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صرافیشــریف

Bureau de Change

Sharif

St-Laurent, QC H4N 1C8

$

EXCHANGE

___________
Sharif Exchange
261 boul. Cote-Vertu

Cote vertu, Bus 121 E

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

گـروه پـاسیفیـک

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز

■ معصومهعلیمحمدی(بهبهانی)آمادهاجنام امورمهاجرت ازطریق
سرمایهگذاری،ختصصی،کارآفرینی ،دانشجویی،خویشاوندیمیباشد.
■ تاییدرمسی مدارک ،تهیه دعوتنامه و سوگندنامه
■ 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.sharifexchange.ca

www.ICPimmigration.com

www.ic-pacific.com

CarsRToys
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happy 150th birthday,
!Canada

150

فروشاتومبیلهایدستدوم

اسپشیال ازمونترال بهتهران

1120

دارالترجمه رمسی یکتــا
ترجمهرمسی  -دعوتــنامهرمسی

در این شمــاره:

)6
«عمر ترس کوتاه است!»*
 )7یکم جوالی و...
)8خبرهای کبک و کانادا
 )10ضرر مال باختگان و...
)11
چالشی تازه برای روحانی
)12
ق
اچ
اق
زن
ان
ا
یرا
نی
به دوبی
)13
آیا ترامپ به سمت جنگ
با ای
ران
م
ی
ر
ود؟
)16
ع
لی
شر
یعت
ی:
ایدئولوگ
نظام سرکوب
)28
آقای کوئیار برخورد شما
درس
ت
ن
یس
ت!
)29
جن
گ
٦
ر
وزه
ای کـه
پایـان نمی یابد
 )32آقای موفقیت
)33
خطری جدیتر از داعش
)36
عک
اس
ی،
مه
اج
رت
و ..

150e anniversaire
du Canada:
!Bonne fête Canada

Tel.: 514-439-8501

الیت
صرافی
به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

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

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

RESTAURANT ONYX INC

Pointe-claire, Qc H9R 4S2

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

Tel.: 514.426.7200

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

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

fhemmatiyan@sutton.com

   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

 ص25 :

RESTAURANT ONYX INC

Real Estate Broker

مریم خالقی

Westmount, Qc H3Z 2A5

(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca

وحیدخلـجی

Maryam Khaleghi

Real Estate Broker

 Amir Samامیرسام

محضردارومشاورحقوقی

Chartered Real Estate Broker

NOTAIRE-NOTARY

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

صرافیآپادانا
خلیفی

دکتر شریف نائینی:

D.M.D.
دانشگاه مونرال 1998
D.D.S.
دانشگاه تهران1973

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
RESTAURANT
ONYX INC

جراح دندانپزشکRESTAURANT ONYX INC

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

Montreal Qc H3J 1M8

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

حمیدرضا

1970 Ste-Catherine O,

Cell.: 514-702-2309

Amir Sam| Director
Immo-Plus CENTURY 21
RESTAURANT ONYX INC
1980 Notre Dame O.

RESTAURANT ONYX INC

APADANA
EXCHANGE

Agence Immobilière

1361 Greene Avenue

Cell: (514) 983-5415
www.Christiesrealestate.com
RESTAURANT
ONYX INC Cell: (514) 928-5415

Tel.: 514-439-1444

خدمات ارزی
جنب دانشگاه کنکوردیا

حمیدصدیقکاغذچی
Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

Tel.: 514-839-7318

GUY

6600 Trans-Canada, Suite 750

Profusion Realty RF

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

www.sutton.com

RESTAURANT ONYX INC

2178 Ste-Catherine W.

مشاور امالک در مونتریال

Cell: (514) 827-6364

با 25سال سابقه کاری در کانادا

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتــام نقاط دنیا،
فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید

و South shore

فیروزهمتیان

GUY

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

(514) 290-2959

صــرافی  5ستاره

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

RESTAURANT ONYX INC

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ DAr

Montreal Qc. H3G 1S6

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

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

RESTAURANT ONYX INC

1449 St. Catherine W

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

Pars Plumbing INC
ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰﻭﻧﺼﺐﺷﻮﻓﺎژﭘﺎﺭﺱ

انتقـال ارز

انتقال فوری ارز

ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ

www.ParsPlumbing.ca

فارکس

(خضر)

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﻓﺎژ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﻰ

Tel.: 514-484-8181

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

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

Minoo Eslami

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

قبل از هر
گونه سفر با ما
:متاسبگیرید

Caspian Travel

• پکیج های ویژه برای سفرهای هوایی
به ایران و سراسر جهان
• سفر با همه خطوط هوایی معتبر
• تورهایاستثناییبهسراسرجهان
•بیمهمسافرت
...و بسیاری دیگر

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

Tel:514-421-0111
Fax:514-421-0112
info@caspiantravel.com |QC licensee
________________________________________

514-708-4722 :نرگس

narges.caspiantravel@videotron.ca

COROLLA CE 2017
STARTING AT

514-814-7700 :آزیتا

azita.caspiantravel@videotron.ca

Contact Alex for additional rebates.

18 479 $

+ TAXES

New 2017
model

NEW RAV4 hybride LE+ 2017
STARTING AT

36 714 $

+ TAXES

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

www.alixtoyota.com
Tél.: 514 376 9191

بامدیریت

الکس پورقناد

Earn Aeroplan Miles
with alixtoyota.com

برترین سرویس
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 April 1, 2017 and June 30, 2017 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
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طرحی برتر ،برای زندگی بهتر

under
construction
( +مالیات)

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.

Model
New
ModelUnit
Unit:
1059 De la Montagne, Suite 250,
Montreal,
Qc H3G 0B9
H3G 2T3

Soleil dental clinic
)Dr. Sharif Naeini (DDS-DMD

• جراحی دندان عقل و دندان نهفته
• روکش دندان و لمینیت
• دندانپزشکی کودکان
• سفید کردن دندان ها
• ساخت انواع دندان های مصنوعی
ثابت و متحرک
• کاشت دندان
• عصب کشی و درمان ریشه دندان
• درمان لثه
• گذاشتن نگی • اورتودنسی
__________________________
• دکتر بهروز شریف نایینی
دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه مونترال کانادا
دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه تهران
با بیش از  43سال سابقه
----------------• دکتر علی شریف نایینی
دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه مونترال کانادا
544, Beaubien St East
با بیش از  20سال سابقه
Montreal QC H2S 1S5
---------------)(Metro: Beaubien
• دکتر الکساندرا دومون
Tel.: 514-277-1157
• دکتر آنتوان کایایان
• دکتر سیمون اون
5450, de la Côte-des-Neige
Rd, Office 308
Montreal QC H3T 1Y6
)(Metro: C.D.Neiges

Tel.: 514-731-1443

ب
ـ
ر
ساخت وج 2

آگوست ساز:
2016

• قیمت شروع:
از  ۳۴۳۰۰۰دالر
•  ۲ ،۱و  ۳اتاق خوابه
• بامدرنترین طرحهای ایتالیایی
• در خیابان René Lévesque W

er 2 on
w
o
ti
T
r uc 016
t
s
con ust 2
Aug

3

4

www.paivand.ca

PAIVAND: Vol. 24  no.1326  July 01, 2017

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.

Guy

Dr. Mehri Heidari 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.






















 

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

Invisalign
Zoom 2 ACP  سفید کردن دندانها توسط دستگاه

  کشیدن و جراحی دندانهای عقل
New
 دندان اطفال
Rapid Orthodontics









 گذاشتندندانهای مصنوعی
)(همرنگ دندانImplant
 پر کردن دندان ها

CEREC AC Bluecam 



CarsRToys
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آریا
دندانپزشکی
کلینیک
شهر
مرکز
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جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیا










 

 







جراح دندانپزشک
دکتر مهری حیدری
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 مظفری


مهبد







 
دندانپزشک
جراح
دکتر
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فروشنده اتومبیل های دست دوم

اروپایی،ژاپنی،آمریکایی

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

برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد فاینانس هر روز هفته

:با شماره تلفن های زیر متاس بگیرید























 
















 













Root Canal 






1834 Ste Catherine W. Suite 200
Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy)
Zoom 2 ACP






















کلیه
قبول


















Tel : (514) 933-3337 
مدیکال
های
بیمه










www.clinique-arya.com و بیمه های دانشجوئی



















































































 

























 Lumineers Veneer

www.carsrtoys.ca
ew
N

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

www.clinique-arya.com

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

برنامه
های رقابت ناپذیر
فاینانس مخصوص
ه
موطنان تازه وارد
----ب
دون رجوع به پیشینۀ
اعتباری شما

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

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

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

Tel.: 514-484-8181

Guy

5
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ـــــ
اخذ وام بانكى

با بهترین نرخ براى
اتومبیلهاى
دست دوم

ازبانکهاىمعتبركانادا

ــــــــ

رامین عباسى

نامى آشنا
و مورد اطمینان:
در خدمت جامعه ایرانى
• قبل از امضاى قرارداد هر نوع
اتومبیل  TOYOTAبا من متاس بگیرید
• قیمت هاى استثنائى براى صاحبان تاكسی
• براى دریافت بهترین نرخ بهره
و قیمت با من متاس بگیرید:

Ile perrot Toyota
2100 Blv. du Traversier
Pincourt QC J7W 0K8

Ramin Abbasi
Tel :1(877) 361-2047
Tel : (514) 453-2510
Cel: (514) 865-2594
rabbasi@ileperrot.toyota.ca

www.ileperrottoyota.com

www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

آژانسمسافرتییونیگلوب
نسرین پارسا

بهتری
برای ن قیمت ها
پ
آمر کیج های
یکا
(کو ی جنوبی
با ،د
مک ومینکن،
زی
ک و)...

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

• 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

 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

shadim.sky@gmail.com

Tel.: 514-660-7135

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

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

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

5
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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 ّ

مانند
فرخزاد
ساکتت
میکنیم !

م .آزرم

1326

no.

Vol. 24, July 01, 2017

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

«عمر ترس کوتاه است!

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان

»

مسيح على نژاد به مرگ تهدید شد!
چند نكته

ف .م .سخن

النصر بالرعب ،شعار جنگى اسالم
است :بترسان و پيروز شو.
رعب ،يك عامل روانى ست .رعب،
عامل حفظ جان انســان اســت.
ترســيدن ،فعلى ســت براى دور
ماندن از خطر .بدون ترس ،انسان
نمى تواند از خطرات بگريزد و به
حيات اش ادامه دهد.
كسانى كه مى گويند نمى ترسند،
يــا دروغ مى گويند ،يا مشــكلى
جسمى و روانى دارند .شايد غدد
بدن شان درست كار نمى كند .يك
عده ى ديگر كنترل ترس و مهار
زدن بر آن را ،با نترســيدن اشتباه
مى گيرند.
به طــور كلى ،تــرس در همه ى
انسان هاى سالم وجود دارد .ترس
كه عامل نجات انسان از خطرات
است مى تواند گاه چنان بر انسان
چيره شود كه او را به بى حركتى
و فلج موقت بكشاند .عدم تحرك،
براى گذشتن خطر از كنار آدمى،
آخرين واكنشى ست كه انسان در
مقابل خطر نشان مى دهد .ايست
مطلق ،حركت نكــردن ،بى صدا
نفس كشــيدن ،نجنبيدن ،مانند
سنگ در گوشه اى ايستادن ،مى
تواند باعث گذشتن خطر از كنار
آدمى شود .انسان در طول هزاران
سال تكامل ،اين استعدادهاى حفظ
جان را در خود ايجاد كرده است.
*****
جنــگ روانى ،يكــى از ابزارهاى
مقابله با دشمن است .ايجاد ترس،
از مهمترين بخــش هاى جنگ
روانى ست .ايجاد ترس در مقابله
با دشــمن چيز جديدى نيست و
از بدو تاريخ تا كنون وجود داشته
است .ساده ترين ابزار ايجاد ترس
در جنگ هــاى رو در روى قديم،
ايجاد صدا به وســيله ى سازهاى
كوبه اى و بادى بوده است.
اما حكومت ها و ناراضيان ،هميشه
به صــورت رو در رو بــا يكديگر
مبارزه نمــى كنند .بخصوص اگر
«دشــمن حكومت» ،ضعيف تر از
حكومت باشد ،ناچار به زدن ضربه
به حكومت به صورت پنهانى ست.

چنين «دشمن» حكومتى ،يا در
كشور خود به صورت كامال پنهان
عمل مى كند ،يا اگر در كشورش
نيست ،ضمن رعايت احتياط ،به
فعاليت علنى يا نيمه علنى خود
ادامه مى دهد با در نظر گرفتن اين
موضوع كه او ،در كشــور خارجى،
تحت حمايت مقامات امنيتى آن
كشور است.
متاســفانه براى مبــارزان ايرانى،
تحت حمايت امنيتى يك حكومت
خارجى بودن ،سپر مناسبى براى
حفظ جان نبوده اســت و تعداد
زيادى از فعاالن سياسى در خارج
از كشور ،به شيوه هاى گوناگون ،و
اغلب به شكلى وحشتناك كه ايجاد
ترس و هراس كند ،كشته شده اند.
از انفجار بمــب در مغازه ى رضا
فاضلــى و كشــتن فرزنــد او تا
كارد آجين كردن فريدون فرخزاد
در منزل اش .ايــن دو تن از نظر
سياسى ،مردان سياسى به معناى
اعم كلمه به شمار نمى رفته اند،
بلكه كســانى بوده انــد كه عليه
حكومت اسالمى ،به شكلى صريح
«سخن» مى گفته اند.
مثال زنده ياد شاپور بختيار فردى
سياسى بود و كشتن او مى توانست
باعث ضربه زدن به نوعى «حركت
سياسى» بالفعل باشد ،ولى كشتن
فرخــزاد ،حتى اگر مى توانســت
با مخالفت سياســى اش حركتى
بالقوه را نويد دهد ،از نظر سياسى
«ظاهرا» ارزشــى معــادل ارزش
كشتندكتر بختيار را نداشت.
پس چرا او را با آن طرز فجيع
كشتند؟

پاسخ اين سوال ساده است:
براى ايجاد رعب!
براى ترساندن مخالفان حكومت
اسالمى كه حتى در خارج از كشور
عليه حكومت سخن بر زبان نياورند
و عليه ايدئولــوژى حاكم بر ايران
چيزىنگويند.
اما تئوريســين هاى جنگ نديده
و اغلب كم ســواد جنگ روانى در
حكومت اســامى ،يك موضوع را
نمى بينند يا مى بينند و خود را به
نديدن مى زنند:
{>> ادامه در صفحه}10 :
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پیوند جویای دیدگاه های متفاوت
با نوشته های چاپ شده است.
پیوند در ویرایش نوشته ها (با حفظ
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ای کانادا!
خان
ه و سرزمین ما!
عش
قراستینمیه 
ندوستی
بر تمام فرزن
دانت فرمان م 
یراند.
با د 
لهایی پر از ش
و
ق،
ف
را
زی
دن
ت
ش
را مینگریم،
مال راستین زمی
ن،
نی
رو
من
د
و
آ
زاد!
از دور
دست و سرتاسر
ای کانادا ،ما ب
ه پاس تو برم 
یخیزیم.
خداون
د سرزمین ما را
ش
ک
و
ه
من
د
و
آ
زا
د نگاه دارد!
ای کانادا ،ما به
پا
س
ت
و
ب
رم

ی
خیزیم.
ا
ی کانادا ،ما به پا
س
ت
و
ب
رم

ی
خی
زیم.

روزی روزگاری کانادا؛
نگاهی به تاریخچه اول جوالی

!O Canada
!Our home and native land
True patriot love in all thy sons command.
With glowing hearts we see thee rise,
!The True North strong and free
From far and wide, O Canada,
We stand on guard for thee.
!God keep our land glorious and free
O Canada, we stand on guard for thee.
O Canada, we stand on guard for thee.

ای کانادا!
ا،
سرزمین اجداد م
ل آذین شده است.
لقه باشکوهی از گ
سیمایت با ح
دن شمشیر است،
ازویت آماده گردانی
ب
حمل صلیب است.
همچنان که آماده
تاریخت
رین حماسه است.
درخشانت
ی توأم با ایمان باال
شجاعت
حفظ خواهد کرد.
خانه ما و حقوق ما را
حفظ خواهد کرد.
خانه ما و حقوق ما را
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صبح روز اول جوالی برای هیچ
کدام از ساکنان کانادا یک صبح
معمولینیست؛تعطیلیهمگانی،
ل و آتشبازیهای شبانه
کارناوا 
نشانههایی برای بزرگداشت روزی
تاریخی در کاناداست  .روز کانادا،
ملیتریــن روز مردم اســت .در
آستانه این روز بد نیست نگاهی
به تاریخچــه و دلیل نامگذاری
آن بیندازیم؛ روزی که ســالگرد
مهمتریــن رویدادهــای تاریخ
سرزمینکاناداست.

جــوالی ســال  ۱۸۶۷تصویب
شــد .طی این قانون ،سه استان
نواسکاشیا ،نیوبرانزویک و کانادا به
هم پیوستند و «کانادا» به صورت
یک کنفدراســیون در آمد .البته
بعدها استان کانادا به دو استان
انتاریو و کبک تفکیک شد.
ایــن قانون که امــروزه آن را به
عنــوان قانون اساســی ۱۸۶۷
می شناســیم ،در آن زمان با نام
«مناطــق بریتانیایــی امریکای
شمالی» شناخته میشد.

اولین جرقههای قانونی

نام ایــن روز در ابتدا
«دومینین بود

اما به غیر از سالگرد پنجاهمین و
هفتاد و پنجمین سالگرد این روز،
مراســم خاصی برای آن برگزار
نشده بود.
اولیـــن تالشها برای نام
Canada Day

در ســال  ۱۹۴۶یکی از اعضای
مجلس عوام که از استان کبک
انتخاب شــده بــود ،الیحهای را
به مجلس ارائه کــرد .او در این
الیحه پیشنهاد کرده بود نام روز
دومینین بــه «روز کانادا» تغییر
پیدا کند.
این الیحه پــس از تصویب ،به
مجلس ســنا فرســتاده شد اما
در آنجا با افــزودن اصالحیهای
کــه توصیه میکرد ایــن روز را
National Holiday of Canada
بنامنــد ،به مجلس عوام باز پس
فرســتاده شــد .همین رفت و
برگشتها بود که باعث توقف و از
بین رفتن این الیحه شد.

دلیل نامگذاری روز کانادا ،قانون
مهمی اســت که در تاریخ اول از آن زمان تا امروز ،اول جوالی را
با عناوین مختلف و به روشهای
بهنامآفریدگارعشق
گوناگونی جشن میگیرند.
گره خواهیم زد دل ها را با عشق و
در  ۱۵مــی  ۱۸۷۹ایــن روز به
زندگی را با مهر
صورت قانونی بــه نام دومینین
مجری مراسم زیبای
نامیده شد.دومینین به کشورهای
تحــت حکومت و مســتعمره
انگلستان اطالق میشود .در ابتدا
و کانادائی
ایــن روز در تقویم ،یک روز ملی
سفرۀ
نبــود و فرمانروای هر منطقه به دولت مرکزی دست به کار
ع عقد
روس
سلیقه خود این مناسبت را جشن میشود
میگرفت .هر چند این مراسم در
لیلیصمیمی
{>> ادامه در صفحه}9 :
پایتخت بارزتر و با شــکوهتر بود
(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

مونتریال:
روز کانا
جاس دا 2012
و تین ترودو
ت
وران نژاد

عقد ایرانی

!Ô Canada
Terre de nos aïeux,
!Ton front est ceint de fleurons glorieux
Car ton bras sait porter l'épée,
!Il sait porter la croix
Ton histoire est une épopée
Des plus brillants exploits.
Et ta valeur, de foi trempée,
Protégera nos foyers et nos droits
Protégera nos foyers et nos droits.

514-825-3170

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

Voyages Lexus

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

________________________________
1455 PEEL, local 148

•
•
•
•
•

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

فتوشاپ

نازگل فالح طوسی

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

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

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

½
½
½
½
½
½
½
½

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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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

شکایت دارندگان امتیاز تیم هورتن ازشرکت
مادر به خاطر تخلف از قرارداد
صاحبان امتیاز رســتوران های
زنجیــره ای «تیــم هورتن» از
شرکت مادر «رســتوران برندز
اینترنشــنال» ( )RBIبه خاطر
تخلف از قرارداد شکایت کرده و
درخواست خسارت نموده اند .در
متن  26صفحه ای شکایتی که
تسلیم دادگاه عالی اونتاریو شده،
همچنین نام «صنــدوق منابع
تبلیغاتی تیم هورتن»و شماری
از مدیران اجرایی شرکت مزبور
به چشــم می خــورد .موضوع
شــکایت نحوه دریافــت وجوه
تبلیغاتــی و هزینه کــردن آن
اســت .انجمن دارندگان امتیاز
تیم هورتــن در بیانیه ای اعالم
کرده که« :شکایت به این خاطر
انجام شده که شــرکت مادر از
دادن پاســخ مناسب به پرسش
های مشــروع درمورد چگونگی
صــرف هزینه های تبلیغاتی که
از صاحبان رستوران ها دریافت
شــده خودداری کرده اســت».
گــروه دارندگان امتیاز می گوید
که« :طرح دعوا انتخاب ترجیحی
ما نبوده و به خاطر عدم شفافیت
و خــودداری از دادن پاســخ به
پرســش های کتبــی ناگزیر از
این کار شــده ایم» .شــکایت
کنندگان خواســتار حسابرسی
کلیه وجوه واریز شــده از تاریخ
 15دســامبر  2014و چگونگی

هزینه کردن آنها شــده اند .آنها
همچنین از دادگاه خواســته اند
که اعالم کند وجوه پرداختی به
صندوق تبلیغات باید تنها صرف
تبلیغ برای رستوران های عضو
در کانادا شود .شکایت کنندگان
از شــرکت مادر به خاطر تخلف
از مفاد قرارداد درخواســت 500
میلیون دالر خســارت و غرامت
کرده اند .شرکت مزبور در بیانیه
ای این شکایت را «خیلی ناراحت
کننده» توصیف کــرده و آن را
برای اعتبار نــام «تیم هورتن»
زیانبار دانست .در یادداشتی که
مدیر شرکت برای رستوران های
عضو فرستاده ،انجام این شکایت
«ناگوار» توصیف و گفته شده که

به خاطر حفظ و نگهداری میراث
مذهبی مونتریــال ،دولت کبک
 2.8میلیــون دالر بودجه برای
مرمت  12ســاختمان مذهبی
اختصاصداده است .وزیر فرهنگ
و ارتباطات کبک و وزیر مسئول

صرافــی  5ستاره
2178 Ste-Catherine W.

(514) 846-0221

یک گروه مونتریالی خواستار
آزمایش مواد مخدر در فستیوال
ها برای جلوگیری از مصرف
بیش از حد فنتالین شد.

یک گــروه غیــر انتفاعــی در
مونتریال به نام «گریپ» خواستار
انجام آزمایش مصرف مواد مخدر
در فستیوال های موسیقی کبک
شــد .این گروه می گوید انجام
این آزمایش خطر اضافه مصرف
مرگبار فنتالین را به حداقل می
رساند و این کار برای جلوگیری از
مصرف این ماده مخدر در کبک
ضروری است .این گروه خدمات
روانشناسی در فســتیوال های
کبک ارائه می کند که شــامل
عرضه اطالعات درباره اســتفاده
از مواد مخدر نیز هست( .گازت
شرکت مزبور همواره به هریک از مونتریال 27 ،ژوئن .)2017
اعضاء امکان داده که به جزییات
حســاب های شرکت دسترسی افزایش شکایت از
داشته باشند .پیشتر نیز درسال تقلب در تولیــد
 2012گروهی از دارندگان امتیاز
مواد غذایی
تیم هورتن ازاین شرکت شکایت
کــرده و درخواســت  2میلیارد
دالر خســارت نموده بودند که
آن شــکایت توسط دادگاه عالی
اونتاریو رد شده بود .دعوای مزبور
بر ســر دونات هایی بود که در
کارخانه شرکت تولید و منجمد
می شد و رســتوران های عضو
می بایست آن را گرم می کردند.
(تلخیص از گازت مونتریال« 20 ،آژانس کانادایی بازرســی مواد
غذایــی» ( )ACIAدر  5ماه اول
ژوئن .)2017
ســال جاری  53شکایت درباره
عرضه تقلب آمیز مــواد غذایی
دریافت کرده است .این آژانس
معموال در هر سال  40شکایت
دریافت می کنــد .این افزایش
شمار شــکایت ها را چگونه می
توان توضیح داد؟
سیلون شارلبوآ اســتاد توزیع و
درصد افزایش یافته اســت .این سیاســت های مــواد غذایی در
برنامه  85درصد از هزینه مرمت بخش مدیریت دانشگاه دالهوزی
هالیفاکس می گوید:
این اماکن را تامین می کند.
«این تعجب ندارد ،بیش از پیش
(تلخیص از گازت مونتریال 26 ،مواردی به چشــم می خورد که
ژوئن  .)2017رسانه ای می شود» .او می گوید:
«چند ســال پیش ،هنگامی که
من آغاز به برگــزاری کنفرانس
درباره تقلب در مواد غذایی کردم،
مردم چنان به من نگاه می کردند

اختصاص  2/8میلیون دالر بــرای نگهداری
اماکن مذهبی در مونتریال
ارتقاء زبان فرانسه این موضوع را
اعالم کردند .این مبلغ بخشــی
از بودجه  12میلیون دالری ای
است که در کبک صرف مرمت
اماکن مذهبی می شود .در قیاس
با سال های پیش ،این بودجه 20

بحرانفنتالین

Tel.: (514) 585-2345

کــه گویی از کــره مریخ آمده
ام» .اکنــون تحلیــل گران به
این موضوع آشنایی یافته اند و
به مواد غذایی خود با بدگمانی
بیشتری می نگرند.
«آنها نســبت به اعتبــار تاریخ
مصرف مندرج روی بسته بندی
مواد غذایی با تردید می نگرند».
با آن که امسال شمار شکایت ها
بیش ازدوبرابر شده ،مجموع آنها
برای سراسر کشور اندک است.
اعالم موارد تقلب بالقوه به طور
متوســط  1.4تا  2.7درصد از
مجموع شکایت های دریافتی
درطول سال اســت .به گفته
ســخنگوی «آژانــس کانادایی
مواد غذایی» «این موارد شامل
شــکایت یک مصرف کننده به
این سازمان یادیگردستگاه های
دولتی است» .آقای شارلبوآ می
گوید:
«همه از جمله خود من قربانی
تقلب در مــواد غذایی بوده ایم،
ولی من نمــی دانم این امر چه
زمانی رخ داده است» .از میان
 53شــکایت دریافتی بین اول
ژانویــه و  31ماه مه 14 ،2017
مورد مربوط به برنج بوده است.
به گفتــه ســخنگوی آژانس:
«شــکایت های مربوط به برنج
می تواند ناشی از ویدیویی باشد
که در ماه های اخیر در شــبکه
های اجتماعی منتشــر شده و
ســامت برنج مصرفــی را زیر
سئوال برده است».
(تلخیص از الپرس مونتریال،
 27ژوئن .)2017

 11سال زندان برای
مأمور گمرک خطاکار
یک مأمور گمــرک به خاطر رد
کــردن  182کیلــو کوکایین از
مرز به  11ســال زندان محکوم
شــد .این مأمور که اســتفانی
کلالند نام دارد هنگام اعالم رأی
دادگاه ســکوت اختیار کرد .در
دوم دسامبر ســال  ،2014این
زن  40ســاله عمدا اجازه عبور
یک خودروی بی ام دبلیو را داده
بود که  182کیلوگرم کوکایین
حمل مــی کــرد .در آن زمان،
به خاطر گزارشــی کــه درمورد
مســافران خودرو رســیده بود،

افزایش شمار
گردشگران
در مونتریال

با آغــاز تعطیالت تابســتانی،
مونتریال برای پذیرایی از شمار
مهمی از گردشــگران آماده می
شــود و جشــن های سیصد و
هفتاد و پنجمین سال مونتریال
هم بــه این رونق گردشــگری
دامن می زنــد .پیش از این نیز
مسابقات اتومبیل رانی «فرمول
 »1در این رونق اقتصادی نقش
داشته و نزدیک به  90درصد از
اتاق های هتل ها در مرکز شهر
رزرو شده است .بنابر پیش بینی
«هیأت کنفرانس کانــادا» ،نرخ
رشد گردشــگری در کالنشهر
مونتریال در سال  2017نسبت
به سال پیش افزایشی  5.3تا 5.5
درصدی خواهد داشت .این رشد
برای سراســر کانادا حدود 3.7
درصد خواهد بــود .انتظار می
رود که امسال شمار گردشگرانی
که از مونتریال بازدید می کنند
بیش از نیم میلیون تن افزایش
یابد و به  11.2میلیون تن برسد.
به نظر می آید که مونتریال مورد
پسند گردشگران قرارگرفته است.
یک نظرسنجی انجام شده توسط
موسسه «ایپســوس» نشان می
دهد کــه در ســال 95 ،2016
درصد از گزدشگران از اقامت خود
در مونتریال راضی بوده اند.
(الپرس مونتریال 25 ،ژوئن
.)2017

گمرک به بازرسی آن پرداخت.
متهــم در طول محاکمه گیجی
و غفلت را بــه عنوان توضیحی
برای خطای بــزرگ خود عنوان
کرده بود .دادســتان برای متهم
به خاطر نقشی که در «تسهیل»
عبور مواد مخــدر ایفا کرده بود
خواستار مجازات  15سال زندان
شــده بود .قاضی گفت که مواد
مخدر در خودرو مخفی نشده و
«قاچاقچیان حتی سعی نکرده
بودند آنها را پنهــان کنند زیرا
می دانستند که مسیر عبورشان
در ورود به کانادا کامال گشــوده
است»( .ژورنال دو مونتریال27 ،
ژوئن .)2017
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا
صنعتتاکسیرانیکبک
کمیته دولتی را ترک می کند

صنعت تاکسی رانی کبک ،خسته
از نادیده گرفته شدن ،اعالم کرد
که کمیته دولتی مربوطه را ترک
نموده و درنظر دارد خود برنامه
ای برای مدرن سازی
این صنعــت تهیه و
اجرا نماید.
گی ِشو ِرت سخنگوی
صنعــت تاکســی
رانــی در کنفرانس
مطبوعاتــی در مونتریال گفت
که تشکیل این کمیته از سوی
دولت اقدامی ناموفق بوده است.

به گفته او این کمیته
در مدت  6ماه تنها 4
ساعت جلســه داشته
اســت .این کمیته در
دسامبر  2016با شرح وظایفی
گوناگون آغاز بــه کار کرد که از
جمله آنها ارائه پیشنهادهایی به
دولت برای  3هدف تعیین نظامی
برای ارزیابی امتیاز تاکسی
هــا ،شــرایط اقتصادی
رانندگان و مالکان تاکسی
ها و تــدارک برنامه ای
برای مدرن سازی صنعت
تاکسی رانی بود .تاکسی
رانان با نصب دستگـاه ثبت کرایه
با این شــرط موافــق بودند که
خودروهای شخصی طرف قرارداد

شرکت «اوبر» هم همین کار را
بکنند .این کار می بایســت با
هدف جلوگیــری از فرار مالیاتی
انجام می شد.
به گفته سخنگوی صنعت تاکسی
رانی کبــک ،این صنعت از اتهام
های فرار مالیاتی خسته شده و
از وزیر حمل و نقل درخواســت
می کند که دراین مورد ســریعا
اقــدام کند .یک قاضی کبک به
صنعت تاکســی رانی اجازه داده
که علیه «اوبر» اقامهدعوی نماید.
دارنــدگان تاکســی از عملکرد
«اوبر» به خاطــر کاهش ارزش
امتیاز تاکسی شکایتدارند.
(تلخیص از گازت مونتریال20 ،
ژوئن .)2017

افزایش بودجه نظامیکانادا برایکنار زدن آمریکا
به نظر میرســد دولت کانادا با
افزایش بیسابقه بودجه نظامی،
قصد کنار زدن آمریکا در عرصه
بینالمللی رادارد.
به گزارش پارس نیوز ،به نقل از
اکســپرس؛ "هارگیت ساجان"،
وزیر دفاع کانادا ،اعالم کرد بودجه
دفاعی این کشــور در  200سال
آینده تا  73درصد افزایش خواهد
یافــت .وی در این بــاره اظهار
داشت :اگر ما درباره ایفای نقشی
تاثیرگذار در جهان جدی باشیم،
باید به بودجه نظامی کشورمان
نیز اهمیت بدهیم و ما این کار را
میکنیم.
قرار اســت این حجم از بودجه،
صــرف خرید  88جت جنگنده،
به خدمت گرفتن  5هزار نیروی
جدید ارتــش و اضافــه کردن
ناوهای جنگی بــه ارتش کانادا
شود.
"ســاجان" در یــک کنفرانس
مطبوعاتی اظهار داشت :سیاست
جدید دفاعی کانــادا به معنای
قدرتمند شــدن ارتش در داخل
کشور ،تالش برای تامین امنیت
در آمریکای شــمالی و حضوری
فعالتر در مناقشات بینالمللی
است.
بودجه دفاعی کانادا از  10میلیارد
پوند در ســال  2017-2016به
 18.68میلیارد پوند در ســال
 2027-2026خواهد رسید.
کشورهای عضو ناتو توافق کرده

اند ســاالنه  2درصد از تولیدات
ناخالص خــود را به هزینههای
نظامی اختصاص دهند؛ اما این
موضوع فقط از سوی انگلیس،
آمریکا ،یونان ،استونی و لهستان
اجرایی شــده اســت .برخی از
کشورهای اقتصادی ناتو ،مانند
کانادا ،آلمان و فرانســه چنین
بودجهای را بــه بخش نظامی
اختصاص نداده انــد که انتقاد
شــدید دونالد ترامــپ ،رئیس
جمهور آمریکا ،را به همراهداشته
است.
طرح جدیــدی که کانــادا در
دســت دارد موجب خواهد شد
هزینههای نظامی این کشور از
 1.2درصد تولیــدات ناخالص
داخلی بــه  1.4درصد افزایش
یابد.
زمانــی که از وزیر دفــاع کانادا
پرسیده شــد آیا تصور میکند
اقــدام جدید موجــب رضایت
ترامپ خواهد شد ،وی پاسخداد:
این سیاست دفاعی صرفا برای
کانادا اجرایی میشود.
خبــر افزایش بودجــه نظامی
کانادا پس از آن منتشر شد که
"کریستیا فری لند" ،وزیر خارجه
این کشــور ،اظهار داشت :کانادا
سعی میکند نقش بزرگتری را
در عرصه جهانی داشــته باشد،
آن هم در شرایطی که آمریکا در
حال عقب نشــینی از نقشهای
بینالمللی خود است.

کلکسیون 5میلیون
دالری اشیاء متعلق به
مایکلجکسون

به مایکل جکسون را به نمایش
بگذارد .کلکســیونی که ارزش
آن حدود  5میلیون دالر برآورد
شده است .این مجموعه دار ،که
خواستهناشناسبماند،کلکسیون
خود که شــامل لباس و دست
نوشــته های این هنرمند است
را دربرابر دوربین تلویزیون ت و

هشت ســال پس از درگذشت
مایکل جکســون ،یکی از اهالی
ســاحل جنوبی کبک پذیرفته
کلکســیون خود از اشیاء متعلق

کلکسیون5
میلیون دالری
اشیاء متعلق به
مایکلجکسون

هشت ســال پس از درگذشت
مایکل جکســون ،یکی از اهالی
ســاحل جنوبی کبک پذیرفته
کلکسیون خود از اشیاء متعلق
به مایکل جکسون را به نمایش
بگذارد .کلکســیونی که ارزش
آن حدود  5میلیون دالر برآورد
شده است .این مجموعه دار ،که
خواستهناشناسبماند،کلکسیون
خود که شــامل لباس و دست
نوشــته های این هنرمند است
را دربرابر دوربین تلویزیون ت و
آ به نمایش گذارده است .یکی
از اشیاء این کلکسیون دستکش
معروفی است که مایکل جکسون
هنگام تمرین به دست می کرد و
ارزش آن  300هزار دالر آمریکا
برآورد شده اســت( .ژورنال دو
مونتریال 26 ،ژوئن .)2017

وی همچنین اذعان کرد :شــاید
روابط مستحکم آمریکا و کانادادر
برخی زمینهها سست شده باشد.
اظهارات وزیــر خارجه کانادا بار
دیگر نشــان داد میان واشنگتن
و متحــدان نزدیکــش اختالف
نظرهای زیادی وجود دارد.
آ به نمایش گذارده اســت .یکی
از اشیاء این کلکسیون دستکش
معروفی است که مایکل جکسون
هنگام تمرین به دست می کرد و
ارزش آن  300هزار دالر آمریکا
برآورد شده اســت( .ژورنال دو
مونتریال 26 ،ژوئن .)2017
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روز کانادا...

>> ادامه از صفحه7 :

در ســال  ۱۹۵۸دولــت کانادا
تصمیم به ســازماندهی این روز
گرفــت و با تخصیــص بودجه
 ۱۴۰۰۰دالری به مراسم ،اعضای
کابینه فــدرال را متقاعد کرد در
کنار اعضای مجلس که به طور
سنتی از شرکتکنندگان مراسم
بودند حضور یابند.
از آن زمان بود که جشــنهای
ایــن روز به صورتی رســمیتر
برگزار شــد .در این روز رژههای
دستهجمعی در ساختمان اصلی
مجلس برگزار میشــد و کانادا
شــاهد آتشبازیهای باشکوه و
کنسرتهای موسیقی بود.
چند سال بعد ،گروههای مختلف
قومی و نژادی نیز به این مراسم
آمدند ودولت با حمایتهای مالی
مختلف ،تالش کرد این مراسم را
در سراسر کشور گسترش دهد.
افکار عمــومی این روز را
روز کانـادا نامید

به تدریج از اوائل دهه  ۸۰برخی
از کاناداییهــا ایــن روز را «روز
کانادا» نامیدند و این نام در میان
مردم رواج یافت .شهرت این نام
تا جایی پیش رفت که به تدریج
سیاســتمداران ،روزنامهنگاران و
نویسندگان در مورد این مسئله
اظهار نظرهای مختلفی کردند.
اســتدالل هــواداران این تغییر
نام ،این بود کــه واژه دومینیون
از بقایای زمان مســتعمره بودن
کاناداست و باعث سوء برداشت
خواهد شد.

