -ضربه
تشنگي
احساس
ديرتر
شخص
صورت
اين
در
و
شود
مي
كه
روغن
ب��دون
حليم
و
رقيق
آش
�وپ،
بعضيها
گذش��ته-بودن-
آشكار  -4س��ال -10كافي
آشكار
جامه-
حاال-
همين
-13
 -13همين حاال -جامه-
مخفف نيكو
سياهرگ-كند .ميكوبند -پنهان كردن
سر -مخفف نيكو
روزهدار مي
اسلحهف��رد
نوعيمعدني
-14و مواد
تع��ادل آب
ناشايست ،نادرست
كردن
كوبند -پنهان
سر -مي
كمري-
نادرست اسلحه كمري-
ناشايست -14،نوعي
سياهرگEasy Sudoku Puzzles-
1
پوست-
ضمي��رپيرايش
 -11بيشتر-
مبدأكنت -كمدين  -5غالبتر و
سرچشمه،بيوه
 -3جوجه تيغي-
پژوه��ش -3 -جوجه تيغي -بيوه كنت -كمدين  -5غالبتر و بيشتر -پيرايش پوست-
جم��ع-
است ضمي��ر
 بهتر-11پژوه��ش -و باميه
جايگزين زولبيا
كشمش و خرما
ميهجمله است.
ن
جم��ع-
سرچشمه ،مبدأ
حرف ندا
شود .ضرباهنگ
ه��ا در
معروف
حرف نداضرباهنگ
افط��ار وتاريخي و
هن��گاماز آث��ار
تنهاي��ي-
ميوهب��ه
��بزيها و-15
معروف  -15ب��ه تنهاي��ي -از آث��ار تاريخي و
جعل��ي-
مصدر
واقع5عالم��ت
غربي -6
در
جزي��ره-
قورباغ��ه-
 -4بي��وه-
پز-توان -زن  -4بي��وه -آواز قورباغ��ه -جزي��ره -6 -عالم��ت مصدر جعل��ي -كلهپز-
اختالل در
در هنگام
آب به
-12زياد
غربي واقع -مصرف
اينكه
س��حر به علت
اصله ميان افطار
س��بب زن
افطارو توان-
اروپا -تاب
لقب��ي
كله و
اروپا -تاب
لقب��ي2در1 4
9 -12
آذربايجان
ديدني تااس��تان
آذربايجان
آواز اس��تان
ديدني
1
8 9
مرزبان
شود.
مي
غذايي
مواد
هضم
خرسند
براي
و
ب��وده
ها
ويتامين
و
فيبر
و
آب
ي از
پدر
برادر
فرعون-
نيكوكار
مرزبان
پدر
خرسند نيكوكار 4فرعون7 -برادر
شده در مهاباد
شده در مهاباد
8
5
2 4
ين
ب��االگراميتر
دلدار-
زمين-
شكاف
كردن -سنگ انداز -7
ناپاك
سركه-
-5
سنگين
غذاي
تحمل
افطار
هنگام
در
خالي
معده
رفت��ن -احتياج -5 -سركه -ناپاك كردن -سنگ انداز  -7شكاف زمين -دلدار -گراميتر
يبوست
بروز
مانع
و
هستند
مفيد
بسيار
ش
احتياج-
رفت��ن-
ب��اال
پل��ه
پله
-13
پل��ه
پله
-13
عمودي:
عمودي:
2
4 8
پلنگ -آلياژي از
فالسفه-
همدان-8 -
اژده��اي
روش��ندالن-
 -6ب��ازي
پرخوري در هنگام افطار خودداري
بنابراين از
همدان -را
مفيدي است
يه
 -6ب��ازي روش��ندالن -اژده��اي  -8كشور فالسفه -پلنگ -آلياژي از
فرنگي
انجامن��داردسرهنگ
سرهنگ
فرنگي3
كشور1 2
انجام 6
نوشيدنيتاريخي
چاي،بناه��اي
ريميشود -1.از
تاريخي
 -1از بناه��اي
ب��زرگ-
ش��هرهاي
8
7 -14
نيكل2
آهن و9 4
1
خدمات شود.
متعارف استفاده
ك��ردن گلول��ه -زيان��كار -زيرزميني ش��هرهاي ب��زرگ -آفتاب آهن و نيكل
ره��ا
درماني ب��راي بيمار زير نظر
آفتاب زير نظر
ب��راي بيمار
درماني
كنيد -14 .ره��ا ك��ردن گلول��ه -زيان��كار -زيرزمينيخدمات
5
 -9ض��د 6آن��د2-
يرخ
يك��ي از م��واد
پرست
سرخ
و
چرب
غذاهاي
مصرف
جاي
به
اس��ت
بهتر
روز
طول
در
از تشنگي
 -9ض��د آن��د -يك��ي از م��واد
پرست
شنونده
شنونده
پزشك
پزشك
2 8
9 4 1
بازي
نوبت
مدرن-
بك
هاچ
درنا-
-7
حسد
سواري-
دوچرخه
كنيد.
استفاده
بخارپز
و
پز
آب
غذاهاي
از
شده
فصل
در
بويژه
دار
روزه
معضالت
مهمترين
جش��نواره -اش��تراك روزنامه و  -7درنا -هاچبك مدرن -نوبت بازي دوچرخهسواري -حسد
و
روزنامه
اش��تراك
جش��نواره-
-15
-15
 -2كنج و گوش��ه -فرومايه و پست-
7 9 1
 -2كنج و گوش��ه -فرومايه و پست8 5 3 -
.تال
ع��دم-
 -8خ��الف
مجلهترين مش��كل گوارش��ي در روزهداران ابتال
 ش��ايعمجلهديوار -غزوه پيامبر(ص)-
س��نگ -10 -نويسنده
وعدههمهاي
مصرف نمك
محدود كردن
 -8خ��الف ع��دم -پرت��اب س��نگ -10 -نويسنده ديوار -غزوه پيامبر(ص)-
ساختماندركنار
تعدادي
پرت��ابكنار هم
ساختمان
تعدادي
رف
مصرف
و
مناسب
غذايي
رژيم
با
كه
اس��ت
يبوس��ت
به
كننده
كمك
و
مهم
بس��يار
مدت
اين
در
واحد دارويي
واحد دارويي
دين��داري-
وس��يله-
-3
-3
دين��داري5134-
وس��يله-ويژه شماره
حل جدول
عادی
ررفآن مصرف ميوه و سبزي كافي ميتواند آبحل
حل جدول ويژه شماره 5134
5134
شماره
 -11عادی
رودي در 1
جدول9
5حل 4 7
5134س��حر و مصرف
شمارهافطار تا
بين وعده
جدولكافي
ب��ه ميزان
اروپ��ا -رود
 -11رودي در اروپ��ا -رود
ناداني
ناداني
2
برگه15 14
انجي��ر13 ،
آلو12 11 10،
نظير 9
تازه8 7
س��بزي 6
ميوه و5 4 3
2 1
زينتي 15 14 13
درخت 12 11
ايران10 59 7-
پرآب8 3 7 1 6
52 4 15
3 14
2 13
هلو ،زردآلو 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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سالمت...

نشــــانههایکبدچرب
و روش های پیشگیـــری از آن
 کاهش وزن یا اشتهایکم
 درد در طرف راســتباالی شکم
 احساس ضعف کلی حالت تهوع دشــواری تمرکز یاگیجی
 یرقان (زردی پوست)چگونگی پیشگیری از بیماری
کبد چرب

•

تغییرات سبک زندگی
وزن کم کنید.

کبد دومیــن بزرگترین اندام
بدن است و با شکستن چربیها،
نقش مهمی در ســمزدایی از
خون است.
یکی ازدیگر از فعالیتهای مهم
کبد این است که وقتی میزان
نرمال گلوکز پاییــن میآید،
قنــدی را که بهطور طبیعی در
بدن فرد ذخیره شدهاست ،به قند
قابل استفاده تغییر میدهد.
مهم است که از کبدتان مراقبت
کنید و آن را ســالم نگه دارید و
مراقب بیماریهای کبد از قبیل
بیماری کبد چرب باشید.
•
بیماری کبد چرب چیست؟

کبد چــرب یا اســتئاتوز ،یک
اصطالح گســترده اســت که
انباشت چربی در کبد را توصیف
میکند .داشــتن چربی در کبد
نرمال است ،اما اگر میزان چربی
بیش از  ۵تا  ۱۰درصد باشد ،در
این صورت بــه آن بیماری کبد
چرب گفته میشود.
کبد چرب خیلی شــایع است
و  ۱۰تــا  ۲۰درصد امریکاییها
چربی زیادی در کبدشان دارند.
بیشتر موارد کبد چربدر سنین
بین  ۵۰تا  ۶۰تشــخیص داده
میشود.
بیماری کبد چرب دو نوع اصلی
دارد:

•

اگر اضافه وزن دارید ،میزان
کالری مصرفیتــان را در هر
روز کاهش دهیــد و فعالیت
جسمانیتان را افزایش دهید تا
وزن کم کنید.
یک رژیم غذایی سالم انتخاب
کنید.

مشکل است ،و این مشکل سبب
شدهاست چربی در بافت کبدتان
انباشته شود.
علت بیماری کبد چرب غیرالکلی
روشن نیســت و اغلب پنداشته
میشــود که وراثت در وقوع آن
نقــش دارد .طیف گســتردهی
بیماریها و مشکالت مربوط به
بیماری کبد چرب غیرالکلی به
قدری متنوع است که مشخص
کردن یک علت برای آن دشوار
است .این بیماری اغلب آدمهایی
را مبتال میکنــد که اضافه وزن
دارند و /یــا در دههی  ۴۰و ۵۰
سالگیشانهستند.
•
بیمــاری کبد الکلی

نام این نــوع بیماری کبد کامال
گویــای علت آن اســت .گفته
میشــود این بیماری ناشــی از
مصرف بیــش از حــد الکل یا
شرابخواری است .گفته میشود
وراثت نیز در وقوع و شــدت این
بیماری نفش دارد.

عالیم بیماری کبد چرب

عالئم بیماری کبد چرب معموال
بیماری کبد چرب غیرالکلی
بیماری کبد چــرب غیرالکلی بسیار جزیی و ریز است اما شامل
زمانی رخ میدهد که کبد شما این موارد است:
برای شکســتن چربیها دچار  -خستگی

10غذایی که بهتر است خنورید ...
•

ذرت بوداده در مایکروفر

با تقلیدی از عطــر و طعم کره
(پلیفلوئورواُکتانوئیک اســید،
)Perfluorooctanoic Acid
پلیمری سنتزی است ،که با برخی
سرطانها و ناباروری مرتبط است.
درست کردن ذرت بوداده با کره
واقعیدر یک پاکت کاغذیدرون
مایکروفر امنتر (و ارزانتر!) است.
•
ماست سبک و کمچرب

یک رژیم غذایی سالم در پیش
بگیرید کــه سرشــار از میوه،
سبزیجات ،و غالت کامل است.

ورزش کنید و فعالتر باشید.

هدفتان این باشــد که بیشتر
روزهای هفته حداقل  ۳۰دقیقه
ورزش کنید.
دیابتتان را کنترل کنید.

به دســتورات پزشکتان عمل
کنید تادیابتتان را کنترل کنید.
داروهایتــان را مطابق دســتور
مصرف کنید و قند خونتان را به
دقت بررسی کنید.
کلسترولتانراپایینبیاورید.

یک رژیم غذایی ســالم ،ورزش
و مصرف دارو میتواند به حفظ
کلســترول و تری گلیسیرید در
سطحی سالم کمک کند.
ازکبدتان محافظتکنید.

س اضافی
از چیزهایی که اســتر 
به کبدتــان تحمیــل میکند
اجتناب کنید .مثال ،الکل ننوشید.
دستور مصرف روی تمام داروها
و داروهای بدون نسخه را رعایت
کنیــد و از عادات رایج دیگر ،که
میتواند به کبدتان آسیب بزند،
خودداری کنید .منبع:
healthyandnaturalworld

ترجمه:تحریریه سایت کسب و کار
بازده_مینابنادکوکی

>> ادامه از صفحه26 :

وقتی که تمام چربی ماســت را
می گیرند ،نیاز اســت چیزی به
آن اضافه شــود تا ماست دوباره
طعم خوبیداشته باشد .این بدان
معناست که شــکر ،آسپارتام و
بسیاری مواد فرآوریشده دیگر
به ماست اضافه می کنند .اضافه
کردن میوه و عسل را به ماست
ســاده یونانی برای میانوعدهای
خوشمزه و سالمتر امتحان کنید.
•
نان حجیم (نان حبوبات)

این حقه خوبی است که به نظر
سالم میرسد ،امااینطور نیست.
نان حجیم ،نان سفید با دانههای
غالت در آن اســت .همانطور
که شما ممکن است بدانید ،نان
سفید فاقد مواد مغذی و حاوی
آرد غنیشــده است .آنچه شما
نیاز دارید نان گندم است (گندم
کامل باید در صدر لیســت مواد
تشکیلدهندباشد).
(از سایت پزشکی و
مجلهسالمتیراستینه)
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ازنگاه خجسته ...

ما همه با هم کار داریم؟!

فحش و ناسزا مجانی بود !

یادم می آید بحبوحه ی انقالب
بود و تنها تلویزیون و رادیو بود که
خبرها را گزارش می کردند.
مصاحبه های کوتاه و بلند خیابانی
و با آدم های عادی که همه نیمه
عادی به نظر می رسیدند .کارگر،
خانهدار ،راننده و ...و ...همه فحش
و ناســزا می دادند که این شــاه
خائن و بی ناموس توی کود مزارع
تخم کرم می ریخت و زمین های
ما همه از بین رفت!
بله این جمالت ازدهان کشاورزی
در می آمد که حداقل نگفت که
پول نفت ما مصرف غریبه ها می
شد و ما باید قوت الیموت را وارد
کنیم .غافل از ایــن که تا دنگ
دنگ قیامت شــمال و جنوب،
شرق و غرب جهان به هم وابسته
است ،واژه نه شرقی ،نه غربی می
بینیم که اصال به کار ناید...
(در این کارزار و آشوب خیابانی،
فحش های رکیک چاله میدانی
گویی که ثواب بود).

قبــول کنیم که رژیم گذشــته
ایرادات بی شماری داشت و منکر
نباید بود؛ اما بــه علت ناآگاهی
عامه مــردم ،حتی از مســائل
ســاده آنچنان که شاه باید برود
و چون دزد بــود و خائن .دیگر
نمی دانستند که تاریخ مصرف را
کسان دیگری رقم می زنند.
یادم می آید که در رژیم ســابق
تخم مرغ از اسرائیل ،کره از هلند
و نارنگی از پاکستان وارد می شد
و همگان نوش جان می کردند.
همین کانــادای خودمان گندم
تمام دنیــا را آماده دارد ،کوبا 70
درصد شکر جهان را تامین می
کند
خوب حــاال اگر شــرق و غرب
معامالت پایا پای انجام ندهند که
هیهات می شود.
امروز لطفا برچسب روی هندوانه
و طالبی ها را نگاه کنید:
از گواتماال ،شیلی ،مکزیک ،توت
فرنگی از امریکا و بســیار بسیار
موارددیگر.

هیچکس هــم صدایش در نمی
آید ،چرا؟!
خوشبختانه بعد از انقالب ،مردم
دسترسی بیشتری به تکنولوژی
های ارتباطی دارند و واقف به این
که تخم کرم را شاه نمی توانسته
داخل گونی های کود شیمیایی
بکند!
قبول کنید که ایــن طرف دنیا
همه چیز امکان پذیر است.
چنــدی قبــل در مرکز شــهر
مونتریال ،نان بربری خریدم که از
چین وارد شده بود .باورتان می
شود؟!
چند روز قبل برای خرید گوشت
چرخ کرده به سوپر رفتم .پشت
بسته بندی را خواندم که نوشته:
این گوشــت از کانادا ،نیوزیلند
و آمریکا وارد شــده ،منتهی در
آمریکا بسته بندی شده است.
حاال بفرمایید ببینم آیا همه ی ما
با هم کار نداریم یا نه داریم؟
•
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یکم و پانزدهم ماه

موفقیت مالـــی...
همچنین هوش ،دانش و مهارت
بــه عنوان مکمل هــای نگرش
مثبت مطرح گردیده در نهایت
"تصویر ذهنی مثبت" به عنوان
مهمترین عامــل ایجاد نگرش
مثبت معرفی گردید.
در ادامــه ،اهمیت "هــدف" و
"هدفمنــد بودن" مــورد تاکید
قرار گرفته پنــج ویژگی "هدف
هوشمند" بررسی شد .در همین
راســتا روشــهای تعیین میزان
ارزشمندی اهداف زندگی شرح
داده شــد و بیــان گردید که در
زندگــی باید به دنبــال اهداف
ارزشمند باشیم .سپس به اهمیت
موضوع "زمــان" و مدیریت آن
پرداخته شــد و باالخــره نحوه
مدیریت زمان شرح داده شد.
در طی مقــاالت قبلی جمالتی
کلیــدی نیز مطــرح گردید که
یادآوری آنها خالی از لطف نیست:
• بهترین راه موفقیت ،کمک به
موفقیتدیگران است!
• نگــرش مثبــت Positive
 Attitudeهمــان "راز بــزرگ
موفقیت" است!
• نوع نگاه انسان تعیین کننده
میزان موفقیت اوست!
• خوب یا بد بــودن پدیده ها
تا حدود زیادی به نوع نگرش ما
بستگیداد!
• چه فکر کنید که می توانید و
چه فکر کنید که نمی توانید ،در
هر صورت حق با شماست!