 -۱۹۶۶اولین روز پخش تصاویر
رنگی از تلویزیون کانادا
 -۱۹۶۷شروع اعطای نشان عالی
کانادا Order Of Canada
 -۱۹۸۰تثبیت سرود

از سوی دیگر برخی معتقد بودند
چون امکان ترجمهدقیق این واژه
به فرانسه وجود ندارد بهتر است
تغییر کند .اما مخالفان این تغییر
نام استدالل میکردند که این کار
O’Canada
نه تنها نامعقــول و بدون توجیه
است بلکه پشت کردن به تاریخ و به عنوان سرود ملی کانادا
تحریف آن است و بیشتر رنگ و
وقتی چینیها دخلور بودند
بوی سیاسی دارد.
چینیهــا از  ۱۹۲۳تــا ۱۹۴۷
میالدی این روز را به عنوان روز
روز کانادا تصویب میشود
ســرانجام در  ۹جــوالی  ۱۹۸۲تحقیر مینامیدند .دلیل آن هم
نام «روز کانادا» با رای  ۱۲نفر از این اســت که اول جوالی سال
اعضای مجلس عوام و در عرض  ۱۹۲۳قانونی تصویب شــد که
 ۵دقیقه تصویب شد .سرعت در طی آن از مهاجرت چینیها به
تصویب این قانون ســر و صدای کانــادا ممانعت به عمل میآمد.
زیادی به پا کرد .قانون به ســنا این قانون تا سال  ۱۹۴۷میالدی
فرستاده شد و در آنجا علیرغم برقرار بود و در آن مدت چینیها
مقاومــت زیاد نماینــدگان ،در در هیچ کدام از مراســم این روز
تاریــخ  ۲۷اکتبر  ۱۹۸۲تصویب شرکت نکردند.
شد و این روز رسما روز کانادا یا
روز کانـادا در استان کبک
 Canada Dayنام گرفت.
از سال  ۱۹۸۰در استان کبک روز
پایــان قراردادهای اجاره خانه به
همزمانی روز کانادا با
رویدادهای مهم
اول جوالی منتقل شد تا با پایان
در طول تاریخ کانــادا این روز با مدرســه دانش آموزان تداخلی
مناســبتهای مهمی همزمان نداشته باشد .همین تغییر ،عامل
شده است .برخی از آنها عبارتند مهمی در به یاد ماندن این روز در
یاد مردم است .هر چند نزدیکی
از:
 -۱۹۲۷تاســیس اولین شبکه این روز با مناسبت  ۲۴جون که
رادیویی ملی کانادا توسط شبکه روز ملی اســتان کبک اســت و
شــیوه برگزاری جشن در هر دو
ملی راه آهن کانادا
-۱۹۵۸افتتاح و پخش شــبکه مناسبت ،اختالفاتی بین دولت
تلویزیــون سراســری  CBCبا فــدرال و ایالت کبــک به وجود
پخش ســخنرانی فرماندار کل آورده است.
•
کانادا به مناسبت اول جوالی

دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی ) (CIVILو شرعی
مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
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کالس های رایگـان فرانسوی
در قـلب NDG
مبتدی | متوسط | پیشرفته

École Multiethnique
)de Langues et de Cultures du Québec (EMULCQ

Free French Courses /
Cours de français gratuits
in collaboration with the Ministry of Immigration, Diversity and Inclusion (MIDI) of Quebec

Spring semester / Session de printemps :

)Du 10 juillet 2017 au 25 août 2017 (7 weeks / semaines
Levels: Beginner, Intermediate & Advanced
Niveaux: Débutant, Intermédiaire et Avancé
Courses Schedule / Horaire des cours:

مسئول برباد رفتن دارایی مالباختگان کیست؟

نهم و دهم به وقوع
در هفتههــای
ایران رتبه
اخیر خیابان های خنستپولشوئی پیوست.
در چارچوب همین
برخی از شهرهای
را
جهان
در
دولت بود که دخالت
ایران نظیر تهران،
داراست!
مشــهد ،اهــواز،
ســپاه پاســداران و
زاهدان،آبــادان،
نیــروی انتظامی و
گــرگان ،آمل ،بوشــهر ،اردبیل ،بســیج در موسســات اعتباری
اراک ،خــرم آبــاد اخیر صحنه افزایش یافت .با آغاز تحریم ها،
تظاهراتی از سوی سپرده گذاران همــان دولت تالش کــرد تا با
برخی از موسسات اعتباری نظیر بکارگیری موسســات غیر مجاز
آرمان و کاسپین شد.
اعتباری تحریمها را دور بزند.
این تظاهر کنندگان که از سوی شمار موسسات اعتباری غیر مجاز
رســانهها «مالباختــه» خوانده که بســیار هم پراکنده هستند
شدند ،شــعارهایی را علیه بانک فــراوان و بخش قابــل توجهی
مرکزی و رئیس آن مطرح کردند .از نقدینگــی کل کشــور را در
البته مقامات بانک مرکزی ،پیش اختیار دارند .آماری از شمار این
از ایــن ،بارهــا فعالیتهای این موسسات و حجم نقدینگی که
موسســات را غیر مجاز توصیف در اختیار دارند دقیقا مشــخص
نموده و نســبت برباد رفتن پس نیســت و آمارهای گوناگونی در
انداز سپرده گذاران هشدارهایی را خصوص آن ارائه شده است.
بنا بــه تازهترین گــزارش مرکز
عنوان نموده بودند.
در برخــی از ایــن تظاهــرات ،پژوهشــهای مجلس از  7هزار و
درگیریهایی هم میان ،ســپرده  ۳۳۳مؤسســه مالی در کشــور
گــذاران و نیروهای انتظامی رخ تنها هزار مؤسســه مجوز دارند
داد .هر چند ،برخی از ســپرده و تنهــا شــش
گذاران بانک مرکزی را مسئول مؤسســه اعتباری
وضعیــت فعلی می داننــد ،اما «غیرمجاز» حدود
مشکل بسیار ریشه دارتر از این  ۱۳۳هــزار میلیــارد
است و نهادها ،اشخاص و باندهای تومان یعنی حدود شش درصد
گوناگون قدرت در پیدایش برباد از کل داراییهای سیستم بانکی
رفتن دارائی مالباختگان ســهم مجاز و غیرمجــاز ،نقدینگی در
اختیاردارند.
دارند.
ناکارآمدی و فساد گسترده نظام افزون بــر این تــاش چندین
اعتباری و بانکی ایران و بخصوص ساله دولت و بانک مرکزی برای
بخش غیرمجاز آن ســاختاری توقف و یا ادغام این موسســات
است وغالب نهادهای باالدستی و در موسسات رسمی ،کامال موفق
پایین دستی در پیدایش و تداوم نبوده است.
مقامــات بانک مرکــزی و وزیر
آن نقش دارند.
اقتصــاد هم چندین بــار إذعان
کرده اند که در حل این مشکل
موسسات اعتباری غیر مجاز
هر چند سابقه تاسیس موسسات این موسســات توفیق چندانی
اعتباری غیر مجاز در چارچوب نداشته اند .چه محافل و نهادهای
حاکمیت فعلی طوالنی است ،اما با نفوذی از فعالیت این موسسات
گسترش قارچ گونه آن در دولت پشتیبانی می کنند.

احمد حاتمی یزد از مقامات بانکی
سابق بر این باور است که« :پشت
این موسســات مالی و اعتباری
قدرتهای بزرگی ایســتادهاند؛
قدرتهایی که زور بانک مرکزی
به آنها نمیرســد .آنها در حدی
قدرتمند هستند که میتواننددر
صورت نیاز مصوبههای مربوطه
شــورای پول و اعتبــار را تغییر
دهند».
مقامات گوناگون کشور تاکنون
اظهارات گوناگونی را در خصوص
موسسات اعتباری مطرح کرده
انــد .در یکی از این اظهار نظرها
"محمدرضاپورابراهیمی"نماینده
مجلس دهم و عضو شورای پول
و اعتبار کشور گفته بود:
«وجود خالءهای قانونی و کوتاهی
در نظارت توسط بانک مرکزی را
فارغ از دوره زمانی خاص ،عامل
ایجاد شــرایط فعلی در بازار غیر
متشــکل پولی و اقتصــاد ایران
است.
حدود  ۹۰درصد حجم سپردهها
مربــوط بــه  ۱۰تا ۱۵
موسســه میباشــد و
بقیه موسســات شامل
صندوقهــای کوچک و
خانوادگی میباشند که حداکثر
۱۰درصد بازار غیر متشکل بومی
را تشکیل میدهند .لذا اولویت
برای ساماندهی بازار پولی کشور
رســیدگی به وضعیت  ۱۰تا ۱۵
مؤسسه بزرگ و اصلی میباشد».
همین عضو ســابق شورای پول
و اعتبار در گفت وگو با خبرنگار
«خبرگــزاری خانه ملت» اظهار
داشته است« :عالوه بر موسسات،
صندوقهــای قرضالحســنه و
موسســات بظاهــر خیریه هم
هســتند که هیــچ نظارتی بر
عملکردشان وجود ندارد ،شفاف

Morning / Matin: 9h00 à 12h00
Afternoon / Après-midi: 12h30 à 15h30
Evening / Soir: 18h00 à 21h00

PLACES ARE LIMITED
!!!PLEASE REGISTER BEFORE JUNE 16th
!Sign-up today
!Inscrivez-vous maintenant
Document required:
Permanent resident card or Naturalized Canadian Citizen card
or Working permit with CSQ or Proof of refugee status
(514) 484-8899
EMULCQ@gmail.com
)www.emulcq.com (section inscription

)Address: 5333 avenue Notre-Dame-de-Grâce (Métro Villa-Maria
Montréal, H4A 1L2

تهدید مسیح علی نژاد...

عمر رعب و وحشت كوتاه است ،و
ترس تا زمانى كه مواد ترشح شده
توسط غدد در بدن جريان دارد
باقى مى ماند و انســان با ايجاد
تعادل خود به خودى در خود ،و
كاهش توليد عوامل فيزيولوژيك
ترس ،اندك اندك نســبت به آن
احساس بى تفاوتى مى كند.
نمونه ها بســيار است .مثال شما
ســربازان را در خط مقدم جبهه
در نظر بگيريد .بعد از چند روز تا
چند هفته ،زندگى در همسايگى
مرگ يا جراحات شديد و فجيع
برايشان عادى مى شود.
بنابراين،برخالفتصورتئوريسين
اسالمى مستقر در «بيت»
هاى
ِ
هاى مختلف و نشسته بر لحاف و
تشك و تكيه زده بر متكا ،اثر ترس
نه تنها دائمى نيست ،بلكه بسيار
كوتاه اســت .اين عامل در دراز
مدت تبديل به هيچ ،و گاه تبديل
به عامل تمســخر حكومت مى
شود« .دشمن»ان حكومت ،بعد
از مدتى عقب نشينى و بازسازى
روانى خود ،تالش حكومت براى
ايجاد ترس را مسخره مى كنند.
*****
{>> ادامه در صفحه }15 :چند روز پیش ،آخوندكى ناشناس
در يكى از صفحــات اجتماعى،
مســيح على نژاد ،خبرنگار فعال
در خارج از كشور را علنا و رسما
تهديد به مرگ كرده است و اتفاقا
نمونه ى فريدون فرخزاد را به او
يادآور شده است.

>> ادامه از صفحه6 :

اين تهديد اهميتى نداشــت اگر
برخى فالوئرهاى شــناخته شده
ى اين آخوندك بر بينش او صحه
نمىگذاشتند.
در طول چهــار دهه حاكميت
اســام بر ايران ،برخى از فعاالن
سياسى و نويســندگان ،توسط
اشخاص ناشناس ،تهديد شده اند
و مى شوند .خو ِد من بارها تهديد
به مرگ شــده ام ،ولى هرگز آن
ها را بازگو نكرده ام ،چون مطرح
كــردن اين تهديدها ،خواســت
حكومت اسالمى ست تا با آن در
دل ديگران نيز ترس ايجاد كند.
بازگو كردن تهديد ،به حكومت
انگيزه ى بيشترى براى كشتن
شخص خواهد داد چون ،شخص
نادانسته زمينه را براى گسترده
شــدن خبر كشته شــدن اش
فراهم آورده و به قولى زمينه ى
تبليغاتى را براى حكومت فراهم
كرده است.
به هر حال مسيح على نژاد ،اين
موضوع را رسانه اى كرده و البد
دليلــى موجه براى آن داشــته
است .حكومت اسالمى اين روزها
به خاطر شكست در بسيارى از
جبهه هاى داخلى و خارجى به
شــدت عصبانى ســت .از آدم و
حكومت عصبانى بايد كمىدورى
كرد چون ممكن اســت به ناگاه
دست به ديوانگى بزند.
حكومت اسالمى حتما مى داند،
كه مسيح على نژاد اصوال حكومت

را به چشــم دشمن نمى بيند و
آرزوى اصالح و تغيير بنيادى آن
را دارد .با اين حال اگر حكومت
فكر مى كند كه او «دشــمن»
است ،با او به مانند دشمن رفتار
خواهد كرد .مسيح على نژاد با به
راه انداختــن حركت هايى مثل
حجاب سفيد بر ســر كردن ،از
نظر حكومت ،با اسالم دشمنى
مى كند .توضيح در اين مورد كه
اين عمل غير اسالمى نيست ،به
گوش حكومتيان نخواهد رفت.
تالش در اين زمينه عبث است.
ولى حكومت هاى خارجى ،بايد
از شهروندانى كه اين گونه علنى
مــورد تهديد قرار مــى گيرند،
حفاظت بيشترى به عمل آورند.
معموال روى سخن ما با حكومت
اسالمى و حكومتيان نيست چون
گوشــى براى شنيدن و چشمى
براى ديدن ندارند اما آقايان بايد
بداننــد كه با ايجــاد رعب نمى
توانند صداى مخالفان و منتقدان
خود را «براى هميشه» خاموش
كنند .اين صداها ،كه امروز به طور
عادى از دهان ها خارج مى شود،
اگر دچار سكوت موقت شود ،بر
هم انباشته مى شود ،و به ناگهان،
به شــكل فريــادى جانخراش،
از دهان ها خارج خواهد شــد؛
صداهايى كه حكومت اسالمى و
عوامل اش را قطعا دچار وحشت
ابدى خواهد كرد.
•
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فریدون خاوند

سقوط دوباره بهای نفت:
چالشی تازه برای
حسن روحانی
با یک کاهش  16در صدی
طــی  30روز
گذ شــته ،
بهای نفت
بر نــت
دریــای
مهمتر یــن
شــما ل
سقوط ماهانه خود را طیدو سال
گذشته تجربه کرد.
اگر فاصله اول ژانویه تا  ۲۳ژوئن
ســال جاری میالدی را در نظر
بگیریم ،کاهش بهــای نفت به
19درصد معادل  11دالر میرسد.
در واقــع طی این مــدت بهای
نفت برنــت از حدود  ۵۷دالر به
نزدیــک  ۴۶دالر کاهش یافته و
نگرانی روزافزونی را در شماری از
کشورهای صادرکننده این کاال از
جمله ایران به وجود آورده است.
ناکارایی سازمان «اوپک»

در پایان نوامبر ســال گذشــته
میالدی کشورهای عضو «اوپک»
همراه با شــماری از کشورهای
غیرعضو این ســازمان (از جمله
روسیه) مشترکا تصمیم گرفتند
به منظور کاهــش عرضه و باال
بردن قیمت نفت ،تولید خود را
به مدت شــش ماه یک میلیون
و هشــتصد هزار بشــکه در روز
کاهش دهند .در ماه مه ســال
جاری ،همان توافق برای نه ماه
دیگر (تا ماه مارس  )۲۰۱۸تمدید
شــد تا ،از دیدگاه کارشناســان
«اوپک» ،مازاد عرضه نفتدر بازار
به پایان برسد و زمینه مناسبی
برای افزایش دراز مدت بهای این
کاال به وجود آید .معمار اصلی این
توافق ،عربستان سعودی بود که
اطمینان داشت با جلب موافقت
روســیه و مهار عرضه نفت ،بار
دیگر کنترل بازار جهانی این کاال
را در اختیار خواهد گرفت.
امید «اوپک» و عربستان سعودی
به خاک نشســت و بهای نفت
به جای اوجگیــری ،بار دیگر به
سراشیب افتاد .یک باردیگر ثابت
شــد که نفت بیش از پیش به
دیگر مواد اولیه شباهت می یابد
و نوسانهای قیمت آن بیش از
آنکه تابع دستکاریهای سازمان
«اوپک» باشد ،از قوانین عرضه
و تقاضا پیروی میکند.
آنچهدر این میان شگفت انگیز به
نظر میرسد ،عدم تاثیرپذیری
بهــای نفــت از تنشهای
ژئوپولیتیکاست.
می بینیم که در خاورمیانه ،قلب
تپنده صنعت نفت جهان ،آتش
بحــران زبانه میکشــد ،بیآنکه
قیمت نفت زیر تاثیر این وضعیت
تنشآلوددچارسراسیمگیبشود.
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حتــی
ایجاد یک کانون
تــازه تنــش در
خلیــج فارس به
دنبال محاصــره اقتصادی
قطر از ســوی همسایگان
عربش ،باعث نشد که قیمت
نفت اوج بگیرد.
چنین پیدا است که بازارهای
جهانــی دیگــر ،همچون
گذشــته« ،اوپک» را جدی
نمی گیرند و بــاور ندارند
که این ســازمان بتواند بر
نوسانات بهای نفت تاثیر بگذارد.
کاهش یک میلیون و هشــتصد
هزار بشــکهای تولید نفت ،که
از ســوی «اوپک» و متحدانش
به اجرا گذاشته شــد ،به دالیل
گوناگون خنثی میشــود و عمال
تغییری در مازاد عرضه به وجود
نمی آید .در لیبــی تولید نفت
به باالترین سطح در چهار سال
گذشته رسیده و نیجریه نیز تولید
نفتش را افزایش داده است.
بــه عالوه بــه رغم آغــاز فصل
تعطیالت در امریــکا که قاعدتا
مصــرف بنزین را بــاال می برد،
ذخیــره فرآوردههــای نفتی در
انبارهای این کشور همچنان باال
است.
ولی مهمترین عامل خنثی کننده
تصمیمهای «اوپک» در راستای
مهار تولید برای باال بردن قیمت،
نفت «شــیل» (غیــر متعارف)
آمریکا است.
در واقع به محض این که قیمت
نفت به محدوده پنجاه و پنج تا
شصت دالر میرســد ،تولید در
میدانهای نفت «شیل» ،بهدلیل
با صرفه شدن،دوباره اوج میگیرد.
در گذشــتهای نه چنــدان دور،
بهای هر بشکه نفت می بایست
از مــرز  80دالر بگذرد تا تولید
نفت «شیل» از لحاظ اقتصادی با
صرفه باشد.
امروز به دلیل پیشرفتهای فنی
این ســقف پایین آمده و از قرار
معلوم باز هم پایین تر خواهد آمد.
با توجــه به این تحول ،آمریکا از
لحاظ تاثیر گذاری بر بازار جهانی
نفت از قدرت مانــوری بیش از
عربستان سعودی برخوردار است.
قربانیان سقوط نفت

بــرای شــماری از کشــورهای
تولیدکننده نفت ،تداوم سقوط
بهای این کاال به شــدت مشکل
آفرین است.
اقتصاد ونزوئال در حال فروپاشی
است و اگر درآمدهای ارزی دولت
این کشور باز هم پایین تر برود،
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All aspects of Immigration
Federal-Quebec-Provincial

ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﺗﻧﮫ

Maria Cottone
Regulated Canadian
Immigration
Consultant

ﻣﺷﺎور رﺳﻣﯽ
ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا
)(ICCRC

)(ICCRC

ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ
ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ

Registered with
Quebec Immigration

ﺗوﺟﮫ :ﻓﻘط ﻣﺷﺎورﯾن ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ ،ﺣق ﺷرﮐت در اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﮐﺑﮏ را دارﻧد

ﺧدﻣﺎت داﻧﺷﺟوﺋﯽ ﻣﺎ ،ﺗﻧﮭﺎ ﺷﺎﻣل داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ و ﮐﺎﻟﺞ ھﺎی ﮐﺑﮏ ﻣﯾﺑﺎﺷد
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

خطر یک آشوب غیر قابل کنترل
در این کشــور همراه با بروز یک
قحطی فاجعــه آمیز برای مردم
این کشور ،افزایش خواهد یافت.
الجزایر یکی دیگر از کشورهای
نفتی است که از یک شکنندگی
بزرگ در برابر سقوط بهای نفت
رنج می برد.
ایران نیز ،اگر سقوط نفت تداوم
یابد ،بــا دشــواریهای باز هم
بیشتر اقتصادی ،همراه با افزایش
تنشهــای سیاســی ،روبرو
خواهد شد.
دولــت حســن روحانــی زیر
آتــش جناحهای معــروف به
«اصولگرا»ی جمهوری قرار دارد
و اگر در مضیقه ارزی قرار بگیرد،
از قدرت مقاومــت کم تری در
برابر آنها برخوردار خواهد بود.
رشد اقتصادی سال ( ۱۳۹۵که
از سوی بانک مرکزی جمهوری
اسالمی  ۱۲.۵در صد اعالم شده)،
عمدتا مدیــون افزایش صادرات
نفت در پی اجــرای «برجام» و
نیز افزایش نسبی قیمت این کاال
در بازار جهانی بوده است .سقوط
قیمت نفت به زیر هر بشکه چهل
و پنــج دالر ،اگر ادامه پیدا کند،
احتماال می تواند نرخ رشــد
کشور را به محدوده صفر تا
2درصد بازگرداند.
یکی دیگر از پیآمدهای ســقوط
بهــای نفت ،در صــورت تداوم،
افزایش کســری بودجه ســال
 ۱۳۹۶است که بر پایه نفت باالی
بشکهای پنجاه دالر تنظیم شده
است .در این شرایط دولت حسن
روحانی ،که به دالیل سیاســی
نمی تواند هزینههای مصرفی را
کاهش دهد ،مجبور خواهد شد
به روال چند ســال اخیر و حتی
بیش از آن ،بودجــه عمرانی را
قربانی کند .در ســال  ،۱۳۹۴از
مجمــوع اعتبارهای پیش بینی
شــده در بودجه برای طرحهای
عمرانــی ،تنهــا  ۲۹در صد آن
واقعا تخصیص داده شده است.
در سال  ۱۳۹۵نیز بخش بزرگی

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

514-656-8178

Since 2007
Across

Langelier

6621 rue Sherbrooke est, suite 103
Montreal Quebec H1N 1C7
By appointment only Monday to Friday 10:00 to 18:00

www.mariacottone.com

کشور بزرگ آلود هکننده
ایران هفتمین
هوا در جهان معرفی شد
ته
ــان از این نظر قــرار گرف

ترین کشــور آلوده جه
ده از سوی چیــن بزرگ
آمارهای منتشر شــ
ـناخته شده است .است.
شـ
نشــان می کننده هوا
حالی که کشــورهایی مثل
پروژه جهانی کربن
دی اکسید کربندر در
ساالنه  ۶۴۸میزان انتشار
آمریــکا و ژاپن عمدتا به
دهد ایران با انتشار
چین حدود دو برابر چین،
ــید کربن هوا توســط
فعالیت های صنعتی باعث
میلیون تن دی اکس
ی  10357میلیون دلیل
کشور بزرگ آمریکا یعنــ
شار گازهای گلخانه ای در هوا
به عنوان هفتمین
ن در سال برآورد شده انت
ت
شوند ایران به دلیل مصرف
آلوده کننده هوا:
می
آلوده کننده
است.
یه ســوخت های فسیلی
تم
ایران :رتبه هف
با انتشــار  2274بی رو
هوا در جهان
هند
ــازل و همچنین پرت گاز
کانادا:رتبه دهم
ون تن دی اکسید در من
ده
شناخته ش
میلی
ادین نفت و گاز در جایگاه
ســومین کشور در می
است.
نشــجو ،کربن در رتبه
جهان از نظر انتشار گازهای
به گزارش خبرگزاری دا
وا ،روسیه با  1617هفتم
اقتصادی آلوده کننده ه
انه ای در هــوا قرار گرفته
آمریکا که با انگیزه های
در رتبه چهارم ،ژاپن گلخ
یطی پاریس میلیون تن
از پیمان زیست مح
 12میلیون تن در است.
مین کشور با تولیــد 37
از ایران ،عربستان با انتشار
دو
خارج شــده است
آلمان با تولید  798پس
محسوب می رتبه پنجم ،و
النه  601میلیــون تن دی
آلوده کننده جهان
در رتبه ششم از این ســا
میلیون تن
ید کربن در جهان به عنوان
اکس
شود.
د.
ان
ته
رف
ــده از سوی نظر قرار گ
مین کشور آلوده کننده هوا،
آمارهای منتشر ش
گزارش ایران نیز در هشت
نشــان می بر اساس این
نوبی با  592میلیون تندر
پروژه جهانی کربن
زرگ آلوده کننده کره ج
ب
ور
ــاالنه  5414بین  10کش
هم و کانادا با  557میلیون
دهد این کشور س
است .برآوردهای رتبه ن
ید کربن هوا قرار گرفته
در رتبه دهم از این نظر قرار
ــ
کس
میلیون تن دی ا
ی کربن نشــان می تن
کند و بدین پروژه جهان
در هوا منتشــر می
 648میلیون گرفته اند.
خریب دهد ایران ساالنه
ترتیب نقش مهمی در ت
گاز دی اکسید کربن در هوا
ــت و گرم شدن هوا تن
محیط زیس
شر می کند و در رتبه هفتم
منت
دارد.

از بودجه عمرانی قربانی شده ،تا
جایی که طی نه ماه اول سال ،بر
پایه ارزیابی بانک مرکزی ،میزان
ســرمایه گذاری نسبت به سال
ماقبل سی در صد کاهش یافته
است.
سقوط باز هم بیشــتر سرمایه
گذاری دولتی از طریق طرحهای
عمرانی طبعا به تنشهای بازار
کار ایران دامن میزند ،به ویژه از

آنرو که بخش خصوصی توانایی
جبــران این ســقوط را ندارد و
سرمایه گذاریهای خارجی نیز،
بــه دلیل مشــکالت موجود در
سیاســت داخلی و دشواریهای
حاکم بر فضای بین المللی کشور،
شور و شوق چندانی برای ورود به
بازار کار ایران نشان نمی دهند.
نرخ تورم ایران و نیز بازار ارز کشور
هم طبعا از نوسانهای آتی بهای

نفت به شدت تاثیر می پذیرند.
با توجه به فضای سیاسی ایران،
جناح هایی کــه به تضعیف هر
چه بیشتر دولت حسن روحانی
کمر بسته اند ،به احتمال قریب
به یقین از سقوط باز هم بیشتر
قیمت نفت ،کهدامنه مانور رییس
جمهوری را محــدود تر خواهد
کرد ،آشفته خاطر نخواهند شد.
•
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آماده شوید!

ا برای ادامه تحصیل وموفقیت در بازار کار

انگلیسیبیاموزید!

نامنویسی کالس های انگلیسی
روزانه و شبانه :متام وقت یا نیمه وقت نه

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

قاچاق زنان ایرانی به دوبی و سلیمانیه
دویچه وله  -گزارش ساالنه وزارت
امور خارجه آمریکا درباره قاچاق
انسان در ســال  ۲۰۱۶منتشر
شده است .بر اساس این گزارش
شــمار زنان و دختران ایرانی که
برای خدمات جنسی اجباری به
دوبی و نیز کردستان عراق برده
میشوند افزایشداشته است.
در این گزارش کشــورها به سه
گروه تقسیم شدهاند:
گروه اول کشورهایی که مشکل
قاچاق انسان را پذیرفته و برای از
بین بردن آن تالش میکنند.
گروه دوم کشــورهایی هستند
که این مشــکل را به رســمیت
شــناختهاند اما برای آن تالشی
نمیکنند و
گروه سوم کشــورهایی هستند
که اصال مشــکل را به رسمیت
نشناختهاند و برای آن هم تالش
نمیکنند.
در ابتدای این گزارش در بخش
ایران آمده اســت« :دولت ایران
نتوانستهبهاستانداردهایحداقلی
برای از بین بردن قاچاق انســان
برسد و تالش موثری هم در این
باره انجام نداده است بنابراین در
گروه سه قرار میگیرد».
در ادامــه اما تصریح شــده که
علیرغم نبود تالش موثر در دولت
ایران برای مبارزه با قاچاق انسان،
دولت قدمهایی برای مقابله با این
موضوع برداشــته است .از جمله
ایجــاد مراکزی بــرای کمک به
قربانیان قاچاق انسان.
گذشته از ایندولت ایران موافقت
کرده که با برخی کشــورها در
منطقه برای مبارزه با قاچاق انسان
همکاری کند اگرچــه در دوره
گزارش قبلــی دولت ایران هیچ
اطالعاتی در زمینه تالشهایش
برای مبارزه با قاچاق انســان در
اختیار این نهاد قرار نداد.
•
ایران مقصد و مبدأ قاچاق
جنسی و کار اجباری

بر اســاس گزارشهای رســیده
بــه مراکز بینالمللــی ،ایران در
پنج ســال گذشته یکی از مراکز
ترانزیت و یکی از کشورهای مبدأ

و نیز مقصد قاچاق جنسی مردان،
زنان و کودکان و نیز کار اجباری
است.
گروههای منسجم و سازمانیافته
قاچاق انســان ،زنان ،پســران و
دختران ایرانــی را برای خدمات
جنســی اجباری به کشورهای
افغانســتان ،کردســتان عراق،
پاکستان ،امارات متحده عربی و
اروپامیفرستند.
برخــی از زنان ایرانــی که برای
کمک مالی به خانوادههایشــان
به این کشــورها رفتهاند در آنجا
مجبور به ارائه خدمات جنسی و
کار اجباری میشوند.
دختران ایرانی  ۱۳تا  ۱۷ســاله
هــدف باندهای قاچاق انســان
هســتند و برای فروش به خارج
از ایران برده میشــوند .دختران
کم سنو سالتر مجبور به انجام
کارهــای خانگی میشــوند تا
قاچاقچی تشخیصدهد که برای
ارائه خدمات جنسی به حد کافی
رشد کردهاند.
در سال  ۲۰۱۶گزارشی ارائه شد
مبنی بر اینکه تعداد زنان ایرانی
که برای تنفروشی به دوبی برده
میشــوند افزایش قابل توجهی
پیــدا کرده اســت .برخی از این
زنان قربانی قاچاق انسان هستند.
شهر شیراز مبدأ سفر این زنان و
دختران است که برخی از آنها از
آذربایجان به شیراز برده شده و
از آنجا بهدوبی منتقل میشوند.
از ســال  ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۵انتقال
دختران از داخل ایران به یکی از
کشورهای حاشیه خلیج فارس
به منظور ارائه خدمات جنســی
اجباری نیز افزایش داشته است.
•
برخی مقامات دولت کردستان
عراق،مشتریروسپیخانههایی
با زنان ایرانی

à l’intégration du marché du travail
COURS EN ANGLAIS DE JOUR ET DE SOIR
DISPONIBLES, TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL
______________________________
)• alphabétisation • présecondaire • secondaire (DES
• pour l’admission au cegep • pour les programmes
d’études professionnels

نامنویسیکالسهایروزانه:

در سال  ۲۰۱۵رسانههای محلی
کردستان عراق گزارش دادند که
تعدادی از اعضای دولت کردستان
نامنویسیکالسهایشبـانه:
مشــتریان این روســپیخانهها
Inscriptions pour le soir:
les 17, 23 et 31 aout, les 7 et 14 septembre 2017 de 17:00 à 19:15
هستند.
Session: le 5 septembre au 30 novembre 2017
در شــهرهای تهــران ،تبریز و
نامنویسیکالسهایانگلیسیدبیرستان:
آستارا تعداد دختران نوجوانی که
Inscriptions pour le secondaire anglais:
برای ارائه خدمات جنسی از آنها
les 10, 17, 22 et 30 août de 9:00 à 11:15










Session
:
le
28
août au 1er décembre 2017
استفاده میشود افزایش داشته
Metro
است.
RENSEIGNEMENTS: 514-337-3856
Cote
Vertu
در این گــزارش ازدواج موقت یا
CEA St. Laurent Adult Education Centre
صیغه نیز نوعی تنفروشــی به
950 Fraser
Pour le secondaire
حســاب آمده است در حالی که
Ville St. Laurent, Quebec
2405 Place Lafortune O.
این کار در ایران قانونی است.
H4M 1Z6
Ville St. Laurent,Qc H4M 1A7
رواج این نوع ازدواجها که از یک
ساعت تا یک هفته دوام دارند نیز
بر اساس این گزارش بیشتر شده
روانپزشکی و اقامت قانونی.
در ســال  ۲۰۱۶یک ســازمان پیشنهادها به ایران
است.
•
بینالمللی و نیز یک رسانه گزارش وزارت خارجــه آمریکا به دولت وزارت خارجه آمریکا همچنین
سوءاستفـاده از پسربچههای
دادنــد که دولت ایران و ســپاه ایــران پیشــنهاد کــرده که از از ایران خواســته تا با نهادهای
افغان در ایران
پاسداران مردان افغان مقیم ایران فرســتادن ســرباز به ســوریه بینالمللی مبارزه با قاچاق انسان
کودکان خیابانی نیز در معرض را که مهاجر یا پناهنده هستند خودداری کند و از حمایت مالی همکاری کند ،شفافیت بیشتری
خطــر گرفتــار شــدن در دام برای جنگ به سوریه میفرستد شــبهنظامیانی که در عــراق از در اقدامات و سیاستهای مبارزه
قاچاقچیهای انســان هستند .و آنهــا را تهدید میکند که اگر کودکان به عنوان سرباز استفاده با قاچاق انســان داشته باشد و
پروتکل  ۲۰۰۰سازمان ملل در
باندهای تبهــکار کودکربایی ،به ســوریه نروند به افغانســتان میکنند دست بردارد.
همچنیــن دولــت ایــران باید این زمینه را بپذیرد.
کــودکان ایرانــی و به خصوص بازگرداندهمیشوند.
کــودکان مهاجر افغــان را وادار در ســال  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶دولت اطمینان حاصل کند که قربانیان •
بــه کار اجبــاری و گدایــی در ایران یک گروه شبهنظامی به نام قاچاق انســان و قاچاق جنسی انتقاد از قوانین ایران
خیابانهــای شــهرهای بزرگ" ،اصحاب اهل حق" را که شاخهای مجازات نمیشوند .این افراد خود سازمانهاونهادهایحقوقبشری
بیشــتر تهران ،میکنند .برخی از گروه "صالح" هستند راهاندازی قربانی هستند ودر حقیقتدوبار گزارش دادهاند که دولت ایران در
از این کودکان ســه سال بیشتر کرد .این گروه کمپهای آموزشی مجازات میشــوند یکبار توسط اقدامات بینالمللی برای مبارزه با
ندارند و مــورد آزارهای روحی و برای دبیرستانها و دانشگاهها در قاچاقچیان انسان و یک بار توسط قاچاق انسان همکاری نمیکند
جسمی و جنسی قرار میگیرند جنوب عراق تشکیل میدهد که سیستم قضایی ایران و جلوی این و نیز قوانین داخلی ایران در این
زمینه با قوانین بینالمللی منطبق
و به آنها مواد مخدر داده میشود .برخی از شرکتکنندگان آن زیر روند در ایران باید گرفته شود.
همچنین از ایران خواسته شده و سازگار نیست .در قوانین ایران
پســربچههای افغان در ایران از  ۱۸سال هستند.
سوی کارفرمایان ایرانیشان مورد به گزارش منابــع عراقی ،دولت تا مراکزی بــرای کمک به زنان برای تمامی اشکال قاچاق انسان
اذیت و آزار جنسی قرار میگیرند ایــران همچنیــن یــک گروه قربانی قاچاق جنســی ،کودکان مجازاتدر نظر گرفته نشده است
و حتی از سوی مقامات دولتی و شبهنظامی دیگر به نام "بریگاد خیابانی ،مهاجــران غیرقانونی مثال مجازات در نظر گرفتهشده
امنیتی مورد آزار قرار میگیرند .ابوفتحالعباس" را تاسیس کرده و ثبتنشــده ایجاد کنــد و به برای قاچاق بزرگساالن مجازات
باندهای قاچاق انســان کودکان که در فلوجه عراق از کودکان به خصوص خدمــات ویژهای برای درخوری نیست.
افغان را برای کار اجباری به ایران عنوان جنگجو استفاده میکنند .قربانیان قاچاق انسان بیندیشد
{>> ادامه در صفحه}18 :
قاچاق میکنند و همچنین آنها را •
از جمله ارائه خدمات پزشــکی،
از ایران به اروپا میبرند و وادارشان
میکنند تا بــرای پرداخت پول
سفر به اروپا در ازای پرداختهای
بســیار ناچیز در رستورانها کار
کنند.
•

بر اســاس این گزارش دختران
ایرانــی مجبــور بــه کار در
روســپیخانههای کردســتان
عراق به خصوص شهر سلیمانیه
میشــوند .برخی از این دختران
توسط باندهای قاچاق ایرانی به فرستادن اجبـاری مهاجران
افغان به سوریه
سلیمانیه برده میشوند.

Inscriptions pour le jour:
les 9, 15, 21, 29 août et le 6 septembre 2017 de : 9:00 à 11:15
Session: le 28 août au 1er décembre 2017
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آژانس مسافرتی

سیــاسی...

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
ارزان
½ سفرهای تفریحی با قیمت
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

پس از نابودی داعش:
آیا ترامپ به مست جنگ با ایران میرود؟

جولیان بورگر (گاردین)

پس از حمله نیروهای ایاالت
متحده به شبه نظامیان سوری
تحت حمایت ایران ،بیم آن
میرود ،پس از محو شــدن
داعش از نقشه ،جنگی مخربتر
آغاز شود؛ جنگی که نشانههای
آن را از هماکنون در حوادث اخیر
در «تنف» میتوان دید.
نیروهای ایاالت متحده ســه بار
در ماه گذشته به نیروهای شبه
نظامی تحت حمایــت ایران در
ســوریه حمله کردند و ناظران و
مقامات ســابق نگراناند که این
تشدید تنشها به راحتی به یک
جنگ غیرقابل برنامهریزی تبدیل
شود.
این سه حادثه اخیر در «تنف»،
یک پایگاه بیابانــی در نزدیکی
محــل تالقی مرزهای ســوریه،
عراق و اردن رخ دادند .کاروانی از
شبهنظامیان هوادار رژیم اسد در
آنجا به  ۱۵۰نظامی ایاالت متحده
(که در این مقر مشــغول تعلیم
افراد محلی برای مقابله با داعش
بودند) نزدیک شد ،و آمریکاییها
نیز این اقــدام را با حمله هوایی
پاسخدادند.
کاروان متجــاوز گویا ترکیبی از
شبه نظامیان شــیعه سوری و
عراقی ،احتمــاالً همراه با حامی
اصلی آنها ،سپاه پاسداران انقالب
اسالمی ایران بوده است.
قطعاً ســپاه نگران پنهان کردن
اثر انگشــت خــود در این واقعه
نیســت .در همــان نزدیکیها،
قاسم سلیمانی ،فرمانده نیروی
قدس ،با نیروهای شــبه نظامی
عکس انداخته است ،و همچنین
مشخص شــده هواپیمای بدون
سرنشین سرنگون شده به دست
نیروهای آمریکایی ،ساخت ایران
بوده اســت .این هواپیمای بدون
سرنشین گویا در جایی نزدیک
محل استقرار نیروهای آمریکایی
بمب انداخته است.

مقتضیات میدان نبرد ایران
و ایاالت متحده را به مست
برخورد می کشاند...

نشانههای دیگر) نشان میدهند
چگونــه برنامههای سیاســی-
نظامیای که قدرتهای خارجی
ش میبرند ،بیش
در ســوریه پی 
از پیــش در معــرض تالقی و
در آســتانه مواجهه و برخورد با
یکدیگرانــد .پــس ازحمله یک
هواپیمای آمریکایی به یک بمب
افکن رژیم اســد ،روسیه تهدید
کرد اگر هواپیمایــی متعلق به
آمریکا یا هم پیمانانش از رودخانه
فراتدر شمال سوریه عبور کند و
به غرب آن بیایند ،ساقط خواهند
شد.
پسزمینه همــه این درگیریها
کم و بیش مشــابه است .مسأله
آن است که همزمان با فروافتادن
قلعههای داعــش ،رقابت برای
کنتــرل مناطق خالی شــده از
نیروهــای دولت اســامی ،باال
گرفته است .به طور مشخص ،در
صحرای شرقی سوریه ،نمایندگان
ایران و آمریــکا در منطقه و به
طور بالقوه خود نیروهای ایرانی و
امریکایی رودر روی همدیگر قرار
گرفتهاند.
این جدیدتریــن نقطه درگیری
بین واشــنگتن و تهران ،پس از
تنشهایی در اطراف تنگه هرمز،
ودر بحبوحه جنگ نیابتی ایندو
کشــور از دو سال پیش در یمن
است.
هفته گذشته یک کشتی ایرانی
تــا  ۸۰۰یــاردی یک شــناور
امریکایی (در حال عبور از تنگه
هرمز) نزدیک شــد ،در حالیکه
نورافکنهایش را به سمت کشتی
آمریکایی تابانده بود و با نور لیزر به
سمت بالگرد نگهبان شناور نشانه
رفته بود .مقامات نظامی ایاالت
متحده این رفتار را غیرحرفهای و
خطرناک توصیف کردند.
با وجود اینکه این قبیل برخوردها
بسنت درهای صلح،
بازکردن پنجرهای به جنگ
در تنگه پر رفت و آمد هرمز چیز
این رشــته حــوادث (در کنار جدیدی نیســت ،امــا زمینهای

که ایــن برخوردهــا در آن
اتفــاق افتاده ،تازگــی دارد.
دولتی جدید در واشــنگتن
روی کار آمده که از بسیاری
جهات دچار هــرج و مرج و
چنددستگی است ،ولی درعین
حــال درخصوص عقــب راندن
و کاســتن نفوذ ایران بر منطقه
وحدت نظر دارد .نظرات داخلی
در آمریــکا صرفــاً درخصوص
مسائلی مثل نیروی مورد نیاز و
ریسک الزم متفاوت است.
ارتباطات سطح باال میان تهران و
واشنگتن کهدردولت اوباما برقرار
شده بود ،اکنون قطع شده است.
درداخل کاخ سفید،دونالد ترامپ
شعارهای انتخاباتی پر شر و شور
ضد ایران اش را همچنان حفظ
کرده اســت .و برای نشان دادن
همراهی سرراست و بدون ابهام
خود با ریــاض ،رقیب تهران ،در
اولین سفر ریاست جمهوری خود
به عربستان سعودی سفر کرد.
ترامپ نفوذ ایران را همچون یک
تهدید و خطــر جهانی در کنار
داعــش و القاعــده تصویر کرده
اســت .بعد از حمله تروریستی
 ۱۷خرداد در تهران ،ترامپ اعالم
کرد مقصر اصلی دست آخر ،خود
دولت ایران است.
در بیانیــه کاخ ســفید آمــده:
«دولتهــای حامی تروریســم
بیشتر در معرض این خطر قرار
دارند که قربانی شیطانی بشوند
که خود پروردهاند».
تریتا پارسی ،رئیس شورای ملی
ایرانیان آمریکا ،در کتاب جدید
خود« ،از دست دادن یک دشمن:
اوباما ،ایران و پیروزیدیپلماسی»
مینویسد:
«ترامپ با رفتن به عربســتان و
اعالم قطــع روابط همه جانبه با
ایران ،نه تنها در را به روی امکان
مذاکرات بعدی با ایران بســت،
بلکه پنجرهای نیز برای یک جنگ
احتمالی با ایران باز کرد».
«هیچ بحثی در کشور درباره این
موضوع صــورت نمیپذیرد .این

دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی ) (CIVILو شرعی
مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تشــدید تنشها شاید اتفاقی به
نظر برسد ،ولی اگر کسی به دقت
مسائل را دنبال کند ،میبیند که
کام ً
ال حسابشده و برنامهریزی
شده اند» .
رقص جنگ بر خاکستر داعش

ترامپ در رســیدن بــه هدف
خود یعنــی برهــم زدن توافق
هستهای دولت اوباما و پنج قدرت
جهانی دیگر با ایــران (در ژوئیه
 )۲۰۱۵موفق نبوده است .اما از
انتقاد و تمســخر آن نیز دست
برنداشته است ،و البته همزمان
جمهوریخواهــان در کنگره در
تالش برای تصویب تحریمهای
تازهای اند کــه میتوانند آینده
توافق هستهای ایران را بهشدت
به خطر بیاندازند.
رابرت مالی ،یکی از مقامات ارشد
کاخ سفید در زمان اوباما ،که در
تحقق توافق هستهای همکاری
کرده ،میگوید:
«سه نقطه از خطرناکترین نقاط
روی زمین امــروز یمن ،منطقه
میان شرق سوریه و غرب عراق،
و تاالرهای کنگره آمریکا است».
«فع ً
ال صدایی که من از ایرانیان
میشنوم ،این است که آنها قصد
{>> ادامه در صفحه }13 :دارند خونسردیشــان را حفظ

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732

کنند و بــه اقدامات و رفتارهای
آمریکا عکس العمل شدید نشان
ندهند و خالصه این طور نشان
دهند که این آنها هستند که سر
سازگاریدارند.
ممکن است زمانی برسد که رهبر
معظم تصمیــم دیگری بگیرد و
بگوید:
"ما نیز اقــدام [متقابل] خواهیم
کرد»".
دولــت ترامپ میگویــد هنوز
سیاســتگذاری در مورد ایران
تحت بررسی است ،اما وزیر امور
خارجه ،رکس تیلرســون ،کمی
پیش به مجلس ســنا گفت که
ایاالت متحــده «از عناصری در
داخل ایران پشتیبانی میکند که
انتقال و تغییری صلحآمیز را پیش
میبرند».
تأکید بر تغییر صلــح آمیز بود،
اما آنچه گوش مقامــات ایرانی
شنید ،صدایی حاکی از بازگشت
به دوران بــوش و تالش او برای
تغیـیر رژیم بود (و حتی کودتای
 ۲۸مرداد که توسط سازمان سیا
برنامهریزی شده بود).
همتای تیلرســون ،محمد جواد
ظریــف در توییتی با اشــاره به
تحقیقات جاری در مورد دخالت
روسیهدر انتخابات آمریکا ودولت

ترامپ پاسخ داد:
«شاید ایاالت متحده باید بیشتر
نگران حفظ رژیم خودش باشد تا
عوض کردن رژیم ایران ،رژیمی
که ۷۵درصد از مردم به آن رأی
دادند».
در میان متحدان ایاالت متحده
در اروپا ،این نگرانی فزاینده وجود
دارد کــه دولت ترامپ نســبت
به ایران موضعــی را گرفته که
راهبردی برای بررسی تأثیر و نفوذ
آن در منطقــه ندارد؛ و البته این
نگرانی نیز وجود دارد که در روند
فشارها بردولت ترامپ و پیشرفت
تحقیقات در خصوص ارتباطات
کارزار انتخاباتیاش با روسیه ،این
موضع تندتر و خطرناکتر شود.
مقصر تمام این تشدید تنشها
صرفـاًدولت ترامپ نیست.
مقتضیات میــدان نبرد در حال
تحول سوریه و عراق نیز ،ایران و
ایاالت متحده را به سمت برخورد
کشانده است.
انتظار میرود تعهد نانوشــته دو
کشور به عدم پرخاش متقابل -
در زمان نبرد با دشمن مشترک
 ،بعد از سقوط پایگاههای داعشدر موصل و رقه منقضی شود.
{>> ادامه در صفحه}14 :
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ARBARG

مدرسه دهخدا

Iranian Business Directory

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

Tel : (514) 996-9692

مدرسه فرزانگان

www.paivand.ca

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

گروهرقصخورشیدخانوم
(514) 377-8005

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

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

بنیاد سخن آزاد

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

از میان نامه ها...
توالت فرنگی و
دردسر تازه!