را بر روی سایت بخوانید

>> ادامه از صفحه32 :

• "موفقیــت مالی" یعنی گام
نهادن در راه رسیدن به اهداف با
ارزش مالی در چهارچوب زمانی
مشخص!
• موفقیت یک راه است نه یک
هدف!
• "بهترین راه" مطمئن ترین راه
است نه لزوما کوتاه ترین راه!
• کــم رنگ تریــن مرکب ها
از پررنــگ تریــن حافظــه ها
ماندگارترند!
• آنچه قابل اندازه گیری نباشد
قابل مدیریت شدن نیست!
• مثبت اندیشی با ساده لوحی
تفاوت دارد!
• ارزش هر چیز به میزان بهایی
اســت که بابت آن پرداخت می
کنید!
• هدف با ارزش ،هدفی است که
هم برای شما و هم برای دیگران
ارزش افزوده ایجاد کند!
• فرصــت ها چونــان ابرها در
گذرند ،فرصت ها را دریابیم!
• به خاطر داشــته باشید که
زمان منتظر هیچکس نمی ماند!
• زمان هرگز متوقف نمی شود
و همــواره رو به جلو در حرکت
است!
• مدیریــت یعنــی فرآینــد
بکارگیــری موثر و کارآمد منابع
برایدسترسی به اهداف بر اساس
نظام ارزشی مورد قبول!
• انســان های موفــق مدیران

خوبیهستند!
• انسان ها دو دسته اند :یا مدیر
هســتند و مدیریت می کنند ،و
یا مدیر نیســتند و مدیریت می
شوند!
• مدیریــت زمــان در واقع به
معنی مدیریت بر خویشتن است!
• فقط عده کمی به قدر کافی
وقــت دارند ،با ایــن وجود همه
مردم برای هر کاری وقت دارند!
•  20درصد افراد جامعه دارای
 80درصد ثروت جامعه هستند،
در حالــی که  80درصــد افراد
جامعه تنهــا  20درصد از ثروت
جامعه را دارا می باشند!
• اگر هدفی را نوشتید اما برای
رسیدن به آن اقدام نکردید مثل
این است که فقط دارید دفترچه
خاطرات خــود را بــا جمالت
یادگاری پر می کنید!
• "فوت کوزه گری" هر برنامه
ریزی مکتوب ســازی اهداف و
برنامه ها است!
• در انجام امور همواره به دنبال
ســاده ترین و کم هزینه ترین
راهکار باشید!
• یکی از ویژگی های افراد موفق
"سماجت" است!
• "موفقیــت پایدار" شــبیه
"توسعه پایدار" است!
در شماره بعدی فصل جدیدی از
مباحث موفقیت مالی آغاز خواهد
گردید!

•
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خبرت خرابتر کرد جراحت جدا یی

با اندوه فراوان با خبر شدیم هک بژن جاللی زعزی رد غم از دست دادن ربارد جوانش هب سوگ نشسته است.
رد این غم جان کاه  ،ما نیز از صمیم قلب خود را شریک و همدرد وی و خانواده محترم اش میدا نیم .
زریکی را گفتم این احوال نیب خندید و گفت:
صعب روزی بوالعجب کاری رپیشان عالمی

کانون � با جنبش کارگری اریان  -مونترال

هـم

انهگ شنوی خـبر هک آن جام شکست ...

دردی

دوست عزیز و ارجمند
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همدردی

ره کو شراب فرقت روزی چشیده باشد

داند هک سخت باشد قطع امـیدواران
دوست و همکار گرامی،

جناب آقای مسعود پیکانی
عزیزان سوگوار

در اندوه از دست رفتن پدر ارجمندتان،

زنده یاد آقای پیکانی

در ایران ،با شما همدردیم و برایتان آرامش ،بهروزی
و طول عمر آرزو داریم.
ما را همواره در کنار و همراه خود بدانید

مدیریت و همکاران کمپانی اطلس

جناب آقای بیژن کمائی،
خانواده ها و عزیزان سوگوار
در اندوه از دست رفتن نا بهنگام
و غم انگیز برادرجمندتان،

زنده یاد آقای بهنام کمائی
در ایران ،با شما همدردیم
و برایتان شکیبائی ،آرامش
و طول عمر آرزو داریم.

مدیریت و همکاران کمپانی اطلس

همــدردی

ازشیپ تو چون ارب بـهاران همه ردنتف...

همــدردی
دوست عزیز و ارجمند

دوست و همکار گرامی ،جناب آقای مسعود پیکانی

جناب آقای بیژن کمائی،

ما نیز صمیمانه در اندوه از دست رفتن غم انگیز پـــدر دلبندتان در ایران،
خود را شریک می دانیم و برای شما و فرد فرد بازماندگان،
آرزوی آرامش ،شکیبایی و بهروزی داریم.

درگذشت برادر دلبند و عزیز شما

خانواده ها و عزیزان سوگوار

ظاهر یاوری ،مجید نیک جوان ،داریوش طهماسبیان ،بیژن
ابوالفتحی ،محمدرضا رحیمی

دوست قدیمی ،بیژن کمائی عزیز

ما هم در اندوه از دست رفتن برادر عزیزت ،صمیمانه خود را شریک می دانیم
و برای شما و فرد فرد بازماندگان ،آرزوی آرامش ،شکیبایی و بهروزی داریم.

محمد رحیمیان و همه دوستان شما
در پیوند مونتریال و ونکوور

خانواده ها و عزیزان سوگوار

زنده یاد آقای بهنام کمائی

در ایران ،ما را بسیار متاثر کرد.
ما را در غم سنگین از دست رفتن آن عزیز شریک بدانید.
صبر ،آرامش و طول عمر برای شما و تک تک اعضای خانواده
عزیزتانآرزومندیم.

کمال میرعظمیی ،هوشنگ عالسوندی،
محمد مرادی ،احمد مرادی ،عبدی ارزانی،
قدرت اله عنصری ،محمد پازوکی ،علی نصیریان،
محمد مصفا ،بهمن محمدی
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اقتصـــاد...
آیا غربیها به پدیده «جهانی شدن»
پشت کردهاند؟

فریدون خاوند

(تحلیلگراقتصادی)
در فضــای اجتماعی و فرهنگی
و سیاســی شــمار زیــادی از
کشورهای بزرگ صنعتی جهان،
هم در آمریکای شــمالی و هم
در اروپــای غربی ،موج مخالفت
علیــه آزادســازی فعالیتهای
اقتصادی و مبادالت بازرگانی به
گونهای چشــمگیر باال گرفته و
گرایشهایــی ،با تکیه بر همین
مخالفت اوجگیرنده ،پیشــروی
خود را در افکار عمومی سرعت
بخشیدهاند.
ترس از همگرایی اقتصادی

مخالفت بنیادی با گشایش مرزها
و همگرایــی اقتصــادی ،چه در
سطوح منطقهای و چهدر مقیاس
جهانی ،حتی تقسیمبندی سنتی
نیروهای سیاسی جوامع پیشرفته
صنعتی به چپ و راست را برهم
زدهاست .در همهپرسی بیست و
سوم ژوئن گذشته دربارٔه ماندن
یا نماندن بریتانیــا در «اتحادیه
اروپا»( ،برگزیت») که با پیروزی
هواداران خروج به پایان رســید،
این خط جدایی میان راســتها
و چپها نبود که بر این گزینش
سرنوشتساز تأثیر گذاشت.
در فرانســه ،حزب دست راستی
افراطی موسوم به «جبهه ملی»،
کــه عم ً
ال به مهمترین تشــکل
سیاسی این کشــور بدل شده،
بخش مهمــی از موفقیت خود
را مدیــون مخالفت بــا «یورو»،
«اتحادیه اروپا» و «جهانی شدن
اقتصاد» اســت ،دقیقــاً همان
شــعارهایی که از حمایت کامل
جریانهــای متشــکل در چپ
افراطی فرانسه نیز برخوردار است.
در شــمار دیگری از کشورهای
اروپای غربــی ،از اتریش گرفته
تا هلنــد ،نفوذ راســت افراطی،
کــه از سیاســتهای بســته و
حمایتگرایانه در عرصه بازرگانی
بینالمللی دفــاع میکند ،رو به
اوجگیری است.
تشکلهای وابسته به چپ افراطی
نیز همین سیاستها را ،البته در
لباســی متفاوت ،در برنامه خود
دارند.
در همــه این کشــورها ،بخش
بســیار مهمی از افکار عمومی با
هر نوع نهاد فراملیتی که بخواهد
بر سیاســتگذاری اقتصادی در
سطح ملی تأثیر بگذارد به شدت
مخالفت میورزد ،حال این نهاد
چــه «اتحادیه اروپا» باشــد چه
«سازمان جهانی تجارت».

در این میان رویدادی که بیش از
همه جلب توجه میکند ،افزایش
مخالفت با فرایند «جهانی شدن»
در ایاالت متحده آمریکا اســت،
کشــوری که از جنــگ دوم تا
امروز مهمترین قدرت پیشبرنده
آزادسازی اقتصادی و داد و ستد
فرامرزی بودهاست.
گفتمــان دونالد ترامــپ ،نامزد
احتمالی حــزب جمهوریخواه
آمریکا در انتخابات آتی ریاست
جمهوری این کشور ،انباشته از
انتقاد آشکار علیه گشایش مرزها
در عرصــه بازرگانی بینالمللی
است.
یکی از وعدههای مهم انتخاباتی
او تجدید نظر در قرارداد مبادله
آزاد با مکزیک است که در سال
 ۱۹۹۴به امضا رسید ،و نیز اعمال
تعرفههای بسیار سنگین گمرکی
بــر کاالهای وارداتــی آمریکا از
چین.
بدین سان دونالد ترامپ تمامی
سنتهای حزب جمهوری خواه
آمریکا رادردفاع از مبادله آزاد زیر
پرسش برده و بخش بسیار بزرگی
از محافــل اقتصــادی و رهبران
واحدهای تولیدی این کشــور را
سردرگم و نگران کردهاست.
نکتــه جالــب آنکــه گفتمان
ضد«جهانی شــدن» در برنامه
برنی ســاندرز ،سخنگوی جناح
چپ حزب دموکرات آمریکا نیز،
جایگاه بسیار مهمیدارد.
با توجــه به همیــن واقعیتها
اســت که هیــاری کلینتون
از حــزب دموکــرات آمریکا نیز
چارهای نمیبیند جز پیوســتن
به جمع منتقــدان مبادله آزاد،
تا جایی که وعده دادهاســت در
صورت دستیابی به مقام ریاست
جمهــوری ،در موافقتنامههای
موجــود بازرگانی میان آمریکا با
دیگر مناطق و کشورهای جهان
تجدید نظر خواهد کرد.
مخالفتی چنین گســترده علیه
فراینــد همگرایــی اقتصــادی
و بازشــدن مرزها در ســطوح
منطقهای و جهانــی ،آنهم در
پیشرفتهترینکشورهایصنعتی،
از چه عواملی سرچشمه میگیرد؟
چــرا افکار عمومی غرب بیش از
پیش از «جهانی شدن» اقتصاد
میترسد؟
مــوجهای اول و دوم

بازرگانی جهانــی و جابهجایی
کاالها میان کشــورها و مناطق
گوناگون کــره زمین یک پدیده
بســیار قدیمی است ،ولی شکل

فشــرده و گســترده آن بــرای
نخســتین بار در قــرن نوزدهم
میالدی در بخش وسیعی از قاره
اروپا و نیز در روابط میان دو سوی
اقیانوس اطلس (اروپا و آمریکا)
پدیدار شد.
این پدیده که موج اول «جهانی
شــدن» توصیف شــده ،زمینه
بسیار مســاعدی را برای مبادله
آزاد کاالها و ســرمایهها و حتی
جابهجایی انســانها در مناطق
نامبرده بــه وجود آورد و ثروت و
قدرت و نفــوذ این مناطق را در
عرصه بینالمللی چند برابر کرد.
مــوج اول «جهانی شــدن» در
رویارویی با جنگ اول جهانی در
هم شکســت و ،در فاصله میان
دو جنــگ اول و دوم (-۱۹۱۹
 ،)۱۹۳۹آمریــکا و کشــورهای
اروپایی به سیاست مرزهای بسته
و ناسیونالیسم روی آوردند.
موج بعدی «جهانی شــدن» با
پایان گرفتن جنگ دوم از اواخر
دهه  ۱۹۴۰میالدی به راه افتاد
و از آغاز دهــه  ،۱۹۸۰زیر تأثیر
مکاتب لیبرال و سیاســتهای
رونالد ریگان در آمریکا و مارگارت
تاچر در انگلســتان در راستای
آزادســازی اقتصادی بر عمق و
شتاب گسترش آن افزوده شد.
این بار «جهانی شدن» ،بر خالف
قرن نوزدهم ،واقعاً بخش بسیار
بزرگی از کره زمین را در بر گرفت
و به ویژه بعــد از فروریزی دیوار
برلن و ســقوط اردوگاه شوروی،
عم ً
ال نظام اقتصاد بازار و مبادله
آزاد را در سراســر دنیا پراکنده
کرد.

آیـاگسترشوتعمیقپدیده«جهانی
شدن» ،آنگونه که شمار زیادی از
پوپولیستهای راست و چپ ادعا
میکنند ،فاجعه آفریده و به فقر و
نابرابری دامن زده است؟

تنها کسانی این ادعا را میپذیرند
کــه واقعیتهای اقتصــادی و
تاریخی را نمیشناسند.
گســترش مبادله و اقتصاد آزاد
چه در چارچوب ســازمانهای
همگرایی منطقــهای (از جمله
«اتحادیه اروپا») و چه در مقیاس
جهانی ،طی چهار دهه گذشته،
بزرگترین انقــاب اقتصادی را
در تاریخ تمدن انسانی به وجود
آورده و صدهــا میلیون نفر را از
جهنم فقر بیرون کشیدهاست.
آمریکاییها از چه شکوه میکنند؟

آنها با استفاده از گشایش مرزها
و همگرایــی اقتصادی ســیل
آیفون و مکدونالد و دیسنی لند
را به سراسر جهان روانه کردند و

میلیونها مغز متفکر را از آسیا و
آمریکا و خاور میانه در دانشگاهها
و واحدهای تولیدی خود به کار
گرفتند.
بدون برخورداری از کار ارزان در
کشورهای در حال توسعه به ویژه
آسیا و مهم تر از همه چین ،تولید
و توزیع صدها میلیون دســتگاه
رایانه و تلفن همراه هوشــمند
آنهم با قیمتهایی چنین قابل
دسترسی ،غیرممکن میبود.
آیا بریتانیا از عضویت خود در
احتادیه اروپا زیان کرده است؟

کســانی که بریتانیای از نفس
افتاده سالهای  ۱۹۷۰میالدی را
از نزدیک دیدهاند ،میتوانند آنرا
با درخشش و پویایی
آن در دهــه دوم قرن
بیست و یکم میالدی
مقایسهکنند.
در درون اتحادیه اروپا،
و به برکت برخورداری
از بــازار واحد ،ایرلند
فقیــر و در حاشــیه
مانده به کشــوری ثروتمند بدل
شــد؛ پرتغال و اســپانیا گرد و
خاک واپسماندگی و دیکتاتوری
را از تن زدودند ،کشــورهای رها
شده از «اردوگاه سوسیالیسم»،
از لهستان گرفته تا اسلواکی ،به
پیشرفت و آزادی رسیدند.
آیا کشورهای در حال توسعه از
ادغام خود در اقتصاد بینالمللی،
که بــه برکت فراینــد «جهانی
شــدن» به دســت آمده ،زیان
دیدهاند؟
کافی است به صدها میلیون نفر
از مردمان از فقر رها شده چین و
شهرهای مافوق مدرن این کشور
بنگریــم و آنرا با جهنم بر جای
مانده از چین مائوئیستی مقایسه
کنیم.
به کره جنوبی و تایوان و اندونزی و
سنگاپور و مالزی نظری بیندازیم.
اوضاع امروز آمریکای التین را با
شرایط همان قاره در چهل سال
پیش مقایســه کنیم ،زمانی که
بخش بزرگی از کشــورهای آن
زیر بار التیفوندیا (اراضی وسیع
کشــاورزی زیر سلطه مالکان) و
دیکتاتوریهای نظامیدست و پا
میزدند.
پویایی کنونی هنــد را در نظر
بگیریم ،همراه با چشماندازهایی
که در برابر آن قرار گرفتهاست.
اگر شماری از کشورها از جمله
در خاورمیانــه در واپسماندگی
فرورفتهاند ،دلیــل آن نه فرایند
«جهانی شــدن» ،بلکه پشــت
کردن به این فرایند است.
در آمریکا و اروپای سرمایه داری،
قــدرت خرید طبقات محروم به
دلیل دستیابی آنها به پارچه و
کفش و اسباب بازی و یخچال و
تلویزیونهای ارزان وارداتی رو به
افزایش گذاشت .شمار زیادی از
خدمات از جمله در عرصههای

فرهنگی (موزیک ،کتاب
و روزنامــه) ،مکالمات
تلفنــی از راه دور،
مســافرتهای هوایی و
گردشــگری ،که پیش
از این تنهــا در انحصار
خانوادههــای ثروتمند
بــود ،در اختیار طبقات
متوسط و حتی متوسط
پایین قرار گرفتند.

آن روی «جهانی شدن»

در این جا یک پرسش بسیار مهم
مطرح میشود:
اگر فراینــد همگرایی اقتصادی
و آزادســازی بازرگانی این همه
منافع و مزایا را به همراه داشته،
پس چرا این موج عظیم نارضایتی
را در آمریکا و اروپا به راه انداخته
و زمینهای چنین مناسب را برای
سیاســتمداران مخالــف با این
فرایند فراهم آورده است؟
در پاسخ این پرسش میتوان
بر سه عامل عمده تکیه کرد:
• یک)
کشــورهای ثروتمنــد غربی تا
زمانی که دست باال
را داشــتند و علوم
و فنــاوری و تولید
کاالهای پیشــرفته
و صــدور آنهــا را
در انحصــار خــود
میدانستند ،با شور
و شــوق از باز شدن
مرزها ،تجــارت آزاد و همگرایی
اقتصادی در ســطوح منطقهای
و جهانــی هــواداری میکردند.
در دهههــای  ۱۹۷۰و ۱۹۸۰
میالدی ،هنگامی که شماری از
کشورهای آسیایی به صدور انبوه
کاالهایی چــون پارچه و کفش
روی آوردند ،در اعتمــاد و اراده
کشورهای پیشرفته به ضرورت
بازکردن هر چه بیشــتر مرزها
خللی پیدا نشد ،زیرا اینان اعتقاد
داشــتند که صادرات کشورهای
در حال توسعه از مرز «کاالهای
دست پایین» فراتر نخواهد نرفت.
امروزه وضعدگرگون شده و کاالها
و خدمات صادراتی کشــورهای
مــورد نظــر (یــا «قدرتهای
نوظهور») عرصههای روز به روز
پیشرفتهتری رادر بر میگیرد.
حضور خودروهای سال به سال
مرغوبتر کرهای در شــهرهای
اروپا و آمریــکا دیگر یک پدیده
عادی است ،کامپیوترهای تولید
تایوان را همــه جا میتوان دید،
وسایل خانگی ساخت ترکیه در
ســوپرمارکتهای غربی از توان
رقابــت مناســبی برخوردارند و
شرکتهای مهم هواپیمایی غرب
در رقابت با شرکتهای سنگاپور و
تایلند و خلیج فارس ،ابهتدیرین
خــود را تمام و کمال از دســت
دادهاند.
در این شرایط ترس دنیای غرب
از اوجگیــری شــمار روزافزونی
از کشــورهای در حال توسعه،
و پیوســتن آنهــا به باشــگاه
«قدرتهــای نوظهــور» ،رو به
افزایش میرود.
اروپاییها و آمریکاییهای مغرور،
که زمانی همه بازارهای جهان را
متعلق به خود میدانستند ،امروز
در بازارهــای ملی خود با رقابت
کشــورهایی روبرو شــدهاند که
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در گذشــتهای نه چندان دور به
«جهان سوم» تعلقداشتند.
در رویارویی با این پدیده ،بخشی از
افکار عمومی (و حتی «نخبگان»)
در آمریــکا و اروپــای غربی این
پرســش را پیش میکشند که
اصوالً بازشدن مرزها در چارچوب
فرایند «جهانی شدن» چه نفعی
به حال آنها دارد؟
همین پرسش توأم با بدبینی است
که مورد استفاده پوپولیستهای
راست و چپ قرار میگیرد.
• دو)
در برابر پدیده «جهانی شدن»،
همه قشــرهای جمعیــت در
کشورهای پیشرفته صنعتی در
موقعیت یکسانی قرار ندارند.
واکنــش آنهــا به ایــن پدیده
بستگی زیادی به عرصه فعالیت
آنها دارد .شــماری از بخشهای
تولیدی و خدماتــی در ارتباط
نزدیک با گشایش مرزها و مبادله
آزاد فعالیت میکننــد و از این
ارتباط ســود میبرنــد ،از بانک
و بیمــه گرفته تــا فناوریهای
جدیــد ارتباطــی و اطالعاتی و
آموزشی ،جهانگردی ،داروسازی،
انرژی ،صنایع وابســته به حمل
ونقل زمینــی و هوایی و ریلی،
فنشناسیهای زیستمحیطی
و غیره ...همه کسانی که در این
گونه بخشها فعالیت میکنند،
نفع خود را در گشــایش مرزها
و پیشــروی هر چه ســریعتر
همگرایی در سطوح منطقهای و
جهانیمیبینند.
در عوض شماری از فعالیتهای
اقتصــادی در دنیــای غرب ،در
صورت بازماندن مرزها ،محکوم
به نابــودی هســتند ،از صنایع
نساجی و چرم (دراشکال قدیمی
آنها) گرفته تا بعضی از تولیدات
کشاورزی ،فوالد ،خدمات ساده
و قابل انتقال به دیگر کشــورها
(مراکز شنود) و حتی بخشهایی
از خدمــات پزشــکی و حقوقی
و غیره .قشــرهای فعال در این
بخشها طبعاً از مرزهای باز زیان
میبینند و بسیج آنها علیه فرایند
«جهانی شــدن» کار دشواری
نیست.
• سه)
میان قشــرهایی که از «فرایند
جهانی شــدن» ســود میبرند،
و آنهایی کــه از این پدیده ضرر
میکنند ،شکاف درآمدی رو به
افزایش میرود .اگر جوامع غربی
نتوانند بــرای گروه دوم راه حلی
پیدا کنند ،عرصه را بیش از بیش
برای قدرت گرفتن گرایشهای
پوپولیســتی راســت و چپ باز
خواهند کرد.
در واقع قربانیان پدیده «جهانی
شدن»در این جوامع ،به طعمهای
آماده برای ناسیونالیســتها و
نژادپرستان بدل شدهاند.
در کشور فرانسه شمار زیادی از
کارگران بخشهای ســنتی ،که
به دلیل باز شدن مرزها و رقابت
کاالهای خارجی وضعیتشــان
متزلزل شــده ،گروه گــروه به
حزب راســت افراطی موسوم به
«جبهه ملی» پیوســتهاند و آنرا
به مهمترین تشکل کارگری بدل
کردهاند.
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زهراکاظمی،پروندههمیشهبازیکهبستهشد
شادی صدر

کارشناس ارشد حقوق بین الملل
و مدیر سازمان عدالت برای ایران

شکنجه فوت کرده است را تایید
کرد .اما دعوی استفان کاظمی را
بــه دلیل اینکه با اصل مصونیت
دولتهــا که در قانــون مصوب
 ۱۹۸۵کانادا به رسمیت شناخته
شده در تعارض است ،رد کرد.
این پرونــده در نهایت به دیوان
عالی کانادا رسید.
جمهوری اسالمی تنها در دادگاه
اول وکیلــی برای دفــاع از خود
فرستاد و الزم ندید که در جلسه
دادگاه دیوان عالی کانادا شرکت
کند.
تعــداد زیــادی از مهمتریــن
ســازمانهای حقوقی و حقوق
بشری بین المللی و ایرانی در این
مرحله در پرونده مداخله کردند.
آنها با ارائه لوایح مفصل حقوقی،
تــاش کردند به دیــوان عالی
کانادا بقبوالنند کــه اجازه دهد
دادگاههــای کانادا به این پرونده
رســیدگی کنند .دلیل مداخله
آنها ایــن بود کــه در صورتی
که رای به نفع خواســته خانواده
کاظمی صادر میشد ،پیشرفت
بزرگی در حقــوق بین الملل به
نفع قربانیان شکنجه ودر محدود
کردن مصونیــت دولتها و فرار
آنها از پاسخگویی ایجاد میشد.
اما در نهایــت دیوان عالی کانادا
نیز رای دادگاه اولیه را تایید و در
سال  ۱۰( ۱۳۹۳اکتبر ،)۲۰۱۴
با نظر اکثریــت  ۶به  ۱قضات،
دعوی استفان هاشمی را مردود
اعالم کرد.

 11ژوئیه -سیزده سال از مرگ
زهــرا (زیبا) کاظمــی ،عکاس
ایرانی-کانادایی در بیمارســتان
بقیه اللــه تهران میگــذرد .او
کــه در  ۳تیــر  ۱۳۸۲در حال
عکاسی از معترضان جلو زندان
اوین دستگیر شده بود ،براساس
گــزارش کمیســیون اصل ۹۰
مجلس ،به علــت ضربه مغزی
ناشی از ضرب و شتم و شکنجه
در  ۲۰تیــر همان ســال فوت
میکند .با وجــود اینکه گزارش
کمیسیون اصل  ۹۰مجلس نقش
سعید مرتضوی ،دادستان وقت
تهران در مــرگ زهرا کاظمی و
همینطور کتمان حقایق مربوط
به او را مسجل کرده بود ،تنها یک
مامور دون پایه وزارت اطالعات
به نام رضا احمــدی ،در روندی
غیرشفاف محاکمه و سپس تبرئه
شد.
به عبارت دیگر ،هیچ راهی برای
دسترسی به عدالت از طریق نظام
حقوقی ایران وجود نداشت.
در سال  ۱۳۸۵استفان هاشمی،
پســر زهرا کاظمــی ،دعوایی از
طرف مادرش به دلیل مرگ در
اثر شــکنجه و از طرف خودش
به دلیل خسارات روحی و روانی
ناشی از مرگ مادر مطرح کرد.
ایــن یک دعــوی حقوقی علیه
جمهوری اسالمی ،آیت الله سید
علی خامنه ای ،رهبر جمهوری
اســامی ،ســعید مرتضــوی،
دادســتان وقت تهران و محمد
بخشــی ،معاون اسبق حراست
زنــدان اوین بــود کــه در آن،
خواهان ،مجموعا  ۱۷میلیوندالر
خسارت طلب کرده بود.
ذکر ایــن نکته الزم اســت که
به دلیل عــدم حضور خامنهای،
مرتضــوی و بخشــی در کانادا،
قوانین این کشــور امکانی برای
طرح دعوی کیفری که در صورت
برنده شــدن ،مرتکبــان قتل و
شکنجه به مجازات محکوم می
شدند ،فراهم نمیکرد.
دادگاه اولیه (دادگاه عالی استان
کبک) این موضــوع را که زهرا
کاظمی در دوران بازداشت خود
کتک خورده ،مورد تجاوز جنسی
قرار گرفته ،شکنجه شده و در اثر

شکنجه یکی از مهمترین جرائم
بینالمللیاست.
دیــوان عالی کانــادا در چندین
جای رای تاکید می کند که اصل
ممنوعیت شکنجه ،تبدیل به یک
قاعــده آمــره ( )jus cogensدر
حقوق بین الملل شده است.
قواعد آمره قواعدی هســتند که
در مورد آنها اجماعی بینالمللی
حاصل شــده و به همین دلیل
اگر با قوانین داخلی کشورها در
تعارض باشند،دولتها ودادگاهها
باید آنها را بر قوانین داخلی خود
مقدم بدانند.
اصل ممنوعیت شــکنجه ،یکی
از قواعد آمره بینالمللی اســت
که باالتــر از قوانین داخلی همه
کشورها قرار دارد.
با این همه ،دیوان عالی کانادا این
نظر را که حق قربانیان شکنجه

بــرای کمک بــه قربانیان
پدیده «جهانی شــدن»
در کشورهای پیشرفته،
بستن مرزها بدترین راه حل
ممکن است.
صنایع قدیمی در این کشــورها
امــکان بقــا ندارنــد و حمایت
مصنوعی از این صنایع دردی را
به دردهــای دیگر اضافه خواهد
کرد .تنها راه چاره بسیج امکانات

اجتماعی برای حمایت از کسانی
است که به دلیل فروریزی صنایع
قدیمــی ،کار و درآمد خود را از
دست میدهند.
به جای پناه بردن به شــعارهای
ارتجاعی و پوپولیستی و دفاع از
مرزهای بســته ،باید تالش کرد
که پیشــروی جهان در راستای
همگرایــی و مبادلــه آزاد بدون
تراژدیهای انســانی و اجتماعی

اصل ممنوعیت شکنجه

برای گرفتن خســارت هم یک
قاعده آمره شده است ،نپذیرفت.
به عبارتدیگر،دیوان عالی کانادا،
با اینکه قبول کرد که شــکنجه
باید در هر حالتی ممنوع باشد،
اما به این ســئوال که اگر کسی،
حتی یک تبعه کانادا ،در کشور
دیگری قربانی شکنجه شد ،آیا
حق این را دارد که مطابق قوانین
کانادا ،خساراتی که بر او وارد آمده
جبران و به این شکل ،عدالت را
در حق مرتکبــان عمل ممنوع
شکنجه اجرا شود ،پاسخ منفی
داد.
به بیان ســادهتر ،شکنجه
ممنوع اســت اما ضمانت
اجرایــی بــرای نقض اصل
ممنوعیت شــکنجه که در
کشــوری دیگر بــه وقوع
پیوسته وجود ندارد.
مهمترین استدالل دیوان عالی
کانادا در رد دعوی خانواده زهرا
کاظمی استناد به اصل مصونیت
دولتها بود.
اصل مصونیت دولتها

اصــل مصونیــت حاکمیــت
( ،)sovereign immunityیــک
قاعده بسیار قدیمی حقوق بین
الملل است که براساس آن ،هیچ
دولتی نمی تواند دولت دیگری را
در دادگاههای خود محاکمه کند.
در نیم قرن اخیــر مطلق بودن
مصونیت دولتها در حقوق بین
الملل مورد چالش قرار گرفته و
در حال حاضر کشورهای مختلف
اســتثنائاتی بر اصــل مصونیت
دولتها وضع کرده اند.
به بیان دیگر ،حقوق بینالملل از
قاعده مصونیت مطلق دولت به
سمت مصونیت نسبی آنها پیش
رفته است .براساس قانون کانادایی
مصونیت دولت (مصوب )۱۹۸۵
نیــز دول خارجــی درخصوص
صالحیت قضایــی دادگاههای
کانادا از مصونیت برخوردارند مگر
در استثنائات زیر:
 .۱عمل دولــت خارجی جنبه
تجاریداشته باشد.
 .۲دولــت خارجــی صالحیت
دادگاههای خود را به دادگاههای
کانادا واگذار کرده باشد.
 .۳دولت خارجــی باعث مرگ،
لطمه بدنی یا خسارت به اموال
در داخل قلمرو سرزمینی کانادا
شده باشد.
 .۴دولــت خارجــی مرتکــب
تحققبپذیرد.
اگــر چنین نشــود ،مــوج دوم
«جهانی شدن» نیز در رویارویی
با بحرانهای اجتماعی و سیاسی
در هم شکســته خواهد شــد،
همانگونــه که مــوج اول آن در
برخــورد با فاجعــه جنگ اول
جهانیفروپاشید.