رحیمیان عزیز ،نامه ی پرسوز و
گداز خواننده ای را ،که در مورد
کم لطفی هموطنان نوشته بود
که چرا «تیپ» (انعام) نمیدهند،
در شماره قبل خواندم.
واقعا جای تاسف دارد.
من هــم یــک درددل دارم که
بدجوری مرا کفری می کند.
مــی دانید اول فکــر می کردم
خیاالتی شده ام .موضوع را با چند
دوست دیگر در میان گذاشتم،
دیدم نه ،من تنها نیستم و موضوع

کالس های فارسی کودکان:

طهارت را روی توالت
فرنگی اجرا می کنند.
لطفا به هموطنان تذکر بدهید
این کار هم باعث زحمت ودردسر
آدم است( ،برای استفاده از توالت
باید یــک رول کاغذ حرام کنی
تا خشک شــود) و هم می تواند
باعث لیــز خوردن و مصدومیت
فرد شود.
تازه نفرین صاحب کافی شــاپ
یا رســتوران یا آن کارگر ساده
بیچاره که باید توالت را تمیز کند
را هم به جان می خرید ،نکنید
جانم،نکنید.

•

تلفن)514( 626-5520 :

------1-------------------

M E KI C

-----اجنمن همدالن
دومین3شنبههرماه

کتابخانهنیما

IBNG

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

ایالن گولدنبرگ ،یکی از مقامات
پیشــین وزارت دفــاع امریــکا
میگوید:
«خطــر آن وجــود دارد ،که به
محض ناپدید شــدن داعش از
روی نقشــه ،بردباری و تساهلی
که نیروهای تحت حمایت ایران
و آمریکا نسبت به همدیگر نشان
میدهند ،از بیــن برود .میتوان
دید که همه چیز خیلی زود دارد
روی هوا میرود».
جنیفر کافارال ،متخصص مسائل
نظامی در «مؤسســه مطالعات
جنگ» ،میگوید:
«اگر افق و تصویر بزرگتری را در
نظر بگیریم ،مسأله جنگ پس
از داعش اســت؛ جنگ تسلط و
حفظ امنیت منطقه بعد از بازپس
گیری موصل .ایران ازهماکنون
در حال آماده شدن برای مرحله
بعدی جنگ است و اقداماتی را
برای پیروزیدر این فاز آغاز کرده
است .آمریکا اما هنوز روی داعش
تمرکز دارد ،گویی نابودی داعش
تنها اولویت اســتراتژیک ایاالت
متحدهدر منطقه است».
آمریکا برای خاورمیانه
استراتژی کلی ندارد و این
ترسناک است

تصمیم ایاالت متحده برای ایجاد
یک جبهه ضدداعشدر صحرای

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

همبستگیبازرگانی

5206 DECARIE #3

www.ibng.ca

Tel.: 514-485-3652

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال
www.addhi.net
--------------------

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

www.aieaq.com

ترامپ :جنگ با ایران ...

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

هرشنبه :ساعت  12/30تا 15/30
)2900 Lake (DDO

صحت دارد.
شما هم شایددیده اید و بی توجه
آن گذشته اید.
بارها روی نشــیمن توالت های
عمومــی ،مثل کافی شــاپ ها،
رســتوران ها؛ و ...می دیدم آب
فراوانی ریخته شده و همچنین
روی زمین ،دور و بر کاسه توالت!
و نمی فهمیدم موضوع چیست.
گاهی بطری آب یا فنجان قهوه
و ....می دیدم افتاده روی زمین -
آنوقت دوریالی کج من افتاد.
بلــه درســت حــدس زدیــد،
همشــهریان معتقد (هموطن و
غیرهموطــن اش به کنار) آداب

اجنمن ادبی مونتریال
www.ilsmontreal.org

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

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

له از هموطنان گرامی
بدینوسی
ی شود که در جلسات
دعوت م
دهمایی فارسی زبانان
مرکز گر
در روزهای

جمعـــه هر هفته

از ساعت  4بعدازظهر
حضور بهم رسانند.
مایی شما عزیزان مایه
تشریف فر
و دلگرمی ما می باشد:
امتنان
5964
Av Notre-Dam
e
de Grace

با سپاس محسن نصر

Info:514990-1972

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

کافـــه لیت
www.cafelitt.ca
------

اجنمن غیر انتفاعی
فارسی زبانان کبک
4055 Ste –Cathrine, W.
L’Association des
persanophones du Québec
Facebook.com/
apsq.cv@gmail.com

Tel : 514-937-3142
paivand.montreal

-----------------------بپیوندید!
به ما

>> ادامه از صفحه13 :

جنوب شرقی سوریه و راه اندازی
پایگاهیدر «تنف» ،چالشی پیش
روی جاهطلبی ایران در راستای
ایجاد و کنترل مسیری شرقی-
غربی از تهران تا دمشق و لبنان
است؛ چراکه تنف در مسیر این
جاده قرار دارد.
نیکــوالس هِراس ،کارشــناس
خاورمیانــه در مرکز «امنیت نو
آمریکایی»میگوید:
«به نظر میرســد که ایرانیان،
اسد و شبه نظامیان عراقی تحت
حمایت ایران تصمیم گرفتهاند
که اجازه ندهنــد آمریکا قلمرو
بیشتری را در صحراهای سوریه
تحت کنترل بگیرد».
در حال حاضــر ،ایاالت متحده
با نصب و تعبیه سیســتمهای
موشکی هدایت شونده ،Himars
موضــع خــود را در این منطقه
تقویت کرده است .اما مشخص
نیســت که تا چه حــد ایاالت
متحده برای حفــظ موقعیت و
کنترل منطقه پیش میرود.
جیمز متیس ،وزیر دفاع ایاالت
متحده ،زمانی که به عنوان ژنرال،
ســربازهایش در عراق زیر آتش
مستقیم نیروهای وابسته به ایران
بودند ،مخالف سرســخت ایجاد
رابطه مسالمتآمیز با ایران بود.
اما حــاال در جامه وزیر ،داعش و

14

کره شمالی را اولویتهای اصلی
اعالم کرده اســت .گزارشهایی
از کاخ ســفید نشان میدهد که
متیس،در برابر فشارهای مقامات
کاخ سفید برای حمله به نیروهای
تحت حمایت ایــران در جنوب
سوریه ،مقاومت و مخالفت کرده
است.
گرفتن چنین تصمیماتی (مانند
تعییــن تعداد ســربازانی که به
افغانستانفرستادهمیشود)،البته
به پنتاگون محول شده است .در
غیاب یک استراتژی کلی از جانب
کاخ سفید ،اما این نگرانی وجود
دارد که این تصمیمات تاکتیکی
جنگی و نظامــی منجر به یک
درگیری ناخواســته گستردهتر
شوند.
گولدنبرگ میگویــد« :پس از
سالها گفتگو با کســانی که در
دولــت ایاالت متحــده بر روی
این مســائل کار میکنند ،درک
من این اســت که هیچ مبنای
مادی و گفتگوی واقعیای برای
تصمیمگیــری در خصوص این
موارد حیاتی وجود ندارد ،و این
مشکل بزرگی اســت؛ و همین
است که من را میترساند».
•

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

نان سنگک

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

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)
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خوانــدنی...

خدمات حسابداری و دفترداری

تفاوتها و شباهتهای پرداخت انعام در
کشورهایمختلف

رفتارشناسی اجتماعی از توضیح پدیده "انعام" عاجز است .همان افرادی
که در فروشگاهها به دنبال اجناس ارزان قیمت و صرفهجویی هستند
در رستوران و آرایشگاه انعام میدهند آن هم برای کاال و خدماتی که
قیمتاش مشخص اســت و چون در آخرسر پرداخت میشود ،هیچ
تغییری همدر رابطه مصرف کننده با فروشنده ایجاد نمیکند.

•
پرداخــت انعام تفاوت اساســی
با پرداخــت رشــوه دارد .انجام
یک کار یا یک خواســته در گرو
پرداخت رشوه است در حالی که
پرداخت انعام پس از صرف غذا
در رستوارن به پیشخدمت و یا
پس از آرایش مو به آرایشگر و به
هنگام تســویه حساب پرداخت
میشــود و هیچ تاثیری هم در
کیفیت غذا یا دیگر خدمات ارائه
شده ندارد.
•
استاندارد پرداخت انعام در کانادا
 ۱۵درصد هزینه صورت حساب
در رستوران است .از آنجایی که
حاال دیگر بسیاری از کارتهای
اعتباری و بانکی استفاده میکنند
در کانــادا با این ســئوال روبرو
میشوید که چند درصد صورت
حســاب را میخواهیــد انعام
بدهیــد؟ در صورتی که گروهی
به یــک رســتوران بروید بدون
اینکه سئوال شود بر روی صورت
حساب " "Service Chargeدرج
خواهد شد.
•
در بحــث تعیین "دســتمزد و
حداقل دســتمزد" موضوع ربط
انعام با میزان دستمزد همواره با
مخالفت سندیکاها و دولتهای
سوســیال دمکــرات در اروپــا
همراه بوده اســت .در گذشــته
پیشخدمتها در آلمان دستمزد
نازلی دریافــت میکردند ،زیرا
به باور کارفرمایان دریافت انعام

(Trinkgeldبــه آلمانی) مکمل
دستمزد آنان است.
•
در آملان برخــاف برخی دیگر
از کشــورها برای پرداخت انعام
قانونی وجود ندارد ،بلکه پر •
استاندارد پرداخت انعام در کانادا
 ۱۵درصد هزینه صورت حساب
در رستوران است .از آنجایی که
حاال دیگر بسیاری از کارتهای
اعتباری و بانکی استفاده میکنند
در کانــادا با این ســئوال روبرو
میشوید که چند درصد صورت
حســاب را میخواهیــد انعام
بدهیــد؟ در صورتی که گروهی
به یــک رســتوران بروید بدون
اینکه سئوال شود بر روی صورت
حساب " "Service Chargeدرج
خواهد شد.
داخت آن در رســتورانها یک
عرف است.
•
بهغیرازپیشخدمتها،آرایشگرها،
رانندههای تاکسی و خدمه هتل
نیز در آلمان انعام میگیرند.
•
پرداخت انعام در آلمان میتواند
مبلغ اندکی باشــد .بســیاری
پرداخت انعام را با "سرراســت
کردن" میزان صورت حســاب
انجام میدهند که گاهی میتواند
حتی "نیم یورو" باشد.
•
در ژاپن بر خالف بسیاری دیگر از
کشورها در رستوران کسی انعام
پرداخت نمیکند و پیشخدمتها
هم انتظار دریافــت انعام ندارند

بربادرفنت دارایی مالباخته گان...

نیستند و حتی یک برگ گزارش
حسابرســی دربارهشــان وجود
ندارد».
فرشــاد حیدری ،معــاون بانک
مرکــزی مــی گویــد« :برخی
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و این حتــی میتواند به معنی
"توهین" تلقی شود.
•
در آمریکا میــزان پرداخت انعام
در زمینههــای مختلف از همه
جا بیشتر اســت .حتی پیش
آمده اســت که در صورت عدم
پرداخت انعام ســئوال شود که
"مگر از ارائه ســرویس ناراضی
هستید؟"
•
برخالف بارها ،پرداخت انعام در
رستورانهای بریتانیا "اجباری"
اســت و بر روی صورت حساب
در بخش ""Service Charge
دوازده و نیــم درصــد بر مبلغ
افزوده شده است.
•
در اسپانیا احتــرام متقابل حکم
فرماست .پس از صرف غذا ،پیش
خدمت صورت حســاب را روی
میز میگذارد و میرود .مشتری
پول را روی یک ظرف میگذارد.
پیش خدمت پــول را میبرد و
بقیه آن را برمیگرداند و میرود.
در این لحظه است که مشتری
میتواند بقیه پول و یا انعام را در
ظرف باقی بگذارد و رستوران را
ترک کند.
•
در فرانســه  ۱۵درصد از میزان
صورت حســاب به "گارسون"
تعلق دارد و به همین خاطر هم
دیگر کسی انعام اضافه پرداخت
نمیکند .در کافهها ،میهمانانی
که از سرویس راضی هستند چند
سکه بر روی میز باقی میگذارند.
•
انعام بــرای "دریافــت کننده"
میتواند بخــش مهمی از منبع
درآمد را تشکیل دهد .در آلمان
اغلــب دانشــجویان در کافهها
کار میکنند تا بخشی از هزینه
تحصیل و زندگی خود را تامین
کنند.
•
کسی که انعام پرداخت میکند
چه احساسیدارد :تمول؟ تشکر؟
بذل و بخشش؟ انجام وظیفه؟ به
هر حال هرچه که هســت عمل
پرداخت انعام بخشــی از "رفتار
اجتماعی" است.
www.dw.com

>> ادامه از صفحه10 :

مؤسسات اعتباری ...تخلفاتی از
جمله معامالت صوری ،مخدوش
و پرداخت نرخهای سود غیرواقعی
انجــام میدهند» .البته تخلفات
این موسســات تنها به مواردی

که آمد خالصه نمی شــود .چه
اختاللی که این موسســات در
عرصه اقتصادی فراهم می کنند
گسترده و متعدد است.
فعالیت غیر قانونی این موسسات

سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

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

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

آموزشگاه هنری ر  -مــی
آموزش کلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته
آموزش موسیقی برای کودکان از  2تا  8سال
----------با مدیریت:

علیـرضا فخـاریان

Re-Mi 514-996-1620
3333 Cavendish, #285 Re-Mi
میدهد.
بنابراین شــگفت آور نیست اگر
ایران رتبه نخست پول شوئی در
جهان را داراست.
اما این شبکه موسسات اعتبارای
غیر مجازدارای پیامدهایی مهمی
در عرصه توزیع منابع ،سیاســی
و اجتماعی نیز هســتند .تاثیر
فعالیت نهادهــای پولی و بانکی
غیر مجاز که -غالبا وابســته به
باندهای قدرت و نهادهای نظامی
و شبه نظامی هستند -بر توزیع
موزون منابع مالــی ،اعتباری و
نقدینگی بانکی منفی است .این
نهادها منابع پولی و مالی کشور را
که دارائی همگانی و مشاع است،
به گروهی اندکی کــه از قدرت
نظامی و نفوذ سیاسی بهره می
بردند ،اختصاص میدهند .تراکم
قدرت ،و ثــروت در نزد گروهی
اندک ،دارای پیامدهای سیاسی
و اجتماعی مخربی است و بیان
تکوین طبقه جدیدی است که
عرصههای گوناگــون از قدرت
نظامی تا سیاســت و اقتصاد را
تحت سیطره خود گرفته است

به معنی نقض قانون پولی و بانکی،
قانون تجارت ،و همچنین قوانین
مالیاتی کشور است .این موسسات
قوانین را تحت عنوان فعالیتهای
خیریه ،مذهبی و یا قرض الحسنه
دور می زننــد .بنابراین ،علیرغم
استفاده از امکانات عمومی نه تنها
مالیاتی بابــت فعالیتهای خود
نمی پردازنــد بلکه با بکارگیری
رانت و استفاده از منابع دولتی به
قیمت ارزان ،و اختصاص نرخ بهره
باال به سپرده گذاران در رقابت با
بانکهادست باال را پیدا میکنند.
بدین ترتیب نقدینگی سرگردان
که جذب این موسسات میشود
در امــور ســوداگرانه بکارگرفته
میشــود .یکــی از دالیــل نرخ
بهره باالی تســهیالت بانکی در
ایران همیــن رقابت نابرابر میان
نظام بانکی رســمی و موسسات
غیررسمی اســت .پیامد چنین
امــری ،بکارگیری رانت ،فســاد
اداری ،و از بین بردن شرایط برابر
رقابتی و هدایــت جریان اعتبار
و پول در امور غیر شــفاف است.
غیرنظارتی بودن این بخش آن را
مستعد پول شوئی نموده و منابع مسئوالن برباد رفنت دارائی
را در جهت غیر مطلوب ســوق مالباختگان

هرکــدام از نهادهای حاکمیت
فعلیدر بر باد رفتندارایی سپرده
گذاران نقش دارند .خود مقامات
حکومتی اذعان دارند قوانینی که
از سوی مجلس تدوین و تصویب
می شــود ،دارای خــاء و منفذ
است .بنابراین راه برای دور زدن
آنها بخصوص از ســوی باندهای
قدرت ،نظامیــان ،امنیتیها که
از ســوی روحانیون و نهادها هم
حمایت میشــوند چندان دشوار
نیست.
بانک مرکزی غیر مستقل و بدون
قدرت نیز با مقررات و سازمان و
مدیریت ناکارآمد ،توانائی کافی
برای جلوگیری از فعالیت بانکهای
غیرمجاز را نمی تواندداشته باشد.
سایر نهادهای نظارتی نظیر قوه
قضائیه ،سازمان بازرسی کشور و
شورایعالی مبارزه با پولشویی نیز
بر همین سبک و سیاق از ضعف
رنج میبرند .این نهادها عمال در
مقابل باندهای قدرتی که از سوی
نهادهای تحت مدیریت رهبری-
مانند ســپاه و بســیج -حمایت
میشــوند ،قادر به اقــدام جدی
نیستن .د
•
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سیاسی ...

>> بخش1
ازدو بخش

هلمین
تچ
به مناسب گذشت
د در
سالگر ریعتی
علیش

www.paivand.ca

علیشریعتی:

ایدئولوگ نظام سرکوب

 ۳۱خرداد

مجیدمحمدی

علی شــریعتی را به درســتی
ایدئولوگ اســامگرای انقالب
خونین و خشــونت بار سال ۵۷
(با هزاران کشته) نامیدهاند .آثار
و ایدههــای وی در ســالهای
 ۵۶و  ۵۷بــه شــدت در میان
جوانان انقالبی مسلمان و طالب
حوزههای علمیه رواج داشت.
صدهاهزارنسخهازسخنرانیهای
پیاده شده ودهها هزار کپی از نوار
گفتارهایشدر میان نسل انقالبی
مسلمان مثل کاغذ زر دست به
دست می شد .اسالم انقالبی یا
اســامگرایی شــیعهای که وی
عرضه می کرد ،اذهان نسل جوان
را برای تخریب وضعیت موجود
سیاســی و اجتماعی و فرهنگی
آمــاده می کــرد تا یــک رژیم
اسالمی و انقالبی رویایی جای آن
را بگیرد.
اما او فراتر از ایدئولوگ انقالب ۵۷
(یا حداقل یکی از آنها) ایدئولوگ
جمهوری اسالمی به عنوان نظام
سرکوب و ترور نیز بوده است.
هیچ کس مثل شــریعتی نظام
چنیــن ویرانگری را اســامیزه
نکرده است؛
هیچ کس مثل وی نظام سانسور،
گزینش ،دشــمنی بــا غرب و

لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی ،نهادهای جامعــهی غربی نبوده
نفی حاکمیت قانــون ،نفی است.
او از آن دســته از
نزدیکی مبانی جمهوری
اندیشمندان غربی
اسالمی و تفکر شریعتی
تاثیــر پذیرفته بود
که خصومتی ویژه با
چرخــش نخبــگان ،نفــی مبانی آزادیگرایانه و فرد گرایانهی
آزادیهای فرهنگی و هنری ،جامعهی خود داشــتند .او یکی
تمرکزگرایــی دولتی و دولت از کسانی اســت که سهم قابل
محوری ،نظام چویان و رمهای ،توجهی در نشاندن تخم کینه و
دخالت در زندگی خصوصی ،تنفر از تمــدن غربی را در میان
مرگ بــاوری ،اقتدارگرایی و ایرانیانداشته است.
سرکوب هر روزه و همه جانبه «اســتعمار» و «امپریالیســم»
را اسالمیزه نکرده است.
عباراتی بودند کــه چپ ،و بعد
این وجــه از تاثیر وی کمتر اســامگرایان برای تنفر از غرب
مورد توجه قرار گرفته اســت بدانها متمســک می شــدند.
چون دوســتداران و پیروان مقابلهی دول غربی با امپراطوری
سرســخت شــریعتی (که کمونیســتی (که درجنگهایی
بســیاری از آنهــا قربانی این مثل کره و ویتنام متجســم می
نظام بودهانــد) نمی خواهند شــد) ،همــکاری دول غربی با
اندیشههای وی را کال یا بعضا دیکتاتوریهای در حال توسعه
مسئول نظام ترور و سرکوب (برای فروش محصوالت خویش
موجود تلقی کنند .اما اگر سید و جلوگیری از نفوذ کمونیســم
قطب ایدئولوگ ترور در میان و ثبات منطقــهای) و تجارت و
اهل سنت بود (و آثارش مورد سرمایه گذاری شرکتهای غربی
توجه خامنهای و شریعتی نیز در این کشــورها از نگاه چپ و
قرار گرفت) شریعتی اسالمگراها برچسب استعمار و
هم ایدئولوگ ترور امپریالیسم می گرفت.
و هــم ایدئولــوگ جوهرهی این سه رشته فعالیت
سرکوب در شرایط ثبات بین المللی ،بسط تجارت
پس از تاسیس نظام و بازار آزاد و دمکراســی و مقابله
اسالمی بوده است .با جوامع بســته بود کــه البته
مطهری و مصباح به برای چپ و اسالمگرایی ارزشی
عنوانایدئولوگهای نداشــتهاند .شــریعتی همانند
جمهــوری اســامی در دوران همهی اسالمگرایان به جای آن
خمینی و خامنهای نکات تازهای کهتمدنغربیرامحیطیمناسب
بــه گفتمــان ترور و ســرکوب برای یادگیری علم و انتقال فن
آوری و عقالنیت و نهادســازی و
شریعتینیفزودند.
در این نوشــته مبانی جمهوری آزادی رسانهها ودمکراسی و مدارا
اسالمی را در برابر مبانی فکری قلمداد کنند ،به سراغ رمانتیسم
شریعتی گذاشــته و نشان می چوپانی (ضدماشین و ضدمصرف،
دهم که تا چه حد این دو به هم بازگشت بهدوران قبیلهای) رفتند
که محصــوالت آن امروز ،نه در
نزدیکهستند.
جمهوری اسالمی بر چهـــار رفاه و آســایش و آزادی ایرانیان
مبنای فکری بنا شــده است که بلکه در جاه طلبیها و تمامیت
شریعتی مبلغ جدی آنها بوده و خواهیهای جمهوری اســامی
تالشــی بیوقفه در پیشبرد آنها (در مقایسه با توسعهی اقتصادی
کرهی جنوبی و ژاپن) هویداست.
داشته است:
•
•
 .۱ضدیت با غرب،
سرمایـهداری و لیبـرالیسم

شــریعتی بــه عنــوان یــک
سوسیالیست اسالمگرا ،دشمن
نظام ســرمایه داری ،لیبرالیسم
سیاسی ،بازار آزاد و دول و جوامع
مبتنی بر آنها بود .این دشــمنی
تا حد نفرت (بســیار نزدیک به
ادبیات خامنــهای و انصار حزب
اللــه) در همهی آثــار وی (که
عمدتا تبلیغات سیاسی و موعظه
هستند) موج می زند.
او گرچــه در فرانســه تحصیل
کرده بود ،اما در هیچ نوشــتهای
یــا گفتاری قــدردان آزادیها و

 .۲هـویت اسالمی

شریعتی هویت انسان را به هویت
مذهبــیاش تقلیل مــی دهد.
علیرغم ادعای جامعه شــناس
بودن ،در خطابههــا و تبلیغات
سیاســی وی اثــری از هویات
متنوع انسانی مثل هویت ملی،
هویت جنسی ،هویت جنسیتی،
هویت شغلی و حرفهای ،هویت
قومی و زبانی و هویتهای ناشی
از عضویــت در نهادهای مدنی
به چشــم نمی خورد .او همهی
ایــن هویت هــا را تحت عنوان
«ایســم»های غیر اســامی رد
می کند .این تقلیل انســان به
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کلیسایاجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

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

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

) 514-999-5168

هویت مذهبیاش بخشی بسیار
مهم از برنامه ی بســیج انقالبی
و برســاختن اسالمگرایی شیعه
و سنی بوده است .اسالمگرایان
پیروان خود را به گونهای تربیت
می کنند که تنهــا هویت خود
را وابســتگی به این دین خاص
بدانند و آمادگی برای "دیگری"
پنداشتن و ارتکاب به هر جنایتی
علیه افرادی با هویاتدیگر را پیدا
کنند.
مهمترین وجه این هویت سازی
"اسالمی سازی" بود.
شریعتی روی اســامی سازی
انقالب و جامعه و سیاســت کار
می کرد و رژیم جمهوری اسالمی
چهار دهه اســت روی اسالمی
ســازیهای دیگر کار می کند
که به نحــوی دنبالهی برنامهی
ایدئولوژی سازی وی است.
در این جهت ،او ایدههای بنیادی
مارکسیســم را (که در دهههای
شصت و هفتاد میالدی مد روز
بود) مثل جدلدیالکتیک ،نگرش
طبقاتی به جامعه ،تاریخگرایی،
ضدیت با ســرمایه داری و بازار
آزاد ،توزیع قهری ثروت ،انقالب،
از خود بیگانگی ،و خلق توده وار را
"اسالمی" کرد (مثل تفسیر امت
و ناس به خلق یا اجتهاد به انقالب
دائمی یا تفسیر طبقاتی قاسطین،
مارقین و ناکثین وداستان هابیل
و قابیل) تا جوانان را جذب اسالم
انقالبی کــرده و علیه وضعیت
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موجود بشوراند.
او همچنین به اســامی سازی
برخیایدههایاگزیستانسیالیسم
فرانســوی مثــل اومانیســم،
خودآگاهی و ضدیت با عقلگرایی
و پوزیتیویسم اقدام کرد.
از این جهت تفاوتی بنیادی میان
وی و صدها روحانی و غیرروحانی
که در پی اسالمی سازی آموزش
و پرورش ،دانشگاه ،علم و هنر ،و
اقتصاد بودند نیست .آنها همه در
یک برنامهی کاریدرگیر بودهاند.
شریعتی و دیگر اسالمگرایان نام
هنر و علم و فــن آوری متعهد
مارکسیســتی را به هنر و علم
و فــن آوری مبتنی بر شــیعی
گری (مسئولیت شــیعه بودن،
صص  )۱۲-۶تغییر داده و راه را
برای مشروعیت انقالبی و دینی
سانسور و گزینش و نقض حقوق
فردی (با امر به معروف و نهی از
منکر) باز نمودند.
نقد شریعتی از مارکسیسم نه از
منظر آزادی مذهب ،آزادیهای
فــردی یا مبانــی عقالنی ،مثل
هزینه -فائده و فلسفهی تحلیلی،
بلکه از دریچهی باورهای دینی
(نفی مادی گرایی) انجام شــده
اســت .او مارکسیســم را رقیب
سیاسی ایدئولوژی خود میدید و
نه یک ایدئولوژی ضد بشری.
به خودباوری رســاندن فرد در
برنامهی شریعتی نه ایجاد انگیزه
جهت ارتقای علمی و حرفهای و

تالش برای افزایش سرمایههای
اجتماعی و ثروت جامعه ،بلکه در
نفی غرب و دشمنی با مجراهای
تولید ثروت در جامعه بود.
•
 .۳اجــرای شریعت

شریعتی بازگشــت به اسالم (و
دقیق تر بازگشت به صدر اسالم)
را تبلیغ می کرد.
محتــوای صــدر اســام برای
شریعتی چه بود؟
کســب قدرت سیاســی توسط
پیامبر اســام و یارانش و ارائهی
دســتور العملهایی برای فرد و
جامعه .این محتــوا در آثار فقها
به عنوان فقه رسول تجسم پیدا
کرده است.
صدر اســام برای اسالمگرایان
غیر از سلطه سیاسی و گسترش
طلبی محتوایدیگری -بجز فقه-
نمی توانست داشــته باشد و از
همین جهت روحانیت تا این حد
به فقه چسبیده است.
ممکن است پیروان وی بگویند
که شریعتی منظورش احیای فقه
نبوده است .اما کاری که وی می
کند دقیقا احیای حاکمیت فقه
است .اسالم و به طور کلی ادیان
نه اخالق و نه فلسفهاند (از جمله
فلسفهی سیاســی) و جوهرهی
آنهــا مجموعــهای از باورهــا و
دستورالعملهاست کهدر الهیات
و فقه آنها متجلی شده است.
{>> ادامه در صفحه}21 :

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
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را بر روی سایت بخوانید

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG,

Tel.: 514-481-0671
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Hippo Burger & Grill
Pesrisan & mediteranean cuisine and delicious burgers

اولین رستوران ایرانی در ساوت شور مونتریال
در محیطی گرم و شاد با مدیریت ایرانی برای پذیرایی
از هموطنان ایرانی و افغانی و دوستان شان آمادگی خود را اعالم می مناییم
-----------متامی غذاهای ایرانی با ساالد و یا ماست و خیار سرو می شوند
از هم اکنون به متام مهمانان عزیزمان خوشامد می گوییم
Hippo Burger & Grill
Pesrisan & mediteranean cuisine
and delicious burgers
First Persian Kebab House
in the south shore of Montreal
We will be honoured to serve our Iranian,
Afghan and their friends.
You will enjoy your time in a pleasant and
friendly environment
with Iranian management
All our plates are served with a choice of
Salad or Must-o-khiyar
Our Special prices for the opening: (May 19)
KOUBIDEH ........................ ......... $10
CHICKEN KOUBIDED ............... $10
BARG.............. .............. ............... $14
SOLTANI....................... ............... $17

_________________
2554 CHEMIN CHAMBLY
LONGUEUIL QC J4L 1M4

قیمت های ویژه برای گشایش

دالر۱۰ ................................................. :کوبیده
 دالر۱۰ ........................................:کوبیده مرغ
 دالر۱۴ ........................................................ :برگ
 دالر۱۷ ................................................:سلطانی
 دالر۹  از................................................:منوی روز

درخدمت
:هایشما
نی
 نفر75 مهما ت
با ظرفی
HOURS:
SUN-WED 11 AM - 10 PM
THU-SAT 11 AM -11 PM

)Tel.: 450-321-2411 LONGUEUIL
 دقیقه تا مترو10

17
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رستورانپیتزایی
اطلس

• با محیطی زیبا و دلنشین
برای پذیرایی از شما عزیزان
• با بیش از  30منونه
پیتزاهای متفاوت برای
ذائقه های ایرانی

PAIVAND: Vol. 24  no.1326  July 01, 2017

• پیتزاهای خوشمزه گوشت،
• لطفا جمعه و شنبه شبها
اطلس ،چهار فصل
• انواع ساندویچ های گرم ،میز خودراازقبل رزرو بفرمایید:
همبرگر ،انواع پوتین
514-524-0-524
مخصوص کبک

www.atlaspizza.ca

415-369-0505 • NDG: 6555 Somerled
514-524-0524 • Plateau Mont Royal: 4051 St-André / 514

قاچاق زنان ایرانی به...
در این گزارش همچنین به قانون
ایران درباره شــهادت دادن زنان
اشــاره شــده و این قانون مورد
انتقــاد قرار گرفته اســت .طبق
قوانین ایران شــهادت دو زن در
دادگاه برابــر شــهادت یک مرد
اســت و از آنجا که اکثر قربانیان
قاچاق جنسی زنان هستند امکان
شــهادت دادن آنها در دادگاه بر
اساس این قانون محدود میشود.
همچنیــن از این انتقاد شــده
که دولت ایــران هیچ گونه آمار
دقیــق و مســتندی از قاچاق
انســان ارائه نمیدهد .جمهوری
اســامی از ارائه گزارش درباره
آموزشهای ضد قاچاق انسان به
مقامات مسئول در این زمینه نیز
خودداری کرده است.
•
نبود حمایت از قربانیان قاچاق
انسان در ایران

وزارت امــور خارجــه آمریکا در
گزارش ساالنه خود به کم بودن
تالش ایران در زمینه حمایت از
قربانیان قاچاق انسان اشاره کرده
است.
در ایــن گــزارش آمده اســت:
«در بــازه زمانی مــورد نظر این
گزارش [سال  ،]۲۰۱۶شواهدی
وجود نداشت که دولت خدمات
حمایتی مناســب برای قربانیان
قاچاق انسان را ارائه کرده باشد».
بر اســاس این گــزارش ،دولت
ایران تفاوتی میان قربانیان قاچاق

>> ادامه از صفحه12 :

انســان ،کســانی که در شرایط
پناهندگی هســتند و مهاجران
بدون مدرک و ثبتنشــده قائل
نیســت و قربانیان قاچاق انسان
را در مراکــز بازداشــت و زندان
نگهداری میکند .این افراد اغلب
در این مراکز مورد آزار و اذیت و
حتی شکنجه قرار میگیرند که
در مواردی به مرگ آنها منتهی
شده است.
این گزارش متذکر شده که ایران
مدعی ایجاد مراکزی اضطراری
برای افرادی است که در معرض
قاچاق انســان قــرار دارند و در
این مراکز به این افراد مشــاوره
داده شــده ،خدمات قانونی ارائه
میشود و مراقبتهای پزشکی از
آنها میشود؛ اما در سال ۲۰۱۶
که مورد اشاره این گزارش است
هیچ گونه اطالعات مشــخصی
درباره این مراکــز و نام و آدرس
آنها از ســوی دولت ایــران ارائه
نشده است.
•
عدم همکاری ایران در
پیشگیری از قاچاق انسان

در گزارش وزارت خارجه آمریکا
تصریح شــده که حکومت ایران
هیچگونه همــکاری در زمینه
پیشــگیری از قاچاق انســان با
نهادها و سازمانهای بینالمللی
یدهــد .در داخل ایران
انجام نم 
هم هیچ نهاد یا سازمانی در این
زمینه فعالیت نمیکند .اگر هم

فعالیت وتالشی صورت میگیرد
به صورت شفاف و علنی نیست
و اطالعات آن در اختیار نهادهای
بینالمللیگذاشتهنمیشود.
به عنوان مثال در ســال ۲۰۱۶
دولت ایــران قبول کــرد که با
کشورهای لهســتان ،اسپانیا و
ترکیه در زمینه مبارزه با قاچاق
انسان به خصوص قاچاق جنسی
همکاری کند .امــا دولت هیچ
تالش قابل مالحظهای در زمینه
کاهش تقاضا برای تجارت سکس،
کار اجبــاری و یا گردشــگرانی
که برای سوءاستفاده جنسی از
کودکان در ســفرند انجام نداده
است.
همچنین بر اساس قوانین ایران
کودکانــی که از مــادران ایرانی
و پدران افغان متولد میشــوند
نمیتواننــد تابعیــت ایــران را
داشته باشــند و بنابراین بدون
شناسنامه میمانند و همین باعث
آسیبپذیری بیشتر این کودکان
میشود.

www.
paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه
را بر روی
سایتبخوانید
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شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC
خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی

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

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

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

info@loadextransport.com

سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

برتری
ن
و
م
ر
غ
و
ب ترین
سنگ
ه
ا
ی
گ
ر
ا
ن
ی
ت ،کوارتز
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
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آژانس
مسافرتی

T.A.M Travel

مشاور مجرب شما :مهریصدوقی

   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..

با قیمت های رقابت ناپذیر
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 و بسیاری دیگر
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
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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نه محضر
دالر هزی
1200
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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
__________________

ختنه ک

ودکان0 :

Bourque

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
جواب در  24ساعت

پزشکان متخصص:

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

Tel.: (514) 933-8383












Guy Concordia

1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

Dr Jean

پزشک خانــواده

بدون وقت قبلی
Family Physician

)(Without Appointment

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors

جراح ارتوپدی،روانپزشک،گوش و حلق و بینی ،قلب ،جراح
عمومی،متخصصزنان،جهازهاضمه،انکولوژیست،
جراح کلیه و مجاری ادرار ،بیماری های عفونی و...
 ONCOLOGIE:
Dr. George Wakil
 ORL:
Dr. Samir Abboud
 GASTROENTÉROLOGUE:
Dr Joseph Loutfi
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
Dr. Théodore Kass
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
Dr. Naji Wakil (spécialité
CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک
شهر
مرکز
در





















جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیا










 

 







جراح دندانپزشک
دکتر مهری حیدری









دانا
مظفری 


مهبد







 
دندانپزشک
جراح
دکتر

 6سالگی
-

louis
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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.






















 

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

Invisalign
 ENDOCRINOLGUE:
Dr. Jack Elstein
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
w
  
UROLOGUE:


e
عقل
دندانهای
جراحی
و
کشیدن

N
Dr. Jean-Louis Bourque
 دندان اطفال
 ALLERGIE:
Rapid Orthodontics











Dr. Phil Gold
 گذاشتندندانهای مصنوعی
 CARDIOLOGUE:
(Implantهمرنگ دندان)
 پر کردن دندان ها

Dr. Abed G Kahwati
CEREC AC Bluecam 
 GYNÉCOLOGUE:

























 
















 













 Root Canal






1834 Ste Catherine W. Suite 200
)Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy
Zoom 2 ACP






















کلیه
قبول


















 Tel : (514) 933-3337
مدیکال
های
بیمه
7روز











و بیمه های دانشجوئی www.clinique-arya.com
هفته






















Dr. Michael Ah-Sue
 ORTHOPEDIE:
Dr. Faramarz Dehnade
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Lumineers Veneer
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www.ismapquebec.com


R
U

انستیتوعالیپزشکیمکملوبهداشت

L’Institut Supérieur de Médecine Alternative et Podothérapie

امروزه پیشرفت بسیار سریع وسائل
و ســرعت ارتباطات بســیاری از
ی را حل و دنیای
مشــکالت زندگ 
امــروزه را بکلّی عوض کرده؛ مثال
بزرگترین کمپانی تاکسیدر جهان
ن ه یک تاکسیدارد و ن ه یک راننده؛
در فیس بوک ما عضو شــوید و از
و بزرگترین مرکز رزرواسیون هتل
آخرین اخبار پزشکی مطلع شوید.
در دنیا حتی یک اطاق هم ندارد؛
www.ismapquebec.com
ولی میتوانــد در هر نقطه جهان
facebook Institut Supérieur de
Médecines Alternatives et Podologie
برای شما هتل رزرو کند.
برای اطالعات بیشتر:
همین مسئله را می توان در امور
Institut supérieure de
آموزشی انجام داد انستیتوی عالی
Médecines Alternatives et
پزشکی مکمل و بهداشت پا یک هر سال مدرکی دریافت میکند
Podotherapie
موسســه آموزشــی نوپاست ،که کــه میتواند با آن کار کند و خرج
1900 Avenu Mailloux
ٔ
Suite 035
بعلت باال بودن ســطح دروس و تحصیل سال بعد را در بیاورد .برای
Québec –Québec G1J 5B9
داشتن استادانی در سطح استادان کسانی که رشــته تحصیلیشان
Tel: 418-614-1300
دانشگاه ،در مدت کوتاه 
ی توسط ربطی به بهداشت نداشته باشد؛ ۹
Fax : 418-977-6778
اجتماعی
وزارت کار و پیشــرفت
پزشکان
برای
و
داریم
رایگان
درس
ismap@ismapquebec.com
------------کانــادا و اداره مالیــات کبــک و و پرستاران برنامه مخصوصیداریم
Accreditations:
طب که به زبان فرانسه است.
انجمنهای پروفسیونال مهم ّ
Gouvernement du Canada
طبیعی به رسمیت شناخته و در دوره بهداشــت پا یک دوره کوتاه
13423/7009
لیست مدارس رسمی (اکردیته) مدت است که دروس آن به  ۴زبان
Revenu Québec 1082697876
Fédération des Médecines Alternatives
هر دو دولت و انجمنها ثبت شده فارســیعربی -فرانسه و انگلیسی
RITMA
و دانشــجو میتواند حتی رســید است که پس از پایان دروس ،یک
Association des Naturothérapeutes du
Québec
خرید کتب مورد نیازش را هم برای اســتاژ یــک روزه الزم دارد .فارغ
ANPQ | ANQ | RMQ
محاسبات مالیاتی استانی و فدرال التحصیالن میتوانند عضو انجمن
Association des Naturopathes
ارائه دهد.
حرفه 
ای شــده و رســید رسمی
Professionnels du Québec
Association Nationale des Naturopathes
ساله
۴
ه

دور
یک
انســتیتو
طب بدهند.
ّ
Société Kinepod
۴۸۰۰
طبیعی دارد که شــامل
هم
را
دیگــری
دروس
انســتیتو
Association Nationale des Podologues
Les Podologues affiliés du Québec
ساعت درس برای دیپلم ناتوروپات تدریس میکند که به عنوان تک
Académie des naturopathes et
و یک ت ز قابل چاپ برای دریافت درس یا تخصصی خوانده شــود؛
naturothérapeutes du Canada0
درجه دکترا دارد .دانشجو در آخر چــون درسها اینترنتی اســت

دانشجودر تمام مدت سال میتواند
ثبت نام کننــد و طبق وقت آزاد
خودش درسهــا را بخواند یعنی
یک دانشجوی فعال میتواند دوره
 ۴ساله را کوتاه تر انجام دهد.
Guy --------------

O
ew
Y
N
& NG
I
R
IME
B
T
R
U
1834Y Ste-Catherine
W., Suite 200
O
Y
O
Montreal, Quebec H3H 1M1
ENJ
Fax: (514) 933-2861

Tel.: (514) 933-3337,

www.clinique-arya.com

شن
ب به شب های
یاد
م
ا
ن
د
ن
ی
د
ر
آ
نیکس
همرا
ه با موسیقی
و
رق
ص و پایکوبی

NT

A
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TA
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6195 St-Jaques west H4B 1T7
(514) 585-2029

la qua
21

Pr

Set de chamb
de 1599$ /
partir de 699
rabatables
/ Table à ca
Miroir
Curio à partir
et sommier

65
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مشاور امالک مسکونی
مونترآل و حومه
در de

rabais
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مشاور امالک

Sectionnel
عضو دایمى كانون بین
املللى مهندسین نفت

خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

Beaucoup de pièces un

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

Dépêchez-v

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید
مشاوره و ارزیابی رایگان

Real Es
tat
Residen e Broker
tial,
Comme
rcia
Building l,
s,
7Bmcx
usiness,
Hotels,
& farms
industria
مسکونی و جتاری در آمریکای شمالی
ls

DÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TREN
$
$

189
مسعودSectionnel
هاشمی
مهندس راه و ساختمان
از پلی تکنیک تهران
با بیش از  30سال سابقه
در سرمایه گذاری
و ساخت مسکن

1099

1699
Cell.:
(514) 816-4080
7 mcx

Immo-Plus

 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن
با جتربه طوالنی در امور مدیریت بازاریابی

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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

برای آگاهی از اوکازیون های استثنائی
برای زندگی و یا سرمایهگذاری همین امروز با ما متاس بگیرید:

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567

Ninous Givargiznia, BSc. Real Estate Broker
Century 21 Unic
203 bou, Hymus, suite 208 Pointe- Claire, H9R-1E9

Office: (514) 630-1799

ninous.givargiznia@century21.ca

Magasins

www.prill
TAKE 12 MONTHS TO PAY.. NO INTEREST.. NO

نمی کنند مخالفت کردهاند؟
اسالمی است؟
علی شریعتی  >> ...ادامه از صفحه16 :
راســتی چنــد نفــر از آیا هویت اسالمی که عمدتا
کســی نمی توانــد خواهان مطالبات روحانیون نشات می پیروان شریعتی در جمهوری شاگردان شریعتی به صراحت محدودیتهایــی اســت که
 Saint-Léonardشالق زدن کسانی کهدر ماه برای زنان ایجاد شــده و اکثر
فریفتن مردم توسط اســامی یــا حداقــل عدم با
احیای اســام و بازگشت به گیرد و نه
Pierrefonds
Laval
صدر اسالم باشــد اما فقه و روحانیت .روحانیون همیشه مخالفت با آن توســط قریب رمضان غذا می خورند (یک دوستداران شــریعتی با آنها
Pierrefonds
Saint-Léonard
LavalBlvd
15757
Gouin Blvd. W.
6025 Jean-Talon
E. 1877 Curé-Labelle
الهیــات آن را کــه در قران خواهان اجرای شریعت بدون به اتفاق پیروان وی نمی تواند عمل انسانی که روزه خواری مخالفتی نمــی کنند ،چیز
15757,
6025,
Jean-Talon
کم وEst
1877,
514 620-1890
259-1890
688-1891
 Gouinدیگری است؟
 Ouestیا شالق زدن
514نام داده شده)،
شریعت نیز
بدین معنا باشد که
450بودهاند.
کاست
ریشــه دارد ،کنار
boul.حدیــث
و
پایانی در شماره آینده
620.1890بخش
احیا بخشی از کسانی که مشروب می نوشند
259.1890جریان
فراتــر از این ،آیــا پی گیری در این
514
514
بگذارد450 .
688.18
* All purchases must be
paid
in
full
at
time
of
purchase:
Interact,
cash
or
credit
cards
accepted.
No
special
orders, sa
شریعتی حکومت دینی را بر اجرای شــریعت توسط اکثر پروژهی بازگشت به خویشتن یا حجاب اجبــاری را رعایت
May 25 and
26, 2
with any other promotion or discount. Does not apply to previous purchases. See in store for details. January
26 and
فراز فقه می نشاند ،اما فقه را
*Avec tout achat d’un ensemble set de chambre de 7 pièces
کنار نمی گذارد .کسی که بر
امر به معروف و نهی از منکر
تاکید دارد (شیعه یک حزب
تمــام ،ص  )۲۱چگونه می
تواند شریعت رادر منظومهاش
کنار گذاشته باشد؟
انتقادات شریعتی به مذهبیون
سنتی از این جهت انتقاد به
امر به معروف و نهی از منکر
نیســت؛ انتقاد به روش های
کســانی اســت که به اسالم
انقالبی باور ندارنــد و امر به
معروف را بخشی از یک برنامه
ی بزرگ تر نمی بینند .مگر
امروز در جمهوری اســامی
امر به معروف و نهی از منکر
بخشی از یک برنامه ی بزرگ
تر یعنــی تــداوم حکومت
اقتدارگرا و تمامیت خواهدینی
و امپریالیسم شیعی نیست؟
ممکن است شریعتی اجرای
قطع دســت و پا و انگشتان،
سنگسار یا کشــتن مرتد را
تصور نکرده باشــد  -و این از
بیتوجهــی وی و امثال وی
در میان روشنفکران دینی به

STORES

|

ngivargiznia@gmail.com
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اجنام کلیه امور ساختمانی

ســالمت...

7

T
M
N

Renovations

نشانه
هشدار دهنده
سرطان خون

خدمات نوسازی و بازسازی

• بازسازی آشپزخانه
• بازسازی حمام
• نصب در و پنجره • کاشیکاری
• برقکاری • لوله کشی
• سقف کاذب • نقاشی
•کابینت آشپزخانه
• انواع سنگ کاری و بسیاری دیگر

با مدیریت مجید توسلیان

با بیش از  25سال پیشینه
در خدمت جامعه
ایرانیانمونتریال

)

Tel.:514-835-6243
بیــش از نیمــی از مبتالیان به انرژی و خواب آلودگی دارند.
سرطان خون افراد باالی  70سال •
هستند اما رفته رفته سن شیوع .3ایجاد کبودی روی سطح
این بیماری مهلک رو به کاهش بدن با کوچک ترین ضربه:
است .اما نکتهای که در رابطه با اگر بدن تان با برخورد با چیزی
انواع سرطانها یکی است زمان فورا دچار کبــودی و خونریزی
تشخیص بیماریست چرا که اگر میشــود این واکنــش طبیعی
سرطاندر مراحل اولیه تشخیص نیست چرا که بهدلیل پایین بودن
داده شــود کنترل و درمان آن پالکت خونتــان با کوچکترین
ضربهدچار کبودی میشوید.
آسان است.
چهار نوع اصلی ســرطان خون البته خونریزی از لثه ،بینی و در
ادرار بسیار خطرناک است و در
وجود دارد:
صورت مشاهده به پزشک مراجعه
لوسمیحادلنفوئیدی،
کنید.
لوسمیحادمیلوئیدی،
زنــان مراقــب خونریزیهــای
لوسمی مزمن لنفوئیدی و
غیرطبیعی (خونریزی شــدید و
لوسمیمزمنمیلوئیدی.
ســرطان خون اگر نادیده گرفته طوالنی مدت) عادت ماهانهتان
شــود به راحتی به نوع حاد آن باشــید .هر نوع خونریزی بدون
تبدیل میشود.
علت میتواند از عالیم ســرطان
آیا نشانههای این سرطان کشنده خون باشد.
این بیماری ،میزان پالکت خون
را میشناسید؟
را پایین می آورد و مانع از لخته
•
شدن خون میشود.
.1ضعف عمومی:
احساس ضعیف بودن بیش از حد •
یکی از شایع ترین عالمت های  .4عفـونت های مکرر:
فردی که مبتال به سرطان خون
سرطان خون به شمار می رود.
خستگی مزمن به دنبال آنیمی است ســلولهای سفید خونش
(کمبود گلبول های قرمز خون) نمیتواننــد بــا عفونتهای به
ایجاد می شود .در شرایط حاد و درســتی مبارزه کنند در نتیجه
مزمن ،بیمار ممکن است طیف بیمار دچــار عفونتهای مکرر
وسیعی از خستگی کم تا ضعف میشــود ،در حالی که که فرد
همیشه گمان میکند دچار یک
شدید را تجربه کند.
بیماری مانند آنفلوآنزا شــده که
•
همراه است با ســایر نشانههای
.2احساس خستگی مزمن:
این نشــانه را میتوان به عنوان سرطان مانند کبودی ،خستگی
اولین عالمت سرطان خون تلقی و ضعف.
کرد .با کاهــش میزان گلبولها از آنجــا که بســیاری از عالئم
خــون اکســیژن را بــه تمامی ســرطان خون با عالئم ســایر
قســمتهای بدن نمیرسد ،در بیماری ها مشترک است کمی
نتیجه مبتالیاندچار کم خونی و در خصوص عالئم دقت کنید• .
خستگی مزمن میشوند و عالیم .5تورم غده لنفاوی:
دائمی چون ضعف عضله ،کمبود اگر غــده لنفاوی شــما متورم

شده است این میتواند به دلیل
غیرطبیعــی بودن ســلولهای
سفید خون تان باشد .گردن ،زیر
بغل ،کشــاله ران و مناطق دیگر
بدن را جهت پیدا کردن ورم غدد
لنفاوی معاینه کنید.
برای غــدد در طول یک عفونت
طبیعی اســت که متورم شوند،
اما باقی ماندن در این حالت و یا
رشــد روز به روز می تواند نشانه
ی حاکی از وجود سرطان خون
باشد.

 ۲۷ژوئن اعالم کــرد که یک از
چهارم جمعیت دنیا از فیسبوک
استفادهمیکنند.
مارک زاکربرگ پس از راه اندازی
فیسبوک ازدانشگاه هاروارد خارج
شد تا پروژهاش را تکمیل کند.
این شبکه اجتماعیدر اکتبر سال

ه
دف ما
خ
شنودی
ش
ماست!

فتوشاپ

•

 .6تب شـدید:

تب یــک عالمت شــایع میان
تمامی سرطانهاست .فرد مبتال
زمانی دچار تب شــدید میشود
که سرطان در مراحل پیشرفته
باشد و در تمامی بدن گسترش
یابد.

•

.7کاهـش وزن:

اگر بصورت طبیعی غذا میخورید
ولی باز هم دچــار کاهش وزن
شدید هســتید حتما به پزشک
مراجعــه کنیــد .کاهــش وزن
بدون دلیل نشانه شایع سرطان
پانکراس ،معده ،مــری و معده
است.
از دست دادن اشتها  ،در این نوع
بیماری شــایع است و بدون این
که متوجه شــوید ،دچار کاهش
وزن میشوید.
در ســرطان خون حاد ،ممکن
است تراکم ســلولها در ستون
فقرات یا مغز به مشکالت متعدد
از جمله حالت تهوع ،اســتفراغ،
اسهال و یبوست منجر میشود.

•

تعداد کاربران فیسبوک به دو میلیارد نفر رسید
فیســبوک اعالم کرده است که
تعداد کاربران فعال این شــبکه
اجتماعی در یک ماه به  ۲میلیارد
نفر رسیده است.
فیسبوک  ۱۳سال پیش توسط
مارک زاکربرگ تأســیس شد و
این شبکه اجتماعی روز سهشنبه

22

 ۲۰۱۲اعالم کــرده بود که یک
میلیارد کاربر فعال دارد .شــمار
کاربران این شــبکه در  ۵سال
دو برابر شده است .این در حالی
است که پیشبینی شده بود که
رشد مداوم فیســبوک به دلیل
رشد ســریع اسنپچت کاهش

را مبنی بــر تواناییها
خواهد یافت.
این شرکت در تعدیل
در اوایل ســال جاری
محتــوای آن به میان
میالدی ،فیسبوک خبر
آورده است.
داده بود که درآمدش از
در یکــی از تازهترین
تبلیغات کاهش خواهد
موارد ،یک مرد ویدیویی
یافت.
از خود منتشر کرده بود
او اخیــرا بــه یکی از
کــه در آن به یک مرد
نشــریههای آمریکایی
سالخورده شلیک کرد و
گفت که تعداد کاربران
او را به قتل رساند.
این شبکه باید گسترش
ماه گذشــته ،فیسبوک
واقعا برای ما اهمیــت دارد این
یابــد چون هنــوز تمام
جمعیت دنیا به این شبکه وصل است که همه بتوانند به این شبکه گفت که این شبکه در نظر دارد
که  ۳۰۰۰کارمند جدید را برای
اجتماعی وصل شوند".
نشدهاند.
آقای زاکربرگ گفت" :آنچه که رشد سریع فیسبوک نگرانیهایی تعدیل محتوا استخدام کند.
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سفــر...
ایرانیهاچگونهمیتوانندویزایکانادابگیرند؟

--------برخــی از خواننــدگان ،بویــژه
«قدیمی ها» از چند و چون اخذ
ویزای کانادا برای بستگان خود
سوال می کنند .اطالعات جمع
آوری شده زیر امید است مفید
واقع شود.
-------------در ابتــدا باید بدانیــد که ویزای
کانــادا ،جزو ویزاهاییســت که
دشوار به دست میآید و اشراف
به قوانیــن و نیازمندیهای آن
بسیار مهم است.
همانگونه که مســبوقید کانادا
در ایــران ســفارتخانه ندارد و
این یعنی متقاضیــان این ویزا
مجبورند که حداقل یک مرتبه
برای انجام مصاحبه ویزای کانادا
به کشوری واسط سفر کنند .این
کشور واسط که معموالً ترکیه و
یا امارات خواهد بود ،با توجه به
انتخاب خود متقاضیان ویزا ،برای
مصاحبه در نظر گرفته میشوند.
البته در مورد وقت سفارت کانادا
جای نگرانی نیست؛ به این دلیل
که معموالً این وقت راحتتر از
وقتهای ویزای شینگن بهدست
میآیند.
در ابتدا باید در ســایت رسمی
سفارت کانادا ثبتنام کنید.
برای این کار نیــاز به پر کردن
چند فرم اطالعات شــخصی و
خانوادگی داریــد .حتماً به این
نکته دقت کنید که تکمیل این
فرمها باید توسط شخصی مسلط
به زبان انگلیسی صورت بگیرد و
اگر خودتاندر این زمینه مشکلی
دارید ،حتماً تکمیل فرمها را به
یک کاردان بسپارید.
نکته مهم دیگــر در این مرحله
(ثبتنام اینترنتی وقت سفارت)
پرداخت هزینه اخذ وقت اســت
که تنها با استفاده از کارت های
اعتباری (ویزا کارت ،مستر کارت
و )...میسر میشود .پس چنانچه
این حسابها را در اختیار ندارید،
به هیچ عنــوان مراحل ثبتنام
را آغاز نکنید؛ چرا که تنها چند
ساعت از شــروع فرآیند ثبتنام

برای پرداخت هزینه وقت دارید.
مدارک مورد نیاز در این مرحله
تنها فرمها خواهند بود.
در قدم بعدی باید منتظر اولین
فرصت نوبتدهی سایت بمانید
که ممکن اســت چند روز بعد
باشد و یا چند ساعت بعد!
در نظر داشته باشید که سر زدن
مداوم به سایت ســفارت کانادا،
برای اخذ وقت ضروریست؛ پس
اگر امکان این کار برایتان وجود
ندارد ،بهتر اســت کــه آن را به
شخصدیگری بسپارید.
پس از اخذ وقت ،مستلزم هستید
که خود را برای ســفر در تاریخ
موردنظر سفارت کانادا ،به کشور
انتخابشده آماده کنید.
توصیه میشــود که شــهرهای
ارزانتــر را بــرای گرفتن وقت
انتخاب کنید؛ مث ً
ال آنکارا میتواند
انتخاب بسیار مناسبی باشد.
مدارک زیر برای اخذ ویزا ضروری
است:
• اسکن و پرینت تمام صفحات
پاسپورت (قدیمی و جدید) که
مهر ویزا دارند ،بــه همراه فایل
ترجمه شده
• اصل و اسکن صفحات شناسنامه
به همراه فایل ترجمه شده
•  application formبــرای
درخواست ویزا
•  family information formکه
فرم اطالعات خانوادگی است.
• یک قطعــه عکــس رنگی و
تمــامرخ در ابعاد  4.5 * 3.5و با
بکگراندسفید
• اصل و ترجمه سندهای ملکی
تأییدشده
• اصل و ترجمه مدارک شــغلی
(یکی از مــوارد :جواز کســب،
پروانــه نظام مهندســی ،پروانه
طبابــت ،پروانــه بهــرهوری،
حکم بازنشســتگی ،سه فیش
حقوقــی آخر ،نامه اشــتغال به
کار و فیشهــای حقوقی ،حکم
کارگزینی و)...
• دعوتنامــه و یا برگه واچر هتل
(برگه واچر هتل ،مدرکیست که
در صورت عدم وجود دعوتنامه،

نشان میدهد گردشگر نسبت به
رزرو هتــل در کانادا برای مدت
زمان اقامت اقدام کرده است).
• اصل و ترجمه bank statement
برگه گردش مالی حساب بانکی
در شش ماه گذشته ،با مهر تأیید
اداره امور بینالملل بانک مربوطه
• اصل و ترجمه سند ازدواج (در
صورت اقدام زن و شوهر)
• برگه تأییــد رزرو بلیط رفت و
برگشت به کانادا
• برگه رضایتنامه از والدین برای
مســافرانی که کمتر از  18سال
سن دارند( .حتی در صورت سفر
به همراه یکی از والدین ،رضایت
شخص دوم الزامیست).
جمعآوری این مــدارک پس از
اخذ وقت ســفارت کانادا باید به
دقت انجام شود.
یادتان باشد این مدارک عمومی
هســتند؛ اما ممکن اســت که
شــخص متقاضی مدارکی هم
داشته باشــد که برای اخذ ویزا
به کارشان بیاید .پس بهتر است
که با مشــاوران امر ویزا در مورد
شرایط خود گفتگو گنید.
پس از انجــام مصاحبه که باید
در مورد آن کام ً
ال وقتشناس و
خونسرد باشید ،باید منتظر جواب
ویزا بمانید.
این پروســه هم ممکن است 1
هفته تا  2ماه طول بکشد .پس
منطقی نیســت که در کشــور
واســط منتظر ویــزا بمانید .اما
مشکلی که به وجود میآید این
است که در صورت جواب مثبت
سفارت کانادا ،پاسپورت مهر شده
(مهر یا برچســب ویزا که مجوز
ورود شــما به خاک کاناداست)
برای متقاضی ارسال نمیشود و
متقاضی باید شخصاً و یا توسط
یک نماینده کــه از او وکالتنامه
دارد ،اقدام به گرفتن پاسپورتش
از دفتر سفارت کند .دو راه پیش
پای شماســت؛ سفر مجدد به
کشــور واســط و یا استفاده از
خدمات پیکاپ ویزا! که البته راه
دوم منطقیتر به نظر میرسد.
منظور از پیکاپ ویزا این است
که شــخصی بــه نمایندگی
از شــما و بــا وکالتنامهای از
شــما ،به ترکیه سفر میکند
و پاســپورتتان را از سفارت
میگیرد .این شخص همزمان
میتواند پاســپورت چندین
گــروه دیگر را هــم به ایران
بازگرداند؛ پس هزینه پیکاپ
ویزا بســیار کمتر از هزینه
ســفر به کشور واسط است.
خدمات پیــکاپ ویزا را هم
کارگزاران زیادی در ایران به
انجاممیرسانند.
(منبع :رپرتا)
•
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NOUVEAUTÉ: cours de niveau
intermédiaire pour les étudiants libres.

نطنـز...
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 شــماره تلفن ثابتشما  -من منبــع دیگری برای
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اعتماد به نفس
باال انجام می دهند
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بیشتر به سمت شما کشیده
می شوند .به نظر می رسد
کــه افراد با اعتماد به نفس،
همیشه رفتار درستی را بروز
میدهند.
اینگونــه از افراد ،متخصص
انتشار توجه هستند .زمانی
که به خاطردستاوردهایشان،
مورد توجه قرار می گیرند،
ســریعا این میزان توجه را
میان سایر افرادی تقسیم می
کنند که در دستیابی به این
موفقیت ،تاثیرگذار بوده اند.
آنها به دنبال تاییدیه از طرف
اطرافیان نیســتند؛ چرا که
ارزش واقعی را از درون خود
دریافت می کنند.
•
 /5آنهــا کسی را
«قضاوت» منی کنند.

برخــی افــراد ،علیرغــم
نداشته هایشان(پول،ظاهریا
ارتباطات اجتماعی) ،همیشه
بااعتماد به نفس و پرانرژی
ظاهر می شــوند؛ فکر می
کنیددلیل این امر چیست؟
اعتماد به نفــس واقعی که
در نقطــه ی مقابل اعتماد
به نفــس کاذب (این نوع از
اعتماد به نفس برای پنهان
کردن عدم امنیت ،به نمایش
گذاشته می شود) قرار دارد،
چهره ی مخصوص به خود
را دارد.
یک چیز قطعیتدارد:
افراد با اعتماد به نفس واقعی،
تردیــد و تغییــر پذیری را
تحت کنترل خود دارند؛ چرا
که می تواننــد الهام بخش
دیگران باشند و همه چیز را
ممکن می کنند.
هنریفورد،بنیانگذارکمپانی
خودروسازی فورد می گوید:
"اگر فکر می کنیدمی توانید،
یا اگر فکــر می کنید نمی
توانید ،در هــر صورت حق
با شماســت".منظور هنری
فورد این است که طرز فکر
شما ،بر توانایی دستیابی به
موفقیت ،تاثیر قدرتمندی
دارد .مطالعات جدیدی که
در دانشــگاه ملبورن انجام
شده نشان می دهد ،افرادی
که اعتماد بــه نفس دارند،
دستمزد باالتری می گیرند و
زودتر از سایرین ،ترفیع می
گیرند.
در واقــع ،افرادی که اعتماد
به نفس حقیقی دارند ،روی
افرادی که با آنها در ارتباط
هســتند ،تاثیر عمیقی می
گذارند .آنها تنها به یکدلیل
می توانند چنیــن تاثیری
داشته باشند ،چراکه ازدرون،
نفوذ زیادی روی خودشــان
دارند.
ما تنها اینگونــه از افراد را از
خارج می بینیم .ما شــاهد
نوآوری های آنها هســتیم،
ما می بینیم که آنها با فکر
خود حرف می زنند و خود را

برای آرزوهای بهتر و بزرگ
تر آماده می کنند.
با اینحال ،بهترین بخش را از
دست می دهیم.
ما نمیدانیم که چه کارهایی
را برای توسعه ی اعتماد به
نفس بیشتر انجام میدهند.
آنها هر روز ،کاری را از روی
عشــق انجام می دهند که
شــاید با منطق ما سازگار
نیست.
برخی عــادت های اینگونه
از افــراد ،مثل همه ی ما ،با
شــرایط مختلف تغییر می
کند؛ اما عادت های منحصر
به فرد آنها ،همیشــه ثابت
باقی مــی مانــد .پیگیری
متمرکز آنها از عادت هایی
سرچشمه می گیرد که شما
نیز می توانید آنها را شــبیه
سازی کرده و جذب کنید.
برای دانستن این عادت ها ،با
تک بوک همراه شوید:
•
 / 1آنهــــا با اطمینان
صحبت می کنند.

به ندرت می بینید که افرادی
بــا اعتماد به نفــس باال ،با
تردید حرف بزنند و یا برای
مثالبگویند:
"خیلی مطمئن نیستم…"
یا "فکر می کنم…" اینگونه
از افــراد ،قاطعانه حرف می
زنند؛ چرا که می دانند بدون
اعتقاد به ایده هایشان ،نمی
توانند دیگران را قانع کنند و
یا آنها را برای شنیدن حرف
هایشان ،مجاب کنند.
•

 /2آنها از پیروزی های
کوچک خود حرف می
زنند.

کسانی که اعتماد به نفس
واقعی دارنــد ،تمایل دارند
که خودشــان را به چالش
بکشند و رقابت کنند؛ حتی
اگــر تــاش هــای آنها به
دستاوردهای کوچک منجر
شود .پیروزی های کوچک،
تولید گیرنده های آندروژن
در بخــش هایــی از مغز را

تحریک می کنند؛ این بخش
ها در واقع مسئولیت پاداش
ها و ایجاد انگیزه را به عهده
دارند.
افزایش گیرنده های آندروژن
باعث افزایش تستوستررون
می شود که این دو در نهایت
منجر بــه افزایش اعتماد به
نفس و اشــتیاق برای روبرو
شــدن با چالش های آینده
می شوند .زمانی که موفقیت
های کوچک خود را جشن
می گیریــد ،افزایش اعتماد
به نفس به وجود آمده ناشی
از آن ،تا ماه ها ادامه خواهد
داشت.
•

افــرادی که اعتماد به نفس
باالیی دارند ،کسی را مورد
قضاوت قرار نمی دهند؛
چرا که مــی دانند تمامی
افراد ،چیزی برای ارائه دادن
در اختیار دارنــد .آنها برای
ایجاد حس خــوب ،نیازی
ندارند که دیگران را تخریب
کنند .مقایســه ی خود با
دیگران ،شما را محدود می
کند .کســانی کــه به خود
اعتماد دارنــد ،وقت را برای
اندازه گیــری توانایی های
دیگران هــدر نمی دهند و
نگران نیستند که اطرافیان
نیز آنها را مورد قضاوت قرار
دهند.
•

 /3آنها ورزش می کنند ٫ 6 .آنها احساس
نتیجــه ی مطالعاتــی که خوشبختی را از درون
در موسســه ی تحقیقاتی خــــود دریافت می
 Eastern Ontarioانجــام کنند.

شده نشان می دهد ،افرادی
که هفته ای دو بار ،طی ده
هفته ی متمــادی ورزش
می کنند ،احساس بهتری
در روابط اجتماعی ،علمی و
ورزشی دارند.
مهم تر از همه اینکه ،عالوه
بر تاثیــرات مثبت تغییرات
فیزیکــی در بــدن آنهــا،
احســاس مثبت ناشــی از
ترشــح اندورفین در هنگام
ورزش ،احساس متفاوتی را
در آنها به وجود می آورد.
•
 /4آنها به دنبـال جلب
توجهنیستند.

مردم اغلب ترجیح میدهند
که از افــرادی که به دنبال
جلب توجه هستند ،فاصله
بگیرند .افــرادی که اعتماد
به نفس واقعــی را در خود
پرورش می دهند می دانند
که ابراز شــخصیت واقعی،
موثر تر از این است که تالش
کنیم تا خودمان را مهم تر
جلوهدهیم.
مردم به ســرعت می توانند
رفتار شــما را تشخیص می
دهند و زمانی که رفتارهای
مناسبی رادر شما ببینند،

خوشــبختی یکی از عناصر
حیاتــی در ایجــاد اعتماد
به نفس اســت .برای اینکه
نسبت به کارهایی که انجام
میدهید ،احساس اعتماد به
نفسداشته باشید،
باید از درون نیز از شخصیت
واقعی خود راضی باشــید.
افــرادی که اعتماد به نفس
حقیقــی را در خود پرورش
می دهند ،احساس رضایت و
خرسندی را از دستاوردهای

خودشــان دریافــت مــی
کنند؛ حال فرقی نمی کند
کــه دیگران دربــاره ی آن
دســتاوردها چه احساسی
دارند.
•
 /7آنها بیشتر از آنچه که
حرف می زنند ،گوش می
کنند.

اینگونه از افراد دلیلی برای
اثبــات خود نمــی بینند،
بنابراین ترجیح میدهند که
بیشتر گوش کنند تا اینکه
بخواهند با حرف های خود،
چیزی را ثابت کنند.
افراد با اعتمــاد به نفس به
خوبی می دانند که با گوش
کــردن و توجه کــردن به
صحبت هایدیگران ،فرصت
های یادگیری و رشد بیشتر
را برای خود فراهم می کنند.
به جای اینکــه تعامل را به
عنوان فرصتی بــرای ثابت
کردن خود بدانند ،روی خود
امر تعامل متمرکز می شوند؛
چرا که می داننــد برقرای
تعامل ،لذت بخش تر است
و بهــره وری را افزایش می
دهد.
•

 /8آنها ریسک پذیر
هستند.
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ندارند.
آنها ترجیح مــی دهند که
عقایــد خود را بــروز دهند
تا بتوانند شــاهد نتایج آن
باشــند؛ اگر اشــتباه کرده
باشند ،چیزهای بیشتری را
یاد مــی گیرند و اگر عقیده
ای را به درستی بیان کرده
باشــند ،باعــث یادگیری
دیگران خواهند شد .افرادی
که به خود مطمئن هستند
به خوبی میدانند که توانایی
چــه چیزهایــی را دارند و
اصالح عقایدشــان توسط
دیگران ،آنها را تهدید نمی
کند.
•
 /10آنها پیروزی های
دیگران را جشن می
گیرند.

افراد غیرمطمئن و آســیب
پذیر ،دائما ارتباطات خود را
زیر سوال می برند .به همین
دلیل نیز تالش می کنند با
انتقــاد از عقاید دیگران ،در
کانون توجــه قرار بگیرند تا
شــاید بتوانند ارزش خود را
اثبات کنند .از طرف دیگر،
افراد با اعتماد به نفس ،نگران
این مسائل نیستند چرا که
ارزش را از درون خود جذب
می کنند.
افرادی که احساس امنیت
نمی کنند ،روی خودشــان
تمرکزدارند؛ ایندر حالیست
که افرادی با اعتماد به نفس
بــاال ،روی دنیــای اطراف
متمرکز می شوند.
همین امر باعث می شود که
تمام چیزهای فوق العاده ی
محیط پیرامون را ببینند و
شاهد ایده های جدید مردم
باشند .ستایش و قدردانی از
مردم به خاطر تالش هایشان
نیز واکنش طبیعی به همین
موضوع است.

بــه محض اینکــه فرصتی
بــرای اینگونه از افراد فراهم
می شــود ،آن را در هوا می
قاپند .به جای اینکه نگران
پیامدهای بد آن باشــند ،از
خود می پرسند که چه چیز
آنها را متوقف کرده اســت
و چرا توانایی انجــام آن را
ندارند؟
ســپس وارد ماجرای جدید
می شــوند .ترس نیز نمی
تواند آنها را متوقف کند؛ آنها
به خوبی مــی دانند که اگر
هیچ تالشی نکنند ،هیچوقت
موفق نخواهند شد.
کـالم آخر
•
ساختن اعتماد به نفس ،یک
 /9آنها از اینکه گاهی
اوقات اشتباه کنند،
مسیر است؛ نه مقصد .برای
هراسی ندارند.
افزایش اعتماد به نفس ،باید
افــرادی که اعتماد به نفس در تعقیب و گریزهای آینده،
باالیــی دارنــد ،از این که صبور و شکیبا باشید.
•
اشتباهشان ثابت شود ،واهمه

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

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

2178 Ste-Catherine W.

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

1899$

GALEN

39,33$/mois ou

Sectionnel

ا
و
ک
ا
ز
ی
و
نع
PRIX
FOU

آنچهبایددرموردگرمازدگیبدانید

عــدم توانایــی بدن در دفــع گرما
و افزایــش دمــای درون بــدن به
حدود چهل درجه ســانتیگراد به
علت فعالیت شــدید یا گرمای هوا؛
گرمازدگی براحتی قابل پیشگیری
است.

	• مقدار زیادی آب خنک بنوشید
بخصوص اگــر در گرما ورزش
می کنید
	• در روزهــای بســیار گرم بین
ســاعت های  ۱۱صبح تا سه
بعدازظهر حتی االمکان بیرون
نروید
	• حتیاالمکان زیر تابش مستقیم
آفتابنمانید
	• پوســت خود را مرتــب با آب
خنک کنید
	• دوش آب سرد بگیرید
	• لباس گشــاد و به رنگ روشن
بپوشید
	• در ورزش افراط نکنید
	• در هوای خیلی گرم از نوشیدن
الکل حتی االمکان پرهیز کنید

عالئم در همه ســنین یکسان است
اما کودکان ،سالمندان ،زنان باردار و
افرادی که بیماریهای جدی دارند
آسیبپذیرترهستند.

در هوای گرم به چه چیز نیاز است:

عالئم:

	• افزایش دمای بدن
	• سردرد
	• سرگیجه و منگی
	• حال بد و بی اشتهایی
	• تشنگیشدید
	• تپش قلب
	• تند نفس کشیدن
	• تعریق شــدید و پوست رنگ
پریده و نمناک
	• انقباضات شدید عضالنی

اگر کسی دچار گرمازدگی شد:

	• او را به جای خنک منتقل کنید
	• لباسهای اضافی را در آورید
	• به او مقدار زیادی آب بدهید
	• پوست را با اسفنج یا اسپری با
آب نمناک خنک کنید
	•در کنار فــرد بمانید تا حالش
بهتر شود و هر چند دقیقه یک
بار چک کنید آیا سرعت تنفس
یا ضربان قلبش کمتر شده است
یا نه
	• معموال پس از نیم ساعت باید
حال فرد بهتر شود
چگونهازگرمازدگیپیشگیریکنیم:

	• همراه داشتن مقدار کافی آب
برای نوشــیدن و خنک کردن
پوست
	• پوشش مناسب :لباس گشاد به
رنگ روشن و کاله لبهدار
	• کرمهایضدآفتابوسیعالطیف
(که از هر دو پرتو ماوراء بنفش
 Aو  Bمحافظــت میکنند) با
درجه محافظت ( )SPFسی به
باال
	• عینــک آفتابی مناســب که
کنارههای چشــم را محافظت
کند ،محافظت صد در صد در
مقابل پرتو ماوراء بنفش بدهد و
 ۴۰۰ UVباشد .برای اطمینان
از مرغوبیت عینک میتوانید به
نشان اســتاندارد اتحادیه اروپا
( )CEیا آمریکا ( )ANSIاعتماد
کنید.
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33,12$

/mois pour sofa

الی

INCLINABLE ÉLECTRIQUE

Sofa 1599$ / Causeuse 1479$ / Fauteuil 999$

MANDA

1699$

Sectionnel canapé lit 35,19$/mois ou

999$

20,19$/mois ou

JITTERBUG

Sectionnel

CELTIC

41,40$/mois ou1999

$

Lit queen, bureau, miroir, commode, 2 tables de nuit
7 morceaux complet

31,05$

1299$

26,91$/mois ou

Lily Anne

/mois pour sofa

PALLISER CUIR PARIS

Sofa 1499$ / Causeuse 1469$ / Fauteuil 1299$ Sectionnel

VENTE
DANS TOUT
LE MAGASIN

CE SAMEDI
DIMANCHE ET LUNDI

JUSQU’À

%

65

1299$

7 morceaux complet 26,91$/mois ou

EN LIQUIDATION

PLUS

60

PRILLO.CA

20,69$/mois ou

Sectionnel

6 MILLIONS $
DE MEUBLES

DE RABAIS
MOIS
POUR
PAYER

BORDEAUX

999$

EASTERN CHARCOAL

CARLA

1699$

7 morceaux complet 35,19$/mois ou

PRIX
FOU

2399$

BENEDICT

Sectionnel électrique 46,69$/mois ou

با شستشوی دست هایتان،
مغز خود را ریسِ ت کنید

82,82 /mois ou 3999
POUR UN

JM012105749

ایرنا -محققان کانادایی دریافتند که
شســتن دســت ها تاثیر زیادی در
زدودن افــکار قدیمی ذهن دارد و به
مثابه فشــردن دکمه ریست ()reset
در مغز اســت .به گزارش خبرگزاری
یونایتدپرس ،محققان دانشگاه تورنتو
در کانادا می گویند :شســتن دست
هــا ایده های قبلی را به طور موثر از
ذهن پاک می کند و افراد را مستعد
پذیرش اندیشه ها و ایده های جدید
می سازد .این پدیده روانی می تواند
به افراد کمک کند تا عادات جدید و

سالم را جایگزین ایده های بد و رفتار
ضعیفکنند.
این یافته محققان ،حاصل مجموعه
آزمایش هایی اســت که نشــان داد
شستن دست ها اثرات شگفت آوری
بر مغز انسان داد و یک نتیجه آن ،فکر
کردن منعطف تر است.
محققان بــرای این مطالعــه ،ابتدا
با اســتفاده از بازی هــای کالمی و
نظرسنجی ها ،ذهن افراد مورد بررسی
را برای یک هــدف خاص یا نتیجه
رفتاری آماده کردند؛ سپس از برخی

$

$

MAGASIN
PRÈS DE

CHEZ VOUS

از این افراد خواســته شــد تا با دستمال
مرطوب بهداشتی دست های خود را تمیز
کنند.
نتایج این مطالعه نشــان داد ،افرادی که
دســتان خود را با دستمال مرطوب تمیز

ST-PIERRE

1599

$ Lit queen, bureau, miroir, commode, 2 tables de nuit

RIDGE CHOCOLATE

33,12$/mois ou

PRILLO.CA
7 morceaux complet

Sectionnel

کرده بودنــد ،کمتر تحت تاثیر تعلیمات تحقیق اخیر که در مجله Experimental
آماده سازی قرار گرفتند و کمتر احتمال  Psychologyمنتشر شد ،شیوه تاثیر رفتار
شستن بر فکر را بیشتر توضیح میدهد.
داشت که بر آن اساس عمل کنند.
•
براساس این گزارش ،مزایای روانی رفتار
'شستن' پیش از این گزارش شده است ،اما
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حمله قلبی نخستین علت مرگ
و میر در ایــاالت متحده و یکی
از عوامل اصلــی مرگ و میر در
سراســر جهان اســت .هرچند
ممکن اســت قبل از یک حمله
قلبی ( ایست قلبی ) عالئم حمله
قلبی بروز کند ،اما برخی قربانیان
حمله قلبی تا روزی که نخستین
حمله را تجربــه میکنند هیچ
عالئمی ندارند.
قابل توجه است که حملهی قلبی
بینهایت شــایع اســت و سبب
درد بسیار زیادی میشود ،با این
حال بیشتر حمالت قلبی قابل
پیشگیریهستند:
•
علتها و نشانه های حمله قلبی

بر اساس گزارش مایو کلینیک،
حملهی قلبی زمانی رخ میدهد
که یــک یا چند عــروق کرونر
مســدود شــود .ممکن است به
مرور زمان یک شریان کرونر در
اثر تجمع مواد مختلف ،از جمله
کلســترول باریک شود (تصلب
شراین) .این حالت ،که با عنوان
بیماری عروق کرونر شــناخته
میشــود ،علت بیشتر حمالت
قلبی است.
علت دیگر حملهی قلبی انقباض
عروق کرونری اســت که مانع از
رسیدن خون به بخشهای دیگر
عضلهی قلب میشود .استفاده از
دخانیــات و مواد مخدر ،از قبیل
کوکائین ،میتواند ســبب یک
انقباض مرگبار شود.
همچنین یک حملــهی قلبی
میتواند در اثر پارگی عروق قلب
نیز رخ دهد (قطع شدن خود به
خودی عروق کرونر).
عمومــا آدمها میداننــد درد و
فشار شدید قفسه سینه ،یا تیر
کشیدن دست چپ ممکن است
نشاندهنده مشکل قلبی باشد،
اما بســیاری از آدمها نمیدانند
نشانههای دیگری نیز هست که
میتواند به معنی مشکل قلبی
باشد.