•

دولت باشد زیرا به دعاوی
تروریسم شده باشد.
حقوقی علیه مقاماتدولتی
مهمترین مساله در پرونده
مجوز میدهد که مستلزم
زهرا کاظمــی این بود که
موشکافی کردن دادگاههای
هیچیک از استثنائات باال
کانادایی در تصمیمگیری
در آن وجود نداشت و دیوان
دولتهــای دیگــر که از
عالی کانــادا نیز نپذیرفت
طریق مقاماتشــان انجام
که حق جبران خســارت
وقتی پای نقض حقوق بشر به
قربانی شــکنجه را به عنوان میان می آید ،دولت ها پشت شده اســت میباشد...عمل
شکنجه نسبت داده شده به
یک قاعده آمره به رسمیت
کرد!
خنواهند
خالی
را
هم
مرتضوی و بخشــی تمامی
بشناسد و آن را باالتر از قانون
ویژگی های یک اقدام رسمی
شناخت .غیرقابل باورترین بخش
مصونیت دولت قرار دهد.
تفســیر تنگنظرانه دیوان عالی نظرات اکثریت قضاتدیوان عالی را داشــته است و هیچ نشانه ای
کانــادا نــه فقط بــه جمهوری کانادا در پرونــده زهرا کاظمی ،مبنی بر اینکــه این مقامات ،در
اســامی و رهبــر آن ،آیت الله استداللهایشاندرباره ایندو نفر ظرفیت شخصی خود یا به شکلی
خامنه ای ،دربرابر قرار گرفتن در است .به عنوان مثال،در بخشی از غیرمرتبط با وظایف دولتی خود
این کار را انجــام داده اند وجود
موقعیت "خوانده" (مدعیعلیه) رای آمده است:
در دادگاههــای کانادا مصونیت "دولتها شخصیتهای حقوقی ندارد .طبیعت شــنیع شکنجه،
اعطا کــرد ،بلکه حتی ســعید انتزاعی نیستند و تنها میتوانند از عمل مرتضوی و بخشی را به یک
مرتضــوی و محمد بخشــی به طریق افراد عمل کنند .مستثنی عمل شخصی که خارج از ظرفیت
عنوان مســئوالن دون پایه که کردن مقامات رسمی از معنای رسمی آنها انجام شده تبدیل نمی
به طور مســتقیم در شکنجه و "دولت" می تواند به طور کامل
{>> ادامه در صفحه}38 :
مرگ دست داشتهاند را نیز جزو مخالف هدف قانــون مصونیت
تعریف "دولت" و مصون از پیگرد

هیالری کلینتون ...
کومی میگویــد :هیالری قصد و
اندیشه خالفکاری نداشته است.
ولی او بدلیل بــی مباالتی فوق
العاده در مورد اسرار امنیت ملی
مسئول است .این جمله «سهل
انگاری خیلی زیاد» الزمه تعقیب
و محکومیت هیالری است.
کومــی در حالی کــه مخالف با
پیگــرد قانونی اوســت ،اضافه
میکنــد« :این مســئله در مورد
فردی که در شرایط مشابه قرار
میگیرد ،صدق نمیکند؛ شخصی
کهدر یک فعالیت مشابه و امنیت
ملی عمل میکند باید خود را برای
نتایج بعدی آماده کند».
با این ترتیب اگر هیالری هنوز
وزیــر خارجه بود و این ســهل
انگاری در کارش آشــکار میشد،
باید برای همیشه وادار به کناره
گیری از کار میشد.
اگر هیالری رئیس جمهور بشود
و برای چهار ســال آینده دو فرد
مورد اعتماد هیالری خانمها ،هوما
آبدین و شریل میلز که اف بی آی
آنها را سهل انگار و غیرقابل اعتماد
میداند ،افرادی خواهند بود که در
اداره اسرار امنیت ملی بی توجه
بودند .در نتیجه ما در اداره نیروی
نظامی با خطر روبرو خواهیم شد.
این دفعه اول نیست که هیالری
دروغ میگوید؛ بیست سال پیش
او در مسافرت بوسنیا داستانی از
تیراندازی و زیر آتش قرار گرفتن
خود و همراهانش میســازد؛ در
حالی کــه فیلم نشــان از یک
وضعیت صلح آمیز با لبخند یک
دختر کوچولو همراه است.
افراد فامیل چهار قهرمان کشته
شــده در بنغــازی میگویند :در
حالیکه همــه میدانند این یک

>> ادامه از صفحه25 :

طراحــی و حمله تروریســتی
بود هیــاری گفته کــه ویدئو
ضد اســامی باعث برانگیختن
جمعیتی شد که فرزندان آنها را
بکشند.
در سال  1996ویلیام سفایر در
نیویورک تایمز بدنبال بیانیه هائی
میرود که هیالری در اولین دور
ریاست جمهوری شوهرش بعد
از رسوائی های بیل ،صادر کرده
و بعداً در مقایســه با واقعیت ها،
هیــاری را یک دروغگوی ذاتی
مینامد.
هیالری گفته که در سال 1975
می خواســته به نیروی دریائی
بپیوندد و دیگر اینکه ادعا کرده که
نام او از فاتح کوه اورست ،ادموند
هیالری گرفته شده ،در حالی که
ِسر ادموند زمانی که او شش سال
داشــت قله اورست را فتح کرده
است .در نتیجه بهترین کسی که
میتواند با او در ریاست جمهوری
همراه بشــود یک داستان ساز
دیگر  -الیزابت وارن  -اســت که
ادعا میکند «چروکی*» است.
معموالً این مدارک با پیشنهادها
به دادگستری فرستاده میشود و
دادگاه تصمیم میگیرد که پیگرد
قانونــی را انجام بدهد و یا ندهد.
ولی جیمز کومی یک کنفرانس
مطبوعاتی گذاشــت و نقطه به
نقطه تمام داستانی که هیالری
به مردم گفته بــود بیان کرد و
بعد توصیه کرد که مخالف پیگرد
قانونی است.
پشت آن نمایش چه بود؟
کومی میگوید :من پیگرد قانونی
را توصیه نمی کنم چون با انجام
آن هیالری از دور مبارزات خارج
میشــود.و این در معنی روشن

شــدن نتیجه انتخابات 2016
اســت ،در حالی کــه این نباید
انتخاب من باشــد ،این انتخاب
شماســت .شــما مردم آمریکا
هســتید که با دادن این مدارک
سهل انگاری هیالری ،تصمیم
بگیرید که او بعنوان فرمانده کل
به کاخ ســفید راه پیدا کند.و یا
نکند.
ولی چرا این تصمیم باید بوسیله
مردم باشــد و نه بوسیله پلیس
فدرال؟
اگر با این دانسته ها و دروغ گوئی
ذاتی هیالری کلینتون ،مردم او
را بعنوان رئیس جمهور انتخاب
کنند ،مسلماً این گویای خیلی
چیزها دربــاره آمریکای 2016
است.
و این گویای مسئله ای است.
* از بومیان آمریکا
یادآوری میشــود که سه برنامه
سیاسی روز یکشنبه این هفته
تلویزیونهای آمریکا به مســئله
تظاهــرات ســیاهان اختصاص
داشت .این تظاهرات را با مسائل
دهه  60مقایســه کردند و طبق
معمول خیلی کم در مورد ریشه
های آن صحبت شــد .براساس
آمار هر روز یک سیاهپوســت با
اسلحه پلیس کشته میشود .و این
در زمان اوباما بیشتر شده است.
با این ترتیب اگر سندرز تا آخرین
کنوانسیون دموکراتها خود را از
این حزب بیرون نکشد و تشکیل
یک تیم با دکتر جیل اســتاین
ندهــد ،با انتخاب هیــاری و یا
ترامپ دنیا از این هم آشــفته تر
خواهد شد.
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 –5بررسی عملکرد
بررســی عملکرد آخرین مرحله
از روش پنــج مرحله ای مدیریت
زمان است .بررسی عملکرد روند و
چرخه بهبود را شکل میدهد .برای
توضیح بهتر بررسی عملکرد الزم
است اشارهای به چرخه «»PDCA
داشته باشم.
این چرخه برای اولین بار در سال
 1930توســط «والتر شــوارتز»
مطــرح و بعدها توســط «ادوارد
دمینگ» ارایه شــد و برای همین
به «چرخه دمینــگ» Deming
 Cycleمعروف است.
کاربرد این چرخهدر مدیریت زمان
به شرح زیر است:
 منظــور از  Pهمان  Planیا
برنامه اســت یعنی گام اول که در
مدیریت زمان معادل تهیه جدول
زمانبندی است.
 منظور از  Dهمان  Doیا اجرا
اســت و در مدیریت زمان معادل
اجرای برنامه زمانبنــدی روزانه
است.
 منظور از  Cهمان  Checkیا
کنترل است که در مدیریت زمان
معادل بررسی و مقایسه عملکرد
واقعی است با آنچه که باید انجام
میدادهاید.
 و آخرین مرحله چرخه چهار
مرحلهایدمینگ یعنی  Aیا همان
 Actionاســت کــه در مدیریت
زمان ،معادل استفاده از نتایج برای
بهبود اقدام بعــدی یعنی همان
برنامه زمانبندی روز بعد میباشد.
روز بعد نیــز دوباره همین چرخه
تکرار میشــود و چون نتایج هر
اقدام مانند یک تجربه مفید و موثر
برای برنامهریــزی و اجرای اقدام
بعدی مورد استفاده قرار میگیرد،

هر اقدام بهتر از اقدام قبلی خواهد
بود یعنی «هر روز بهتر از دیروز».
این یعنی «بهبود مستمر» .یعنی
همان اتفاقی که در روند موفقیت
شــما و در مدیریت زمان شــما
خواهــد افتاد .پــس لطفا مرحله
پنجــم از روش پنــج مرحله ای
مدیریت زمــان را جدی بگیرید.
بررســی عملکرد را جدی بگیرید
تا با اســتفاده از تجربیات گذشته
بهتر و بهتر شــوید .اگر از نتایج و
تجارب هر بار برنامهریزی و اجرای
جدول زمانبندی روزانه استفاده
نکنید ،به جای پیشرفت ،پسرفت
خواهید داشــت! در پایان هر روز
کاری جدول را بررسی" ،نقاط قابل
بهبود" را یادداشت و سعی کنید
روز بعد اصالحشان کنید.
"بهبود مستمر" یعنی "هر روز
بهتر از دیروز"!
در جمله قبل ،عبارت «نقاط قابل
بهبود» را به کار بردم« .نقاط قابل
بهبود» همان «نقاط ضعف» سابق
است! در فرهنگ واژگان موفقیت
بعضی واژهها یا پاک میشــوند و
یا تغییــر میکنند .عبارت «نقطه
ضعف» یکی از همان واژگانی است
که باید مفهوم آن در ذهن شــما
تغییر کنــد .مثال وقتی میگویید
«من این نقطه ضعف را دارم» و یا
«نقطه ضعف من این است که…»
به خود پیام منفی و غیرســازنده
میدهید .با هر بار بــه کار بردن
اینگونه عبارات به ضمیر ناخودآگاه
خود تلقیــن میکنید که ضعیف
هســتید .حال چنانچــه به جای
عبارت «نقطه ضعــف» از عبارت
«نقطه قابل بهبود» استفاده کنید،
هر چند مفهوم اصلی همان است
اما به ضمیــر ناخودآگاه خود پیام
مثبت میدهید! پیام میدهید که

نکتهای در مورد شــما وجود دارد
که میتواند بهبود یابد .بنابراین مغز
شما خود به خود به فکر پیدا کردن
راه حلی بــرای بهبود آن میافتد.
لذا از این به بعد به جای استفاده
از عبارت منفــی «نقاط ضعف»،
بنویسید ،بخوانید و بگویید «نقاط
قابل بهبود»!
«نقاط قابــل بهبود» همان
«نقاط ضعف» سابق است!
اکنون روش پنج مرحلهای مدیریت
زمان را با این امید به پایان میبرم
که از مدیریت زمان به عنوان ابزاری
قوی و کلیدی در راه موفقیت خود
استفادهکنید.
تا به حال آنچه بایســتی در مورد
مباحث پایه ای موفقیت بیان می
شد به رشته تحریر درآمد چرا که
موفقیت مالی فارغ از پرداختن به
مباحث عمومــی موفقیت امکان
پذیر نیست.
درســت مانند تمامی ورزشکاران
رشته های مختلف ورزشی که برای
موفقیتدر رشته خود بایستی ابتدا
به لحاظ آمادگی جسمانی عمومی
به سطح قابل قبولی برسند.
از ایــن پس به طور اختصاصی به
موضــوع موفقیت مالــی خواهم
پرداخت اما قبل از آن مروری می
کنم بر آنچه که طی  21مقاله تا به
حال نگاشته شد.
ابتداتاریخچهمباحثموفقیتبیان
شد و سپس از "راز بزرگ موفقیت"
صحبت به میان آمد .برای آگاهی از
راز بزرگ موفقیت به "مدل عمومی
شایستگی" پرداخته شد .تحلیل
علمی مدل عمومی شایســتگی
نشــان داد که راز بزرگ موفقیت
"نگرش مثبت" است.
{>> ادامه در صفحه}28 :

تو ،درخت روشنایی ،گل مهر برگ و بارت
تو ،شمیم آشنایی ،همه شوق ها نثارت
تو ،سرود ابر و باران و طراوت بهاران
همهدشت ،انتظارت
هله ،ای نسیم اشراق کرانه های قدسی!
بگشا به روی من پنجره ای ز باغ فردا
که شنیدم از لب شب
نفس ستاره ها را
دلم آشیان دریا شد و نغمه ی صبوحم
گل و نکهت ستاره
همه لحظه هام محراب نیایش محبت
تو بمان که جمله هستی به صفای تو بماند
مولوی :دیوان شمس

(غزل شمارٔه )۶۶۲

اگر عالم همه پرخار باشد
دل عاشق همه گلزار باشد
وگر بیکار گردد چرخ گردون
جهان عاشقان بر کار باشد
همه غمگین شوند و جان عاشق
لطیف و خرم و عیار باشد
به عاشق ده تو هر جا شمع مردهست
که او را صد هزار انوار باشد
وگر تنهاست عاشق نیست تنها
که با معشوق پنهان یار باشد
شراب عاشقان از سینه جوشد
حریف عشق در اسرار باشد
به صد وعده نباشد عشق خرسند
که مکردلبران بسیار باشد
وگر بیمار بینی عاشقی را
نه شاهد بر سر بیمار باشد
سوار عشق شو وز ره میندیش
که اسب عشق بس رهوار باشد
به یک حمله تو را منزل رساند
اگر چه راه ناهموار باشد
علف خواری نداند جان عاشق
که جان عاشقان خمار باشد
ز شمس الدین تبریزی بیابی
دلی کو مست و بس هشیار باشد
چند رباعی از ابوالقاسم حالت
آزادی مطلق

ّبگوبخند با حافظ

«من دوستدار روی خوش و موی دلکشم»
حاجی عمو منم که وکیل طوالشم
عمرم ز شصت گشته فزون ،لیک شور عشق
دارد همیشه در سر پیری بر آتشم
این حسرتم بکشت که هر روز بعد کار
زیبا جوانکی بدهد خوب مالشم
این دوره شد به کرسی ما نوچه ئی هوار
یعنی که کرد پای خودش را به گالشم
آمد خبر که جای مرا غصب کرده است
از گریه خیس شد به خدا نازبالشم
ماتم از این که تازه جوانان شهر ما
صد بار کرده اند چنین آزمایشم
باز این حیل به کار بندند تا مگر
کک در میان ریش من آرد به خارشم
جان عمو پیام مرا گو به «رامبد»
این دوره گر وکیل نشم بنده یا بشم
با من تماس گیر و زمن چاره را بخواه
«کز دوری رخ تو به کلی مشوشم»
دارائی و نداری

اشراف ز باد کبر در آماسند
بی سیم و زران ،به ذلت از افالسند
با کسیه پر ،خویش را نشناسی
با دست تهی ،خلق ،تو را نشناسند
درد یتیمان جهان ...

اگر از درد یتیمان جهان آگاهی
اشک چشم است قوی تر ز سالحی گاهی
مشکن این دل پر درد یتیمان و بدان
عرش در هم شکند قدرت آهی گاهی
بی وفایی جهان کرده دلش تیره و تار
با وفا پاک کن آن شیشه دل ،گه گاهی
با پناهندگی دختر و بی یاور و یار
تو نجاتی دهی از عمر تباهی گاهی
شکر اگر از کرم و لطف و عطایت بیند
کودک گمشده ای خواب رفاهی گاهی
راه شادی تو به خود بسته و بیراهه روی
که به ره آوریش گم شده راهی گاهی
گاه نوری زامید آید و یکباره شود
منجیدختر بی پشت و پناهی گاهی
(ع -شجاع پور)
شیخ بهایی

همه روز روزه بودن همه شب نماز کردن
همه ساله حج نمودن سفر حجاز کردن

ملکی که در آن هر که خر خود راند،
یا هر چه دلش خواست کند،بتواند
ز مدینه تا به کعبه سروپا برهنه رفتن
آزادی مطلق است آن جا ،لیکن
آزادی مطلق به توحش ماند دو لب از برای لبیک به وظیفه باز کردن
عزای ثرومتندان

به مساجد و معابد همه اعتکاف جستن
ز مالهی و مناهی همه احتراز کردن

حسودان

به خدا که هیچکس را ثمر آنقدر نباشد
که به روی ناامیدی در بسته باز کردن

تنها نه فقیر کامدل نستاند
ای بس که غنی هم ز طرب در ماند
شب جمعه ها نخفتن به خدای راز گفتن
گر مرد فقیر گوشت نتواند یافت
آنکس که غنی است هضم آن نتواند ز وجود بی نیازش طلب نیاز کردن
آن قوم که تنگ چشم و کوته نظرند
در جامه ی دوستی ز دشمن بترند
بر جاه و مقام تو اگر رشک برند
بهتر که به فقر و فاقه ات غبطه خورند
فرار از قانون

تا اهل جهان ،به طبع ،شورانگیزند
تا خلق ز ناروا نمی پرهیزند،
هر گاه که تصویب شود قانونی
طرح ز پی فرار از آن می ریزند
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بهیادرفیقکبیرحمیداشرفمشعلفروزانجنبشکمونیستیایران
درفش ما به یادت سرخ
نامت در سرود خلق هامان سبز
می خوانیمرساتر
بس گرامی باد یادت
ای رفیق جاودانه
ای حمید خلق
بررســی جایگاه شــخصیت های
جنبش کمونیستی ایران نیازمند
تحقیقی جامع و همه جانبه است .با
کمال تأسف عمده ی اسناد جنبش
در اختیار کسانی ا ست که عالقه ای
به انتشــار آن ها ندارند .البته دلیل
این امر نهفته در منافع آنان اســت
زیرا هم جنبش کمونیستی ایران و
هم شخصیت های کلیدی آن و دلیل
وجودی و مبارزاتی شان لرزه بر اندام
دارنده گان این منافع می اندازد.
در این شــرایط وظیفه ی بازماندگان
این جنبش چیست؟
ســکوت ،بی تفاوتی ،در نظر نگرفتن
جــای خالــی معرفــی جنبــش و
رهبران اش به نســل جوان یا در حد
توان بازگو کردن آن چه می دانند یا
شنیده اند و یا از نزدیک لمس کرده اند
با کسانی که نیاز به دانستن آن دارند.
بی شک گزینه ی دوم کمترین اقدام
یک کمونیست متعهد است .اینک ما
در آســتانه ی چهلمین سالگرد جان
باختن یکی از بزرگ ترین و یگانه ترین
رهبران این جنبش هســتیم .رفیق
کبیر حمید اشــرف ،فرمانده و رهبر
ســازمان چریک های فدایی خلق در
سخت ترین و خونین ترین ادوار حیات
این سازمان کمونیستی ،نمونه وارترین
شخصیت جهت بررسی و الگوقراردادن
برای نســل جدید اســت .اینک این
ســوال پیش می آید که چرا حمید
اشرف در چنین جایگاهی قرار دارد؟
سازمان فدایی (کمونیست) پیش از
انقالب  ٥۷شخصیت های برجسته و
از جان گذشته ی بســیاری را در راه
رهایی و عدالت خواهی ایران قربانی

داد .کســانی که اگر می خواستند به
دنبال «زندگــی» بروند در چارچوب
الگوهای رایج (نظام ســرمایه داری
وابســته) می توانســتند «بهترین»
شــرایط را برای خود رقم بزنند و در
لجن زار مصرف و سلطنت بی رقیب
پول صاحب نام شــوند .امــا آنان راه
دیگــری را برگزیدنــد ،راه پرخطر و
بالخیز مبــارزه بر ضد بردگی پول و
مصرف ،راه برخیزاندن انسان جهت
به دســت گرفتن سرنوشــت اش به
دست خویش و زایش انسانی که امر
شــریف مبارزه در راه تحول و تکامل
تمامی بشریت را امر روزمره ی خود
بداند ،نه تبدیل شدن به عامل گوش
به فرمان رسانه های سرمایه داری و
دنباله روی سلیقه ی ارائه شده از طرف
آن ها .این جوانان بنیان ســازمانی را
گذاشــتند که در دوران ســیطره ی
ناامیدی مطلق و سرکوب وحشیانه ی
هرگونه کنش انسانی ،مشعل رهایی
را فروزان کرد ،ســازمانی که در اوج
فعالیت اش در دوره ی اختناق رژیم
فاشیستی شــاه اعضایش از چند ده
نفر تجاوز نمی کرد ،در فردای سقوط
این حاکمیت خون آشام ،هواداران اش
میادیــن و خیابان ها را پــر کردند.
افسوس که جنبش کمونیستی ایران
در پی آن سرکوب های وحشیانه فاقد
ســتاد فرماندهی رزمنده ای بود که

بتواند این خیل عظیم را به درســتی
راهبــری کند و این نقطه ی دردناک
فقدان رهبرانی چون حمید اشرف بود.
حمید اشرف از دوران نوجوانی دشمن
مردم را شناخت و شروع به مبارزه علیه
آن کرد.دردبیرستاندارالفنون ،همراه
با چهار نفر از همکالســان اش یک
محفلمطالعاتیمارکسیستیتشکیل
داد .پس از آن در ارتباط با رفیق بیژن
جزنی قرار گرفت که در تدارک ایجاد
تشکیالت کمونیستی جهت مبارزه
بر ضد رژیم شــاه بود .اقدامات رفیق
جزنی و رفقای همــراه اش با یورش
ساواک در سال  ٤۶ضربه خورد .اولین
حضور درخشان رفیق حمید اشرف
در این دوران بود که نمود پیدا کرد.
رفیق حمید با کمــک باقی مانده ی
رفقای گروه که در دام ساواک گرفتار
نشدند دست به کار تجدید سازمان
گروه شــد اما اگر با دقت بیشتری به
این روند نگاه کنیم ،آنان گروه را بنیاد
گذاشتند چرا که رفیق بیژن جزنی و
دیگررفقایدستگیرشدهفقطتوانسته
بودند گام های اول را بردارند.
در بررســی فعالیت این گــروه که
هنوز نامی نداشــت همین بس که
اقدامات شــان را تا آستانه رستاخیز
ســیاهکل بررســی اجمالی کنیم؛
فرســتادن رفقا صفایــی فراهانی و
صفاری آشتیانی به فلسطین ،تربیت

حلظه ی مرگ حميد
اشرف و يارانش در
مهرآبادجنوبی
 به روایت عکس های
آزاده اخالقی

آفتــاب از پنجره ای وســیع به درون
تابیده است .نوری مقدس که به جای
آنکه از البهالی پنجره های رنگی یک
بازیلیک به درون آمده باشــد ،از میان
برگهای سبز حیاط گذشته است .با آنکه
تصویرگر می دانسته که در تیرماه تهران آفتاب به
عمودیترین حالت خود می رسد و میزان اندکی
از آن به صحن خانه ها می پاشــد ،گویی به عمد
از زاویه ی آفتاب چنان اســتفاده کرده تا چهرهی
حمید اشــرف با نور تعمید شود .چهره ای که در
مرگ هم مصمم اســت .لکه های خونین بر پرده
و دست چنگ شــده ی حمید اشرف نیز نشانه
ای است که گویا تا آخرین لحظه ها سعی داشته
بایستد .پیراهن فرمانده ی جنبش چریکی ایران
سپید است و این نمادی از بخششی است که تاریخ
مدنظر تصویرگر نثار "زیباترین فرزندان آفتاب و
باد" کرده است.
نیروهای سرکوبگر اما گویی روایتگر تاریخ سرکوبگر
پهلوی اند :ســاواکیها با کت و شــلوارهای پاچه
گشادشان و صورتهایی دژم که سبعیت و شادمانی
یک شکارچی در آن پیداست .در میانه ی تصویر
کماندوهای کاله سیاه ارتشی با لباسهای پلنگی و
مسلسلهای سازمانی و در انتهای تصویر افسری
با لباس شــهربانی زمان کودتای بیست و هشت
مرداد و نه افسران سورمه ای پوش سالهای .۱٣۵۰
اسلحه در دست ســرکوبگران است و در آن سو،

کتابها ،کنار کشتگان قرار دارد .با آنکه چریکها در
زد و خوردی مســلحانه کشته شدهاند ،تصویرگر،
کتابها را سالح آنان می داند .گویی سخن مارکس
در این لحظه ثبت اســت که کلمات به نیروهای
مادی بدل می شــوند ...ســه کتاب به غیر از آنها
که در رزمی مســلحانه به کار می آیند ،به صورت
نمادین بر زمین افتادهاند .جنگ و صلح تولستوی
که سرنوشت تراژیک قهرمانان را به رخ می کشد.
همسایه های احمد محمود (با آنکه در سال ۱٣۵۴
برای اولین بار چاپ شــده بود ولی این روی جلد
متعلق به چاپ سال  ۱٣۵۷است) که روایت خالد
اســت .خالد یکی از "کاوههای اعماق" است که
از میان حاشــیه های داغ آبادان برمی خیزد و در
مبارزه ای پیگیر به فوالد آبدیده بدل می شــود.
کتاب دیگر در آستانه ی احمد شاملوست .کتابی
که در دهه ی هفتاد خورشیدی به چاپ رسید ،اما
گویی از نظر تصویرگر ،روایت جان شیفته ی حمید
اشرف و یارانش است .ایستادن در آستانه ی مرگ
و در لحظاتی که عشق به زندگی در آنان شعله می
کشد...پس ای کاش ای کاش ای کاش...
باور به ِ
مرگ حمید اشــرف را اما چهره ی یکی از
شاهدان به ما نشان می دهد:

حــدود  ٢٠نفر رفیق رزمنده که هم
از نظر جســمی (هم تئوریک در حد
بضاعــت آن زمــان) و هم روحیه ی
مبارزاتی در حد عالی قرار داشــتند
چنان که در پی آشنایی رفقا با گروه
رزمنده یدیگری که به وسیله ی رفقا
امیر پرویز پویان ،مســعود احمدزاده
و عباس مفتاحی تشــکیل شده بود،
رفقــای گــروه دوم از توانایی هــای
این رفقا شــگفت زده شــدند .اقدام
برجسته یدیگر رفیق حمید همراه با
رفیق غفور حسن پور و رفیق علی اکبر
صفایی فراهانی تشکیل گروه کوه بود،
واحد رزمنده ای که در پی شناسایی
کانونی برای آغاز مبارزه ی عملی بر
ضد رژیمدیکتاتوری وابسته ،نهایتاًدر
نوزدهم بهمن  49دست به اقدام زد و
به بی عملی و سکون و سردرگریبانی
پایان داد ،اقدامی کــه چون رعدی
غران لرزه بر اندام رژیم شاه افکند.
با به صدا درآمدن مسلســل فداییان
خلق در جنگل های دیلمان ،شاه به
تمام نیروهای مســلح اش در سراسر
ایران آماده باش داد .بر خالف ادعای
«تاریخ نویسان» وابسته ،رفقای کوه
بیش از بیســت روز در جنگل های
منطقه با نیروهای تا دندان مســلح
رژیم جنگیدند و هنوز گزارشدرستی
از این نبرد نابرابر منتشر نشده و شوک
عظیم آن بررسی نگردیده است .امر

چهره ی زهرا آقانبی قلهکی که ناباورانه
بر فراز پیکر حمید اشرف ایستاده است
و بــه فرمانده ی مغلــوب می نگرد .از
ورای چشــم بند باالزده اش می توان
دید کــه در تالش اســت ،ضعفش را
ساواکی ها نبینند .او می داند که فقط
مرگ فرمانده ی افسانه ای اش را نمی
بیند ،بلکه پایان یک عصر را شاهد است.
ناظری است بر غروب آرزوهای نسلی
که شورش و تهاجم را به جای صبر و
انتظار برگزیدند "...هشتم یا نهم تیر بود
که زری را بردند ســر جنازه ی حمید
اشــرف و دیگر یارانش .در بازگشت به
سلول با صدای بلند به تلخی می گریست و فریاد
می زد "همه چیز تمام شد"...طوری گریه می کرد
که سلولهای دیگر صدایش را می شنیدند و سعی
میکردند به انحاء مختلف دلداری اش بدهند...
شاهد عینیدر اکثر تصاویر این نمایشگاهدر گوشه
ای ایســتاده و به مرگ عزیزانش مــی نگرد ،اما
اینجا آزاده اخالقی به گوشه ای خزیده و از آیینه
ای که در گوشــه ی اتاق است ،تماشاگر کشتار
چریکهاست .پنداری با خود زمزمه می کند" :ما
بی چرا زندگانیم ،آنان به چرا مرگ خودآگاهانند"...
___________
در درگیــری خانهی مهرآباد جنوبــی ده تن از
کادرهای چریکها ی فدائی کشــته شدند که به
جز حمید اشرف ،سایرین عبارت بودند از:
محمدرضــا یثربی ،سیدمحمدحســین
حقنواز ،غالمعلی خراطپور ،محمدمهدی
فوقانی ،عسگر حســینیابردهی ،یوسف
قانعخشکبیجاری ،طاهره خرم ،غالمرضا
الیقمهربانی ،علیاکبر وزیریاسفرجانی و
فاطمهحسینی.
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دموکراسی شورایی

تــدارک و پشــتیبانی گروه
رزمنده ی کــوه با رفیق کبیر حمید
اشــرف بود و این درســت در زمانی
بــود که رفیق حمید به نمایندگی از
گروه اش مشغول مذاکره با رفقا پویان،
احمــدزاده و مفتاحی جهت وحدت
و تشکیل ســازمانی برای مبارزه ی
جدی با حکومــت برآمده از کودتای
 28مــرداد بود .هــر دوی این موارد
گویای جایــگاه ویژه ی رفیق حمید
اشــرف در جنبشی است که خود به
راستی از بنیان گذاران اصلی اش بود.
در پی دســتگیری عــده ای و جان
باختن عده ای دیگــر از رفقای کوه،
رژیم شاه با ددمنشی بی سابقه رفقای
دستگیرشــده را یا در زیر شــکنجه
کشت (رفیق فرمانده علی اکبر صفایی
فراهانی) و یا در بیدادگاه فرمایشــی
با سیادت تیمسار ضیاءالدین فرسیو
به مرگ محکوم کرد و در آســتانه ی
نوروز  ١٣٥٠به جوخه ی اعدام سپرد.
اما هنوز دو گروه به وحدت نرســیده
بودنــد و نام چریک های فدایی خلق
طنین انداز نشده بود که در یک اقدام
کوبنــده ،جوخه ی اعــدام انقالبی با
تیمســار فرسیو چشم در چشم شد.
ضربه ی اعدام انقالبی فرســیو چنان
شدید بود که رژیم شاه دست خود را
رو کرد.
یــک روز بعد از آن عکــس  9نفر از
بهترین فرزندان آفتاب و باد که مادران
هنــوز در سوگ شــان داغ دارند در
روزنامه ها منتشر شد و رژیم جایزه ی
بی ســابقه ای برای تحویــل زنده یا
مرده شــان اعالم کرد .سه سال بعد
تنها رفیق باقی مانده از آن  ٩چریک
رفیق کبیر حمید اشرف بود .سال ٥٠
اکثریت رفقای بنیان گذار چریک های
فدایی خلق یا در درگیری رو در رو با
دشمن یادر زیر شکنجه و یادر میدان
تیر چیتگر بر ســر آرمان شان جان
باختند .رژیم شاه با اختصاص بودجه
و امکانــات بی پایان بــه ارگان های
ســرکوب اش و با یــاری گرفتن از
آخرین متدهای سرکوب و شکنجه به
جنگ با جوانانی پرداخت که فقط در
پی رهایی و عدالت بر روی پاهای خود
ایستاده بودند بی هیچ یاری از جایی
با امکاناتی در حد صفر اما با اراده ای
که سنگ خارا را می شکافت .آن که
این اراده را در میدان عمل به حرکت
وامی داشــت فرزنــد خلف جنبش
رهایی بخش و کمونیستی ایران رفیق
کبیر حمید اشرف بود .از پایان سال
 ٥٠تا بامداد خونین هشتم تیر  ،55آن
چه عظمت فعالیت شبانه روزی رفیق
حمید را نمایان می کند ،هنر بی بدیل
رهبری یک سازمان سیاسی-نظامی
در شرایط خفقان و سرکوب بی سابقه
و در وضعیتی بــود که حاکمیت به
اعتبار پول نفت و پشــتیبانی نظام
سرمایه داری جهانی ،فشار و سرکوب
و خفقان اش را به صورتدائمی بیشتر
می کرد .او نه تنها سازمان را رهبری
می کرد بلکه هیچ گاه دست از تهاجم
برنداشت .راز بقای یک سازمان مخفی
مسلح در آن شرایط در اقدام اش بود.
اینجا بود که ســازمان چریک های
فدایی خلق بر تارک جنبش انقالبی
رهایی بخش ایــران ایســتاد و این
بقای رزمنده نَه شــش مــاه نَه یک
سال بلکه حدود پنج سال دوام آورد
یعنی چیزی در حد معجزه .اما ما به
معجزه اعتقــادی نداریم .این اراده ی
انســان طراز نوین اســت که چنین
کاری می کنــد ،فراموش نکنیم که
سازمان انقالبی را ریسمان اراده فراهم
نگه می دارد و ایــن اراده از اعتقاد به
آرمانی بزرگ و انسانی نشأت می گیرد.
آرمانی که امروز با بهره برداری دشمن