بنابرایــن
برای پیشگیری
از بیماری قلبی و حفظ سالمت
قلب چه میتوان کرد؟
خبر خوب این اســت که  ۷۹تا
 ۹۰درصد حمالت قلبی تنها با ۵
تغییر سادهدر سبک زندگی قابل
اجتناب است.

«« سالمت و مدیریت زنــدگی »»
اخیرا پژوهشی از سوی موسسهی
کارولینسکادر سوئد پی بردهاست
که ظاهرا  ۷عامل اصلی تعیین
میکند که آیا فــرد در معرض
حملهی قلبی است یا خیر:
 .۱رژیم غذایی سالم
 .۲سیگار نکشیدن
 .۳فعالیت فیزیکی
(پیادهروی /دوچرخه سواری
بیش از  ۴۰دقیقه در روز و
ورزش بیش از  ۱ساعت در
هفته)
 .۴دور کمر مناسب
(کمتر از  ۹۵سانتیمتر)
 .۵حذف الکل
 .۶کنترل استرس
 .۷مهار دیابت و فشارخون
باال

ســبک زندگی نقش بزرگی در
احتمال ابتال به مشکالت قلبی
دارد و با ایجاد چند تغییر ساده
 البته گاهی چالش برانگیز -درســبک زندگی ،میتــوان خطر
حملهی قلبی را  ۷۹تا ۹۰درصد
کاهش داد.
•
تغییرات سبک زندگی برای
تقویت سالمت قلب

سایرین بیشترین فواید سالمت
قلب را تجربه میکنند .مصرف
الکل میتواند فشار خون و میزان
تری گلیسیرید شما را باال ببرد ،و
نیز میتواند کالری بیشتری نیز
اضافه کند ،که ممکن است سبب
اضافه وزن شود.
•
.۳سیگار را ترک کنید

سیگار یک خط قرمز مهم برای
ســامتی اســت و این شامل
سالمتی قلب نیز میشود.
سیگار کشیدن عالوه بر آسیبی
که ممکن اســت به واســطهی
بیماری مزمن انســدادی ریه و
سرطان ریه به شــما وارد کند،
روی سالمت قلب نیز تاثیر منفی
میگذارد.
برای محافظت از قلبتان سیگار
کشــیدن را تــرک کنیــد .اگر
نمیتوانیــد یکباره ترک کنید،
استفاده از درمانهای طبیعی را
در نظر داشتهباشید تا به شما در
مسیر رسیدن به سالمتی کمک
کند.
•
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کار آسان
که  ۸۰درصد
احتمال
حمله قلبی
را کاهش
میدهد

اندامهای داخلی ،یا
چربیاحشاییاست.
بــرای اطمینان از
طول عمر قلبتان
سعی کنید چربی
احشایی (یا چربی
شکم) را کاهش
دهید.
•

.۵فعالیت
فیزیکی
داشتهباشید

26

هر دو پژوهش نشــان دادهاست
که انتخابهای ما برای ســبک
فعالیت فیزیکی
زندگیمان نقش مهمیدر ابتال به
را در برنامهی
بیماری قلبی یا احتمال حملهی
ر و ز ا نهتــا ن
قلبیدارد.
بگنجانید.
اگر در این فکر هســتید که آیا
در واقــع هر
میتوانیدبرایمحافظتازسالمت
دو پژوهش حاکی از آن است که انجمن اظهار کردهاســت چند
قلبتان کاری بکنید یا خیر ،در
ورزش مرتب برای حفظ سالمت پژوهش وجود رابطه بین استرس
ادامه چند گزینه آمدهاســت که
و افزایــش خطر بیماری قلبی و
قلب ضروری است.
ایــن پژوهش ،که در ســپتامبر میتوانید بررسیشان کنید.
اینکه دائم پای تلویزیون باشید سکته را کشف کردهاند.
 ۲۰۱۴در مجلهی دانشــکدهی •
برایتان بــد اســت ،و میتواند مشــخص شدهاســت برخــی
قلب و عروق امریکا منتشر شد.۱ ،خوراک سالم
در مشکالت ســامتی -بهویژه روشهای آدمها برای کنار آمدن
یک اثر پژوهشــی بلندمدت بود شاید در پیش گرفتن یک رژیم
مشکالتقلبی-نقشداشتهباشد .با استرس به واسطهی عادات بد،
 یعنی گروهی از آدمها در یک غذایی ســازگار با قلــب یکی ازبدن شما برای اســتفاده شدن مانند نوشیدن ،سیگار کشیدن ،یا
کشور (سوئد) به مدت  ۱۱سال مهمتریــن کارهایی باشــد که
طراحی شدهاست ،و در پژوهش پرخوری است.
تحت نظر گرفته شدند .در پایان میتوانید بــرای مقابله با حمله
اخیر ،دربارهی بیش از  ۴۰دقیقه همچنین مشــخص شدهاست
.۴عامل چربی شکم
پژوهش ،خطــر ابتال به بیماری قلبی انجامدهید.
قلبی در کسانی که درگیر این  ۵مصرف خوراکیهایی که سرشار از هر دو پژوهشــی که قبال به آنها پیادهروی /دوچرخهســواری در استرس بسیار زیاد یا رویدادهای
عادت خاص سبک زندگی سالم فیبر هستند و چربی ترانس کمی اشاره شد نشان دادهاست «چاقی روز و بیش از یک ساعت ورزش غمانگیز نیز محرک حملهی قلبی
شدند ،تا  ۷۹درصد کاهش یافت .دارند ،و حاوی مقدار مناســبی شــکمی»  -که با عنوان چربی در هفتــه صحبت شدهاســت .است.
پژوهش دیگــری که حدود  ۱۰مواد مغــذی مانند ویتامینها و شکم نیز شناخته میشود  -تاثیر این میتواند در سالمت قلب (و یاد بگیرید چگونه اســترس را
ســال قبل انجام شد یافتههای مواد معدنی هستند میتواند برای چشمگیری بر ریسک حملهی سایر بخشهای بدن نیز) تفاوت مهار ،و ذهنتــان را آرام کنید.
شمامیتوانیدفعالیتهایی،مانند
شگرفی ایجاد کند.
مشابهی داشتهاست .در این اثر سالمتر بودن کل بدن ،از جمله قلبیدارد.
افراددارای چربی احشایی (چربی بر اساس گزارش موسسهی ملی مراقبه ،تمرینات یوگا ،پرداختن
پژوهشی آدمهایی از  ۵۰کشوردر قلبتان ،مفید باشد.
سراسر دنیا بررسی شدهاند .این یــک رژیــم غذایی سرشــار از اطراف اندامهــای داخلی) اغلب قلب ،خون ،و ریــه هر فرد باید به سرگرمیهای مورد عالقه ،یا
پژوهش که در  ۲۰۰۴در مجلهی میوهها و ســبزیجات ،پروتئین در ناحیهی شــکم دارای چربی حداقل  ۲ســاعت و  ۳۰دقیقه صحبت با یکی از اعضای خانواده
انگلیسی «لَ ِ
نست» منتشر شد ،کمچرب ،چربی ســالم (از قبیل هســتند که ظاهری شــبیه به در هفتــه در تمرینات ایروبیک یا یک دوســت حامی را امتحان
نتایج مشابهی را نشان میدهد مغزها ،دانهها و آووکادو) و بدون «شکم بشــکهای» دارد .ممکن با شدت متوســط ،یا به مدت  ۱کنید کــه اســترس را کاهش
اما در عین حال عوامل مرتبط با خوراکیهایفراوریشدهمیتواند است این چربی شکمی ،که برای ســاعت و  ۱۵دقیقه در هفته در میدهــد .همچنین میتوانید از
دیابت و عوامل روانی اجتماعی را برای مدتهای طوالنی به تداوم سالمت قلب بســیار خطرناک تمرین ایروبیک شــدید شرکت برخــی عصارهها بــرای کاهش
است ،هنگام لمس سفت یا نرم کند .تمرینات ایروبیک از قبیل استرس و اضطراب استفاده کنید.
ضربان قلبتان کمک کند.
نیز در نظر گرفته است.
باشد ،اما به هر حال میتواند واقعا پیادهروی ســریع ،بــه هرگونه •
نتیجهی پژوهــش حاکی از آن •
تمرینی اطالق میشود که طی .۷دیـــابت و فشار خون باال
ُکشنده باشد.
است که این عوامل در مردان تا .۲الکل را حذف
بنابراین ،اندازهی مناسبدور کمر آن قلبتان تندتر بزند و نسبت را مهار کنید
 ۹۰درصد و در زنان تا  ۹۴درصد
به همیشه اکســیژن بیشتری همچنین انجمن قلــب امریکا
چیست؟
خطر حملهی قلبی را
بر اساس یک پژوهش اخیر ،مصرف کنید .هرچه فعالتر باشید اشــاره کردهاست که حداقل ۶۰
درصد افراد زیر  ۶۵ســال که به
دور کمــر کمتــر از  ۹۵نفع بیشتری برایتاندارد.
دیابت مبتال هستند در اثر نوعی
سانتیمتر ایدهآل است• .
بیمــاری قلبی جان خــود را از
به هر حــال نکتهی .۶استرس را حتت کنترل
کلیدی ،چربی در درآورید
دست میدهند.
اســترس مزمن (طوالنی مدت) عوامل پرخطر دیگر مانند فشار
و حــاد و آنی (کوتــاه مدت اما خون و کلســترول باال ،سیگار
شدید) هم روی سالمت کشــیدن ،چاقی مفرط ،و عدم
اثرات مضــری دارد و فعالیــت فیزیکی میتواند خطر
هم روی جسم تاثیر ابتال به بیمــاری قلبی را در فرد
دیابتی به شدت افزایش دهد.
منفی میگذارد.
اســترس عاملی اگــر از دیابــت رنــج میبرید،
است که انجمن میتوانیــد بــا مصــرف برخی
قلب امریکا نیز خوراکیها ،ادویههــا و داروهای
به آن اشــاره گیاهی و نیز مصرف ســرکهی
کردهاســت .سیب و آب بامیه قند خونتان را
کنید
ا یــن کنترلکنید.
کشــف شدهاســت
به یادداشتهباشید که انتخابهای
کســانی کــه
کا هش
سبک زندگیتان بهتریندفاعدر
الــکل مصرف
میدهد.
برابر بیماری قلبی و حملهی قلبی
نمیکننــد
بــا نگاهی به
است ،این انتخابها به عهدهی
نسبت به
پژ و هشهــا ی
خودتان است.
جدیــد و قدیمــی
•
روشن است که عادات

ون شغل
كنندریتزندگی
جاد مدی

از فتح المبين در ش��وش شروع ميشود و به سمت دهالويه
ميرود .به اعتقاد او اين جاده نه تنها جاذبهاي ندارد كه پر از
ميرود .به اعتقاد او اين جاده نه تنها جاذبهاي ندارد كه پر از
چاله و دس��تانداز است .در مسيري كه روستائيان قرار دارند
چاله و دس��تانداز است .در مسيري كه روستائيان قرار دارند
زندگي آنها بشدت در مضيقه و آسيب پذير است .او اعتقاد
زندگي آنها بشدت در مضيقه و آسيب پذير است .او اعتقاد
اردوهاي راهيان نور حداقل بايد ظاهر
دارد كه برگزاركنندگان
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حداقل بايد ظاهر
اردوهاي راهيان نور
برگزاركنندگان
دارد كه
27
در
منفي
تأثير
تا
كنند
درست
را
مسير
هاي
روستا
و
ش��هرها
ش��هرها و روستاهاي مسير را درست كنند تا تأثير منفي در
بازديدكنندگان از مناطق عملياتي نداشته باشد.
بازديدكنندگان از مناطق عملياتي نداشته باشد.
تصور درستي از گردشگري جنگ وجود ندارد
تصور درستي از گردشگري جنگ وجود ندارد
ب��ه اعتقاد كارشناس��ان و فع��االن حوزه گردش��گري،
ب��ه اعتقاد كارشناس��ان و فع��االن حوزه گردش��گري،
گردش��گري دفاع مقدس يا آنطور ك��ه در ادبيات جهاني
گردش��گري دفاع مقدس يا آنطور ك��ه در ادبيات جهاني
مرس��وم است ،گردشگري جنگ در كشور به زعامت بخش
مرس��وم است ،گردشگري جنگ در كشور به زعامت بخش
دولتي انجام ميگيرد و درانحصار بخش دولتي است.
دولتي انجام ميگيرد و درانحصار بخش دولتي است.
از
انتقاد
حمي��د ضرغام كارش��ناس گردش��گري هم ب��ا
االنه  6ميليون گردشگر براي بازديد
حمي��د ضرغام كارش��ناس گردش��گري هم ب��ا انتقاد از
گويد:
مي
نور
راهي��ان
های
كاروان
برگ��زاری
در
برنامگ��ی
بی
های
بیماری
کــه
افرادی
برای
های
بیماری
به
ابتال
عوامل
و
وزه گردش�گري اگر اين تعداد تنها
بیبرنامگ��ی در برگ��زاری كاروانهای راهي��ان نور ميگويد:
سنی و با
قلبیبا وهریاشرايط
«كاروان راهيان نور هر فردی
در اقتصاد جوامع محلي داشته باشد.
سليقهای
سنی و با
شرايط
قلبیفردی با هر
«كاروان راهيان نور هر
سليقهایدارند،
شــدید
دیابت
تشکیل
ای را
مجموعه
را تحت يك برنامه خاص و با نازلترين امكانات ارائه شده به
ايحتاج خود را از شهر مبدأ به همراه
شده به
ارائه
امكانات
ترين
نازل
با
و
خاص
برنامه
يك
تحت
را
اهمیت
خواب
داشتن
می دهد که به آن ســندروم
شایدجای
کافیدر همه
است كه
درحالی
مناطق عملياتی میبرد و اين
ت اقتصادي زيادي درگيرند« .افسانه
مناطق عملياتی میبرد و اين درحالی است كه در همه جای
خواب
باشــد و
مضاعف
گونه ازگفته
متابولیک
شوشتر» را
«چغازنبيل» و
و دو
فردی با
كاروان
متخصصان
داشتهتوسط
فهرستتوريسم
درگونه از
برایرااين
«آبشارهايريزی
جاذبه «چغازنبيل» و دنيا برنامه
شوشتر»
كند».راهي�ان نور هر دو
راهي�ان نور هر فردی با
كاروان
فهرستتا  10نفر را شاغل مي
گردشگردر بين 5
«آبشارهاي«هر
ايران ميگويد:
جاذبهبه روزنامه
گردشگري
شود.متخصصان
میتوسط
توريسم
دنيا برنامهريزی برای اين
گيرد
انجام
درست
ها
ريزي
برنامه
اگر
و
دارد
يونس��كو
جهاني
ای
سليقه
با
و
سنی
ش�رايط
هر
كاروان
برای
ري��زی
برنامه
در
او
گفته
به
گيرد».
می
ص��ورت
در شبانه
کمتر از
تحقیق
ص��ورت میگيرد».در بهاین
جهاني يونس��كو دارد و اگر برنامهريزيها درست انجام
ههاي جنوب ساليانه  30ميليون شغل در خوزستان ايجاد ميكنند .اما يك شرط دارد:
ش�رايط سنی و با سليقهای
گيردشــش ساعتهر
دانشــمندانكاروان
برنامهري��زی برای
گفته او در
نور ميتوانند از اين
راهيان
درهاي
كاروان
شركتوكننده
ی ب�ا
افرادو
را تح�ت ي�ك برنام�ه خ�اص
متخصص
خود را
گمش��ده و
گرايی
گرایینور
راهيان
تجمل
گرایی و
ماد
توانند از اين
تخصصمي
خودنور
راهيان
هاي
كاروان
كننده در
شركت
برود.
شهرها
اقامتدرآنها
افرادخريد
ف استان و
آنانبرنام�ه خ�اص و ب�ا
ي�ك
تح�ت
همه را
متخصص
بزرگسالهمهبا خود را
 ۱۳۴۴گمش��ده و
راهيان نور تخصصگرايی
در
را
زودرس
مرگ
خطر
روز
میانگین
آثار جهاني هم بازديد كنند».
مناطق
نازلترين امكانات ارائه شده به
ترينديگر
نازلمانند
میدانند .در نتيجه ممكن اس��ت اين ط��رح نيز
كنند».
بازديد
هم
جهاني
آثار
امكانات ارائه شده به مناطق
میدانند .در نتيجه ممكن اس��ت اين ط��رح نيز مانند ديگر
چه
خوریم،
ی
م
چه
که
ن
ای
بالد.
ی
م
افزایش می
ســن  ۴۹ســال را مطالعه
دستي
صنايع
درحالى است
گويد و اين
مىبرد
دهد.مانند
گردش��گری
های ارائه ش��ده در حوزه
كهاي براي صنايعطرح
روزنامه
برايگو با
غرفهدرايگفتو
يردشگري هم
دستي
غرفه
كاروانهاي
عملياتىمي
ايران ،عضو انجمن ميراث فرهنگي شوش هم
س��فرهایبرد و اين درحالى است كه
عملياتى مى
طرحهای ارائه ش��ده در حوزه گردش��گری مانند س��فرهای
از
داریم،
وسایلی
چه
پوشیم،
ی
م
برای
ري�زی
برنامه
دنيا
ج�ای
هم�ه
در
شهيد
و
آزادگان
دشت
شهداي
يادمان
مسئول
«عبدالعلي»
گردشگري
كارشناسان
بماند.
ناتمام
سفركارت
و
قيمت
ارزان
در
تازگی
به
که
تحقیقــی
به
بنا
سندروم
میان
رابطه
و
کردند
نني پهناور با جاذبههاي تاريخي و تفريحي راهيان نور همه مايحتاج خود را از استانهاي مبدأ به خوزستان
در هم�ه ج�ای دنيا برنامهري�زی برای
«عبدالعلي» مسئول يادمان شهداي دشت آزادگان و شهيد
ارزان قيمت و سفركارت ناتمام بماند .كارشناسان گردشگري
متخصصان
توسط
گونه از
اين
زدهاند و خريد
غرفه
چمران هم ميگويد
صنعت
در
مهمي
رخداد
جنگ
گردش��گري
كه
دارند
اعتقاد
اينجامقدس
گويد«:گردش��گريكهدفاع
مند و مي
زميني و تن
سيب
مايحتاجي كه ش��امل
آورند.
مردم 150مي
توريسم توسط
اينگونه از
خريد
 150وغرفه زدهاند و
مردم
ميگويد كه
چمران هم
صنعت
مهمي در
میزانرخداد
گردش��گري جنگ
کنیم
اينجای
استفاده م
خدماتی
توريسمماهی هم چه
منتشر شده،
الیو ساینس
نشریه
متخصصانخوابند ،بیش از
ســاعت می
افراد و
خواب
اعتقاددودارند كهمتابولیک،
صورت میگيرد
اشياي
شامل
بيشتر
فروش��ي كه
كنند .خريد و
دارد.مي
فروش
ايان و
شود ومیتصور
درستي هدايت نمي
شاملبه
بيشترچون
است ،اما
گردشگري
براي
كه
هموطناني
قدم
ايرانيان
اردوها
اين
برگزاركنندگان
اس��ت
ممكن
هرچند
ش��ود.
مي
گيرد
صورت
اشياي
كه
فروش��ي
و
خريد
كنند.
مي
فروش
و
شود وراتصور
نمي
هدايت
درستي
به
چون
اما
است،
گردشگري
شاخص توده
که
افرادی
بدنی باال برابر افرادی که این مشخصات را خطر مگر در آنان در  ۱۷سال
…
فروشند.
مي
لباس
كه
هستند
هم
كساني
البته
شود.
مي
تبركي
گردش��گري
از
فرمي
به
ندارد،
وجود
ايران
در
آن
از
دقيق��ي
رجنگي و يادآوري  8س��ال دفاع مقدس به بگويند امكاناتي است كه وجود دارد و دراختيار راهيان نور قرار تبركي ميشود .البته كساني هم هستند كه لباس ميفروشند.
دقيق��ي از آن در ايران وجود ندارد ،به فرمي از گردش��گري
برخی
همچنین
و
باال
کلسترول
است .و
به
ابتال
اثر
بر
مرگ
خطر
در
ندارند
است .کردند.
بررسی
دهالويه
ملتفرهنگي
واحد
سوپرماركت
بدلدرنشده
پايدار
احساس
یاش
جای ياخال
دارند .محليها ميپرسند كه آيا نبايد از حضور اين همه چیزی که
دارندوياتمام
خوزستانيها
هروي چشم
گيرد اما
است ».در مي
دارند.
دهالويه
فرهنگي
واحد
سوپرماركت دارند
پايدار بدل نشده
گردشگران
سمتيكهبردامكانات درخور
اعتقاد دارد
هم
عبدالعلي
كرمي ،استاد
عبدالعلي هم اعتقاد دارد بهكهگفته
پژوهشگربیماری
دانشگاه وابتال به
فاکتورهای
گردشگريهای بیماری قلبی قراردارند.
به
را
ها
برنامه
توان
مي
؟اين ميان
برسد؟
خوزستان
شهرهاي
به
هم
نفعي
مقدس
دفاع
گردشگر
گردشگران
ناصردرخور
امكانات
به گفته ناصر كرمي ،استاد دانشگاه و پژوهشگر گردشگري
معناگرایی در
معنا و
شــود
درخواستی
م
فقطپيش
همين چندآياوقت
ن��دارد.
منطقه وجود
اي��ن
شد در
مناطق
ب��هكهاين
عن��وانكهراهيان نور
وقتكه با
گردش��گراني
ه��م
بوميان
انتظار
درها و
امروز و به رغم
مي به
خوزستانكه تا
بودآنكهسهم شرايطي
روستايي
خانوارهاي
رفاهي
و
اقتصادي
شود؟
ترافيك
بود
پيش
چند
همين
ن��دارد.
وجود
منطقه
اي��ن
گردش��گراني كه با عن��وان راهيان نور ب��ه اين مناطق
ه��م
بوميان
انتظار
و
ها
درخواست
رغم
به
و
امروز
به
تا
شرايطي
کمتر از
قلبــی را دارند و
شــش شاخص توده بدنی باال و کلسترول
معموالً
بهداشتي آن
آمدند و از سرويس
شود.به منطقه
آلماني
40توريست
وجودداده
نامناسبيبهاسكان
ش��رايط
زندگیدر
روند
مي
اين
حضور
هم
نوروجود نيامده است .هنرمندان صنايع دستي
راهيان به
انتخاب
اســت.
زندگی
شهرهايي كه
منجر
مسير قرار دارند،
تخفيف به
بهداشتي آن
سرويس
آمدند و از
آلمانيبابه منطقه
40توريست
ميروند معموالً در ش��رايط نامناسبي اسكان داده ميشوند
شوندهنرمندان صنايع دستي هم حضور اين
مياست.
نيامده
اين
كه
بودند
كرده
تأكيد
ها
آلماني
البته
او
گفته
به
داشتند.
دتصاديگله
و
غيراستاندارد
نقليه
وسايل
با
نيز
آنان
آمد
و
رفت
مس��أله
و
اقتصادي
شكوفايي
براي
فرصتي
را
مقدس
دفاع
گردشگر
همه
بيكاري
و
ندارند
مطلوبي
وضعيت
توانند
مي
افراد
اين
از
بخشي
كه
دهد
مي
پيشنهاد
«زماني»
اين
كه
بودند
كرده
تأكيد
ها
آلماني
البته
او
گفته
به
داشتند.
گله
و مس��أله رفت و آمد آنان نيز با وسايل نقليه غيراستاندارد و
همه گردشگر دفاع مقدس را فرصتي براي شكوفايي اقتصادي
شما
زیستانه)
ه
مینیمالیستی(ساد
ها وگردشگري
حوزه
مسأله به
ساله در
مي همه
بينيم
گردشگري كه مي
حوزهانگيزي است
فعاالن غم
شود.داستان
نامناسب،
صنايع دستي
مسيربراي فروش
فرصتي را
حداقل
ميدانند تا
مهمانخانههايخود
رجي شده
كنند تا در
اس��تفاده
ش��هر
فعاالنهتل
است .خوزستان محدود نميشود .از
خوزستان محدود نمي
مسأله به
نامناسب ،داستان غم انگيزي است كه ميبينيم همه ساله در
حداقل فرصتي را براي فروش صنايع دستي
دانند تا
خود
مان
آســای
آرامش و
--------------چیزهایی
روی
تمرکز
خوزستاناز
توانید
استانی
برسد .م
بركتآنها
سمتي گله دارند.
مسألهبهديگر هم
خوزستان از
د.ويد :در
کمتری
يكي از هنرمندانآدم
بودجه در
كه
دهند
پيشنهاد مي
است.هاآنها
شدن
حال
ميازگويد:
دربه ايران
هنرمندان
اينكند.
ايجاد
گويندبه آن
يكريزيها
برنامه
«بنابراين اگر
يكيهمازنفعی
صنعت
ها در
شاغالن
ميآنها
حضور
ميگويند
دارند .آن
تكرارگله
ديگر هم
مسأله
يك
جا در
بودجه
شكه
دهند
پيشنهاد مي
شدن است .آنها
چیزهایحال تكرار
هرچهميگويد:
استان به ايران
كند.
ايجاد
آنها
متوجه
كنيم
مي
صحبت
زائ��ران
و
گردش��گران
با
كه
گاهي
متمركز
فعال
هاي
آژانس
در
بخش
اين
براي
شده
گرفته
نظر
از
ها
آن
اما
كنند
مي
موافقت
غرفه
زدن
با
ش��هرها
از
«برخي
دگردشگر استان امكانات و
برایهمراه مي
كاروانها
راهی با اين
زیستی افرادي كه
گويد هرچند
خود او
كنيم متوجه
شوند کهگاهي
متمركز
آژانسهاي
بخش در
داشتهنظر گرفته
نگرانیها از
ميكنند اما آن
زدن غرفه موافقت
زندگی «برخي از
فضاییفعالعاری
کنیم.
اين می
باشد،شده براي باز
ش��هرها باچند
مینیمالیستی
صحبت ميیک
زائ��رانو روی
گردش��گران وشوید
الزمكه باندارید رها
متوقف
است
همانميساده
تسهيالت یا
«مینیمالیسم»
برای
معموالًصحبت
اقتصاد با بوميها
گفته شده
كه به آن
پولدارد
اعتقاد
كرمي هم
حالتهاانحصاري
ش��ود و
غرفهها
پرداختن
نكنندجاي پس
ها روي
شگرفي
ش��ويمتأثير
مي شك
نند ،بدون
برنميترين
س��خت
پولو در
دهند
خواب نمي
اهميتي به
صحبت نكنند
شده ازبا بومي
آيند ».ميش��ويم كه به آنها گفته
ش��ود و از حالت انحصاري دربياي��د .كرمي هم اعتقاد دارد
غرفهها برنميآيند».
پرداختن
دربياي��د .پس
تمیزی و آرامتر است .به همینميتوان نظ��ارت از وســایل غیرضــروری
كنونياز
دارد؛
کرده و در چیزهایی متمرکز شوید که واقعا مزیت آشکار
احاطه
مــايكرا
کردنكهتجملگراییای که این روزها
خريد
رش��ت».يااواز ما
راهيان نور
قديمي
بحث
دارد
اعتقاد
دارند اما
حضور
نكنند.گردشگران دفاع شرايط به هواي جبهه و ايثار
سادگی.بر اردوها را به مجري��ان كنوني راهيان نور
قديمي
بحث
براي اينكه شهر يا از ما خريد نكنند .ميتوان نظ��ارت بر اردوها را به مجري��انيك
فرهنگي
ایث
هميرا
س��خنگوي
مجتبي
جنگ
حافظ ارزش
نهادهاي
ميراای
نماينده
هماره
گهس��توني سپرد و
مجتبيصنعت
در
تأثير آن
حضور
گهستوني
مجتبي
ارزشازهايبین
حافظبــه
منجــر
تر ،از
هايکم
استرس
تر تا
ش
نظماز بی
دارید.
راهيان نور ونیاز
ريزيرو
آن
جوامع با
خیلی از
حضورکه
مســال
برد.
گهس��تونيی
فرو م
خود
جوانان
بسياري از
بيكاري
ان ميتوانند گره
روتا
بهكرد
هايي
برنامه
توان
بگيرد مي
رنگ
آنها
انجمناز
هم
فرهنگي
ث
انجمن
س��خنگوي
جنگ
کــهنهادهاي
سپرد و هماره نمايندهای از
حضور راهيان نور و تأثير آن در صنعت
گهستوني
مجتبي
ب
او
اعتقاد
به
است.
دلزده
مسأله
اين
از
هم
خوزس��تان«تاريانا»
هاي
سياست
هم
صورت
اين
در
باشد.
داشته
حضور
تورها
در
داند.
مي
قديمي
هاي
بحث
جمله
از
را
اس��تان
گردش��گري
مناسب
هاي
قيمت
با
ها
آپارتمان
هتل
و
ها
مهمانخانه
ها،
هتل
او
اعتقاد
به
است.
دلزده
مسأله
اين
از
هم
خوزس��تان«تاريانا»
سياستوهاي
هم
صورت
اين
در
باشد.
داشته
حضور
تورها
در
یکاز جمله بحثهاي قديمي ميداند.
اس��تان را
گردش��گري
رفتن احســاس هراس
داشــتن
انداز تا
نوعيس
شماش��ود وامکان پ
نیســت که
این
این به
تبلیغاتی که در رادیو
همباهی
مقابل
ش��وددر
هستند .مینیمالیسم
جان
تخفيفدل و
كه با
اي��ن نگاه
كهكار
حضوري در
حرفهاي
نظ��م
دنبال مي
ناراحتي كلي
معنارا
استان
واين بار
قرار كه
حضوري
ي را از ما
بگيرد.
اختيار آنها
ويژه در
بخرندباعث ناراحتي مردمي مي و
همو جان با
ش��ود كه با دل
مردمي مي
نگاه باعث
ميتواند بس��يار راهگشا باشداي��ن
كلي دنبال ميش��ود و هم نوعي نظ��م حرفهاي در كار ايجاد
ايجاد بس��يار راهگشا باشد واين بار استان را
ميتواند
24.
2013
Part
هموطناني كهA
پذيرايي
زمانيباز
آغوش
آنها
كنند و
برخورد
گردش��گران
هماهنگي
چون
خانوادههاي
بخش
نهايت هم
شود.آندر
Sepمي مي
چونو لوازم
وسایل
شود.
اضطراب م
چیزی
یافتهتر.
اقتصادين
سازما
ی
ضروری
ماشــینتا و
ترویج
موج
Skill:می
شنویم
بینیمرا باو می
ميمی
تلویزیون
ن» فعال و
مینیمالیستیرا
بحثها
خانه،اين
راهيانبه گفته او
البته
بدهد.
بيكاري نجات
چنگ
قراراز
كاروانهاي
گیرد.در
همچني��ن از
سوسنگرد
در
كه
گردش��گری هم
آغوش باز
ها را با
وسایلو
كنند
برخورد
گردش��گران
هماهنگي
اقتصادي
بخشیهاي
بخوانیم :در نهايت هم
هم ميشود.
بحثباها تا
بدهد .البته به گفته او اين
نجات
بيكاري
چنگ
پذيرايي از
بديل
بي
دستي
صنايع
خوزستان
گهستوني،
گفته
به
كنند.
يگويد :مي
ها
آژانس
به
سفر
طول
در
مرتبط
خدمات
وتمام
نقل
و
حمل
هاي
سال
مثل
مسأله
و
نرسيده
مشخص
نتيجه
به
امروز
به
کشورهایمايحتاج خود
كنند ميخواهد كه
زیستانه درنور شركت مي
سادكهه هرس��ال
زندگینفري
«اگر ميليونها
ي
دستيمابيبديل
گهستوني،
كنند .به گفته
شهرهاي مي
آژانسها
طول سفر به
حمل و نقل وتمام خدمات
نرسيده و مسأله مثل سالهاي
نتيجه
معموال به امروز
دورکنیم تا
مرتبطاز درخود
غیرضروری را
مشخص •
ایم این
متوجه بهنشده
صنايع که
خوزستان به
بلکه
باشید،
نداشــته
زندگی
پیشرفتهرا ازهر روز
بسیاری از
دستي
مختلفصنايع
خوزستان است.
مختص استان
دارد كه
دزدي��د وازخوبي
سپرده مي
تورها
اعتقاد دارد
دارد .او
ادام��ه
گذش��ته
حتي مي
زماني
اعتقاد
تهيه كنند .به
اس��تان
خوزس��تان
جنگي وارد
مناط��ق
خوزستان
مختص استان
اينكه
برگ��زاريدارد
ش��ودبايد و خوبي
سپرده ميشود.
شود.است .صنايع دستي گذش��ته ادام��ه دارد .او اعتقاد دارد بايد برگ��زاري اين تورها
صلح و
فضایكهخالی را
کردن
خدمات و  )۱جا
چیزهای
کردن
که با کم
اســت
هزینه
خریدبهو
که از
معناست
این
شود.
نخل م
ميتر
قوازی
دارد اگر
شوند.
درست مي
بيشتر
يحليهاكه
نهادهاي
بين
هم��كاري
كه
درصورتي
رس��د
نظر می
موضوعات
يكي از
پشتيباني را
خدمات و
يكشود .او
ساماندهي
س��رگرداني
هلدينگ از
مسئوالن با تش��كيل
ري��زي كرد تا
خوداو اعتقادبرنامه
غذاي
یيا
خريدند
آبمعدني
مسئوالن
دارد اگر
اعتقاد
شوند .او
درست مي
نخل
بيشتر از
كه
نهادهاي
هم��كاريبابين
بتوانیمدرصورتي
برای آرامشبه نظر میرس��د
موضوعات
پشتيباني رابازيكي از
شود .او
ساماندهي
استان
دستي
صنايع
هنرمندان
به
نور
راهيان
برگزاركنندگان
ه و
فرهنگي
ميراث
وس��ازمان
نور
راهيان
اردوهاي
برگزاركننده
از
يك
«هيچ
گويد:
مي
و
داند
مي
ن��ور
راهيان
برانگيز
چالش
یكرد .به
جلوگيري
مايحتاج در
------------روي دوش مسافران براي خريدمشكالت اقتصادي زيادي را از
دوریصنايع دستي استان
هنرمندان
وســایل راهيان نور به
برگزاركنندگان
گفته و
کنیم.وس��ازمان ميراث فرهنگي
راهيان نور
برگزاركننده اردوهاي
يك از
که «هيچ
هنگامیگويد:
ن��ور ميداند و مي
چالشازبرانگيز
آرامش پر
اطراف خود را
فضای
راهيانمان
مشکالت
غیرضروری خیلی
غیرضروری
برای
شــویم.
شهر دور م
زندگی
واقعــی
ميمادادند
جنگ��ي را
غرف��ه
اج��ازهباايجاد
استان
خوزستان و
مناطقبدون
نزديكيبگيرد،
غرف��ه در جان
ايجادش��ود.
اج��ازه نمي
حضورآنآنها بهرهمند
ش��هروهم از
اقامتي
داشتههاي
س��رزمين
مراكزاين
براي دفاع از
جوانان
مناطق زماني؛
نزديكينرم
در و پنجه
دست
بيكاري
نياري از آنها
ش��كرا ميدادند
جنگ��ي
جان بگيرد ،بدون ش��ك گردشگري خوزستان و استانهاي
هايهم از حضور آنها بهرهمند نميش��ود.
ش��هر
اقامتي
گردشگري مراكز
دادهتميهای
اسكان پر
خرت و
از
شود.
کم م
هم
شوند».را
زندگی
کنید و
پادگانهاماو در
امــروزه
معتقدند
هــا
هنرمندان آن
دارند
قصد
گران
تروی
معموالً
باشد.
بس��ياري از
زندگي
گرهگشاي
توانست
داشت.
برخواهد
یبزرگي
خيز
ايالم
كرمانشاه و
شکلچون
ديگري
مي
داده
مدارس اسكان
كاروان
معموالً
«خوزستان
همهاميدرگويد:
زماني
دادهاند.
دست
بگویندخودبا را از
جان
فروغي»
«منصوره
طورجكه
ميهمان
نتند ».اما
باشد.
هنرمندان
ساده،از
بس��ياري
گرهگشايبهزندگي
توانست
مي
ضروریچون كرمانشاه و ايالم خيز بزرگي برخواهد داشت.
شوند».غیر ديگري
در پادگانها و مدارس
كاروانها

افراد دیابتی و با ریسک باالی بیماری قلبی،
خواب را جدی بگیرند

مزیتهای زندگی مینیمالیسیتی در روزهای
رواجتجملگرایی

6

ساد ه
زیستی
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2

1

1
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Sectionnel

4

مصرفگرایــی فقط از لذتهای جوامعی زندگی میکنیم که به مختصر و مفیدی اداره کنید.
یک جـــدول با دو شـــرح
یک جـــدول با دو شـــرح

3

6

5518

8

5518

6

وي�ژه»حل
ع�ادیباوم�داد
ش�رحها را
يک�ی از
ش�رح ابتدا
حل دو
ج�دول روزنام�ه دارای دو «ش�رح ع�ادی و وي�ژه» اس�ت .در ص�ورت تماي�ل به
روزنام�ه
ج�دول
کردهدر ص�ورت تماي�ل به حل دو ش�رح ابتدا يک�ی از ش�رحها را با م�داد حل کرده
اس�ت.
«ش�رح
دارای دو
____________________ >>حل در صفحه 35
عادی و
____________________
جدول
های دوم بپردازيد.
حل شرح
شرح اول ،به
ویژهحل شرح دوم بپردازيد.
شرح اول ،به
کردن جواب
و سپس با پاک
و سپس با پاک کردن جواب

1

جدول عادي

7

7

3

1

2

3

4

5

6

7

1

افقي:
 -1اين بيم��اري خوني در  85درصد
موارد ناش��ي از كمب��ود فاكتور انعقاد
3
خون شماره  8اس��ت -كارتون به ياد
4
ماندني
نمايش
خبره-
آگاه،
جن-
جمع
-2
5
 -3محلي -عضوي در صورت -دستگاه
6
توزيع برق خودرو
 -4موش��واره -غذاي نذري -درختي
7
تنومند -گل نوميدي
8
 -5شامل همه ميشود -نام فارسي آن
9
پويشگر است -ظاهر ،هويدا
نام
زعفران-
 -6غذاي مجردي -شهر
10
ماير گلر سابق آلماني
11
 -7ديش��ب -وسيله نقليه آبي -شهر
12
قديميخوزستان
 -8ن��ام گل��ي -زن ديرنش��ين-
13
دروغ نيست
14
 -9پرس��تش -فرزند حضرت آدم(ع)-
مهارتي در فوتبال
15
 -10زينت رو -حوض آب -فراگيرنده
 -11ثروت -كاري در زراعت -كم مانده آدم شود
 -12پول خرد هند -فراق -امالخبائث -كمند
 -13جانشين -بيآبرو -سرباز نيروي دريايي
 -14نگهبان چماقدار -بازي كهن ايراني -فرمان كشتي
 -15پليس مخفي -يكي از صنايع دستي
2

6

2

4

8

1699
2

8

4
8
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2
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www.printablesudoku99.com

6

7

3

5

5

3
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1

Sudoku
Puzzle

2

2

5

9

4

8

Sudoku
Puzzle

1

7

8

6

4

3
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Skill:

Part A

افقي:
 -1خاكپژوهي -پايتخت بنين
 -2وب��ا -س��ي و شش��مين
رئيسجمهور امريكا -نيازمند
 -3بهابازار -جالب -كمك
 -4ناراحت نيس��ت -لنگه -نام
گلي -نمد زين
 -5افزونخواه��ي -مرك��ز
بالروس -نوعي نان
 -6ن��ام دختران��ه -ه��ر چي��ز
آويخته -هرگز
 -7سرش��ماري -ثالثه مصر -از
اعداد ترتيبي
 -8نام ديگر دخترانه -بخشايش
گن��اه بن��دگان -مي��ان دني��ا و
آخرت
 -9مخف��ف ه��م او -كلي��دي-
دروغپردازي
 -10سرخ كمرنگ -بدبو شدن-