Demo.shorai@gmail.com

طبقاتی از شــرایط ویژه ی جهانی،
تقریباً از طرف همه ی مدعیان مورد
حمله قرار می گیرد؛ هارترین جناح
دشمن ،دشــمنان میانه رو ،مخالفان
گاه گاهی ،دوســتان سابق و بدترین
ایشان روشــنفکران خودفروخته که
سال هاست گلوی خود را پار می کنند
که کمونیسم مرده است ،مارکسیسم
مرده است ،لنینیسم مرده است ،اما
فریاد مجددشــان واقعیتی را نمایان
می کند که شــبح کمونیسم نه تنها
بر فراز اروپا که بر فراز جهان در حال
پرواز اســت .همراه با آن یاد تمامی
انســان هایی که با تمــام وجود در
راه پیروزی انســان بر امر جبارانه ی
استیالی فردگرایی سودطلبانه مبارزه
کردند جریان دارد .با ماست تا فراموش
نکنیم که راه رهایی کدام است.
امروز نســل جدید در کنار پرتگاهی
ایستاده که نظام سرمایه داری جهانی
براوتحمیلکردهوچشمان اشچیزی
جز تولیدات این سیستم سیری ناپذیر
را نمی بیند .پس پشت اش تاریخی
که از آن بی خبــرش نگاه می دارند
و رو به رو دوزخ ســرمایه داری که با
ابزار خود این سیستم آرایش شده و
کافی اســت دستی با نیت آگاهی بر
آن بکشــی ،بزک دروغین اش پاک
شــود و چهره ی کریــه آن نمایان
گردد .آنگاه این سوآل مطرح می شود
که «چــه باید کرد» و این جاســت
که انســان هایی چون حمید اشرف
بار دیگر چهــره می نمایند ،فعالیت
بی امان شان را در برابر چشمان مان
به نمایــش می گذارند و به ما نهیب
می زنند کــه تاریخ تان را بیاد آورید،
تاریخ مردم ،تاریخ مبارزه ،تاریخ اعمال
اراده ی انسان بر ضد سیستمی سرتا
پا فریب و تبهکاری .راز بقای انقالبی
کمونیست بزرگی چون حمید اشرف
که با وجود گذشت چهل سال از مرگ
او هنوز هم دشمن از یادآوری اش بر
خود می لرزد و تالش می کند با بستن
دروغ های بی شرمانه بر ضد او (مانند
ادعای قتل ناصر و ارژنگ شــایگان)
چهــره ی شــریف اش را مخدوش
کند ،در جهان بینی او نهفته اســت،
در آگاهی ،احساس مسئولیت ،عمل
روزمره و تعهد بی پایــان اش به امر
رهایی انسان از اسارت نظام ویران گر
سرمایه داری ،تعهدی که چون خون
در رگان اش جریان داشــت .از رفیق
کبیر حمید اشرف بیاموزیم.
جان باختن رفیــق حمید ،دو
سال پیش از انقالب  ٥۷جنبش
کمونیستی ایران را با خلع رهبری
رو به رو کرد ،آری رهبری جنبش
کمونیســتی ،این جایگاه تنها
برازنده ی رفیق حمید اشرف بود،
چرا که در مبارزه ی رو در رو با دشمن
طبقاتی و رژیم وابسته قرار داشت و به
طور قطع تنها کسی بود که قادر بود
جنبش کمونیستی پراکنده ی ایران را
متحد کند ،آنگاه بدون شک سرنوشت
جنبشکمونیستیوهمچنینانقالب
به صورت دیگری رقم می خورد.
باشد که تمامی پویندگان حقیقت و
جویندگان راه رهایی ،یاد این انسان
بزرگ و رزمنده ی کبیر را زنده کرده
و سرمشق خود قرار دهند ،بار دیگر
چهره ی شریف و لبخند زیبای حمید
در برابرمان نمایان شود و به همگی مان
نهیب بزند که حیاتدوباره ی جنبش
کمونیســتی اقدام متعهدانه ی نسل
جــوان ،درک زمان و ضروریات اش و
اقدام عملی را می طلبد.
به یاد رفیق کبیر حمید اشــرف به
پیش.
پوالد رزمجو
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آموزشگاه هنری ر  -مــی
آموزش کلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته استخدام فـروش
رانند ه و کمک
MOVINGراننده رستوران
آموزش موسیقی برای کودکان از  2تا  8سال
با مدیریت:

علیـرضا فخـاریان

514-996-1620

Re-Mi

3333 Cavendish, #285

onlyjune01+15

استخدام
پاتــوق

aznov’15U

استخدام منشی

کلینیک دندانپزشکی دکتر شریف نائینی

clinique_Soleil@yahoo.com

شیـرینی

Rose pastry

رزپیسترى:بابهترین
شیرینیهاىارگانیك
• تزیین سفره عقد،
و هفت سین
• با 20سال سابقه

توسط مدرس و مؤلف کتب
کمکدرسی
با بیش از بیست سال تجربه

Tel: 438-399-1359
azmarU

فــروش
وسائل منـزل

Tel.: 514-458-5220
Facebook:Rose pastry
esfahaniazdec01

پرستــار

نگهداری از عزیزان شما،
توسط خانم با تجربه،
در خانه -ما و شما -
یا بیمارستان ،همراه با
رفرنس 5،سال سابقه کار
دیپلمهدستیارپرستار
(زویــا)

514-503-7391
freeazmar

حسابـداری

آموزش فشرده حسابداری
تدریس خصوصی و نیمه
خصوصی حسابداری کانادا
مطابق با مطالب و سرفصلهای
)DVS) DEP
 000توسط  :داتیس پناهی 000
استـادحسابداری
کالج Lester B. Pearson
به زبان های فارسی ،انگلیسی
و فرانسه تلفن:

Tel.: 514-991-6819
نیماازاگوسترایگان

تدریس فارسی

ساختمان

از مبتــدی تا پیشرفته
متخصص آزمون های TCFQ،TEFaQ، TFI
• کالس های تقویتی برای
دانش آموزان ابتدایی  -دبیرستان
• دوره های ویژه برای آزمون های ورودی مدارس
مجتبی فــالح
کارشناس ارشد زبان فرانسه با 13سال سابقه تدریس

امید رایگان از فوریه15

استخدام

به چند نفر ویترس
و کمک آشپز
• نیمه وقت و تمام وقت •
برای کار در کلبه عموجان
نیازمندیم.
لطفا با شماره تلفن زیر
تماسبگیرید:

Tel.: 514-965-1358
tillnov1Pd

مجری مراسم عقد ایرانی

514-825-3170

آژانس مسافرتی

آموزش رانندگی

نینــا 513-5752 .............................................

آموزش موسیقی

سیامکنصر653-5107...................................
قره چه د اغی (پیانو)484-8748 ................

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

مدرسهفارسیدهخدا484-2098..................
مدرسهفرزانگان775-6508............................
مدرسهفارسیوستآیلند626-5520........

اتومبیل-تعمیر

931-2888 ............................. .Westmount
486-9994 .......... .Pieces D'auto NDG

اتومبیل :خرید و فروش

ALIXتویوتا376-9191.................................
الگانسلیزینگ482-4500..............................
آلتیماکــس487-0009 ..............................
شــیخ صالــح366-1509 .......................

لی لی صمیمی 825-3170 .......................... .

ارز

شریف 223-6408 .........................................
آپادانا 933-1719 .............................................
گروه پاسیفیک289-9011 ............................
 5استار585-2345........................................... .
خضر989-2229 ................................................
یونیون موندیال937-5192.......................... .
844-4492 ................................Expert-FX

امالک و مسکن

فیروزهمتیان 827-6364 ...........................
امیرســام702-2309 ................................... .
کاظم تهرانی971-7407................................ .
نادرخاکسار969-2492....................................
مینواسالمی 967-5743............................... .
مریم خالقــی983-5415 ............................
حمیدکاغذچی928-5415 ......................... .
نینوس گیورگیزنیا816-4080.................... .
مسعودنصر 571-6592.................................. .

اجنم ن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین932-2953 ........ .
انجمنادبیمونترالilsmontreal.org.......
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
انجمنزرتشتیانکبکwww.zaq.org ...... .
مکیک373-5777.............................................
بنیاد سخن آزاد944-8111........................... .
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

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



Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

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

MONTRÉAL QC H4B 1L8

514-996-9692
Email:
info@paivand.ca
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,

Fredoonazmar15U

•
تدریسریاضیات •
وفیــزیک •
توسط مهندس •
الکترونیک •
College,University
High-Shool

با سابقه  tutoringدرمدارس
مونترال و تدریس در موسسات
کنکور تهران
*درصورتعدمرضایتجلسهاول
رایگانمیباشد.
ثبت نام :با ظرفیت محدود

514-827-6329
514-620-3255

بیمه و مشاور مالی

علیپاکنـژاد296-9071...................................
کیوان نصیرنیا466-9381 ..............................

پزشــکی

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

تاکـسی

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

تبلیغات

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

تدریس خصوصی

ریاضیاتوفیزیک827-6329..........................

ترجمه

دارالترجمهیکتا439-8501..........................
نغمه سروران889-8765 ............................ .
محمودایزدی745-0318 ............................ .
شهریاربخشی624-5609 ............................ .

چاپ و تابلوسازی

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

حسابداریومالیاتی

toendofmay2010P

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

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

(آرش کشوری)

>> کلیه مقاطع:

نیـازمنـدی هـای پیوند

Tel.: 514-484-8072

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

Published Since 1993
BIWEEKLY NEWSPAPER
FOR PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Toronto, Ottawa,
)Victoria, Calgary & Vancouver

شریف

آموزش زبــان فرانسه

Tel.: 514-812-5662

شانس اول را به آنها
بدهید!

PAIVAND

!soulmate

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

abaee:azsepfree

نیازمنــدیها

پیوندمان را حفظ کنیم!

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

Tel.: 514-675-4405

انجام كلیه كارهاى
ساختمانى از قبیل
سرامیك و رنگ وپاركت و
غیره وتبدیل زیرزمین به
مسكونى
تلفن تماس (امید):

MMUNITY

in search of

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

تدریس زبان فارسی
در وست آیلند
پروینعبائی

azmay15

PARTICIPATE in our
CO

جویـای گمشده

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند

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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•
•

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

®لوگوی پیوند®
کار استاد علی اصغر معصومی

مرکزشهرمونتریال:

تپش،شاطرعباس،ماهیسن لوران،کافه پرشیا،
عموجان،کوپلی2:و ،1فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون،
 ،NDG autoفتوشاپ ،ارز آپادانا ،کلینیک آریا،
آلفامدیک ،ارزخضر ،المیزان ،نور ،پاســیفیک،
متروپولیس ،کبابسرا و...

فـرش

لوئیزداداشزاده288-4864............................

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

شهروزرضانیا (آریا)933-3337 ................. .
شریفنائینی731-1443............................... .
دندان سازی (کلینیک)
افخم هادی737-6363 ................................. .

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

دندانپزشک

رستــوران

کبابسرا 933-0-933 .................................... .
شومینه564-9790 ........................................ .
کلبهعموجان484-8072.................................
پاتوقعموجمال933-8866...........................
فاروس270-8437 ......................................... .
یاس483-0303 ........................................... .
کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولی483-0000 ....................................... .
کوپولی(989-8580 ............................... .)2
بیبلوس523-9596...........................................

روانشناسی  /روانکاوی

فـال

وست آیلند :

آدونیس ،شاتوکباب ،و...
الوال:

کوه نور ،آدونیس و...
شماره شما در

این لیست نیست؟

(رای با ما متاس بگیرید.
گا
ن برای آگهی دهند

گان پیوند )

کامپیوتر

224-0-224................................... .KamNic
507-0773 .......................... . Laptop FSO

کــــارواش

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

کلینیککایروپرکتیک

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

کتـابفروشی

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

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

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

ماهیسنلوران369-3474.............................
کوهنور)450(672-2324................................
بینو728-4744...................................................
آریا(اوتاوا))613( 594-3636...........................

گرانیت آیل 952-7400 ................................ .

سوپر و فروشگاه

ریوسود:

کوه نور ،آدونیس ،دابل پیتزا ،مارشه افغان،
مارشه آریا ،کلینیک میرا ،مراکزفرهنگی و...

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

داروخــانه

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

ب
ا مشار
ک
ت
خ
ود،
در
تقویت
آ
ن
ب
ک
وشیم!

kambizazavr152016

Tel.: 514-430-4388

ارز

azjune16free

Tel.: 514-262-5733

فرنازمعتمدی842-8000................................
کاســپین814-7700 ..................................
مهری 940-1642 ............................ .T.A.M
اسکای.الن 388-1588 .................................. .
یونی گلوب(نسرین)849-7711..................

ازدواج

Tel.: 514-806-7870

کامیونیتی

514-898-1913

Tel.: 514-483-0303

کلبــه
عموجان

اعظم  -تلفن تمــاس:

آپارتمان 3و نیم،
بسیار تمیز
کامال نوسازی شده
در ساختمان 4پلکس،
در قلب NDG
درموقعیت
و شرایط عالی
لطفا با شماره زیر
تماسبگیرید.

professional
handsome Jewish
;iranian male
seeking well
groomed
iranian Jewish fe)male >> (LIAM

azmay15

اگر در نگهداری از نوزاد و
اطفال خود نیاز به كمك دارید
و چنانچه جهت نگهداری از
پدر و مادران گرامیتان نیاز
به مراقبت در بیمارستان و
منزل در شب دارید جهت
هماهنگیتماسبفرمایید.

بعلتمسافرت
لطفا با شماره تلفن زیر
تماسبگیرید:

آرایشـــــگاه

رستـــوران یاس
به چند نفر ویترس
و کمک آشپز
• نیمه وقت و تمام وقت •
نیازمندیم.
لطفا با شماره تلفن زیر
تماسبگیرید:

پرستــار

فروش کلیه لوازم منزل

937-8296.......................................... . VIVA
481-6765 ............................................EVE
شهرزاد489-6901 ......................................... .
فاطی 772-5787 ............................................ .

استخدام

Tel.: 514-933-8866

azjune’15U

Highschool, College,
University

v.badashian@yahoo.com june01+15U

پاتــوقعموجمال
به یک آشپز جهت کار در
مرکز شهر مونتریال فورا
نیازمنداست.

به چند نفر سکرتر ،مسلط به زبان های فرانسوی و انگلیسی
فـورا نیازمند است:
لطفا برای اطالعات بیشتر با ایمیل زیر تماس بگیرید:

تدریسریاضیات

Tel.: 514-735-9107
Tel.: 514-812-3343

Tel.: 514-892-5433

Montreal, H4B 2M5

آپارمتا ن متیز
برای اجاره

رستوران زیبا با تراس
در ناحیه کت دنیژ
بفروش می رسد:
برایاطالعاتبیشترباشماره
تلفنزیرتماسبگیرید:

COMPANY
به راننده و کمک راننده
با تجربه ،برای کار در
کمپانی حمل و نقل
فورا نیازمندیم:
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www.paivand.ca
 آبونه مان گسترده
 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط
جهانبیایید!

گرانیت

حسن انصاری735-0452 ............................
ریاض حق362-0382 ....................................
کردلوئی 652-7623 ......................................
ســرورصدر777-3604 ...............................
مهتاب ثقفی567-3169 ................................
حسینخردبین242-6034...........................

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

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

وام مسکن

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

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

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

وکیل دعاوی

اکســپرس889-7392 ................................ .

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

حمل و نقل

خشکشویی

شیرینی پزی و قنادی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

عینک سازی

34

گلفروشی

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

لوله کشی
مهاجرت
محضر

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

موسیقی (جشن ها)

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

وبسایت

گــودرزی (922-9023 ........... )d-expert
بهروزباباخانی606-5626 .......................... .
امیرکفشداران574-4540..............................

ویدیو

تپش دیجیتال223-3336 .......................... .
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سی
عکا
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PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

نیازمندیهای

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

info@paivand.ca

(نبش دکاری )

)Tel.: 514-996-9692

Tel: 514-295 39 28

Con.Autosoleil
تلفـــــناطالعــــات:

Tel.: 514-659-6408

قاب فرش نفیس برای فروش
azmay15U

تلفـــــناطالعــــات:

٠٩١٢٢٠٨٨٦٥٩

فنگویندگی

)34 inches (height
)X 40 inches (wide

azjulyU

تدریس فنون گویندگی
برای :سخنرانی های موثر ،گویندگی
ژورنالیستی ،گویندگی برای رادیو
و تلویزیون ،آمادگی برای انجام
مصاحبه های کاری و یا رادیو
تلویزیون ،فنون شعر خوانی و
دکلمه و...