7

7

7 mcx

9

3

8

1

8

9

15 14 13 12 11 10

جدول ويژه

2

5

1

4

5

6

7

 1افقي:
افقي:
 -1 2خاكپژوهي -پايتخت بنين
 -1اين بيم��اري خوني در  85درصد
موارد ناش��ي از كمب��ود فاكتور انعقاد
 -2 3وب��ا -س��ي و شش��مين
خون شماره  8اس��ت -كارتون به ياد
رئيسجمهور امريكا -نيازمند
ماندني
 -3 4بهابازار -جالب -كمك
نمايش
خبره-
آگاه،
جن-
جمع
-2
5
 -4ناراحت نيس��ت -لنگه -نام
 -3محلي -عضوي در صورت -دستگاه
 6گلي -نمد زين
توزيع برق خودرو
 -5 7افزونخواه��ي -مرك��ز
 -4موش��واره -غذاي نذري -درختي
بالروس -نوعي نان
تنومند -گل نوميدي
 -6 8ن��ام دختران��ه -ه��ر چي��ز
 -5شامل همه ميشود -نام فارسي آن
 9آويخته -هرگز
پويشگر است -ظاهر ،هويدا
 -6غذاي مجردي -شهر زعفران -نام  -710سرش��ماري -ثالثه مصر -از
ماير گلر سابق آلماني
11اعداد ترتيبي
شهر
آبي-
نقليه
 -7ديش��ب -وسيله
 -8نام ديگر دخترانه -بخشايش
12
قديميخوزستان
گن��اه بن��دگان -مي��ان دني��ا و
ديرنش��ين-
زن
گل��ي-
 -8ن��ام
13
آخرت
دروغ نيست
 -914مخف��ف ه��م او -كلي��دي-
 -9پرس��تش -فرزند حضرت آدم(ع)-
15دروغپردازي
مهارتي در فوتبال
 -10سرخ كمرنگ -بدبو شدن-
 -10زينت رو -حوض آب -فراگيرنده
پايهها -11ثروت -كاري در زراعت -كم مانده آدم شود
الخبائث-مرغابي
جنگجو-
كشاورزي-
ماشين
كمند
فراق -ام
خرد هند-
نوعيپول
-12 -11
نيروي ودريايي
جانشين -بي
-13 -12
تنبيه -صورتي كمرنگ
سربازاخطار
آبرو-كلمه
تاريخ-
قاعده -ملعون
كشتي
فرمان
حافظهبازي
چماقدار-
نگهبان
-14 -13
آفتاب
طلوع
ايراني-محل
كهنرايانه-
جانبي
ساوه-
محصول
چشمداشتدستي
حركتي-يكي از صنايع
بيمخفي-
پليس
-15 -14
حاصل-
 -15رئيس صدتن -سدي در استان كهگيلويه و بويراحمد
عمودي:
-1
تصديق عامي -شاخهاي از علوم فني Easy Sudoku Puzzles 1
عمودي:
فضايي
سازمان
چيني-
جودوي
ناچار-
-2
 -1به سيگار ميزنند -بازيگر خانم موج سوم
 -3زهره -جلسه -نام پسرانه
مركزي
پيمان
1 4 2
9
 -2خوشمنظره -از لوازم آرايش -سازمان 5
شهرستاني
فوتبال -پدر
 -4قوه دريافت -شرع و كيش -دفاع
1
7
تفاوت كيفي4
تاتاموتورز8 -
9
 -3داخل شدن -محصول شركت
خشك
8
5
 -5گلي خوشبو -حومه اصفهان -صحراي 2 4
قمري
هفتم
ماه
کش-
خط
نوعی
نظير-
 -4شهري در استان فارس-
توليد انرژي اتمي 2
 -6افشاگري -سپاس شيرين -دستگاهي جهت 4 8
3
1
2
6
ً
يسنا
فصل
هر
چيزي-
هر
بلند و باالي
كشمكش-
نوشيدني خنك كه معموال طعمي شيرين دارد -رديف
خاطر -يك
-7 -5
8
7 2 9 4 1
وظايف ايش��ان است -منع
از
مس��لح
نيروهاي
كل
فرماندهي
دهم
و
صد
اصل
طبق
-8
طبي
گياه
مارك-
خشم-
از
لب
زير
سخن
-6
5
2
6
زينت
و
زيب
كردن-
 -7راه و روش -يار آبسال -از رنگها
2 8
9 4 1
غذا-الفت7 9
1
طبخ 8
 -9جاپايي اتومبيل -گونهاي ظرف دردار براي5 3
باغبان -سند
پيراستن
 -8صفحه غضروفي ميان مهرههاي ستون فقرات-
برود-كوير!
ديگريحسرت
پس بطن-
كودك-
 -9آن-10
كسي كه ارزش چيزي را معين كند -شانه
كه در
 -11برهن��ه -پرن��ده -داراي
ورزش -طريق-
 -10نوعي
1
9 4 7
5
حلهيجان
شور و
5517
جدول ويژه شماره  5517حل
شماره 2
عادی 5 7
جدول 3 1
2
توان
آفت��اب-
و
روش��نايي
-12
4
5
3
1
8
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 15
3 14
2 13
1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
مرواري��د -باران
5 -11آب8 1
رود فرانس��ه -ج��دي و برابر با  1ط ل 4ا 6 7 3
د ك و چ ك
ر
ر گ م
ب ز
ر
د
ر ص ف ر
ا
د
م
ر
 1خ و
ه
ج
 2و ا 7ل ه 1كم8 -
و
و
ه
بزرگداشت س ر
ب خ ل
نجيب
مقررات-
2
و
ا
ر
ت
حيوان ل
ع
ا
ه
ل
د
ز ن
م  9ل ا  4ت5 6
 3ل 2
ا
ن
س م ب ل
اتوبوسي م
خربزه -ع ق
كش��تزارو ف
ر
ح
ر
را
 3م و-13
گندم-
آسماني-
پيام
-12
4
6
9
ت 4
ل
ا ك
ي
س ي
و ن
ش ر ك اي ر
4
گ ل
م م س ن ي
پارچه 9خ ر 3
فضاي��ي -پرن��دهاي كوچك و  5م 7 6ن ا ز 1
دشوار م ن ش ا
فروش -م
ا
ن ك
ا
ب
و
ا
و
 5ت
ت و ت ك
9
4
ل
ج د
ع ي د ف ط ر
6
ننده ن
خوا د
ر
ا
داخ��ل-
ا ر ز ي ا ب  6اس اي اي ز  -13پيامده��ا-
ا
د
ا
ز
ا
ن م ي
ا
س
كم -د 7ر جج ر
7
و
ك��ردن -رن��ور م
-14تتكي��هم ن و
و ق
م
د
ه
حرارته باالي دهوال م
زد ن پ ن ك
گ ل خ 8ن د
8
ر گ ز
م
ا
پوس��ت يا ساقه
رش��ته دهايي از
پش��تك-ه شكلك ر پ
ب ضد ن خ ب
ا ك ي
ل
 9ن
ز ا ي و  9هگ و رد ا ه-14
گياه
و
ر
ا
ي
و ي خ ت ه
ا
 10وج ار ت
ا
ا
ر
ا
م
ب ز
 10پ ك ن
ي
كوهي منزديك
هندس��ي-
ر
ا ش
ر
و
ت ر
ش ز
 11هد ن و
كوتاهي ازدصادقش ه
داس��تانش ن ي
-15گ ك
 11س ن
و ش ي ن
ا
د
تخت ا
 12ره ش ش ع ف
جهتيك و
ن
ك��ه مي ف
هدايت و ب
ر
 12د
سليمان
تواند لبه
س ب
ه س ا
م
ر ف ق
 13ش نل ق م
ا
س و ن
د ي س ك
ز
 13ا
آيد-
حس��اب
به
نيز
رمانتي��ك
دفن
و
كني
ريشه
ابزار
-15
ه ب ر
ر
چ م ن
و ش
 14او
ز
ت ي ك
ژ ك
د
ر
 14د
ي نل
ا
شاكي
ساز
ل ي گ
ي
هرز -گ
هاي ن د
ا
م
د
س رق خم و
ا  15د
خون
علف
ر
ا
ه
ر
ن و
 15ن ي ك ا

9

عمودي:
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شروع و گسترش جنگ مساوی است با
کشتـــار و نابودی بیشتر محیط زیست

شایسته الهامی (مونترال)

دیدگـــــاه...

حمله مونتریالی با چاقو به یک پلیس در میشیگان

آقای کوئیار برخورد شما درست نیست!

 25جون -روز پنجشــنبه 22
ژوئن صفحه اول روزنامه مترو
به خبر مربوط به "حمله یک
مونتریالی با چاقو به یک پلیس
در فرودگاه فلینت میشیگان"
اختصاصداشت .نوشته بود:
یک مونترالی بــا چاقو به یک
پلیس آمریکائی حمله کرد .او
ساکن محله سن میشل است.
اســمش آمور فتوحی Amor
 Ftouhiو  49ســال دارد .بنا
بر تحقیق ماموران اف بی آی
او بطور قانونی روز  16ژوئن ،از
راه نیویورک وارد خاک آمریکا
شده است .پلیس آسیب دیده
در بیمارستان مداوا شده و خود
او هم توسط ماموران بازداشت
شــده و در مونتریــال هم تمام
مامــوران ( RCMPژاندارمــری
رویال سواره کانادا) همکاری های
الزم را با آنها کرده اند.
در تحقیقات بعمل آمده از همسر
و همسایگان او همه ،وی را فردی
آرام و بامحبت توصیف کرده اند
که همیشــه با دیگران با احترام
رفتار کرده است .صاحب خانه او
آقای لوسیانو پیازا گفته :او شش
سالدر یکی از یازده آپارتمان این
ســاختمان با زن و سه فرزندش
زندگی کرده اســت ،او نه با من
و نه با همســایه ها کوچکترین
مسئله ای نداشته است.
" او مرد خیلی خوبیه!
»!«Un très bon gars

مسلماً نظر صاحب خانه در این
تحقیقات خیلی مهم است .چون
اگر او مســئله داشت اجازه نمی
داشــت که شش ســال در آن
ساختمان زندگی کند.
---------یادآوری -نوشتن این چند خط
بــرای دادن گــزارش و آگاهی
نیست ،همچنین نه برای تبرئه
کردن یک کار تروریستی.
خیلی ها از کــم و کیف اخبار
این چنینی تــا حدودی آگاهی
دارند .هیچ انســانی از یک عمل
تروریستی و کشــتار دیگران نه
خوشحال میشود و نه آن را تائید
میکند .متاســفانه عکس العمل
فیلیپ کوئیار ،نخست وزیر کبک
برعکس همیشه ،ناامید کننده
بود .شاید سفر روز دوشنبه 19
ژوئن او به واشنگتن بی تاثیر در
این جواب نبــود .وقتی نظرش
را پرسیدند او همه مسلمانان را
متهم کرد و گفت که مسئولیت
همه آنهاســت و آنها باید جلوی
این اعمال را بگیرند.
جمعــه 23 ،ژوئن فــردی با نام
ایو  توره  Eve Torresدر صفحه
 8روزنامه مترو* مینویسد:

نخست وزیر درسی نداشت که به
مسلمانان بدهد .من از مضمون
جواب آقای کوئیــار در رابطه با
حمله به پلیسدر فلینت منقلب
شدم .نه آقای کوئیار ،مسلمانان
مســئولیتی در قبال یک عمل
تروریستی ندارند و شما نمیتوانید
این عمل را به حساب آنها بگذارید.
فردی عملی را با بربریت و با نام
اسالم انجام میدهد .در حالی که
میشود براحتی تشخیص داد که
با دین و مذهــب هیچ ارتباطی
ندارد.
توره در ادامه مینویســد ،چنین
صحبتی غیرقابل قبول ودر ضمن
خطرناک است .این کار میتواند
مســلمانان را بطور وسیع هدف
اعمال کینه جویانــه قرار دهد.
نخست وزیر به خاطر جلوگیری
از این مسئله ،باید تنش را کمتر
کــرده و بجای شــعله ور کردن
آتش ،از وزیــر امنیت عمومی،
مارتن کوواتو بخواهد که امنیت را
برای این مردم آسیب پذیر جامعه
فراهم کند .توره در ادامه نوشته
که ما از شما عمل میخواهیم و
نه حرف.
------------------یک نظرسنجی در روز 14ژوئن
نشــان میدهد که آمــار جرائم
مربوط به نفرت و کینه نســبت
به مسلمانان از سال  2015پنج
در صد باال رفته اســت( .از اکتبر
 2015جاستین ترودو روی کار
آمده است).
در برنامــه Power & Politic
روز جمعه ســی بی سی یکی از
مهمانان خواســتار عذرخواهی
فیلیپ کوئیــار شــد .ضمنا از
اینکه مسلمانان با عنوان "جامعه
مســلمانان" خوانده میشــوند،
ایراد گرفت .او گفت که آنها هم
شــهروند کانادا هستند و گفتن
"جامعه" در موردشــان صحیح
نیست.
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بنظر میرســد ،که عذرخواهی
تنها کافــی نباشــد .بیانیه و
گفتارهای این چنینیدر همان
لحظه اول اثــرش را میگذارد.
نخست وزیر کبک یک پزشک
اســت و میداند ،که اگر دردی
در یک عضو بدن بوجود بیاید
بایــد با انواع آزمایشــها (مثل
آزمایش خون و اســکن و یا )..
ریشه درد شــناخته بشود ،تا
آنرا بتواند معالجه کند .جامعه
هم درست مثل یک بدن عمل
میکند .باید به جامعه شناسی
و روانشناســی جامعه آگاهی
داشــت تا زمانی کــه چنین
مشکالتی پیدا میشود ،به ریشه
های آن پی برده و آن را معالجه
کرد .نه اینکه با یک بیانیه تنش
ها و مشــکالت را بیشتر کرده و
بین مردم دیوار کشــید .این کار
سالمتی یک جامعه را بیشتر در
معرض خطر قرار میدهد.
یادآوری میشود آقای رائف بداوی،
اهل عربســتان بخاطر داشتن
وبالگ و مخالفت با سیاست های
عربستان به دهسال زندان و هزار
ضربه شــاق محکوم شده بود.
پنج سال حبس او در  16ژوئن
تمام شد.همسر و سه فرزند او در
شربروک (کبک) زندگی میکنند.
آنها هفته گذشته با اعالم بیانیه
ای باز هم از جاســتین ترودو و
فیلیپ کویاردرخواست کرده اند،
تا برای آزادی او کمک کنند .ولی
در این زمانها عکس العمل خاصی
مشاهدهنمیشود.
گویا این تنها ترامپ نیســت که
وقتی پای فروش اســلحه پیش
میاید ،مســائل حقوق بشــری
نادیــده گرفتــه میشــود .حل
مشکالت جامعه ،با مردم فریبی
و سیاســت یک بام و دو هوائی
بجائینمیرسد.
مسلماً حکومتها و دولتها نبض
جامعــه را با گفتار و عقاید نظیر
نخست وزیر کبک اندازه میگیرند.
در مقابل آنهــا نباید بی تفاوت
باشــیم ،هر اعتراض صلح آمیز
نتیجه میدهد.
-----------------*برای مــن خوانــدن روزنامه
مترو به چند دلیل اســت .اول،
مجانی است! دوم ،خبرها کوتاه
و مختصر نوشــته شــده .سوم،
یک صفحه مخصوص به نظرات
مردم و مقاالت ( 5نفر در هفته)
اختصاصدارد.
چون نظر مردم معمولی منعکس
میشود ،میتوانیم با خواندن آن
به وضعیت جامعه ای که زندگی
میکنیم پی ببریم.

•

 22جون -فیلیــپ جیرالدی کارمند عالیرتبه
ســابق سازمان ســیا ،اخیراً در ســایت The
 American Conservativeمقالــه ای تحت
عنوان آیا روســیه در سیستم انتخاباتی آمریکا
واردشــده (مداخله کرده) است؟ نوشته که در
فیسبوک خود او هم پست شده است:
Was Russia Probing U.S. Electoral
?Systems

او خود جواب می دهد :شاید .ولی مدارک جمع
شده توسط آگاهان حاکی است ،که این مداخله
ای نیست که آنها ادعا میکنند.
این مسئله اخیراً توسط سایت The Intercept
بیشتر شکافته شده است.
اینترســپت توســط گلن گرینوالــد Glenn
 Greenwaldو جرمی اسکیل Scahill Jeremy
بنیان گذاری شــده وحاوی منابع بیشماری از
موضوعات مختلف است که روی مدارکدزدیده
شده و یا درز شده دولتی پایه گذاری شده است،
که شــامل اسناد و مطالب ادوارد اسنودون هم
میباشــد؛ همچنین دارای بعضی گزارشهای
تحقیقی جنائی و جرمهایدولت آمریکاست؛ از
جمله برنامه آدمکشی دولت اوباما است (و مثال
بارز آن نمایــش غیرواقعی عملیات نظامی در
یمن که باعث کشته شدن سرباز آمریکائی شد).
وی می نویسد :در رابطه با جزئیات هک کردن
ایمیلها توسط روسیه ،اخیراً مقاله ای بیرون آمد
و در این رابطه فردی باســم ریالتی لی ویینر
دستگیر شد.
فلیپ جیرالدی ادامه میدهد :مقاله مذکور برای
مــن و امثال من محرکی بود که فکر کنیم که
این برنامه یک تقلب براســاس انگیزه سیاسی
اســت ولی در مقابل کسانی هم هستند که در
مقابل ما قرار گرفته و فکر میکنند که مسکو در
انتخابات ریاست جمهوری اخیر به ترامپ کمک
کرد که او برنده شود.
جیرالدیدر مورد جزئیات این مقاله توضیحاتی
داده و بعــد نتیجه گیری میکند که اظهار نظر
اینترسپت اینست که " اگر همه مواردی که در
گزارش ذکر شده واقعیت داشته باشد ،مسلماً با
آن ادعای موکد والدیمیر پوتین" که کشورش
در انتخابات دخالتی نداشته ،خوانائی نداشته و
در تعارض قرار میگیرد".
در این رابطه ســال گذشــته الیور اســتون،
کارگردان نامــی آمریکایی ،که خود در جنگ
ویتنام بوده و شــاهد نابودی و مرگ و بدبختی
های ناشی از جنگ بوده است ،مصاحبه هائی
با پوتین انجام داده که حدود  20ساعت طول
کشیده و اخیراً براساس آن ،فیلم چهارساعته
ای را در کانــال تلویزیون  HBOنمایش دادند
همچنین در سایتهای مختلف لینک آن آورده
شده اســت .هدف استون نشان دادن واقعیاتی
است که بتواند جلوی کوبیدن بر طبل جنگ،
توسط جنگ طلبان را بگیرد.
در این سری مصاحبه ها پوتین از آمریکا -دائما-
با عنوان شــرکای ما نام میبرد وتاکید میکند
که کشور او نقشی در هک ایمیل ها و انتخاب
ترامپ نداشته.
در مورد اکراین میگوید ،بعد از فروپاشی شوروی
قرار بود که ناتو در کشورهای اقمار شوروی نفوذ
نکند .با وجود این آمریکا در حال حاضردر تمام
آن کشــورها پایگاه نظامی دارد .اخیراً با الحاق
مونته نگــرو به حوزه و قلمرو خود نفوذ خود و

پیمان ناتو را به  29کشور رسانده است .پایگاه
های آمریکا در تمام این کشــورها برقرار است.
زمان فروپاشی شوروی براساس قرارهای میان
مســکو و جیمز بیکر (وزیر امور خارجه آمریکا
در زمان ریگان) این شروط گذاشته شد .ضمناً
دلیل بوجــود آمدن ناتو جلوگیــری از خطر
کمونیسم بود ،که بعد از فروپاشی شوروی علت
وجودی آن بی معنی میباشد.
در مدت شش ماه گذشته تلویزیون ها در برنامه
های خبری دائم به خطرروســیه و دخالت این
کشــور در انتخابات آمریکا اشاره کرده و بحث
دائمی روی این مسئله است.
این مســئله مرا به یاد ســال  2001میندازد
که آمریکا به بهانه یازده ســپتامبر چند هفته
نگذشته بود که به افغانســتان حمله کرد .در
حالی که ربایندگان هواپیماها بیشترشان اهل
عربستان بودند .بعد ،چند ماهی هم بطور دائم
در رسانه ها صحبت از داشتن سالح هسته ای
صدام در عراق شــد و اینقدر تکرار کردند که با
وجود مخالفت صدها هزار نفر در دنیا تجاوز به
عراق عملی شد .و بعد کشتن وحشیانه قذافی
دیکتاتور ،به بهانه بردن دموکراسی پیش آمد و
نتیجه همه اینها نابودی کشورها و کشتار انسانها
و سیل مهاجرین و پناهنده ها است که تا حاال
ادامهداشته.
همین چند روز پیش در خبرها آمار پناهنده ها
 65میلیون نفر گزارش شده است.
در تمام این جنگها مدتی بعد گفتند که اشتباه
کرده اند؛ ولی اعتراف به اشتباه نه باعث میشود
که مردم کشته شــده دوباره زنده بشوند و نه
اینکه آن کشورهای ویران شده به آبادانی قبل از
جنگ برگردد 17 .سال است که آمریکا با وجود
فرستادن نیرو و سالح نظامی هنوز از افغانستان
بیرون نرفته و اخیراً ترامپ دســتور داد نیروی
نظامی بیشتری به افغانستان فرستاده شود.
اینطور که از قرائن پیداست هدف آمریکا ویرانی
کشورهاست؛ نه کمک برای ایجاد دموکراسی و
برای همین هنــوز این جنگ را تمام نکرده به
سراغ کشور دیگر میرود .در چند روز اخیر هم
همینطور که خیلی ها شنیدند تیلرسون وزیر
امور خارجه ترامپ گفته که میخواهد به تغییر
رژیم ایران کمک کند.
در نتیجه جان مککین ســناتور جمهوریخواه
آمریکائی که به جنایتکار بودن شــهرت دارد،
بــا رضا پهلوی و مدتی قبل هم با مریم رجوی
دیداریداشتند.
با این ترتیب هدف رســانه ها و دولت آمریکا
از تبلیغات برعلیه روســیه ،ویا هر کشوری ،در
درجه اول برگرداندن جنگ سرد است؛ که بعد
از فروپاشی شــوروی علت وجودی نداشت .در
مرحله دوم ایجاد یک جنگ دیگر و گســترده
تر برای استفاده سالح هائی است که ترامپ در
اولین مسافرت خارج از کشور خود به سه کشور
خاورمیانه به عربستان فروخت.
مردم باید با آگاهی بر این هدف ها نباید در بازی
های سیاسی جنگ طلبان وارد شوند ،همه ما
باید بکوشیم تا با ایجاد تظاهرات ضد جنگ در
مقابل آمریکا و جنگ طلبان بایستیم ،چرا که
گســترش جنگ های قبلی و یا شروع جنگ
جدید،مساوی است با کشتار بیشتر و نابودی هر
چه بیشتر کره زمین و محیط زیست.
•

دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی ) (CIVILو شرعی
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پاکسازی قومی پنهان در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه

 ١٩ســال پــس از «نکبه» ،های همسایه منجر شد.
اســراییل به موج دومی از
اخراجفلسطینیانازسرزمین جنگجمعیتی
مادریشان اقدام کرده است .بــا آن که در طــول این جنگ
نبردها ســریع و کم شمار بود،
------------------تعداد افراد آواره شده در سرزمین
نويسنده
های فلســطینی اشغال شده به
Munir Nuseibah
(پروفســور حقوق در دانشــگاه صدها هزار تن رسید .بی گمان،
فلســطینی قــدس درشــرق شــمار آنان تناســبی با رویداد
نظامی نداشت.
اورشلیم)
برگردان  :شهبـاز خنی این امر تنها بــا رجوع به زمینه
افراد درگیر در منازعه فلسطین -ایدئولوژیکی که پس از «نکسه»
اســراییل مفهــوم «نکبه» که بر عملیات نظامی ،قانونگذاری و
دقیقا به معنای «فاجعه» اســت اداری اسراییل سایه افکند قابل
را می دانند .این مفهوم اشــاره درک اســت .این را یک جریان
به جنگی اســت که در ســال تاریخی اسراییل که به پژوهشدر
هــای  ١٩٤٧ -١٩٤٩رخ داد و بایگانی های کشور خود در دوران
به رانده شدن بیش از ٨٠درصد «نکبه» پرداخته و نیزدیگرانی که
از مردم فلســطین از سرزمینی درباره میراث نخســتین رهبران
منجر شد که قرن ها بود در آن صهیونیست کار کرده اند نشان
زندگی می کردند و اسراییل در می دهند .اخراج فلســطینی ها
آن مستقر شده بود .درحالی که از ســرزمین شان همواره توسط
«نکبه» در حافظه جمعی مردم رهبران اسراییل به عنوان بخشی
فلسطین نمایانگر رویدادی فاجعه از راه حل مسئله یهود دیده شده
آمیز است ١٩ ،سال بعد با جنگ اســت .از زمانی که صهیونیست
هولناک دیگری دنبال شــد که ها قصد ایجاد یــک «حکومت
موجب آوارگی بین یک چهارم تا یهودی» در سرزمینی کردند که
یک سوم فلسطینی های خارج از در آن اقلیت به شمار می آمدند،
قلمرو تصرف شده توسط اسراییل برهم زدن تعادل جمعیتی به نفع
شد و سرآغاز عصری تازه گردید .ایشان تنها با ترکیبی از شهرک
از آن پــس ،مردمی که در آنجا ســازی های یهــودی و اخراج
ماندند زیر سلطه سنگین اسراییل فلســطینیان از همان زمین ها
زندگــی می کنند .ایــن رویداد امکان پذیر گشت.
«نکسه» نامیده می شود که به هنگامی که جنگ ســال ١٩٦٧
معنای وخیم تر شــدن عمیق و رخ داد ،رهبران صهیونیست در
سریع فاجعه پیشین است .این آن موقعیتی برای اِعمال تغییرات
«نکسه» در طول و از فردای وقوع در ترکیب جمعیتی ،در سرزمین
جنگ بین اسراییل و سه کشور های اشغال شده به طور کلی و
عرب همسایه آن ٦ ،روز به درازا در بخشــی از مناطــق خاص و
کشید و به پیروزی آسان و سریع مشــخص دیدند .درطول جنگ
اسراییل و اشغال سرزمین های و روزهای پس از آن ،بنابر اعالم
تحت حاکمیت یا اداره حکومت منابع مختلف بین  ٢٥٠تا ٤٢٠

ساده زیستی

>> ادامه از صفحه27 :

تجمع وســایل و خردهریز مثل
لنگری اســت که مــا را پایین
میکشد.
مــا همیشــه میترســیم که
وســایلمان را از دست بدهیم،
این تــرس را کنــار بگذاریم ،از
آنها فاصله بگیریــم و ببینیم
چهطور احساس رهایی و آزادی
وجودمان را فرا میگیرد .رهایی
از تنش ،کار بیهوده و وقتگیر و
فعالیتهایغیرضروری.

•

 )۲متـرکز روی چیزهایی که
دوست دارید

برای خودمان و انجام کارهایی که
دوست داریم باقی میماند.
اغلب میگوییــم« :وقت کافی
نداریم»؛ در حالــی که با کمی
مدیریت زمان و دوری از کارهای
غیرضــروری زمانگیر ،خواهیم
توانســت وقت بیشتری برای
فعالیتهایــی که به ســامت
جســم و روانمان بر میگردد،
داشته باشیم .میتوانیم به جای
وقت صرف کردن برای خرت و
پرتهای خانه و انبار ،سفر برویم،
کتاب بخوانیم ،با دوســتانمان
معاشرت کنیم ،ورزش کنیم و …

هنگامــی که زمــان کمتری را •

 )۳دوری از مادیگرایی

صرف نگــهداری از وســایل و
خردهریزها کنیم ،وقت بیشتری وســایل و لوازمــی که مــا را

هزار فلسطینی از خانه های خود
رانده شدند.
این کار با ابزارهای نظامی انجام
شــد و درپی آن اِعمال مقررات
مانع از آن شــد که افــراد رانده
شــده بتوانند به خانه های خود
بازگردند.
«التورن» و «بیت املقدس
شرقی» ،مناطق راهبردی

در طــول جنگ ،اســراییلی ها
فعالیت های راندن فلســطینی
هــا را در مناطقی دارای اهمیت
راهبردی متمرکــز کردند .یکی
از مهم ترین اینهــا اخراج مردم
ســه روســتا در منطقه مرکزی
«التورن» واقع در مرز ژوئن سال
 ١٩٦٧اســراییل با غرب ساحل
غربــی رود اردن بود که  ١٠هزار
غیرنظامی از آنها رانده شــدند.
روی نقشه «التورن» مانند زائده
ای از ساحل غربی رود اردن دیده
می شود .اسراییل در سال ١٩٤٨
موفق به تصرف آن نشده بود .تا
جنگ ســال  ١٩٦٧که اسراییل
مردم آن را اخراج کرد و به فوریت
تمام ساختمان ها را ویران نمود،
روستاها مســکونی بودند .زمین
های متعلق به روستاییان به یک
پارک ملی به نام کانادا تبدیل شد
ودر بخشی از آن نیز یک مجتمع
یهودی نشین ساخته شد.
همچنین ،پس از آن اســراییل
خط آهنــی روی یکــی دیگر
از بخش هــای «التــورن» که
پناهنــدگان از آن اخراج شــده
بودند ســاخت .اخــراج مردم از
مناطق واقع درطــول مرز بین
اسراییل و کرانه باختری رود اردن
شهرک ها و روستاهای دیگری
را نیز دربــر گرفت .ازاین جمله،
«بیت مرسم»« ،بت اوا»« ،هابال»،

«جیفتلیک» و «ال بوری» همه
ویران شدند ( )٣و بخش مهمی
از شهرک «قلقیلیه» نیز تخریب
شــد که  ٨٥٠از مجموع ٢٠٠٠
ســاختمان (آن بنابــر گزارش
فرســتاده ویژه آن زمان سازمان
ملل) ویران گشت.
بر همین روال ،از زمان اشــغال
بیت المقدس شــرقی ،اسراییل
اقــدام به بیرون رانــدن مردم از
محله قدیمی «المغربه» در شهر
قدیمی کرد و ساکنان آن را بی
خانمــان نمود .قــرن ها بود که
خانواده های فلســطینی در این
محله ساکن بودند .مقامات رسمی
اسراییل جنگ را موقعیتی برای
«پاکسازی» این منطقه و گشودن
فضایی در برابر دیوار «ندبه» در
بیت المقدس شرقیدیدند.
همچنین ٤ ،هزار فلســطینی از
محله یهودی شهر قدیمی رانده
شــدند .در این مورد ،خانه های
ایشــان تخریب نشــد ولی بعدا
ســاکنان یهودی جــای آنها را
گرفتند.
آنسوی اردن

منطقه راهبردی دیگــر در دره
اردن قرار دارد که کرانه باختری
رود اردن را از پادشــاهی اردن
هاشمی جدا می سازد.
در طــول جنگ ،اســراییل ٨٨
درصــد از مردم ایــن منطقه را

جابجا کرد .نخستین کسانی که
اخراج شدند ،فلسطینیانی بودند
که پس از جنگ  ١٩٤٨در آنجا
مستقر شده بودند.
ساکنان سه اردوگاه پناهندگان
دراین منطقه کال از آن اخراج و
به سوی اردن رانده شدند .نیمی
از جمعیت باقیمانده فلسطینی
بومی نیز به همین سرنوشــت
دچار شــدند .درسطح وسیع تر،
در فردای جنگ ،اسراییل اقدام به
اخراج حدود  ٢٠٠هزار فلسطینی
کرد و آنها را با اتوبوس به آنسوی
مرز اردن فرســتاد .اتوبوس ها از
بیت المقدس و اماکن دیگر کرانه
باختــری رود اردن عزیمت می
کردند.
فلسطینی ها پیش از اخراج ناگزیر
از امضای ســندی مبنی براین
بودند که آن محل را «داوطلبانه»
ترک مــی کنند .این امر درمورد
برخی از آنها صادق بود ،اما یک
سرباز اسراییلی که پژوهشگری
به نام «مســلها» از او نقل کرده،
گواهی می دهد که بخش عمده
ای از آنها به زور اخراج شده بودند:
«با آن کــه افــرادی بودند که
داوطلبانه رفتند ،شمار عمده ای از
آنها به معنای واقعی کلمه اخراج
شدند .آنها را به امضاء کردن سند
وادار می کردند .من به شما می
گویم که این کار چگونه انجام می
شــد .اتوبوسی از راه می رسید و

 .۵شــادتر!

خریدن چیزهــای غیرضروری
ســوق میدهد .پس از رهایی از وقتــی زندگی را ســاده کنیم،
احاطه کرده در حقیقت در حال این حس اســت که لذت عدم شــادی خود به خــود میآید؛
چون بــه چیزهایی گرایش پیدا
پرت کردن حواس ما از چیزهای تعلق به مادیات را میچشیم.
میکنید کــه برایتان مهمترین
مهمتری اســت .پیامهایی که از •
اند .آشکارا میبینید که همهی
رسانهها و خیلی از افراد میگیریم  .۴آسـودگی خاطر
این اســت که بایــد بیشتر و وقتی اســیر داراییهــای مادی این هیاهوی زندگی ،پر است از
بیشتر پول خرج کنیم تا آرامش میشویم ،برای خودمان دلشوره وعدههای نابهجا؛ مثل ســپری
بیشتری داشته باشیم .احساس و تنش درســت میکنیم چون شکســته که مانعی شده باشد
رضایتی کاذب کــه پس از هر همیشــه نگران از دست دادن جلــوی جریان واقعــی زندگی.
خرید به دست میآید اما دیری آنها هســتیم .با ســادهکردن شادی و خوشبختی را میشود
زندگی ،میتوان وابستگی به این در بهرهوری و کارآمدی پیدا کرد؛
نمیپاید.
مصرفگرایی میتواند مثل یک چیزها را کنار گذاشت ودر نهایت خاطرجمعی رادر تمرکزدوباره بر
مرداب هر روز بیشتر انسان را در یک ذهن آرام و آسوده خلق کرد .اولویتها؛ و لذت رادر کیفکردن
خود فرو ببرد؛ برای همین زندگی آدم هرچه چیزهای کمتری برای از آهستهکردن زندگی.
ســاده احتیاج به یک مبارزه هر نگرانی داشته باشد ،آرامتر است• .
 .۶کاهش ترس از شکست
روزه در برابــر تبلیغاتی دارد که به همین سادگی.
در هرچــه بخواهیــد میتوانید
ما را به ســمت مصرفگرایی و •
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تنها مردان از آن پیاده می شدند.
( )...به ما گفته شده بود که آنها
خرابکار هستند ( )...و بهتر است
کــه از مرزهای ما بیــرون رانده
شوند .آنها نمی خواستند بروند اما
به ضرب لگــد و قنداق تفنگ از
اتوبوس بیرون کشیده می شدند.
آنها هنگامی که جلوی من می
رسیدند ،عمومادر چنان وضعیت
بدی بودند که بــه این که باید
یا نباید ســند را امضاء کرد ،فکر
نمی کردند .این کار برای آنان به
منزله بخشی از روندی بود که به
ایشان تحمیل شده بود.در بیشتر
موارد ،خشونتی که در موردشان
بــه کار برده می شــد از دید ما
نتیجه مطلوب به بــار می آورد.
فاصله بین نقطه مرزی ای که ما
در آن بودیــم و پلی که به اردن
می رفت حدود چندصد متر بود.
آنها این فاصله را ترسان و لرزان
می دویدند .نگهبانــان مرزی و
چتربازها همیشه در آنجا بودند.
هنگامی که فردی از دادن دست
خود به من (برای انگشت نگاری)
خودداری می کرد ،آنها می آمدند
و او را به شــدت کتک می زدند.
بعد ،من انگشت او را می گرفتم و
با زور به جوهر آغشته می کردم و
اثر انگشتش را می گرفتم .پس از
آن فرد اخراج می شد.
{>> ادامه در صفحه}30 :

کامیاب شــوید اگر خود را اسیر
تــرس از دســت دادن همــه
داراییهای مادیتان نکنید.
معلوم است که باید کارهای الزم
را کرد تا سقفی باالی سر داشته
باشید ولیدر عین حال بدانید که
از چیزی نباید ترسید؛ جز خود
ترس.

•

 .۷اعتماد به نفس بیشتر

کل ســبک زندگــی حداقلی و
ســاده ،فردیت و اتکا به خود را
تقویت میکند .ایــن اعتماد به
نفس شما را در جستوجو برای
خوشبختــی و کامیابی تقویت
میکند.
(منبع :پرتو)
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ازنازی بپرس!...

الل که باشی،
ز
آمسان در تو
پیداست...

•
برای عشق مبارزه
کن ولی هرگز گدایی
نکن...
•
انسان تنها زمانی حق
دارد به انسانی دیگر از
باال به پائین بنگرد که
ناگزیر است او را یاری
رساند تا روی پای خود
بایستد.
•
رمز خوشــبخت زیستن ،در آن
نیســت که کاری را که دوست
داریم انجــام دهیم؛ بلکه در این
اســت که کاری را که انجام می
دهیمدوستداشته باشیم.
•
ترســوی واقعی از پــرواز نمی
ترسد ،بلکه آن کس که با ترس
پرواز را یاد میگیرد  ،ترسو است.
•
مرگ از پیری نمی آید  ،بلکه با
فراموشی می آید !
•
دوستتدارم نه بخاطر شخصیت
تو ،بلکه بخاطر شخصیتی که من
هنگام با تو بودن پیدا میکنم.
•
اگر کســی آنطور که میخواهی
دوســتت ندارد ،بــه این معنی
نیست که تو را با تمام وجودش
دوست ندارد.
•
دوست واقعی کســی است که
دست های تو را بگیرد ولی قلب
تو را لمس کند.
•
بدترین شکلدلتنگی برای کسی
آن اســت که در کنار او باشی و
بدانــی که هرگز بــه او نخواهی
رسید.
•
هرگز لبخند را ترک نکن حتی
وقتی ناراحتی ،چون هر کســی
امکان دارد عاشق لبخند تو شود.
•
تو ممکن است در تمام دنیا فقط

جنگ شش روزه...
تردید ندارم که دهها هزار تن به
این ترتیب برخــاف اراده خود
اخراج شدند».
بنابــر نظر «نــور مســلها»ی
پژوهشــگر ،این عملیات اخراج
توجه کمی برانگیخت .احتماال
به این خاطر کــه در آن اثری از
عملیات چشمگیر نظامی مانند
«التــورن» یا «قلقیلیــه» نبود.
این امر زمانی در عرصه عمومی
مورد توجه قرار گرفت که حییم
هرتــزوگ ،ســازماندهنده این

www.paivand.ca
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عاشقانه ها...
گزیدۀ حسام (مونتریال)

«فراموش کن»
حمید هیراد
خوشا آن دم که

ب خندیده تویی
مرا باده ی نابی بدی و آن ل
چشم تویی
خوشا آن دم که
دیده تویی
مرا ُدرد شرابی بدی و
ر پسندیده تویی
خوشا آنجا که
لبالب شوم از بوی خواب یا ب تو را دیده منم
خوا

یک نفر باشی ،ولی برای بعضی
افراد تمامدنیا هستی.
•
هرگز وقتت را با کسی که حاضر
نیســت وقتش را با تو بگذراند،
نگذران.
•
آینده چیزی نیست که انسان به
ارث ببرد؛ بلکه چیزی است که
خود آن را می سازد.
•
انســانها همه میخواهند در قله
کوه زندگی کننــد  ،بی آنکه به
خوشبختی آرمیدهدردست خود
نگاهی انداخته باشند.
•
خــود را به فرد بهتــری تبدیل
کن و مطمئن بــاش که خود را
میشناسی ،قبل از آنکه شخص
دیگری را بشناسی و انتظارداشته
باشی او تو را بشناسد.
•
 10درصــد از زندگی چیزهایی
اســت که برای انسان اتفاق می
افتد و  90درصد آن اســت که
چگونه نسبت به آن واکنش نشان
می دهند .
•
کتاب بهترین دوســت انسان و
پیروی کورکورانه بدترین دشمن
ِ
وی است.
•
تصمیمات کوچک را باید با مغز
گرفت و تصمیمــات بزرگ را با
قلب .
•
بدون عشق می توان ایثار کرد اما

بدون ایثار هرگز نمی توان عشق
ورزید .
•
هنر زندگی در اختیار داشــتن
کارتهای خوب نیست؛ بلکه خوب
بازی کردن با کارتهای بد است.
•
انسان تا وقتی فکر می کند نارس
است به رشد و کمال خود ادامه
می دهد و به محض آنکه گمان
کرد رسیده شــده است  ،دچار
آفت می شود .
•
دوستداشتن و مورد محبت قرار
گرفتن بزرگترین لذتدنیا است.
•
هیچکس لیاقت اشــکهای تو را
ندارد و کسی که چنین لیاقتی
دارد باعــث اشــک ریختن تو
نمیشود .
•
زیاده از حد خود را تحت فشــار
نگــذار ،بهترین چیزها در زمانی
اتفاق می افتد کــه انتظارش را
نداری.
•
همیشه افرادی هستند که تو را
می آزارند ،با این حال همواره به
دیگران اعتماد کن و فقط مواظب
باش به کســی که تــو را آزرده
دوباره اعتماد نکنی.
سخنان گابریل گارسیا مارکز
نویسنده کلمبیایی برنده جایزه
نوبل ادبیات

«تضعیف» مداوم مردم فلسطین

در نتیجه ،می تواندید که احترام
نیروهای مسلح اسراییلی به گفته
«مســلها» هدایت شده و با نیت
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..........
«مستم کن»
مو به مو آمده ام
مو به مو آمده ام
حمید هیراد
تار گیسوی تو دیدم
ایمان مرا
من کو به کو آمده ام
ِ
ِ
ام
آمده
او
سمت
عقل مرا
تار گیسوی تو دیدم
ِ
ِ
بچرخ آ در برم
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ِ
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تار گیسوی تو دیدم
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ایمان مرا
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فـــروش مغازه در تهران
یک اوکازیون عالی

فروش  ٤٤متر مغازه نوساز با همه امكانات و پاركينگ اختصاصى آدرس :شريعتى بين طالقانى و سميه
لطفا برای اطالعات بیشتر با تلفن زیر تماس بگیرید( :خانم مدنی)

(416) 948-4317
azjune’15U

>> ادامه از صفحه29 :
اخراج که بعد نخستین فرماندار
نظامی ســاحل غربی رود اردن
شــد ،در ســال  ١٩٩١با افتخار
اعالم کرد کــه کار انتقال ٢٠٠
هزار فلسطینی را بدون سروصدا
و با استفاده از این روش مدیریت
کرده است.
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«تضعیــف» مردم فلســطینی
ســرزمین تازه اشغال شده بوده
است.
نتیجه ایــن امر شــمار زیادی
پناهنــده و آواره جدید بود .پس
از آن کــه اخراج ها انجام شــد،
اســراییل آن را با بــه کارگیری
ابزارهــای قانونی طوالنی کردن
تبعید تقویت کرد .این مقرراتدر
درجه اول علیه همه افراد غایب
در زمان جنگ یا پناهنده و آواره
شده دراثر این جنگ بود که در

آنسوی مرزهای فلسطین اجازه
یافته بودند برای زندگی به خانه
خود برگردنــد .این کار از طریق
برقراری مقــررات جدید اقامت
برای بخش شرقی بیت المقدس،
کرانه باختری رود اردن و نوار غزه
اعالم شده بود و تنها فلسطینیانی
را دربر می گرفت که نامشــان
در سرشــماری انجام شــده در
سرزمین های اشغالی ثبت شده
بود .همه کسانی که اخراج شده
و در خارج بودند عمدا از دریافت
اجازه اقامت محروم شدند .فزون
براین ،فرمانداری نظامی اسراییل
در کرانــه باختــری رود اردن و
غزه فرمــان هایی صادر کرد که

بر مبنای آنها هرگونه ورود بدون
مجوز قبلی به مناطق اشــغالی
غیرقانونی محســوب و مشمول
مجازات هایی از جمله اخراج می
شد.
نتیجه این اقدامــات گوناگون،
طوالنی کــردن آوارگی این افراد
و خانواده هایشان بود .غالب آنها
تاکنون نتوانسته اند به فلسطین
بازگردند .آنها در تبعید اجباری
خود به بســیاری از فلسطینیان
دیگر پیوســته و قربانی چیزی
شــده اند که در محــل «نکبه
دایمــی» نامیده می شــود و به
معنای اقدامــات دایمی اخراج
اســت .این اقدامات شــامل لغو

اجازه های اقامت ،محدودیت در
ثبت مشخصات فرزندان ،تخریب
خانه ها و بسیاری کارهای دیگر
است...
هیــچ صلح منصفانــه ای بدون
ســامان دادن به وضعیت وخیم
پناهنــدگان دو جنگ  ١٩٤٨و
 ١٩٧٦و افراد اخراج شده (پس
از آن از فلســطین توسط رژیم
اسراییل) برقرار نخواهد شد.
مهم تر از این:
صلح تنها درصورتــی می تواند
برقرار و تقویت شود که به منشأ
مشکل که انگیزه های ایدئولوژیک
اسراییل است حمله شود.
•
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iwamontreal@gmail.com

>>

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
ایجاد تشکلهای زنان بر
پایهیمشکالتمعیشتی

ه برساخنت
ربار
سلسله گفتگوها د و متقاطع:
ی ایجابی
برنامه ها

گفتگو با فروغ سمیعنیا
بیدارزنی :چند ســالی اســت
که گفتمان و اقدامات بســیاری
از کنشــگران مدنی از ســطح
انتقــاد و اعتراض فراتــر رفته
اســت .اگر در دهــهی ۱۳۸۰
بسیاری از فعالیتها با گفتمان
«مطالبهمحــوری» صورتبندی
میشــد ،از ابتدای دهه ۱۳۹۰
اشــکال
به تدریج ضرورت ایجاد
ِ
ایجابی کنشگری مدنی برجسته
شده است.
ً
اکنون صرفا نقد و نفی شــرایط
موجود مرکــ ِز ثقل فعالیتهای
جمعی و جنبشی نیست؛ بلکه
برخــی از نهادها و فعاالن مدنی
تالش دارند «برنامههای ایجابی»
را جایگزین اعتراضات ســلبی
کنند.
کنشــگران حوزهها و
دغدغــه
ِ
جنبشهای مختلف به ســمت
فرارفتن از اولویتبندی مطالبات و
خواستهها حرکت کرده و تدوین
برنامهها و ترسیم چشماندازهای
بدیل برای جامعــهای بهتر در
دستور کار قرار گرفته است.
در این میــان ،طراحی و تدوین
چشــمانداز و برنامــهی اجرایی
الجــرم نیازمنــد ارتباطــات
بیشــتر و همچنین پرداختن به
موقعیتهایی است که ستمها و
تبعیضهای چندگانه و متقاطع
در شرایط واقعی ایجاد میکند.
دیگربهسادگینمیتوانمطالبات
زنان را از خواستههای کارگران،
قومیتهــا  /ملیتها ،مســائل
زیست محیطی ،حقوق کودکان،
مطالبات معلمان و دانشجویان و
سایر گروههای فرودست تفکیک
کرد .در جریان تدوین برنامههای

ایجابی ،الزم است به گرهگاههایی
توجه شود که چه در اهداف و چه
در عمل ،فصل مشترک کنشها
و جنبشهای اجتماعی مختلف،
همزمان دیده شود.
---------توگــوی حاضــر بــا فروغ
گف 
سمیعنیا ،فعال حقوق زنان -در
تهران و رشــت -اســت .وی از
جمله کنشــگران کمپین «یک
میلیون امضا برای تغییر قوانین
تبعیض آمیز» بوده و در «کارزار
منع خشونت خانوادگی» فعالیت
میکند .همچنین ،با سایتهای
مدرسه فمینیســتی و بیدارزنی
همکاری کرده و اکنون مسئول
صفحه زنان نشریه «گیالن اوجا»
است.
 شما به عنوان کنشگر حوزهیزنان جهــت مبارزه با تبعیضها
و تحقق برابری ،به طور خالصه
چــه چشــمانداز و برنامهای در
دستور کاردارید؟ به عبارتدیگر،
پیشــنهادات ایجابی شما جهت
ایجاد شرایط بهتر برای موقعیت
زنان چیست؟
•
من به عنــوان فعال حقوق زنان
فکر میکنــم تا ایــن زمان ما
مطالباتــی را در حوزهی برابری
حقــوق زن و مرد و
ایجاد شرایط بهتر برای
زنان در جامعه مطرح
کردهایم .این مطالبات
زمان :یکشنبه  2ژوئیــه
در این حوزهها مطرح
از ساعت  ۱۱صبح تا 13:30
شد و توانست عدهای
در محلدفتر انجمن
از زنــان جامعه را نیز
گــزارش کنفرانسبنیاد
با خود همراه کند اما
پژوهش های زنان در فلورانس
این همراهی چشمگیر
به همــه زنان عالقمند خوش آمد
نشــد و ایــن یکی از
می گوئیم
علتهای عدم تداوم
8043 St Hubert
کنش بــود .در حال
Montréal, QC H2R 2P4
حاضر به نظر من یکی
)(Metro: Jarry
از مسائلی که اهمیت

جلسه اجنمن زنان

آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان
تان میترسید؟ممکن است که شما قربانی خشونت های خانوادگی
شده باشید .آیا به دنبال همزبان میگردید تا شما را یاری کند؟
مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت خانواده های افغان و ایرانی
هست و شما را گام به گام یاری میکند .اگر آرامش خاطر میخواهید
تلفن را بردارید و با شماره 514-274-8117 :با ما تماس بگیرید.

پیدا میکند سازماندهی زنان در
تشکل یا نهادهایی است که این
نهادها در نهایت به فعالین زنان
برای یافتن مطالبات واقعی زنان
جامعه کمک کننــد؛ مطالباتی
که بتواند همراهی و پشــتیبانی
حداکثری زنان جامعه را همراه
داشته باشد.
شخصاً فکر میکنم در جامعهای
که زنان آن شــهروند درجه دو
محسوب شدهاند ،ایجا ِد تشکل
در میان زنان ،سخت و البته در
صورتتشکیل،خودیکموفقیت
محســوب میشــود .پایه این
تشکلها به نظرم باید بر مشکالت
معیشتی و روزمرهی زنان بنیان
نهاده شود؛ مث ً
ال تشکلی از زنان
کارگر یا کشــاورز ،تشــکلی از
زنان کارآفریــن و یا هر چیزی
که مبنای معیشت و مشکالت
آنان را داشته باشد .به نظرم این
موضوع در شرایط فعلی اهمیت
ویــژهای دارد .ما تا کنون تالش
کردهایم از زنــان عادی جامعه
که خانهدار و یا کارگر هســتند
دربارهی مطالباتشان بپرسیم .اگر
با خودمان روراست باشیم زنانی
که عمری رادر خانه گذراندهاند یا
حتی درگیر مشکالت بین محل
کار و خانه بودهاند هنگامیکه با
موضوع مطالبات مورد پرســش
قرار میگیرند عموماً حرف زیادی
برای گفتــن ندارند .در حقیقت
جریان
خواستهها و مطالبات ،در
ِ
یک کار جمعی و تشکل راحتتر
و پختهتر شکل میگیرد و به نظرم
از این راه میتوان گام بزرگی در
جهت رسیدگی به خواستههای
زنان و برابری برداشت.
 در ایــن چشــمانداز و برنامه،جایگاه و نقش ســایر گروههای
اجتماعــی را چگونــه ارزیابی
میکنید؟
•
به نظرم برای تشــکلیابی زنان،
ســایر گروههای اجتماعی چون
معلمــان ،کارگــران و فعالین
ان.جی.او.هــا میتواننــد کمک
شایانی داشته باشند .شناسایی
و پیگیری زنان و لزوم تشــکیل
یــک نهاد جداگانه بــرای آنها
مث ً
ال برای زنان کارگر یا معلم و
کشاورز و… ابتدا میتواند با سایر
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گروههای اجتماعی مطرح و رنسانس زنانه کاری دشوار اجتماعیدیگر ،چه راهکارها
و اقداماتی را در دستور دارید
پــس از آن زمینه برای این
دارد!
رو
پیش
یا پیشنهاد می کنید؟ چگونه
چنین تشــکلهایی فراهم
شــود .همچنین زنان فعال بخشی از پیام خانم گلناز امیندر کنفرانس می تــوان در جهت تدوین
برنامه ای جامع حرکت کرد
در زمینههایدیگر میتوانند بنیاد پژوهش های زنان ایران  -فلورانس
که مســائل ،منافع و چشم
----------------برای تحقق این هدف کمک
قابل توجهــی انجام دهند امســال در بیست و هشتمین کنفرانس اندازهای طیف گسترده ای
و همبســتگی بین فعالین بنیاد گرد هم آمدهایم تا ببینم باردار تولدی از ذینفعان را در بر گیرد؟
زنان و ســایر فعالین انجام دیگر هستیم یا اندیشههای واپسگرایانه •
میشود .فعالین زنان با این ما را به عقب می رانــد .دورۀ نوزایی (که در هنــگام تدویــن برنامه
کار مطالبات معیشتی اقشار اکنوندر زادگاهش فلورانس این کنفرانس ایجابــی اگــر میخواهیم
دیگر را تاییــد میکنند و را برگــزار میکنیم) زمانی آغاز شــد که طیف گستردهای از فعالین
جدا از دیگــران به فعالیت خردگرایی خرافات و باورهای مذهبی را به اجتماعی را بــا خود همراه
نمیپردازنــد .در حقیقت چالش کشید و عقل بشر را جایگزین کتاب کنیم ابتدا باید بــا ارتباط
فعالیــن زنــان میتوانند مقدس ،سنت ،اسقفها و کلیسا کرد؛ زمین گســتردهتر بــا فعالیــن
تبعیضهایی را که به واسطه را از مرکزیت عالــم خارج کرد و به تمام حوزههای دیگــر مطالبات
زن بــودن در هر شــغل و باورهایدوهزار ساله شک کرد و طرحی نو و خواســتهها و ادبیات آنان
صنفی به آنها وارد میشود درانداخت و جنبش مردم ساالری را پدید را بهتر بشناســیم و تالش
به زنان یادآوری کنند و در آورد .اما مردم ساالری حاصل از رنسانس ،کنیم در برنامهای که تدوین
عین حال فعالین اجتماعی فورا عدالت و برابری برای همه به ارمغان میکنیم این خواســتها و
دیگر را بــه کمک بطلند و نیاورد و با نادیده گرفتن زنان مردساالری حتی ادبیــات را نیز تا حد
را بازتولید کرد .اگر رنسانس حق انسان را امکان لحاظ کنیم .برنامهای
همراه آنان باشند.
از خدایان گرفت ،رنسانس زنانه اما کاری که در پاسخ سوال اول بیان
 چــه تجاربــی در زمینه بسیار دشــوارتر در پیش رو دارد؛ چرا که کردم ،راهکار پیشــنهادیتدوین یک برنامه ایجابی با رنسانس زنانه باید حق زن را از ساختارها من بود؛ امــا طبعا میتوان
همکاری سایر کنشگران از و باورهای مردساالرانه بگیرد که در ذهن راهکارهای دیگــری را نیز
دیگــر حوزههای اجتماعی و جان نیمی از جمعیت دنیا جای گرفته پیدا کرد و پیشــنهاد داد.
است.
همینطور برای تدوین برنامه
دارید؟ در این ارتباط
-------------باید داخل کشور را مدنظر
با چه دستاوردها یا
شهال
امسال،
برگزیده
زن
داشــت چون نگاه به خارج
موانعی مواجه بوده
شفیق برنده جایزه لژیون کشــور فعالیــت را از بعد
اید؟
دونور فرانسه بود
واقعی به رسانه میکشاند.
•
این خطر درباره فعالین زنان
آخرین تجربهای که
ورود بــه خانوادههای کارگران و امروز بســیار جدی است چون
داشتیم ایجاد کارزار
منع خشونت خانوادگی بود که معلمان به پشتوانه نیروی فعالین طیف گستردهای از فعالین مطرح
تالش کردیــم از دیگر حوزهها و شنیدن مطالبات و حرفهای جنبش زنان در خارج از مرزهای
نیز فعالین را برای این کارگاهها آنان در حوزه مســئله خشونت ایران زندگــی میکنند و طبعا
جذب کنیم .ارتبــاط با فعالین خانوادگی بــود؛ مکانهایی که شروع هر فعالیتی روی آنان نیز
کارگری ،معلمان و همینطور تا شاید بدون همراهی فعالیندیگر تاثیر دارد .ایــن کار باعث غافل
حدی فعالین حوزه کودک .کار حوزهها از دسترس ما خارج بود .شــدن فعالین داخلی نیز از بعد
با فعالین حــوزه کودک محدود به نظرم عدم همراهی بیشتر آنان واقعی و میدانی فعالیت میشود.
به تهیه مکان از طرف آنها شــد با ما به دلیل آن اســت که ما با همراهــی و همــکاری دوطرفه
و نتوانستیم پیشتر برویم .اما با مطالبات معیشــتی آنان همراه فعالین زنــان با دیگر حوزهها به
فعالین کارگری و معلمان ارتباط نشدهایم و این مورد ممکن است قصد تعریف فعالیت مشــترک
بیشــتری گرفتیــم و تا حدی به ما ضربه بزنــد .این همراهی میتواند زنان را از انزوا خارج کرده
توانستیم این مطالبه را برای آنها باید دوطرفــه باشــد و ما باید و با توجه به اینکه نیروی کمی در
نیز مهم و اساســی نشان دهیم .زمــان و نیرویمان را به گونهای داخل کشور باقی مانده است ،این
هنــوز در پروســهی اجرای کار ســازماندهی کنیم کــه به این همکاری میتواند عالوه بر موارد
قرار داریم اما بزرگترین دستاورد ،ارتباط دو طرفه نیروی بیشتری فوق به قدرتمند شــدن جنبش
داشتن گروهی متشکل از فعالین ببخشیم.
زنانبینجامد.
•
در حوزههای مختلف اســت .از
جمله موارد دیگر ،اســتفاده از  -برای همگرایی و همراهی بیشتر
پتانســیل این جنبشها برای کنشگران حوزهها و جنبش های

PARTICIPATE in our
COMMUNITY

کامیونیتی

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

در فعالیت های اجتماعی :ما رقیب هم نیستیم؛ ما مکمل یکدیگریم!
کپی برداری باعث تضعیف کامیونیتی است! پدیده های نو بیاوریم.
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FINANCE
کیـواننصیرنیا

مشاور مالی و بیمه مورد تایید کانادا
Financial Security Advisor
keivan.nasirnia@investorsgroup.com

در گفتار قبل به مناسبت به پایان
رسیدن سلسله مقاالت "موفقیت
مالــی" که  20شــماره را از اول
آگســت  2016شــامل گردید،
جمالت کلیــدی و مهم مقاالت
مذکور عنوان شد.
بدین ترتیب آنچه طی سلســله
مقاالت موفقیت مالی به رشــته
تحریر درآمد مطالبی اســت که
آگاهی از آنها می تواند در رسیدن
یک فرد کانادایی به موفقیت مالی
بســیار تاثیر گذار باشــد .اما در
این مدت سواالتی که مخاطبان
مقــاالت موفقیت مالی از طریق
ایمیل ارسال نموده و سواالتی که
شرکت کنندگان در سمینارهای
هفتگی مطرح نمودند نشان داد
که چه موضوعاتی بیشتر مد نظر
مخاطبان است.
همانطــور که انتظــار می رفت
پرسوال ترین موضوع مورد نظر
مخاطبانــی که فرزنــد زیر 18
ســال دارند حسابهای پس انداز
و تحصیلی کــودکان در کانادا یا
همان حساب  RESPمی باشد
که در این شماره قصد دارم تا حد
امکان به آن بپردازم .البته سعی
بر این اســت که به نکات مهم و
اصلــی که برای شــما مخاطب
گرامی کاربردی است پرداخته و
از جزییات و پیچیدگی ها حذر
شود.
ضمن ذکر این نکته که RESP
مخفــف عبــارت Registered
Education Saving Plan
می باشد موضوع را با یک سوال
شروع کنم:
چرا داشنت حساب RESP
اهمیت دارد؟

زیرا حســاب  RESPموثر ترین
ابزار برای ایجاد حمایت و امنیت
مالی هنگام ورود فرزند شــما به
مرحلــه تحصیالت تکمیلی می
باشد .این حساب دو ویژگی مهم
دارد:
اول اینکــه کمک مالی بالعوض
دولت به آن سرازیر می شود و
دوم اینکــه تا زمان برداشــت از
حســاب یعنی تا زمان استفاده
از آن بــرای شــروع تحصیالت
تکمیلی ،مالیات سود آن ازدارندۀ
حساب طلب نمی گردد!
حساب  RESPاز جمله حساب
های به اصطالح دولتی محسوب
می شود که بسیاری از موسسات
مالی و بانک هــا آن را ارائه می
دهند .لذا شــما مــی توانید با
مراجعه به هر یک از آنها نسبت
به افتتاح حســاب بــرای فرزند
دلبندتان اقــدام نمایید .افتتاح
کننده حساب می تواند مادر ،پدر
و یا هردو با هم باشند یعنی اینکه
حساب به صورت مشترک و به

نام هر دو نفر باز شود .اما توصیه
می کنم که حســاب به نام مادر
باز شــود تا حداکثر کمک مالی
بالعوض دولت به حســاب واریز
شود .ممکن اســت بپرسید که
دلیل آن چیست؟
دولت قرار کرده که کمک مذکور
را به حساب مراقب و نگهدار اصلی
کودک یا بــه اصطالح Primary
 Caregiverواریز کند و در بیشتر
موارد این مادر است که Primary
 Caregiverمی باشد.
یک راه ساده برای دانستن اینکه
چه کسی Primary Caregiver
می باشد این است که ببینید چه
کســی  Child Tax Benefitرا
برای بچه دریافت می کند .پس
به یاد داشته باشید هر آنکس که
 Child Tax Benefitرا برای بچه
دریافت می کند هم او Primary
 Caregiverاست!
-------------"حساب RESPموثرترین ابزار

برای ایجاد حمایت و امنیت مالی

هنگام ورود فرزند شما به مرحــله
حتصیالتتکمیلیمیباشد".

-------------------بسیار خوب! حاال شما حساب را
افتتاح می کنید اما بایستی قوانین
آن را هــم بدانیــد .البته قوانین
حساب قدری پیچیده است که
سعی می کنم به ساده ترین نحو
آن را توضیح دهم:
عملکرد کلی این حساب به این
صورت است که شما می توانید
هر سال تا ســقف  2,500دالر
به حســاب واریز کنید و دولت
نیز سالیانه مبلغی معادل حدود
30درصد از واریزی شــما را به
صورت بالعوض به حساب اضافه
می کند .ضمن اینکه هر ســال
سود سپرده پس انداز نیز به پول
شما و پول دولت اضافه می شود.
در واقــع در انتهــای هر ســال
موجودی حساب شــما شامل
مبلغ واریزی توسط خودتان به
اضافــه کمک بالعــوض دولتی
به اضافه سود سالیانه حساب می
باشد .شــما می توانید این روند
ســالیانه را تا  18سالگی فرزند
خــود ادامه دهید .شــما در این
مدت به موجودی حساب دست
نمی زنید ،تنها زمانی که فرزند
شــما قصد ادامه تحصیل بعد از
دبیرستان داشته باشد می توانید
از حساب برداشت نمایید.

چند نکته :

• شــما می توانید حساب را با
رقم بسیار کمی حتی با  50دالر
افتتاحنمایید.
• به ازای پولی که به حســاب
واریز می کنیــد دو نوع منفعت

مالی به شــما تعلــق می گیرد:
یکی ســود پول شماســت که
مانند سود یک حساب پس انداز
توسط موسسه مالی و یا بانکی که
حساب رادر آنجا افتتاح می کنید
پرداخت می شود و دیگری کمک
دولت است.
• کمکدولت معموال توسط سه
منبعدولتی مختلف پرداخت می
شــود که هر یک با فرمول ها و
محاسبات جداگانه سهم خود را
به حساب واریز می کنند .مجموع
کمک های منابع دولتی به طور
متوســط به میــزان  30درصد
واریزی شما در همان سال است.
فرض کنید که شــما در ســال
 2017در مجموع مبلغ 2,000
دالر به حســاب واریز می کنید.
کمک دولت حــدود  30درصد
آن یعنی معادل  600دالر خواهد
بود.
• کمک دولت شــامل حداکثر
 2,500دالر از واریزی شــما در
هر سال می شود .یعنی اگر شما
در سال  2017مبلغ  3,000دالر
پس انداز کنید تنها  2,500دالر
آن مشــمول کمک دولتی می
گردد .بنابراین شــما می توانید
هر سال بیش از  2,500دالر نیز
به حســال واریز نمایید که البته
توصیه نمی گردد .همچنین الزم
به ذکر است که مشارکت شما در
کل دوره عمر حساب نبایستی از
 50,000دالر بیشتر شود.
• برای اســتفاده از بیشــترین
کمک دولت باید ســالی 2,500
دالر به حســاب واریز نمایید .در
عین حال الزامی برای مشارکت
هر ســاله و یا حتی الزامی برای
حداقل میزان مشــارکت وجود
ندارد .شما حتی الزامی در نحوه
مشارکت نیز ندارید! یعنی مثال
اگــر قصد واریــز  2,500دالر را
دارید می توانید آنرا یک جا و یا
در قالب مبالغ متفاوت و در ماه
های مختلف واریز نمایید.
مثال :فــرض کنید می خواهید
برای استفاده حداکثری از کمک
دولتــی در ســال  2017مبلغ
 2,500دالر بــه حســاب واریز
نمایید .همانطور که نوشتم می
توانید همه مبلغ را در هر زمانی از
سال به صورت یک جا به حساب
واریز کنید .یا می توانید مبلغ مورد
نظر را در بخش های کوچک تر و
به تدریج به حساب واریز نمایید.
معمول ترین روش این است که
هر ماه مبلغ  208.33$به حساب
واریز نمایید تا طــی  12ماه به
سقف  2,500دالر برسید.
مجددا تاکید می کنم که الزامی
برای پر کردن سقف وجود ندارد
یعنی اگر امسال به جای 2,500
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دالر مثال مبلغ  1,000دالر
به حساب واریز نمایید  30در
صد متوسط کمک دولتی به
همان  1,000دالر تعلق می
گیرد یعنی  300دالر.
-----------"توصیه می کنم همین امروز

حساب  RESPرا برای فرزند
خودافتتاحمنایید!"

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

بهتــرین روش پس انداز
در حساب  RESPچیست؟

اجــازه دهیــد یک ســناریوی
استاندارد را توضیح دهم:
خانواده محترمی به تازگی صاحب
فرزند شــده اند! امروز به یکی از
موسسات مالی یا بانک هایی که
حساب  RESPرا ارائه می دهند
مراجعه نموده حساب را افتتاح
می کنند .همچنین تصمیم می
گیرند که برای حداکثر استفاده
از کمک هــای دولتی از همین
ابتدا به مدت  18ســال ماهیانه
مبلغ  208.33$به حساب واریز
نمایند.
بنابراین اگر تا به حال این حساب
را برای فرزند خود باز نکرده اید
می توانید همین امروز این کار را
انجام دهید حتی اگر چند سال
را نیز از دســت داده اید .به قول
قدیمی ها جلــوی ضرر را از هر
جا که بگیرید منفعت است! نکته
بعدی نحوه استفاده از این حساب
است.

چه زمانی می توانید از
اندوخته حساب  RESPاستفاده
منایید؟

زمانی که فرزند شما آماده رفتن
به مقطــع باالتر از دبیرســتان
گردید زمان اســتفاده قانونی و
برداشــت از حساب است .فرقی
ندارد که به دانشگاه برود یا کالج.
به هر حال بایســتی به مقطعی
باالتر از دبیرستان برود.
-------------"حساب  RESPاز یک نوع معافیت
مالیاتی به نام Tax Deferred
برخوردار است!"

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

موضــوع مالیات سود حساب
چه می شود؟

همانطور که می دانید سود پول
در کانادا درآمد اســت و درآمد
مشــمول مالیات می شــود اما
حساب  RESPمعافیت مالیاتی
 Tax Deferredدارد .یعنی تنها

در زمان برداشت ،مالیات به آن
تعلق می گیرد نه قبل از آن و به
صورت سالیانه .از طرفی حتی در
هنگام برداشت نیز نگرانی مالیاتی
وجود نخواهد داشت زیرا معموال
میزان برداشت سالیانه فرزند شما
در حدی نیســت که مشــمول
مالیات شــود .یادآور می شــوم
که مطابق جدول مالیاتی ســال
 2017درآمــد پایین تر از مبلغ
 11,635$مشمول مالیات نمی
شود.
اگر فرزندم قصد ادامه حتصیل
نداشته باشد چه کنم؟

شــما و به صورت خــودکار از
حساب بانکی شــما به حساب
 RESPانتقال یافته کار شــما را
تسهیلنماید.
• ســعی کنید برای اســتفاده
حداکثری از کمک های بالعوض
دولت سقف  2,500دالر سالیانه
را تا حدامکان پوشش دهید.
• قبــل از ورود فرزنــد خود به
تحصیالت تکمیلی نســبت به
برداشــت پول از حساب RESP
اقدام ننمایید زیرادولت نیز نسبت
به برداشت سهم خود اقدام می
نماید!
• شــما می توانید بیش از یک
حساب  RESPبرای فرزند خود
در موسسات مالی یا بانک های
مختلف باز کنید .اما تمامی آنها
معادل یک حساب محسوب می
گردنــد .به عنوان مثــال اگر دو
حســاب در دو جای مختلف باز
می کنید ،هر دوی آنها از قانون
یک حســاب پیروی می کنند
یعنی اینکه بایستی مجموع هر
دوی آنها در سال به  2,500دالر
برسد .در واقع دولت هر سال به
ازای حداکثر  2,500دالر واریزی
آن سال کمک خود را می دهد.
خواه این مبلغ در یک حســاب
باشــد یا در مجمــوع در چند
حساب!

اگر فرزند شما به هردلیل نخواهد
به مقطع باالتر از دبیرستان برود
می توانید اقدامــات زیر را انجام
دهید:
 .1می توانید صبر پیشــه کنید!
امکان دارد پس از مدتی نظرش
عوض شود! حساب  RESPمی
تواند تا  36سال باقی بماند!
 .2چنانچــه فرزند دیگری دارید
می توانید حساب را به او انتقال
دهید.
 .3می توانید آن را با شرایطی به
حساب بازنشستگی  RRSPخود
انتقالدهید.
.4در نهایت اگر مجبور شدید می
توانید سهم خود را بردارید! البته
دولت نیز سهم خود را بر می دارد
و بدین ترتیب بی حســاب می
شوید!
در پایان امیدوارم توانسته باشم
تصویری روشــن و کاربردی از
•
چند نکته تکمیلی مورد حساب حســاب پس انداز و ســرمایه
:RESP
گذاری تحصیلی کودکان RESP
• هر چه زودتر حساب را افتتاح در قالب یک نوشــتار کوتاه ارائه
دهم .در بخش بعدی به یکی از
نمایید! امروز بهتر از فردااست!
• بهتریــن روش واریز پول به پرطرفدار ترین حسابهای سرمایه
حساب ،واریز به صورت ماهیانه و گذاری و پس انداز در کانــــادا
با استفاده از سیستم  PACمی یعنی حساب
Tax Free Saving Account
باشد .سیستم Pre-Authorise
)(TFSA
 Contributionایــن امکان را به
وجود مــی آورد که هر ماه مبلغ خواهم پرداخت.
•
مشخصی بســته به درخواست

صرافیآپادانا

APADANA
EXCHANGE

حمیدرضا

خلیفی

Tel.: 514-839-7318

1970 Ste-Catherine O,
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"ترقهبــازی"

از هنگامیکه دولت دینی
جمهوری اســامی در ایران استقرار
یافت ،مردم ایران لحظهای از آسایش
و آرامش برخوردار نبودهاند .موجودیت
این رژیم عجین بوده اســت با جنگ،
کشــتار ،اعدام ،ترور ،ترس و اضطراب
دائمی تــوده مــردم از خطراتی که
هرلحظه آنها را تهدید میکند ،توأم با
افزایش فقر ،گرسنگی ،بیکاری و عواقب
اجتماعی فاجعهبار آنها.
آنچه در روز چهارشــنبه  ۱۷خرداد با
حمله تروریســتهای دولت اسالمی
(داعش) بــه مجلــس و محل دفن
خمینی رخ داد و در جریان آن گروهی
از مردم بیدفاع غیرنظامی نیز به قتل
رسیدند ،در قیاس با آنچه چشمانداز و
احتمال وقوع آن در آینده وجود دارد،
ناچیز جلوه میکند .نه ازآنرو که گروه
مرتجع اســامگرای داعش خطری
جدی در ایران محسوب میشود ،بلکه
خطراتدیگری که سازمان ما طی سه،
چهار ســال اخیر ،مدام در مورد آ 
ن به
تودههای مردم ایران هشدار داده است.
پس از شکســت انقالبهای موسوم
به بهار عربی و بحران عقبگرد ناشی
از شکســت ،به همراه رشد و اعتالی
جنبشها و گروههای مرتجع اسالمگرا،
نشــریه کار در مقاالتی که به تحلیل
اوضاع سیاســی خاورمیانه اختصاص
یافت ،تأکید نمود کــه این بحران به
درازا خواهد کشید ،بهدرجات مختلف،
همه کشورهای منطقه را در بر خواهد
گرفت و عواقب وخیمی برای تودههای
مردم این کشورهادر پی خواهدداشت.
روند تحــول اوضاع ،صحــت ارزیابی
ســازمان مــا را نشــان داده اســت.
هماکنون تعدادی از کشــورهای این
منطقه در چنگال جنگهای داخلی
ارتجاعی گرفتارند و برخی در آستانه
این جنگها ،قرارگرفتهاند .این بحران،
فقط نتیجه شکست و عواقب تحقق
نیافتن خواستها و مطالبات کارگران
و زحمتکشــان ،عقبگــرد و عروج
اســامگرایی یا ناسیونالیسم نیست،
بلکه یک عامل تشدیدکننده مهم نیز
دارد کــه دخالت روزافزون قدرتهای
منطقهای و جهانی است .هریک از این
قدرتها ،در تالشاند از این بحران به
نفع مقاصد و اهداف سیاسی و نظامی
خــود بهرهبرداری کنند و رقبای خود
را به عقبنشینی وادارند .دخالتی که
پیوسته ،جنگهای داخلی را تشدید
کرده و آن را به کشورهای دیگر بسط
داده است.
اگــر تمرکز خود را بــر ایران در بطن
ایــن بحران قرار دهیــم ،این واقعیت
بر همگان آشــکار است که جمهوری
اسالمی ایران ،یکی از آتشبیاران اصلی
شعلهور ســاختن جنگهای داخلی
منطقه ،برافروختن نزاع فرقههای شیعه
و سنی در جهت اهداف توسعهطلبانه
پاناسالمیســتی و مداخله نظامی در
عراق ،سوریه ،لبنان و یمن است.
داعشــی که امــروز مظهــر جنایات
بیانتهای اســامگرایان در سراســر
جهان شــده است ،محصول سیاست
تجاوزکارانه امپریالیسم آمریکادر عراق
و دخالت روزافزون سیاســی و نظامی
جمهوری اســامی در جهت تقویت
گروههای اســامگرای شــیعه برای
سرکوب و کشتار سن 
ی مذهبان عراق
است.
با شکست انقالبهای عربی و قدرت
گیریداعشدر عراق و سوریه ،پوشیده
نبود که این گروه مرتجع تالش خواهد
کرد از نارضایتی سن 
ی مذهبان ساکن
ایران ،بهویژهدر استانهای غربی به نفع
خود بهرهبرداری کند و با عضوگیری از
میان آنها ،درگیریهای نظامی را به
درون ایران بکشاند.
ایــن مســئله بهانه و دســتآویزی
شــد برای سیاســت توســعهطلبانه
پاناسالمیســتی جمهوری اسالمی و
این ادعای پوچ که اگر ما در سوریه و
عراق وارددرگیریهای نظامی شدهایم،
برای جلوگیری از نفوذ داعش در ایران
است.
واکنش ســران و مقامات رژیم به این
اقدامداعش ،بهتماممعنا مفتضحانه بود.
به مرکز قانونگذاری رژیم و ســمبل
رهبر اســامگرایان حاکم بر ایران ،در
قلب تهران حمله مسلحانه شد ۱۷ .تن
که اغلب آنها مردم عادی و غیرنظامی
بودهاند ،به قتل رسیدند .بیش از چهل
تن زخمی شــدند .خامنهای اما آن را

نامید.
رئیــس مجلس ،رئیس کمیســیون
امنیت ملــی و سیاســت خارجی و
رئیسجمهوری رژیم نیــز ،این اقدام
تروریستهای داعشی را بیاهمیت و
بزدالنه نامیدند .یک رژیم استبدادی
کــه همــواره بر ســر قــدرت خود
الفوگزاف میگوید ،نمیتواند واکنشی
مفتضحانهتر از این داشــته باشد که
حمله سه داعشی به درون ساختمان
مجلس و درگیری  ۴ساعته را در قلب
تهران "ترقهبازی" و "بزدالنه" بنامد.
این دیگر یک رســوایی تمام و کمال
برای رژیم اســت کــه مرتجعترین و
منفورترین گروه تروریســت اسالمی،
توانسته چنان نفوذیدر ایران پیدا کند
و آنقدر بهسادگی از میان مردم ایران
عضوگیری نماید که وزارت اطالعات
در طول یکی دو سال گذشته ،تقریباً
هر هفته ،تیمهای دونفره و سه نفره را
دستگیر کرده است.
اما مستثنا از ابعاد این قضیه ،سؤالی که
در برابر همه مردم ایران قرار میگیرد،
این اســت که چــرا و چگونه یکی از
مرتجعترین گروههای اسالمگرا ،به نام
داعش ،میتوانــد در مناطقی از ایران
نفوذ پیدا کنــد و از میان جوانان این
مناطق برای پیشبرد اهداف ضد انسانی
خود عضوگیری نماید.
واقعیــت این اســت کــه جمهوری
اسالمی از جهات مختلف باعثوبانی
پیوستن گروهی از جوانان این کشور
به داعش اســت .جمهوری اسالمی از
همان بدو به قدرت رسیدنش در ایران،
برای تضعیف مبــارزه تودههای مردم
کردستان و سرکوب آنها ،تالش نمود
در منطقهای که عمومــاً مرد م دارای
عقاید مذهبی سنی هستند ،گرایشها
و گروههای مذهبی بهویژه بنیادگرایان
ســنی مذهب را در برابر سازمانهای
غیرمذهبی کرد کــه در میان مردم
نفوذ و اعتبار داشــتند ،تقویت کند.
این سیاست که البته در مناطق بسیار
محدودی در کردســتان بــرای رژیم
نتیجهبخش بود ،تــا پیدایش دولت
اسالمی (داعش) نهفقط مشکلی برای
رژیم نبود ،بلکه در خدمت جمهوری
اسالمی و پیشبرد سیاستهای آن بود.
قدرت گیریداعش ،گرایش بنیادگرای
ســنی مذهب کرد کــه در طول این
سالها شکلگرفته و تقویتشده بود،
زمینه مناســبی برای فعالیت داعش
گردید.
اما دالیل عمیقتری نیز برای گرایش
جوانان این مناطــق به داعش وجود
دارد .تبعیــض و نابرابــری مذهبی
که یکــی از ارکان سیاســت دولت
شیعیمذهب حاکم بر ایران را تشکیل
میدهد ،بهغیراز بهاییان کهدر معرض
بیرحمانهترین ســرکوب قرار دارند،
بیشترین فشــار و سرکوب را متوجه
سنیمذهبان در سراســر ایران کرده
است.
عالوه بر این ،مناطقی که سنیمذهبان
در آنها زندگی میکنند ،با ستمگری
ملی نیز مواجهاند .این مناطق ،ازنظر
اقتصادی نیز در زمره عقبماندهترین
مناطــق کشــورند و مردم شــهرها
و روســتاهای آنهــا ،عمومــاً بیکار
و درنهایــت فقــر و بدبختی زندگی
میکنند.
بنابراین در یک چنین شــرایطی که
جمهوری اسالمی ایران به این مردم
تحمیل کرده است ،تعجبآور نخواهد
بود که تعــدادی از مردم این مناطق
بهویژه جوانان بیکار ،فقیــر ،ناآگاه و
عمیقاً مذهبی به داعــش بپیوندند.
همانگونه که تعجبآور نبود گروهی
از مردم نــاآگاه و غــرق در خرافات
مذهبیدر سراسر ایران ،فریب خمینی
شــیاد را بخورند و در خدمت اهداف
ارتجاعی و ضد انسانی او ،حتی خود را
نیز فدا کنند .پس اگر اقدام تروریستی
جوانان ناآگاه مذهبی طرفدار داعش
را محکوم میکنیم ،در وهله نخست،
باید صــد برابر آن رژیــم جمهوری
اسالمی را محکوم کرد که نهتنها خود
پیشقراول اقدامات تبهکارانه داعش
در وحشیگری ،کشــتار ،ترور ،اعدام
در ایران و جهان بوده و هســت ،بلکه
عامل و مسبب رویآوری این جوانان
به داعش است.
اما با تمام این اوصاف باید گفت،داعش
خطری جدی در ایران نیست .چراکه
حتی ســنیمذهبان ایران که فجایع

هو لنا ک
دولت مذهبــی را در ایران تجربه
کردهاندوروزمرهاخباروحشیگریهای
دولت اسالمی (داعش) را نیز میبینند
و میشــنوند ،آگاهتر از آن هستند که
اسیر دولت اسالمی دیگری ،این بار به
نام داعش سنی گردند .داعش البته تا
وقتیکه موجودیتدارد ،میتواند تعداد
بسیار محدودی از جوانان سنی مذهب
ایران را جذب کند ،اما هرگز نمیتواند
در میان تودههای وسیع مردم نفوذ و
پایگاه به دســت آورد .ازاینروست که
میگوییم بهرغم اقدامات تروریستی
طرفداران داعــش در ایران ،این گروه
خطری جدی برای مردم ایران نیست.
تودههای زحمتکش مــردم ایران که
میدانند درنتیجــه دخالت روزافزون
نظامی جمهوری اســامی در دیگر
کشورهای منطقه ،هرسال میلیاردها
دالر حاصــل کار و زحمــت آنهــا،
درراه جاهطلبیهــای طبقه حاکم بر
ایران نابود میشــود و عالوه بر این ،با
ادامه سیاســت خارجی توسعهطلبانه
و افزایــش تشــنجها و مخاصمــات
منطقهای ،خطرات جدیتری آنها را
تهدید میکند ،از مدتها پیش ،حتی
در اعتراضات خیابانــی خود خواهان
پایان یافتن این ماجراجوئیهای رژیم
شدهاند .نارضایتی از این بابت در میان
تودههای مردم ایران وســعت گرفته
است.
رژیم جمهوری اســامی میکوشد،
تروریسم اســامی داعش را در داخل
ایــران ،دســتآویز و توجیه دیگری
بهویژه برای دخالت نظامی و سیاسی
بیشتر در کشورهای دیگر قرار دهد.
خامنهای در ســخنرانی خود ،فرصت
را برای توجیه این سیاســت ارتجاعی
غنیمــت شــمرد و گفــت" :ایــن
حوادث نشــان داد کــه اگر چنانچه
در آن نقطــهای کــه مرکز اصلی این
فتنههاست ،ایستادگینمیکردیم ،ما تا
حاال گرفتاریهای زیادی از این ناحیه
در داخل کشور داشتیم".
آن خطری که بهطورجدی در شرایط
کنونی ،تودههای مردم ایران را تهدید
میکند،دقیقاًدر همینجاست.
جمهوری اســامی مصمم است که
به سیاســت خارجی توســعهطلبانه
پاناسالمیستی خود ،ادامه دهد .این
سیاســت که همراه بــا دخالتهای
نظامــی و سیاســی روزافــزون ،در
کشورهای دیگر منطقه است ،به نحو
روزافزونی تضادهای جمهوری اسالمی
با دیگر دولتهــای ارتجاعی منطقه
و حتی برخــی از قدرتهایجهانی
از نمونه امپریالیسم آمریکا را تشدید
خواهد کرد .همانگونه که در سوریه،
عراق و یمن دیدهایم ،این دخالتهای
جمهوری اســامی ،دولتهای دیگر
مرتجــع منطقه ازجملــه دولتهای
عربی ،بهویژه عربستان سعودی ،ترکیه،
اســرائیل و نیز آمریکا را به دخالت و
مقابله گستردهتر و ایجاد و تقویت دیگر
گروههای ارتجاعی و اسالمی وامیدارد.
هیچگاه رابطه جمهوری اســامی با
مهمترین کشورهای منطقه خاورمیانه
همچون امروز خصمانه نبوده اســت.
ادامه سیاست خارجی توسعهطلبانه و
هژمونیطلبانه جمهوری اسالمی ،این
تضادها را بهشدت حاد کرده است .در
بطن این شــرایط ،درنتیجه به قدرت
رسیدن ترامپ در آمریکا و حمایت او
از رقبای جمهوری اسالمی ،تشنجات
بیشازپیش افزایشیافته است .حال
ببینیم این تشــنجات چــه عواقب
خطرناکی برای تودههای مردم ایران
در پی خواهد داشت؟
واقعیتی که اکنون باید به بر آن تأکید
نمود و وزیر دفاع مرتجع عربســتان
ســعودی بهصراحت به آن اشاره کرد،
کشاندن جنگهای داخلی منطقه به
درون ایران است .در اینجا صحبت از
وقوع جنگ مستقیم میان دولتهای
این منطقه نیست ،بلکه جنگ نیابتی
نظیر ســوریه اســت که تعــدادی از
دولتها بــدون اینکه نیروی نظامی
آنها مستقیماً حضورداشته باشد ،با
حمایت تسلیحاتی و مالی از گروههای
معینی ،سیاست خود را پیش میبرند.
آیــا در ایران چنین شــرایطی وجود
دارد؟ بایــد گفت متأســفانه آری و
همین خطر است که تودههای مردم
ایران را بهطورجــدی تهدید میکند
و درگیریهــای منطقهای جمهوری
اســامی احتمال و امکان آن را مدام
افزایش میدهد.