تدریسپیانو

•  ٥٠رج گل ابریشم
بافت تبریز ،چله نخ

ایرانی و کالسیک
بهکودکاندلبندشما:
هلیا عارفی دوست

توسط :رضا هومن

(با بیش از  20سال سابقه در تهیه
واجرای برنامه های رادیو وتلویزیون
وخوانندگی باگروه های موسیقی
پاپ ایرانی )

• عضو جامعه مترجمان رسمی کبک ،انتاریو و ایران
• ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک
• تنظیم دعوتنامه رسمی ،گواهی امضاء و کپی برابر اصل
• تکمیل انواع فرم ها
• ترجمه رسمی از ایران به کانادا
• تلفن مستقیم از ایران021-85312009 :

برای اطالعات بیشتر لطفا با شماره تلفن
زیر تماس بگیرید:

دارای کارشناسی ارشد زبان
فرانسه و مدرک تدریس پیانو
به کودکان ،امکان تدریس به
زبان های فرانسه،
انگیسی و فارسی

514-833-8684

عکس های ما تضمینی و
متناسب با درخواست های
ادارات مربوطه می باشد

• مزدا ،٢٠٠٨ CX7بسیار تمیز و مجهز٨٤٨٨دالر
تویوتاكمری ٢٠٠٨بسیار تمیز و كم كاركرده ٧٨٨٨دالر
انواع خودروهای تویوتا ،هوندا ،هیوندایی ،نیسان و ...
با گارانتی كارپروف بدون تصادف
و تخفیف ویژه هموطنان عزیز

فال ورق غيابى توسط خانم
مينا در ايران
ساعت تماس  ١٢تا ٢
بعدازظهربوقتمونتريال
و  ٩تا  ١٢ظهر بوقت ونكوور
مبلغ  ٢٥دالر كانادا

• ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺗﺭﻧﺳﻔﺭ ﻓﺭﻭﺩﮔﺎﻫﯽ ﻭ ﭘﺎﺭک ﺁﺑﯽ
• ﺟﺎﺑﺟﺎﻳﯽ ﻣﺳﺎﻓﺭ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺑﺎ ﭼﻣﺩﺍﻥ ﻣﻭﻧﺗﺭﺍﻝ ﺑﻪ ﺗﻭﺭﻧﺗﻭ ﻭ ﺑﻠﻌﮑﺱ
• ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺑﺎﺭ ﻭ ﻣﻭﻧﺗﺎژ ﻟﻭﺍﺯﻡ ﭼﻭﺑﯽ ﺩﺭ ﻣﻧﺯﻝ ﺍﺯ ﻓﺭﻭﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎی
IKEA, Costco, Canadian Tire, Home Depot, Brick

SNOWDON

(514) 246-2556
may01+15Pd

Tel.: 514-996-1065

azmay2013hoomanfree

50 X 70

فــــروشاتومبیل

فــا ل

ﻫﺩﻑ ﻣﺎ ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﺳﺭﻭﻳﺱ ﻭ ﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺑﻪ ﻫﻣﻭﻁﻧﺎﻥ ﮔﺭﺍﻣﯽ

عکسپاسپورتی
کانادایی:اندازهسرحتما
بایستیرعایتشود
_______
عکسسیتیزنی
اندازه عکس و جزئیاتدیگر
بایستیدقیقباشد

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

اطالعات آگهی
خود را به نشانی
زیر ایمیل کنید:

Hirbod Transport
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helia_1984@yahoo.com
Pazfeb-june2015

قابلتوجهخامنها

مترجم رمسی

اجنام امور ساختمانی

فال قهـوه
و ورق

خاطره حتویلداری یکتا

• بازسازی آشپزخانه • بازسازی حمام
• نصب در و پنجره • کاشیکاری Renovation
• نقاشی • کابینت آشپزخانه
• سنگ کاری و بسیاری دیگر
با سال ها سابقه در خدمت شما
هدف ما رضایت شماست (بهنام رفیعی)

(514) 678-6451
aznov152104nikpour

استخدام

514-441-4295
azjan15U

صرافی
 5ستاره

کلبــه عموجان

به چند نفر ویترس
• باتجربه •
برای کار در رستوران
کبابسرانیازمندیم.

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

Tel.: 514-933-0-933

نغمه سروران

محمودایزدی

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
•عضوجامعهمترجمان
عضوجامعه مترجمین کبک
ترجمه
تأیید
ترجمهو
º
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ایران
رسمی
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
رسمی اسناد و مدارک،
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¢
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¸
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با
مدارک
¢و
اسناد
کلیه
ترجمه
■
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
•ترجمهرسمیکلیه
تضمین تائید ادارات و سازمان های
رسمی،
های
فرم
کلیه
تکمیل
و
مدارک و خدمات مربوط به
ایالتی و فدرال
تأییدامضاء
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Tel.:
514-745-0318
ترجمه
محل:مرکزشهرمونترال
Cell.:
514-246-8486
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نزدیکمترومک-گیل
(514) 675-0694
Location:
(438) 390-0694
Downtown Montreal
near
Pl.
des
Arts
باایرانی
Call, text or e-mail for an
appointment
کــار

BEN

توسط شادی

مترجم رمسی

مترجم رمسی

514 585 - 2345
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راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

کنید!

514-889-8765

nsarvaran@hotmail.
com

مترجم رمسی

مترجم رمسی
شهــریاربخشی

رضانوشادجمال
مترجم رسمی و عضوجامعه
مترجمان کبک ترجمه رسمی کلیه
مدارک ،دعوتنامه و تائید ترجمه
Tel.: 514-575-7080

دعوتنــــامهرسمی،
ترجمـــهمدارک
514-624-5609
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و
ها
برنامه

 آبونه مان گسترده
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ARBARG

 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
---www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!
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با ما همکاری کنید.
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دوشنبه
روزهای
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گزینش
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توجه:



514-247-1732
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514-996-9692
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واندوم :اتوبوس ،90به مست غرب
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حل جدول عادی شماره 5135
 -15پاسخ منفي – نوشتافزار
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هر گردي ...نيست!
 -3ي��ك ت�����اي كفش –
پوشاننده – نام سازي
 -4مخفف اگر – پائين بازو
– رايحه – نيروها ،زورها
 -5كلمه تأييد – فرستاده
خدا – حرف ندا
 -6ح��رف پيروزي – نوعي
ش��يمي – س��ريعترين
هواپيم��اي جه��ان ك��ه
دماغهاي كج دارد
 -7خ��وراك س��اعت –
دستگاه تعمير و پنچرگيري
الس��تيك اتومبي��ل و
دوچرخه – با و زيرك
 -8فرم��ان مغولي – زنبيل

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.
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Immigration

before sunset: another evening with
my favorite Iranian actress

In December of 2012 I had
the honour and pleasure to
host Negar Javaherian.
(Negar Javaherian is a
renowned Iranian film and
theater actress and translator; her noted movies are
The Book of Law by Maziar Miri and Khabgah-e
Dokhtaran by Mohammad
Hussein Latifi.)
The excitement I felt in
2012 was repeated ones
again in June of 2016, I
cannot express the anticipation I felt knowing Negar
is arriving in Montreal.
Once again I couldn’t pass
the opportunity to spend
yet another evening with
my favorite Iranian actress.
This time I had the pleasure
of spending an amazing
evening laughing, chatting
about her upcoming movies, and my favorite movie
by Negar, Hoze Naghashi
(if you have not yet
watched it, please do) she
plays an amazing role of a
mentally challenged mother along with her mentally
challenged husband raising
their normal son.
I wish everyone can have
the opportunity to meet
with Negar Javaherian, she
is humble, down to earth,
simple, and her pretty face
carries a smile at all times.
e spent an evening
at my home, simply
talking about the simplest
things, her sister Negin
joined us with her little 2
year old daughter Maya.
Maya is the most adorable
little girl I have ever met,
she talks nonstop and steals
your heart. Maya in turn
became great friends with
my two small dogs a Maltese and a Morkie.
We sat around my kitchen
table for hours, she was
impressed by the heat we
were having and how hot
Canada can be in the summer, last time she came the
city was covered with snow
and below zero temperatures.
While enjoying the Italian
meal I had prepared, I felt
as I did the first time I met
her in December of 2012,
when you meet her you
cannot help but feel like
you have known her for all

W

your life, a friend you have
known for a very long time,
who enters your home and
makes you feel like she is
your sister, she wants to
help out, (of course I did
not let her).
Here I am with a
famous Iranian
actress, and she
wants to help me
clear the table and
make tea. I have a
husband who can
do all that 
I felt sad when the
evening came to
an end, I just didn’t
want it to end. I wanted to
hold on to her, I wanted the
moment to cease, I wanted
time to stop. I see Negin
(Negar’s sister) often with
her little girl. And so we
said our goodbyes, hugged,
all the while I was hoping I
would see her again soon.
Soon came sooner than I
thought, the next day Negin
gave me a call asking me
if I wanted to go do some
shopping with Negar and
their other sister Nazanine
and her 16 year old son
Badria whom I have not
yet met. Both Nazanine
and her son, Badria are
new permanent residents of
Canada and have settled in
Montreal well and loving
our city. Now you can
imagine my excitement,
what? Yes, of course I will
come shopping, I cancelled
my planned day at the
office, and by 1:00 pm I
was out and anxious for
our afternoon of shopping
to start.
Shopping with Negar
Javaherian was more than
a shopping experience,
Negar is well travelled and
has seen the world. Nevertheless she sees everything
with awe, she is opened
to adventure and new ex-

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید

»ای شبیه به طرحهای «ابر و باد
 بنابراین حتما یک.تهیه گردند
«بک گراند» ساده نیز تدارک می
 این بک گراند میتواند به.بینیم
 کاغذی و حتی،صورت پارچه ای
.از جنس وینیل باشد
در صورتی که در جایی باشــیم
که امکان نصب و یا حمل «بک
گراند» وجود نداشــته باشد و یا
 به،اجازه نصب آن را به ما ندهند
ناچار از یک دیوار سفید و ساده
به عنوان «بک گراند» اســتفاده
م. میکنی
نکته مهم در مورد انتخاب رنگ
«پس زمینــه» و لبــاس فارغ
التحصیلی آنست که حتما با هم
متضاد بوده تا کنتراست جالبی به
 چنانچه از یک «پس.عکس بدهد
،زمینه» طرحدار استفاده میکنیم
عمق میدان را کم کرده تا زمینه
به صورت «فلو» در تصویر ظاهر
 دریچه، به بیان ســاده تر.گردد
دیافراگــم را بازتر میکنیم تا این
.افکت در تصویر ایجاد گردد
از آنجایــی کــه عکــس فارغ
»التحصیلی به نوعی یک «پرتره
 باید منبع نور،حساب میشــود
مخصوص آن را نیز پیش بینی
 معموال یــک یا دو فالش.کنیم
«سافت باکس» کافی بوده و نور
 ممکن.مناسبی را تامین میکند
اســت مجبور شــویم در فضای
کوچکی عکاسی کنیم که جای
»کافی برای نصب «سافت باکس
 در آن صورت.وجود نداشته باشد
مجبوریــم به جــای آن از یک
 «نورپخش کن گری،فالش کبرا
 نور طبیعی محیط و یا،»فونگ
،حتی یک رفلکتور پایه دار ثابت
 چنانچه بخواهیم.استفاده نماییم
افکت نوری خاصی بر روی «پس
 به منابع نور،زمینه» ایجاد کنیم
.دیگری نیز احتیاجداریم
احتیاط الزم آنست که یک فالش
دیگر برای عکاسی از کسانی که
موهای مجعد مشکی و پرپشت

36

» عکاس «استودیو فوتوبوک،»نوشته «علی
»و ادمین گروه فیسبوکی «همه چیز در مورد مونترآل

!وش
خ

.. . آموزشعکاسیبهزبان

تهیه عکس های فارغ التحصیلی

periences, having Negar,
Negin, and Nazanine
along with her son Badria
was a whole new adventure for me.
Here I am a woman in her
mid fifties enjoying an
afternoon with 3 beautiful
young ladies and a handsome young man.
We finished off our shopping by having tea at my
home, I felt like a teenager
at that moment, we all got
in my car and driving home
was full of laughter and
talk. I didn’t even want to
get home too soon, having
them in my car all to myself was a dream
come true for me.
I even took the
long way home so
that I can be with
all 3 sisters longer
(sneaky of me,
eh?!)
We spent a few
hours ones again
around my kitchen
table talking, laughing, and
drinking Persian tea which
my husband made (he
makes the best Persian tea
ever) and I know, I have
tasted many.
The time came they had to
leave, this time I felt more
than grateful, I had the
pleasure of shopping with
Negar, spending an afternoon shopping and tea ones
again at my home. How
lucky did I get to have this
beautiful talented actress
in my home for 2 days in
a row.
Thank you Negar for
spending this time with us,
you are truly a kind and
sweet soul. I hope you enjoyed your time with us as
much as we enjoyed having
you, and thank you for
}38 :{>> ادامه در صفحه
allowing me ones again to
write this article and post
one of the many pictures
we took.
Keep safe, stay healthy and
make sure laughter is in
your everyday life.
__________
Maria Cottone
Regulated Canadian Immigration Consultant
Registered with Quebec
Immigration
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

1395  تیر25  1274  شماره 23 سال

این روزها مقارن است با ایام الله آورند و خاطراتش برایشان زنده
 به همین دلیل معموال یک.فارغ التحصیل شدن کودکان و شود
بزرگســاالن در مقاطع مختلف «عکاس َمشتی» را خبر میکنند
 نبش» از4«  به همین تا چند قطعه عکس.آموزشــی و تحصیلی
!مناســبت اکثر عکاسان شدیدا آنها تهیه نماید
مشــغول کار و تهیــه این مدل اولین چیزی که باید برای ثبت
جبه
.عکس ها می باشند
ّ ،این عکســها تهیــه کنیم
معموال همه افراد دوســت دارند مخصــوص فــارغ التحصیلی و
 به.کــه از دوران تحصیلی خود یا کاله منگولــه دار آن اســت
 عکس،فرزندانشان یک یادگاری درست فرموده برخی خــواص
»و حسابیداشته باشند تادر آینده فارغ التحصیلی بدون آن «حال
را به یاد نمیدهد! البته شــایعات زیادی
این دوران
در مورد پیدایــش این لباس و
پیشــینیه کهن آن مطرح شده
 آن را به،تا آنجــا که برخی علما
«شیخ الرییس ابن سینا» نسبت
داده اند که البته توسط «ساکنان
!بیت ابن سینا» تکذیب گردید
به هر حال هر خاســتگاهی که
 این لباس از،داشــته باشــد
اجزای اصلی چنین عکسهایی
بوده و اهمیت آن از مدرک
تحصیلی شخص نیز باالتر
!است
البتــه عکاســان حرفه ای
معموال یک مدرک تحصیلی
قالبــی نیــز در بقچه
عکاســی خود همراه
:تلفناستودیوفوتوبوک
داشته و برای تکمیل
(514) 984-8944
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
تصویر از آن نیز استفاده
:استودیو فوتوبوک در فیسبوک
میکنند تا «مو الی درز
WWW.FACEBOOK.COM/
»!عکسشان نرود
STUDIOPHOTOBOOK1
:اینستاگرام
STUDIO.PHOTOBOOK
پس از تهیه چنددست
:ن شماره
،لباس فارغ التحصیلی
سپشیال ای
ا
رتوشوچاپ نوبت به سایر ملزومات،مونتاژ،تهیه
 اینچ11 و نیم در8پرتره در ابعاد
.این نوع عکسها میرسد
بالباسهایاستایلقدیمی
معموال رســم بــر این
،استودیو
و یا محلی ایران در
است که این عکسها در
 دالر50به مبلغ
زمینه سفید و یا زمینه

»«همهچیزدرموردمونترآل

Infos pratiques
sur Montréal

بزرگترینوفعالترینگروهفیسبوکی
ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل
اطالعاتکاربردیواخبارمفیدبرایاطالعازرویدادهایشهرمونترآلو
.مذهبیوحزبیندارد،کامیونیتیخودمان؛اینگروههیچگرایشسیاسی
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Happy Broker شرکت بیمه
کلیــه نیازهای بیمه شما

 بیمه خانه

 بیمه جتاری

 بیمه اتومبیل

، خرید بیمه از ما، ایرانیان عزیز
up to

25%

• Car insurance
• House insurance
• Commercial insurance
• All other insurance needs

به سود شماست

:مشاورین ما به زبان شیرین فارسی حرف می زنند
همین امروز با تماس بگیرید

___________________________________________

7572 Côte-de-Liesses

St-Laurent (Québec) H4T 1E7

www.happybroker.ca

Phone: 514-999-8098

FRANCHISING
AVAILABLE
خریدامتیاز
فرصت

MEGA 2

Double
Pizza
andوLes
Ailes
offer
strong
concepts
under
است
پرهیجان
جدید
نامیEn
lesFolie
ailes en
folieto
فولی
لزای آن
شناخته شده
نامیone
Double pizza دبل پیتزا
roof at one great price. Double Pizza is a proven brand and Les Ailes En
 مناسبت ترین رقم می نباشد، دالر که در صنایع غذای2000 :بهای امتیاز
Folie is new and exciting.

2
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PIZZAS
great opportunity!

99$

 این رقم تخفیف داده شده و بنابراین هیچگونه بهای امتیاز پرداخت نخواهید کرد،البته برای مدت زمان محدود
Franchise Fee: $20,000, most affordable
the
industry
and
are  بطور:میزان سرمایه گذاری
دالرin
هزار
250
 هزار تا200
بینwe
تقریبی
MEDIUM
waiving this fee for a limited time. Pay no franchise fee.
 هزار دالر که سرمایه در گردش را نیز شامل می شود100  مبلغ تقریبی:( سرمایه مورد نیازAll dressed or 3 toppings)
Investment Level: Approximately $200,000
to این
$250,000.
10 Chicken
wings
صنعت است
 در نوع خود کمترین میزان در% 5 :االمتیـاز
حق
Required:
$100,000
which includes
working
capital.
orهزینه
Medium poutine
توزیعCapital
نیز بواسطه
مجرب ما وApproximately
توسط بخش بازاریابی
تلویزیون و جراید
،تبلیغات در رادیو
بواسطه
 که% 5 :تبلیغات
1•
+
Pepsi
مراجعه
طریق مشتریان
فروش
میزان
افزایش
نتیجهinدرthe
مشتریان و
 روزنامه های تبلیغاتی به منظور افزایش آگاهی2L
Royalties:
5% –ازalso
one
of the
lowest
industry
5734 Sherbrooke West in NDG
.خواهد بود
برگشت
کننده و نیز تحویل در ب منازل قابل
Advertising: 5% – this finds its way back to your
pocket
as our
2•
مشتریان خواهد
افزایش آمار
رستوران و نیز
آمد به
باعث ازدیاد
ادغام این دو نام برتر
experienced.بود
marketing
department
creates
radio, TV
andرفت و
newspaper
ads
)بال مرغ
(پیتزا و
درب
تحویل
غذاهای قابل
ترین انواع
محبوب
تحویل دو نوعsales
امکانthrough
 شما،بعنوان صاحب امتیاز
as well
asمنازل
flyers
that
increase
awareness
and
finally ازincreased
1632 De Maisonneuve West
walk-in customers and home deliveries.
.را خواهید داشت
(Down Town; next to Concordia University
استفاده می
مشتریانwill
سفارشات
دریافت
برایtoمشترک
تلفن مرکزیand
شماره
از یکyour
دبل پیتزا و لزای آن فولی هر دو
Co-branding
increase
traffic
your restaurant
widen
3•
customer demographics. As a franchisee, you will have the opportunity to
.کنند
280 St Catherine West
deliver the two
most
delivery
meals;
pizza
and
wings.
.نمایدof
میthe
ارسال
شدهpopular
مناطق تعیین
رستوران در
شعبه
ترین
نزدیک
مرکز تلفن ما سفارشات را به

Location for sales

TAKE OUT SPECIAL
festival happens in Montreal)
7
3969 wellington (Verdun)
. امکان فروش نیز دو برابر خواهد شد،یک نام دیگر1
ادغام
با
PIZZA
99$
LARGE 9
:اطالعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید
1 برای
PIZZA
99$
X-LARGE 11

or 1 topping)
Double Pizza and Les Ailes En Folie share one central است
phone
number
(next to all
موفقیت
مکان رمزfor
(نام برتر در یکpepperoni
ادغام دو
call
to place
their ،اینترنت
order. Our
center
dispatches
orders
to هزینه های
جهتcustomers
الزحمه رانندهtoحق
،کارکنان
یونیفوریم
،تلفنcall
،تجهیزات
خرید
،قبیل اجاره بها
ثابت از
کلیه
1 PIZZA
4• 99$
the closest
store
by designated
territories.
MEDIUM
.خواهد بود
یکسان
هزینه های مشابه
 هزینه پست و سایر، هزینه چاپ منوی غذا،تحویل غذا درب منازل

Having two strong brands together in one location is a recipe for success.
All fixed
expenses
as rent,
equipment, phone, internet, uniforms,
Double
pizza
is proudsuch
recipient
of the
delivery
drivers,
menu
printing
and mailing and so on stay the same. By
consumer
choice
award,
every
year since
adding
another
brand,
sales have the potential to double.
2005
for last
10 years.

For more
information
M. Abedi
For more
informationcontact
contact Jonathan
jonathan@doublepizza.ca 514-343-4725
ext: 2245
mammad@doublepizza.ca
514-343-5009

doublepizza.ca
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www.paivand.ca since 1993
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 10اشتباه والدین در رسانه ها...
شــما بارهــا شــنیدهاید که او
میگوید« :خدایا چقدر قیافهامدر
این عکس وحشتناک است».
مــورد دیگری که وجــود دارد،
تالش بــرای برقــراری رابطه با
دوســتان فرزند نوجوانتان در
صفحههای اجتماعی است.
مثــل الیــک کــردن عکــس
دوســتانش .در فیسبــوک یا
خیلی از شــبکههای اجتماعی
الیک کــردن فقط بــه معنای
دوســت داشــتن یک عکس یا
نوشته نیست .این به معنای این
هم هست که شما عالقهمند به
خواندن و دنبال کردن آنچه این
فرد انجام میدهد هســتید .این
میتواند برای فرزند نوجوان شما
به معنای فضولی ودخالت باشد.
او فردا صبح دوســتش را خواهد
دید و دوستش میگوید:
«مادرت عکسم را الیک کرد».
و این اعصــاب او را بهم خواهد
ریخت .به نظر او این کار احمقانه
اســت .هرچند که شما نفهمید
چرا!

فروشندهمجازالستیکدرمونتریالکانادا

>> ادامه از صفحه24 :

خیلی مطلوب فرزندتان نیست.
گاهی بهتر است سکوت کنید؛ به
ویژه اگر بحث بین دوستان و هم
گروهیها باال گرفته .قبول کنید
که وجود شما در بین نوجوانها
کمی آزاردهنده است.
•
اشتباهات رایج در اینستاگرام

عنوان نویســی در اینســتاگرام
سخت است .بین نشــان دادن
عالقــه و ادعا کردن مرز باریکی
است.
شاید باورتان نشود اما نوجوانها
وقت زیادی را برای نوشتن یک
خط زیر عکس صرف میکنند.
شما اینطور نیستید:

عکس یک گل نرگس میگذارید
و درباره تولد یک شخصیت دینی
مینویســید ،عکس برج ایفل
میگذارید و شعری از یک شاعر
انگلیســی زبان ،یا عکس پرچم
عربستان را میگذارید و درباره
رفتار با ایرانیها و مساله حج بیانیه
صادرمیکنید!

معمولی نیستم» ودائم به موضوع
مادری یا پدری میپردازید خیلی
مطلوب فرزندتان نیست هرچند
که شمادائمادر تالش برای نشان
دادن عالقه و احساس باشید.
برای یــک نوجوان خوشــایند
نیست که شــما دائما به نقش
مادری یا پدریتــان بپردازید و
از این بدتر این که شــما روش
استفاده از هرچیزی و کاربردش را
درست متوجه نشده باشید برای
فرزندتان ناراحت کننده است.
اینکه شما در واتساپتان دائم به
چنین چیزهایی اشاره میکنید،
واقعــا میتواند باعــث خجالت
فرزندتان بشود.
•
استفاده اشتباه از علم

والدین به فرزندانشــان توصیه
ب
میکنند تــا تلفــن را از جی 
دربیاورند چــون باعث ناباروری
میشود و یا ساعتها درباره این
موضوع ســخنرانی میکنند که
امواج اینترنت بــرای مغز مضر
درک بعضی از والدین از کارکرد است.
آنها اصال توجــه نمیکنند این
اینستاگرام غلط است.
•
آنها نمیدانند که اینســتاگرام اظهارات علمــی که حتی ثابت
حریمتوییتر
هشتگ در توییتر به شما اجازه صفحه مناسبی برای بحثهای نشدهاند چقدر برای یک نوجوان
اعصاب خرد کن و ناراحت کننده
میدهد که پستها را با کلمات ملی و سیاسی و غیره نیست.
است.
اصلیاش دســته بندی کنید و •
•
این امکان را برای دیگران فراهم مداخله در «واتساپ»
میکند که پست شــما را پیدا واتســاپ به شــما این امکان را جـاسوسی
میدهد که یک استتوس خالصه تــاش برای فهمیــدن روابط و
کنند.
زمانی که توییت را با هشــتگ در آن بنویسید و این برای اعضای فعالیتهــای نوجــوان آن هم
تعطیالت با خانواده ،هوای خوب ،گــروه و دوســتانتان زمانی که یواشکی و پنهانی یک نوع تجاوز
نوشیدنی و غذای خوب منتشر واتساپ شما را میبینند نمایان به حریم خصوصی است.
اگر میخواهید چیزی را بفهمید
میکنید ،این برای فرزندتان به میشود.
اندازه منتشــر کردن عکســش اینجا جای نوشتن نظرات عمیق و به راحتــی بپرســید .قطعا اگر
فلسفی یا نقل قولهای یک فیلم ارتباط خوبی با هم داشته باشید
اعصاب خردکن است.
از طرفی تالش برای فهمیدن و نیست .بیشتر نوجوانها ترجیح چیزهای زیادی از شــما پنهان
واکنش نشاندادن به توییتهای میدهند همان استتوس معمول نمیماند .البته این مساله را هم
فرزندتــان حتی اگر او شــما را واتساپ را نمایش بدهند و وقتی در نظر بگیرید که باالخره بعضی
جزو دوستانش قبول کرده باشد ،که شما مینویسید «من یه مادر از چیزها از شما پنهان دور است و

عکس های فارغ التحصیلی...

دارند ،داشته باشــیم تا بتوانیم
افکت  Hair lightرا بر روی موها
تشکیل بدهیم .چنین موهایی،
نور زیادی را به خود جذب کرده
و معموال بصــورت یک توده ی
ســیاه در عکس ظاهر میگردند.
با استفاده از تابش مستقیم یک
فالش از باال ،این مشــکل حل
میگردد .افــراد مو بور به چنین
نوری احتیاج ندارند.
چنانچه قرار اســت که از تعداد
زیادی از افراد و بصورت یکی یکی
عکسبرداری کنیم ،باید نور فالش
را به تناسب رنگ پوست سوژه ها
تنظیم نماییم .بدیهی است کهدر
زمان عکاسی از افرادی که رنگ
پوست تیره تری دارند ،شدت نور
فالش را به صورت دستی باالتر
برده تا تمام قسمتهای صورت در
تصویر واضح باشند.
البته ناگفته نماند کهدر زمان زیاد
کردن شــدت نور فالش ،بازتاب
آن از روی پوســت صورت سوژه
را مد نظر داشته باشیم تا از حد
متعادلی فراتر نرود.
عکس های کودکان

تهیه عکسهای فارغ التحصیلی

>> ادامه از صفحه36 :

از کودکان ،معموال وقتگیر بوده
و برای تهیه هر عکس باید زمان
نسبتا زیادی اختصاص بدهیم.
یک عــکاس حرفه ای در چنین
مواردی باید بســیار صبور و پر
حوصله بوده و با خلق خوب خود،
کودکان را به همــکاری دعوت
نماید.
یک عکاس خوب برای تهیه هر
عکس ،زمان معقولی را اختصاص
داده و پوزیشنهای مناسب برای
هر فــرد را دقیقا بــه او توضیح
میدهد تا نتیجه کار ،عالی باشد.
در صورتی که مقدور باشد میتوان
یک عکس گروهــی نیز از فارغ
التحصیالن همراه بــا مربیان و
اساتیدشان تهیه نمود.
تنظیم نور چنین عکسهایی کمی
پیچیده تر بوده و باید افرادی که
پوستشان تیره تر است را نزدیک
به فالشها و افراد سفیدتر را دورتر
از منابع نور قرار بدهیم.
برخی اوقات ممکن است که چند
نفر از جشن فارغ التحصیلی در
وضعیتهای «جــ ّو گیر» و «ذوق
مرگ» باشند و در حین سئانس
عکس بخواهند شوخی کرده و یا
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شکلکدرآورند.
معموال رســم بر این اســت که
در پایان ســئانس عکاسی ،چند
عکس نیــز در وضعیــت های
خنده دار تهیه شود .ثبت چنین
تصاویری مشکلی ایجاد نکرده و
خاطره آن روز را شیرین تر خواهد
کرد .البته الزم به ذکر است که
این عکســها را باید در موقعیتی
تهیه کرد کــه کار اصلی و همه
عکسهای جدی به انجام رسیده
و تمام شده باشــند .در صورتی
که جلسه عکاسی از اول تبدیل
به مجلس شوخی و خنده گردد،
مدیریت پروژه عکاسی سخت تر
شده و نمیتوان عکسهای خوبی
تهیه کرد.
از آنجایی که ممکن است در یک
چنین سئانسی از افراد متعددی
عکس تهیه کنیم بهتر است در
عین توجه به جزئیات ،ســریع
عمل کرده و باعث خستگی آن
جمع نشویم.
اطلب العلم ،ولو في کانادا و
رحمة الله و برکاته!

•
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حراج رقابت ناپذیر الستیک

فرشیدابراهیمی

خشایارشادانلو

Our tires have full warranty
against any defects.

4
واقعا هم لزومی ندارد شما از همه
چیز تا بی نهایت باخبر باشید.

•
پرسیدن اینکه «متام روز را چه
کردهای؟»

پدر و مادر می پرســند« :تمام
روز مشغول چه بودهای؟» و تنها
هدف آنها این است که بهخاطر
اعتیاد و وابستگی به شبکههای

اجتماعی اظهار ناامیدی کنند.
اما چیزی که در فکر فرزندتان با
پرسیدن این سوال میگذرد این
است «:چند بار باید به این سوال
جواب بدهم؟»
نمیدانــم فرزندتان بــه غیر از
پرداختن به شبکههای اجتماعی
چــه کار دیگری میکند .اما اگر
اوضاع زندگیاش خوب اســت و

کانادا :پرونده زهرا کاظمی...
کند .براســاس تعریف ،شکنجه
لزوما یک عمل رســمی دولت
است .مجوز دولت برای شکنجه
یا ماهیت رسمی آن است که آن
را به عملی اینچنین نفرت انگیز
بدل می کند....بنابراین ،با توجه به
اینکه مرتضوی و بخشی ،دو مقام
دولتی بوده انــد که در ظرفیت
رسمی خود عمل کرده اند ،شامل
مفهوم "دولت"در قانون مصونیت
دولت می شوند و با برخورداری
از آن مرتبــه ،از حوزه اختیارات
دادگاههای کانادا خارج هستند".
به بیان دیگر ،دیوان بین المللی
کانــادا ،یکی از پیشــرفتهترین
کشورهای دنیا در زمینه حقوق
بشــر ،معتقد اســت از آنجا که
شــکنجه بنا به تعریــف خود
باید توســط یک مقام رسمی یا
شــخصی که از ســوی مقامات
رســمی مجوز دارد انجام شود،
فــردی کــه خــارج از مرزهای
کانادا مرتکب شــکنجه ،یکی از
مهمترین جرائم بینالمللی ،شده
باشــد همواره جزیی از "دولت
خارجی" به شــمار می آید و از
فراخواندهشــدن به هر دادگاهی
در کانادا معاف میشــود .به این
ترتیب ،دیوان عالی کانادا ،با دادن

آدم بیهودهای نیست و اعتیاد به
اینترنت هم پیدا نکرده ،چرا باید
چنین سوالی را از او بپرسید؟ چرا
نباید قبول کنید که این هم یک
راه برقراری ارتباط است و نسل
جدیــد هم خوشــحال و راضی
است؟

•

>> ادامه از صفحه31 :

مصونیت مطلق به دولت ناقض
حقوق بشر و تمامی مستخدمان
آن ،از عالیرتبهتریــن تــا دون
پایهترین ،از شکنجهگر محافظت،
و قربانی شکنجه را با دستهای
خالی رها می کند.
دیوان عالی کانــادا کوچکترین
سعیای در پنهان کردن انگیزه
سیاســی خــود از ترجیح دادن
قانونداخلی به حقوق بین الملل
نکرده اســت .بلکه برعکس ،در
چند جای رای خود به صراحت
اعالم می کند که دادن صالحیت
به دادگاه های کانــادا می تواند
آثار منفی قابل توجهی بر روابط
بین المللی کانادا بگــذارد و به
همین دلیل ،تا زمانی که پارلمان
کانادا قانون را تغییر ندهد ،دیوان
عالــی از ورود دادگاه های کانادا
به دعاوی مربوط به نقض حقوق
بشردر کشورهایدیگر جلوگیری
خواهد کرد .تغییری که تا به حال
هیچیک از احزاب سیاسی کانادا،
از احزاب دست راستی تا احزاب
چپ ،هیچ عالقه ای به انجام آن
نداشته اند .به عبارت دیگر ،حتی
در قرن بیســت و یک و با وجود
همه پیشــرفت هایی که حقوق
بین الملل در زمینه پاســخگو

کردن دولت ها و ســران آنها در
زمینه جنایت علیه بشــریت و
جنایات جنگی کرده ،هنوز هم
قاعده همان اســت که در قرن
هجدهم بود:
وقتی پای نقض حقوق بشــر به
میان می آید ،دولت ها در نهایت
پشت هم را خالی نخواهند کرد.
بازخوانی رای دیوان عالی کانادا
درباره این پرونده ،دو ســال بعد
از صدور رای و  ۱۳پس از مرگ
زهرا کاظمی ،هنوز هم حسی از
خشــم ،درد و استیصال را ایجاد
میکند زیرا به خوبی نشان می
دهد کــه در نظم کنونی حقوق
بیــن الملل تا چه حــد عدالت،
حتی در کشــوری مثل کانادا،
دور از دسترس قربانیان شکنجه
و خانواده های آنان است .پرونده
برای همیشه بســته شده زهرا
کاظمی آینهای است که به تمامی
نشــان می دهد "مــا در کجای
جهان ایستاده ایم".در عین حال،
این رای مسیر طوالنی را که در
مبارزه حقوقی بــرای عدالت و
پاسخگو کردن عامالن شکنجه
و جنایات علیه بشریت در پیش
است را هم به ما نشان می دهد.

•
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بزرگترین صرافی آمریکای شمالی

خدمات ویژه ارزی برای ساکنین بریتیش کلمبیا (ونکوور)
پرداخت حواله از طریق سیستم بین بانکی داخلی کانادا
پرداخت حواله با چک تضمینی ()Bank Draft
ارسال حواله به سراسر ایران در اسرع وقت با بهترین نرخ
به اطالع عموم مشتریان عزیز میرساند که ارز پرسپولیس
مطابق مقررات جدید دولت کانادا در مورد نقل و
انتقاالت ارزی در خدمت هموطنان میباشد.

تلفن رایگان1-888-377-7977 :

ساعات کار به وقت ونکوور :دوشنبه تا جمعه  ۷صبح الی  ۳/۳۰بعدازظهر | شنبه و یکشنبه  ۷صبح تا  ۱۲/۳۰ظهر
آدرس :تورنتو – کانادا 6987 Yonge St. Toronto, Ont. M2M 3X9
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