و ا قعیت
غیرقابلانــکار در ایران ،نارضایتی
عمومی تودههای مردم سراســر ایران
اســت .ایــن نارضایتی کــه واکنش
بهحق تودهی مردم به سیاســتهای
داخلی و خارجی ارتجاعی جمهوری
اسالمی ،پایمال شــدن ابتداییترین
حقوق انسانی ،دمکراتیک و آزادیهای
سیاســی ،فقر ،گرســنگی و بیکاری
میلیونها تن از مردم است ،متأسفانه
تاکنون نتوانسته اســت به درجهای
از رشــد مبارزات ارتقا یابد که بساط
ننگین جمهوری اســامی را از ایران
برچیند و تضادهای داخلی و خارجی
را حل کند.
در طی چندین سال گذشته درنتیجه
تحوالت منطقه  ،فشــارها و اقدامات
ســتمگرانه متعدد رژیم ،گرایشهای
ناسیونالیســتی و مذهبــی به همراه
گروهها و جریانات ناسیونالیســتی و
مذهبی در مناطق مرزی ایران رشــد
کردهاند .در بلوچستان ،گروه موسوم
به جیشالعدل ،به مرحلهای رشد کرده
و تقویتشده است که در چندین ماه
اخیر درگیریهــای نظامی متعددی
داشته و ضربات سنگینی به نیروهای
نظامی رژیم زده است .نفوذ این گروه
بهویژهدر میان جوانان بلوچ پیوستهدر
حال افزایش است.
در خوزستان کهدرگیریهای مسلحانه
در ســالهای اخیــر افزایشیافتــه،
این درگیریها همچنــان ادامه دارد.
جمهوری اسالمیدهها تن از عربهای
خوزستان را به جوخه اعدام سپرد ،با
این پندار که بازور و ســرکوب ماجرا
را خاتمه دهد .امــا همانگونه که در
هفتههــای اخیر شــاهد بودیم ،این
درگیریهــای نظامی بــه مرحلهای
رســیده که یکــی از کالنتریهای
رژیم موردحمله مسلحانه قرار گرفت.
گروههــای فعال در ایــن درگیریها
ناسیونالیســتهای تجزیهطلــب از
نمونه جنبــش عربــی آزادیبخش
األحوازهستند.
در کردستان ،سازمانها و گروههایی
کــه زمانی بــرای خودمختــاری در
کردســتان و دمکراســی برای ایران،
مبــارزه میکردند ،اکنون تحت تأثیر
تحوالت در عراق و سوریه ،گرایشهای
ناسیونالیســتی در آنها شدیداً رشد
کرده است .سازمانهای شناختهشده
در جنبش مردم کردستان که در میان
مردم این منطقه نفــوذ دارند ،اکنون
دست یاری بهســوی آمریکا و حتی
دولتهای مرتجع منطقــه از نمونه
عربستاندراز کردهاند.
در آذربایجان که ظاهــراً آرام به نظر
میرسد ،گرایشهای ناسیونالیستی
به درجهای رشــد کرده که بهسادگی
میتوان حتی در مســابقات ورزشی
دید .رهبــری این ناسیونالیســم در
دســت گروههای تجزیهطلبی است
که وابســته به سازمانهای اطالعاتی
ترکیه ،جمهــوری آذربایجان و دولت
آمریکاست.
با این توضیحات روشن است که این
آمادگی در تقریباً عموم مناطق مرزی
کشور وجود دارد که دولتهای رقیب
جمهوری اسالمی بخواهند با سرازیر
کردن پول و سالح ،جنگهای داخلی
منطقه را به درون مناطق مرزی ایران
بکشانند و اگر چنین اتفاقی رخ دهد،
قطعاً فاجعهای به وقوع خواهد پیوست
که تمام ایران را فرا خواهد گرفت.
جمهوری اسالمی با ادامه سیاستهای
ارتجاعــی داخلــی و خارجــی خود
دارد تودههای مردم ایران را بهســوی
ورطهای هولنــاک و فاجعهای بزرگ
ســوق میدهد .به اوضــاع فاجعهبار
سوریه نگاه کنید و ببینید رژیم حاکم
بر این کشــور و کشــمکش و رقابت
قدرتهای منطقهای و جهانی ،چه بر
سر مردم این کشــور آورده اند .هنوز
فرصت برای رهایــی از فاجعهای که
ارتجاع داخلــی و خارجی ،در تدارک
ایجاد آن است ،باقی است.
کارگران و زحمتکشان ایران میتوانند،
مانع وقوع این فاجعه گردند ،به شرطی
که مصمم شوند ،سرنوشت خود را به
دست بگیرند و با سرنگونی جمهوری
اسالمی و استقرار یک حکومت انقالبی
شورایی ،تمام مطالبات عموم مردم را
به شکل رادیکال عملی سازند و با این
اقدام ابتکار عمل را از دســت ارتجاع
داخلی ،منطقهای و بینالمللیدرآورند.
نشریه کار
شماره ۷۴۳
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سعیدسلطانپوردرآئینۀ«نسلپسازکودتا»
با میهنم چه رفته است
با میهنم چه رفته است
که زندان ها
از شبنم و
شقایق سرشارند
و بازماندگان شهیدان
انبوه ابرهایپریشان سوگوار-
در سوگ الله های
سوخته
می بارند
با میهنم چه رفته است

ناصر زرافشان

با میهنم چه رفته است
که گل ها هنوز سوگوارند

سعید سلطانپور ،گذشته از ویژگی های شخصی
اش  -که شــخصیتی حساس ،جســور ،زالل و
خالق داشــت که هر یک از اینها جداگانه قابل
بررسی اســت -متعلق به نسلی است که وقتی
چشــم باز کرد خود را در جامعه پس از کودتای
 ۲٨مرداد یافت؛ نســلی که بین  ۲٨مرداد و ۲۲
بهمن زندگی کرد و این نسل ،نسلی ویژه است؛
نســلی که بر روی خاکســتر اعدام های پس از
کودتا خود را شناخت ،در فضای یأس و دلمردگی
پس از شکست قد علم کرد مغلوب این فضا نشد،
در همان شــرایط خود را سازماندهی کرد و  -بر
خالف نسل سرگردان ،ســردرگم و افسرده ی
کنونی که چون کشتی بی بادبان به هر سو رانده
می شود -صاحب آرمان بود و برای تحقق آرمان
خود نیز دست به عمل زد.
مهم این نیســت که مبارزه ای که این نسل
بــرای تحقق آرمان های خود کــرد به پیروزی
انجامید یا به شکست .هر مبارزه ی اجتماعی مآالً
به یکی از ایندو نتیجه می انجامد .مهم این است
که جسارت و اراده ی انجام این مبارزه را داشت و
به طور جدی به آن اقدام کرد.
اخیراً در یکی از رسانه های امپریالیستی (که
به طور کامل به بلندگوی جناح فرودست قدرت
تبدیل شــده و در نقش دایه ی دلسوزتر از مادر
سعی دارد در مقابل جناح مسلط روایت درست
و به روز اسالم و شیوه ی «فعالیت مدنی» را به
مردم ایران بیاموزد) نشستی برای بحث پیرامون
جنبش چریک های فدائی خلــق و ارزیابی آن
برگزار شد.
ُلـــب نتیجه گیری از بحث های آن نشســت
ایــن بود که جنبش چریک هــای فدائی خلق
نمی بایســت پا می گرفت زیرا این جنبش به
شکست انجامید! گویی جنبش های اجتماعی
حکایت خرید هندوانه «به شرط چاقو» است یا
پا گرفتن یا نگرفتن یک جنبش اجتماعی امری
انتخابی است و به پسند و تمایل یا عدم تمایل
کسی وابسته اســت .بزرگترین دلیل ناگزیری
یک جنبش اجتماعــی ،واقعیت و وجود آن
است؛ زیرا تا شرایط عینی مشخصی برای شکل
گیری جنبشیدر یک جامعه فراهم نباشد چنان
جنبشــی به وجود نمی آید .اگر پیروز شدن یا
نشدن جنبشی را مبنای این گونه داوری ها قرار
دهیم ،نیمی از جنبش های بزرگ تاریخ «نمی
بایست» پدید آمده باشند؛ زیرا ماالً به شکست
منجر شده اند.
از رژیم کودتا و نسل بین  ۲٨مرداد و  ۲۲بهمن
می گفتم.
از شــهریور  ۲۰تا کودتای  ۲٨مرداد (که تقریباً
معادل سال های  ۴۱تا  ۵۲میالدی یعنی دوران
جنگ جهانی دوم و ســالهای پرآشوب پس از
آن اســت) بریتانیا ابتدا درگیــر جنگ جهانی
و تا چند ســال پس از پایــان جنگ هم عمدتاً
درگیر مسائل داخلی خود بود که از ویرانی ها و
مشکالت اقتصادی و اجتماعی جنگ ناشی شده
بود .همین درگیری قدرت های امپریالیستی با
یکدیگر و فضای بین المللی ناشــی از شکست
نازیسم و فاشیســم و پیروزی اتحاد شوروی در
جنگ حضور اســتعماری و قدرت سرکوب آنها
را در کشورهای جهان سوم برای مدتی تضعیف
و کم رنگ تر ســاخت و موجب ظهور و رشــد
جنبش های ملی و مردمی استقالل طلبانه در
مستعمرات سابق و کشورهای وابسته به آنها شد.
در ایران هم طی ایــن دوره اتفاقاتی افتاده بود.
جنبش ملی کردن نفت یکی از نخستین جنبش
های مردم در کشورهای سه قاره بود برای اینکه
اختیار منابع زیرزمینــی و ثروت های طبیعی
خویش را خود به دست گیرند .اما اکنون جنگ
تمام شده بود و امپریالیست ها به خود آمده بودند
و رفته رفته هم پیمانی متفقین در طول جنگ
جای خود را به صف آرائی قدرت های غربی در
برابر بلوک شــوروی و آغاز جنگ سرد می داد و
بایســتی با مردم ایران نیز بابت آنچه از شهریور
 ۲۰تا آغاز دهه ی  ٣۰در این کشور اتفاق افتاده
بود ،تصفیه حساب کنند .به ویژه که جنگ کمر
اقتصاد بریتانیا را شکسته بود و درآمد هنگفتی
کــه از غارت نفت ایــران از طریق  AIOCعاید
بریتانیا می شد ،برای احیای اقتصاد ورشکسته
این کشور پس از جنگ اهمیت حیاتی داشت و

به عالوه ایاالت متحده هم به عنوان یک نیروی
امپریالیستی تازه نفس ،پس از جنگ تعرض خود
در خارج از قاره آمریکا را آغاز کرده بود .کودتای
انگلیسی -امریکایی  ۲٨مرداد در ایران اولین مورد
برجسته از سلسله تجاوزات و مداخالتی بود که
ایاالت متحده برای براندازی رژیم های کشورهای
گوناگون سه قاره به آنها دست یازید.
این کودتا نه تنها در ایران ،بلکه در دیگر مناطق
جهان هم پیامدها و تأثیرات گسترده ای داشت
در ایران این کودتا اپوزســیون سکوالر کشور را
که از نیروهای چپ و ملی تشــکیل می شد در
هم شکســت و اگر دو دهه و نیم بعد که جامعه
آثار ضربه قبلی را ترمیم و مجددا خواسته های
خود را مطرح ســاخت ،زبــان دیگری جز زبان
مذهب برای بیان این خواســت ها برایش باقی
نمانده بود ،دلیلــش این بود که کودتای بیگانه
بیان سوسیالیســم و ناسیونالیسم را در ایران در
هم شکسته بود.
رژیم کودتا با دستگیری و شکنجه و کشتار حدود
سه هزار نفر از مبارزان چپ و اعدام های دسته
جمعی پی در پی که تا ســال های اعدام روزبه
ادامه داشت چپ را سرکوب کرد و با محکومیت
های نسبتاً سبک دو سه ساله برای بیست و سه
نفر از سرکردگان جبهه ملی هم این جبهه را در
هم شکست .به قول آبراهامیان «فروپاشی جبهه
ملی نسبتاً آسان بود ،زیرا ستون اصلی و مرکزی
آن حــزب ایران ،از تأســیس و ایجاد ســازمان
های مردم نهاد و متشــکل از افراد عادی جامعه
خودداری کرده بود .عملکــرد اصلی این حزب
تأمین وزرا ،مشاوران ،تکنوکرات ها و کارمندان
غیرنظامی برای مصدق بود».
فضای سیاسی و اجتماعی پس از کودتا ،روزهای
سیاه تمســخر و تحقیر میهن پرستی و مردم
دوستی ،فضای سیاه پس از شکست بود که «گرم
رو آزادگان در بند و روســپی نامردمان در کار»
بودند ،فضایی که فی المثل اخوان در «زمستان»
خود آن را توصیف و ترسیم کرده است:
مبارزان چپ دســته دسته به چوخه های اعدام
سپرده می شــدند و مطبوعات رژیم کودتا که
اراذلی از قماش شمس قنات آبادی آنها را اداره
می کردند ،آیین شوهریابی آموزش می دادند.
با اعدام خســرو روزبه در ســال  ۱٣٣۷آخرین
مقاومت های عملی در مقابل رژیم کودتا متوقف
شــد .گردن فرازانی که «نوالــۀ ناگزیر تقدیر را
گردن نمی نهادند» یا تحویل جوخه های اعدام
شده بودند یا در زندان های شهرهای دور دست
تبعیدگاهی به ســر می بردند و آنان که بیرون
مانده بودند برخی در هم شکسته با یأس و انتظار
روزگار مــی گذراندند و برخــی دیگر  -فرصت
طلبان عضو حزب بــاد -به دنبال جبران مافات
بودند.
اما نسلی که سعید به آن تعلقداشت اکنون وارد
دوران نوجوانی و جوانی خود می شد و به تدریج
از آنچه روی داده بود آگاهی می یافت .این نسل
در دهه چهل رفته رفته فضای آمیخته به رعب
و یأس و تمکین دهه پیش را در هم شکست و
با جمع بندی تجارب گذشته هوشمندانهدریافت
که رویارویی با قهر ضدانقالبی نظام حاکم جز با
قهر انقالبی ممکن نیست ودرفش مبارزه قهرآمیز
را بر افراشت.
در مورد قهر تاریخی که نولیبرال ها در دهه های
اخیر مفهوم آن را تحریف و آن را به «خشونت»
فرو کاســته اند تجزیه و تحلیل تجارب تاریخی
و بیان مبانی نظری موضوع در این گفتار کوتاه
ممکن نیســت .اما در خور تأمل است که شبه
نظریه های «ضد قهر» از زرادخانه نظری همان
قدرت هایی در جهان صادر و پخش می شــود
که خود پیشرفته ترین و مخوف ترین افزارهای
اعمال قهر را هر روزه در سراسر جهان علیه مردم
به کار می برند .گویی مقابله قهرآمیز فقط برای
مردم ممنوع اســت .حق گرانسنگی که سعید
سلطان پور و نسل او بر گردن تاریخ ایران دارند را
باید از این دیدگاه بررسی و ارزیابی کرد.
جا دارد این گفتار را با کالم زنده یاد ســلطانپور
به پایان بریم:
بسته در زنجیر ؛ خفته در دهلیز
پلک بگشا ،بالش عادت بدر ،برخیز
تا کران ها ،موج رستاخیز ،طوفان نهایی را
کرده است آغاز و کبوتر بر فراز آسمان باز
در زالل بی نهایت می کند پرواز
خفته در دهلیز؛ بسته در زنجیر
حلقه زنجیرهای سرد سنگین است
پلک بگشا ،خواب ننگین است
لحظه ها با شوق آغاز قیامی سبز می رویند
لحظه ها ،با انتظار انتقامی سرخ می میرند
جام ها ،لب های رنگین خداوندان شب را بوسه می
کارند
بسته در زنجیر ؛ خفته در دهلیز
آفتاب شهر بی آواز ما ،باید
ریشه های روشــنش را در خلیج خون سرخ ما
بلرزاند
باغ فردا ،در دل شب هاست
یاد او و همرزمانش گرامی و جاودانه باد
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استخـــــــدام
یک موقعیت عالی

FREE FRENCH CLASSES FOR IMMIGRANTS

l

)Beginner level (part time
Where: District Parc-Extension
When: From April 3rd to June 18th
For women only: Monday and Wednesday from 9am to 12pm
Mixed group: Monday and Wednesday from 6pm to 9pm
Call NOW for registration or information:

65

%

p

استخدام
کمپانی حمل و نقل

کلینیک دندانپزشکی دکتر شریف نائینی

به چند نفر راننده
و کمک راننده
(پاره وقت یا تمام وقت)
از  15تا 20دالر در ساعت
نیازمندیم.
(متروکــرمزی)
تلفناطالعات:

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

de
rabais
کامپیـوتر استخدام
به چند نفر ویترس
 •Beaucoup de piècنیمه وقت و تمام وقت •
برای کار در کلبه عموجان
و وبسایت
نیازمندیم.
clinique_Soleil@yahoo.com
azjune’15U

C

Dépêche
E vol W eb
خدمات :نرم افزار و
سختافزارکامپیوتر
طراحیوبسایت
Google AdWords,
Facebook Ads, SEO

$

1399

آمادگی برای آزمونهای
مدارس ،دانشگاههاGRE، ،
 GMAT، CEGEPو …
علی صبری کارشناس مهندسی
برق و کارشناس ارشد ریاضی از
دانشگاههای تهران و کوئین کانادا؛
آموزش به زبــانهای
فارسی و انگلیسی
جلسه اول رایگان

azjan01

اجنام کلیه امور ساختمانی
خدمات نوسازی و بازسازی

لطفا با شماره تلفن زیر
تماسبگیرید:

Tel.:514-835-6243
----------------

استخدام

Tel.: 514-484-8072

1

پرستــار1099
$

در خانه -ما و شما -
یا بیمارستان ،همراه با
رفرنس 5،سال سابقه کار
دیپلمهدستیارپرستار
(زویــا)

خدماتمالیاتی

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

1699

ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ
ثبت شرکت و دفترداری

قیمت7
حسابها با نازل ترینmcx

ﺳﺎﻝ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ 
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
514-242-6034
hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

abedi free

azmarU

یک اوکازیون عالی

فروش  ٤٤متر مغازه نوساز با همه امكانات و پاركينگ اختصاصى
آدرس :شريعتى بين طالقانى و سميه
لطفا برای اطالعات بیشتر با تلفن زیر تماس بگیرید( :خانم مدنی)

freeazmar

(416) 948-4317

Magasins
فــا ل

www.pr
TAKE 12 MONTHS TO PAY.. NO INTERE

azjune’15U

)

*Avec tout achat d’un ensemble set de chambre de 7 pièces

آرایشـــــگاه

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

آژانس مسافرتی

اسکای.الن 388-1588 .................................. .
فرنازمعتمدی842-8000................................
ناهیدپاکروان844-873-7191 ....................
سلطـــان488-4000 ....................................
کوتراوکــو594-344 ................................ .
مریمنشاطی647-401-8888.......................
مهری 940-1642 ............................ .T.A.M
همامهر438-228-9266 ............................
یونی گلوب(نسرین)849-7711..................

آموزش رانندگی

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

آموزش موسیقی

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

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

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

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

ALIXتویوتا376-9191.................................
الگانسلیزینگ482-4500..............................

ازدواج

اتو الگانس 482-4500 ...................................
علیپاکنـژاد296-9071...................................
کیوان نصیرنیا466-9381 ..............................

دندانپزشک

شــیخ صالــح366-1509 .......................
لی لی صمیمی 825-3170 .......................... .
شریف 223-6408 .........................................
آپادانا 933-1719 .............................................
گروه پاسیفیک289-9011 ............................
 5استار585-2345........................................... .
خضر989-2229 ................................................
یونیون موندیال937-5192.......................... .
844-4492 ................................Expert-FX

پزشــکی

ارز

امالک و مسکن

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

اجنمن 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

toendofmay2010P

داروخــانه

بیمه و مشاور مالی

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

تاکـسی

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

تبلیغات

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

تدریس خصوصی

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

ترجمه

نغمه سروران889-8765 ............................ .
دارالترجمه یکتا439-8501 ......................... .
محمودایزدی745-0318 ............................ .
شهریاربخشی624-5609 ............................ .

چاپ و تابلوسازی

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

حسابداریومالیاتی

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

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)

نیـازمنـدی هـای پیوند

M
with any other promotion or discount. Does not apply to previous purchases. See in store for details. Ja
نیماازاگوسترایگان

514-996-9692

•
•
تدریس ریاضیات
وفیــزیک •
توسط مهندس •
•

514-827-6329
514-620-3255

 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

کلیهخدماتساختمانی
بازسازی ،به سازی
کیفیتعالی
نرخ مناسب

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

abaee:azsepfree

Tel.: 514-991-6819

Mailing Address:
2178 ste- Catherine W.

احمــد

الکترونیک

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



خدمات
ساختمـانی

Tel.: 514-298-1393
Tel.: 514-265-0973

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

Tel.:438-990-6529

College,University
High-Shool

STORES
فارسی
تدریس

azjulyU

شانس اول را به آنها
بدهید!

PAIVAND

کالسیک ،پاپ و ایرانی در سطوح
مبتدی تا پیشرفته
علی صبری با بیش از  ۲۰سال
سابقهدر نوازندگی پیانو
بهرهگیری از متدهای قدرتمند و
تخصصی برای کودکان ،نوجوانان
و بزرگساالن؛ آموزش به زبانهای
انگلیسی و فارسی

>> کلیه مقاطع:

آموزش فشرده حسابداری
تدریس خصوصی و نیمه
خصوصی حسابداری کانادا
خانم
توسط
غیابى
ورق
فال
تدریس زبان فارسی
مطابق با مطالب و سرفصلهای
ایران
مینا در
Pierrefonds
Saint-Léonard
در وست آیلند
)DVS)Laval
DEP
ساعت تماس  ١٢تا ٢
---------------پناهی 000
داتیس
 Curé-Labتوسط :
000
Pierrefonds
Saint-Léonard
La
15757
Gouin Blvd. W.
6025
Jean-Talon
E.
1877
بعدازظهربوقتمونتریال
استـادحسابداری
پروینعبائی
15757, Gouin Ouest
کالجEst
18
514 620-1890
514
450
688-1891
Lester B. Pearson
بوقت ونكوور
259-1890ظهر
١٢6025,
 Jean-Talonو  ٩تا
Tel.: 514-675-4405
فارسی،
های
زبان
به
مبلغ  ٢٥دالر
كانادا514 620.1890 at
514 259.1890
45
اطالعــــات* All purchases must be paid in full :
time of purchase:
or credit
cards accepted. No spe
فرانسه Interact, cashتلفـــــن
انگلیسی و

٠٩١٢٢٠٨٨٦٥٩

نیازمنــدیها

پیوندمان را حفظ کنیم!

آمــــوزش
نوازندگی پیانو

aznov-jan’17tpshP

فـــروش مغازه در تهران

514-503-7391

حسابـداری

$

MMUNITY

Tel.:438-990-6529

CARWASH

تدریسریاضیات

PARTICIPATE in our
CO

NISSANGABRIELSTJACQUES.COM

خصوصی ریاضی

Tel.: 514-892-5433

کامیونیتی

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

آنیکــس 585-2029 .....................................
کبابسرا 933-0-933 .................................... .
کلبهعموجان484-8072.................................
پاتوقعموجمال933-8866...........................
فاروس270-8437 ......................................... .
یاس483-0303 ........................................... .
کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولی483-0000 ....................................... .
کوپولی(989-8580 ............................... .)2
بیبلوس523-9596...........................................

روانشناسی  /روانکاوی

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

سوپر و فروشگاه

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

ریوسود:

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

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

رستــوران

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!

Tel.: 514-483-7777

Sectionnel
آمــــوزش

به چند نفر کارگر
Tel.: 514-649-9366
(پاره وقت یا تمام وقت)
REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYL
Highschool, College,
DÉCORدر کارواش
برا ی کار
University
فورانیازمندیم:
توسط مدرس و مؤلف کتب 7 mcx
Sectionnel
----------------کمکدرسی
تلفن اطالعات :احمد
با بیش از بیست سال تجربه
نگهداری از عزیزان شما،
Tel.: 514-651-2661
Tel: 438-399-1359
توسط خانم با تجربه،
Pd2june17

ST-JACQUES
به یک نفر فروشنده اتومبیل فورا نیازمندیم.
با شرایط مناسب
وکیل محمد تماس بگیرید:
لطفا با آقای
Sectionnel
)Wakil Mohammad (Rocky
Directeur / Manager
NISSAN GABRIEL ST-JACQUES
7050 Saint-Jacques
)Montréal (Québec

(514) 274-8117

استخدام منشی

S

NISSAN GABRIEL

999$

jusqu’à
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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
649-9366 ................................... EvolWeb

کــــارواش

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

کلینیککایروپرکتیک

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

کتـابفروشی

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

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

گرانیت

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

www.paivand.ca
 آبونه مان گسترده
 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط
جهانبیایید!
تپش دیجیتال223-3336 ........................ .

وبسایت

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

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

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

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

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

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

وکیل دعاوی
ویدیو

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

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

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

حمل و نقل

خشکشویی

شیرینی پزی و قنادی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

عینک سازی

34

گلفروشی

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

لوله کشی
مهاجرت
محضر

موسیقی (جشن ها)

گــودرزی (922-9023 ........... )d-expert
649-9366 ................................... EvolWeb

وام مسکن

بهروزباباخانی606-5626 .......................... .
امیرکفشداران574-4540..............................
تپش دیجیتال223-3336 .......................... .

35

www.paivand.ca
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classifieds
سی
عکا
رز
نیازمندیهای

 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:

SNOWDON

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

Canapé

999

____________________
5655 Sherbrooke W.

امید رایگان از فوریه15

شریف

علیـرضا فخـاریان
999$ 999$
514-996-1620
Sectionnel

Re-Mi

3333 Cavendish, #285
Montreal, H4B 2M5
aznov’15U

3170

Sectionnel

استخدام

azjan15U

کلبــه عموجان

Sectionnel

Canapé

7 mcx

Sectionnel

7 mcx

7 mcx

7 mcx

صرافی
 5ستاره

15757, Gouin514
Ouest
15757,
Gouin
6025, Ouest
Jean-Talon
Est6025,
Jean-Talon
1877,450
boul.
Est 688-1891
Curé-Labelle
boul. Curé-Labelle
3400,
boul.
3400,
E. boul.
Crémazie
boul.
E.
501, boul.
514 620-1890
620-1890
514 259-1890
514 450
259-1890
688-1891
4501877,
466-1892
450
466-1892
514 Crémazie
722-1890
514501,
722-1890
450Harwood
455-9299
450Harwood
455-9299
514 620.1890fullpurchases
514must
620.1890
514
259.1890
514
259.1890
450
688.1891
450
688.1891
514to722.1890
514within
722.1890
450
455.9299
450of 455.9299
* All purchases must be paid in* All
atnsarvaran@hotmail.
time of purchase:
be paid
Interact,
in fullcash
at time
or of
credit
purchase:
cards accepted.
Interact, cash
No special
or creditorders,
cards sale
accepted.
applicable
No special
to inventory
orders,
stocks
sale applicable
only. Purchased
inventory
items must
stocksbeonly.
delivered
Purchased
items
30 days
mustof be
purchase.
deliveredCan
within
not 30
be days
combined
purchase. Can not be combined

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

Tel.: 514-933-0-933

Sectionnel

MagasinsMagasins
Centres de
Centres
liquidation
de liquidation
www.prillo.ca
www.prillo.ca

514-441-4295

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

1399$ 1399

Sectionnel

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
•عضوجامعهمترجمان
عضوجامعه مترجمین کبک
ترجمه
تأیید
ترجمهو
º

»


¼
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¦








کبک و
¦


½



ایران
رسمی
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
رسمی اسناد و مدارک،





¶









¢
£















¢






©



¸




½



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









¦









¦ 



½



Tel.:
514-745-0318
ترجمه
محل:مرکزشهرمونترال
Cell.:
514-246-8486





¢






©



¸




½




نزدیکمترومک-گیل
(514) 675-0694
Location:
)(438
390-0694
12 MONTHS
TAKE
TO
12PAY..
MONTHS
NO INTEREST..
TO PAY..
NO
NOINTEREST..
DOWN
PAYMENT..
NO DOWN PAYMENT..
Downtown
Montreal
STORES TAKESTORES
LIQUIDATIONLIQUIDATION
CENTERS CENTERS
near Pl. des Arts
Pierrefonds
Pierrefonds
Saint-Léonard
Laval
Laval Brossard
Brossard
Montreal
MontrealVaudreuil-Dorion Vaudreuil-Dorion
Call,Saint-Léonard
text or e-mail
for
an
Pierrefonds
Saint-Léonard
Saint-Léonard
Laval
Montréal
Montréal
Vaudreuil-Dorion
15757Pierrefonds
Gouin Blvd.15757
W.
Gouin
6025 Jean-Talon
Blvd.
W. E.60251877
Jean-Talon
Curé-Labelle
E. 1877
Blvd.Curé-Labelle
8100Laval
Taschereau
Blvd. Blvd.
8100
Taschereau
3400 Crémazie
Blvd.
Blvd.
3400
E. Crémazie
501 Harwood
Blvd. Vaudreuil-Dorion
E.Blvd.
501 Harwood Blvd.
appointment

BEN

aznov152104nikpour

Sectionnel

!Dépêchez-vous
!Dépêchez-vous

Canapé

• 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

PrilloPrillo
liquideliquide

Sectionnel

$مترجم $رمسی
DÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONSمترجم رمسی
رمسی
مترجم
$DÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
$
سروران1699$ 1699
نغمه1099
یکتا1099$
1899
1899
699$ 699$
حتویلداری
خاطره
محمودایزدی

اجنام امور ساختمانی

توسط شادی

6565

%%

jusqu’à

999$ jusqu’à
999$

رسمی کبک ،انتاریو و ایران
جامعه
عضو
مترجمانSet
de chambre à partir
Set
de 1099$
de chambre
/ Ensemble
•à
partirsalle
de 1099$
à dîner/ àEnsemble
partir salle à dîner à partir
de 1599$ / Sofas en tissu
deàa
1599$
partir/ de
Sofas
499$
en/tissu
Sofasàaenpartir
cuir de
àa 499$ / Sofas en cuir àa
$
partir
de
699$
/
Sofas
sectionnels
partir
de
699$
en
cuir
/
Sofas
à partir
sectionnels
de 879$ en
/ Sofas
cuir à partir
de 879$ / Sofas
اسناد و مدارک
کلیه
رسمی
ترجمه
•
Sectionnel
rabatables en cuir à partir
rabatables
de 799$ en
/ Consoles
cuir à partir
à partir
de 799$
de 299$
/ Consoles à partir de 299$
de
de
/ Table
à café à partir de/ 299$
Table /àTable
café àdepartir
coin de
à partir
299$de
/ Table
199$de
/ coin à partir de 199$ /
رسمی ،گواهی امضاء و کپی برابر اصل
دعوتنامه
Miroirs
تنظیمà partir de 99$
/ Miroirs
Bureauxà partir
•à
partirdede99$
699$
/ Bureaux
/
à partir de 699$ /
rabais Curio
rabais
à partir de 699$ / Curio
Unitésàmurales
partir deà699$
partir/ de
Unités
499$murales
/ Matelas
à partir de 499$ / Matelas
et sommiers
à partir
de et
299$
sommiers
/ Divansà lits
partir
de 299$
de 699$,
/ Divans
etc.lits à partir de 699$, etc.
فرم ها
انواع
تکمیل
•à partir
Beaucoup de
Beaucoup
pièces
uniques,
de
pièces
etc.
uniques,
کانادا
ایران به
رسمی از
ترجمه
• etc.
• تلفن مستقیم از ایران021-85312009 :
Sectionnel

Re-Mi

879$ 879$

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

فال قهـوه
و ورق

azjly1u

vente
vente

Tel.: 514-481-0671

2299 2299

قابلتوجهخامنها

Tel.: 514-971-3138

آموزش موسیقی برای کودکان از  2تا  8سال
la qualitéla
auqualité
plus bas
au prix
plus bas prix
با مدیریت:

azmay2013hoomanfree

879

Sectionnel

Mega
Mega
825-

tous les Meubles
tous doivent
les Meubles
اساتید برجستهêtre doivent être
آوازتوسط $
آموزش کلیه سازها و $
!vendu
vendu! 7 mcx
7 mcx

514-833-8684

879 999

مجری مراسم
عقد ایرانی

Canapé

آموزشگاه هنری ر  -مــی

توسط :رضا هومن

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

سالنآرایش
با16سال سابقه
در محل شلوغ
بامشتریثابت

Meubles
Meubles
prillo
جواد ایراخنواه
514-prillo

Tel.: 514-812-5662

514 585 - 2345

50 X 70

اوکازیون بی نظیر

5388 Queen Mary Road
60” grand lit 99$
60” grand lit 99$
$
$
$H3X 1V3 $
Montreal
Qc.
Sectionnel
Sectionnel
Sectionnel

ساختمان عینک
 699 699فرهت

صرافی
 5ستاره

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...

ارز

(نبش دکاری )

Salon Farah unisex

عکس های ما تضمینی و
matelas
*Ensemble
et matelas et
*Ensembleآگاهی از جزئیات بیشتر
برای
های
sommier orthopédique
درخواستsommier
متناسب باorthopédique
باشدDream Starبا شماره زیر تماس بگیرید:
Dream
Starمی
ادارات مربوطه

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

info@paivand.ca
) Tel.: 514-996-9692
فنگویندگی

فروش سالن آرایش فرح

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

عکسپاسپورتی
کانادایی:اندازهسرحتما
بایستیرعایتشود
_______
عکسسیتیزنی
اندازه عکس و جزئیاتدیگر
بایستیدقیقباشد
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514-889-8765
com

May 25See
and
26,
2013
only.
May 25 and
26, 2013
only. only.
with any other promotion or discount.
with anyDoes
othernot
promotion
apply toorprevious
discount.
purchases.
Does not See
applyin to
store
previous
for details.
purchases.
January
26inand
store
27,for2013
details.
only.January
26 and
27, 2013
>6007343

*Avec tout achat d’un *Avec
ensemble
tout set
achat
de d’un
chambre
ensemble
de 7 pièces
set de chambre de 7 pièces

514 585 - 2345

>6007343
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راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

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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فروشکلیه بلیت
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www.paivand.ca





ها
کنسرت
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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 حل جدولهای ویژه و عادی:
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باپیوندهمکاریکنید

ري�د خانههاي
تائيان ترجيح
ود دفاع كنند.
و فقر به انتظار

 -10دريافت��ن -س��از
سيمي -چاشني معطر غذا
 -11صدمه -چند شرور-
پارانشيم
 -12مادرب��زرگ -ع��دد
پيشتاز-بيهوده-مجلسجشن
 -13خودرأي -س��رقت-
ديوار قلعه
 -14بيمارس��تاني در
تهران -لزوم امري -س��بكي
در كشتي
 -15تازه به ثروت رسيده-
صيد ماهي از آب با قالب ،تور
يا هر ابزار ديگري
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هماهنگی قبلی الزم است.
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زياد كردن آب
را غرق كنند،
آنها ش�هرك
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 210سنت ژاک غربی >>مترو
واندوم :اتوبوس ،90به مست غرب
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حل جدول عادی شماره 5518
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با ما همکاری کنید.
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Tel.: 514-366-1509
















شنبه
لغایت
دوشنبه
روزهای
ها،
سوژه
گزینش
برای
توجه:



514-247-1732
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(450) 638-7078
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شود:
هماهنگی
لطفا از پیش با تحریریه








 










روزهای دیگر،
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آخرين داش��تهاش همين گله است كه
اگر بفروش��د نميداند فرداي بيگله را
چه كند« .عزتاهلل يوسفي» يكي ديگر
از كشاورزان پشت سد است كه به قول
خودش آواره مسجدسليمان شده است
به ايران ميگويد به تازگي دامهايش را
از طريق كوههاي مختلف وارد روس��تا
كرده است .چون تنها پل ارتباطي را زير
آب بردهاند تا آخرين بازماندههاي پشت
سد هم مجبور به ترك روستاها شوند.
البته مسأله كوهها را كه پيش ميكشد،
ساكت ميشود .ميترسم اين مسير هم
شناسايي و مسدود شود.
او ميگويد اگر بخواهم گوسفندها را
با قايق به روستا بياورم براي سه دقيقه
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توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.
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خطبه

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

خو

آموزشعکاسیبهزبان .. .

www.paivand.ca

عکــس ها و ویدئــوهــای دیجیتــال را
چگونهنگهداریکنیم؟
محافظ خود نگهداری نشده
و به اصطالح «خش» بردارد،
احتمال از بیــن رفتن برخی
فایلهــا در آن وجــود دارد و
روش خیلی مطمئنی نیست.
فراموش نکنید که عمر «دی
وی دی» حــدود  10ســال
است.
•

تعداد پیکســل ،بزرگتر شــدن
سنسورهای دوربینها و نیز ظهور
دوربینهای  ،4Kهر روز بیشــتر
از گذشــته به فضا برای ذخیره
کردن تصاویر نیاز اســت .حتی
جدیدترین کامپیوترها نیز ،فضای
کافی بــرای این حجــم باالی
اطالعات را در اختیار ندارند و بعد
از مدت کوتاهی ،حافظه ی آنها به
سرعت پر میشود .از طرفی باید
فایل تصاویر مهم را نیز آرشیو و
نگهداری کرد.

در ازمنــه ی قدیــم ،عکاســها
نگاتیوها را شماره گذاری کرده و
پس از ثبت نام مشتری بر روی
فایل ،آن را در کشــوها و جعبه
هایی که به همین منظور طراحی
شــده بود ،نگهداری میکردند .با
ظهور عکاسیدیجیتال ،نگاتیو به
تدریج از گردونه خارج شد و فایل
عکس به صورتدیجیتال ذخیره
گردید .همین اتفاق در مورد فیلم
هم اتفاق افتاد و به سرنوشــتی
مشابه دچار شد.
هرچنــد کــه تصویر بــرداری •
دیجیتال ،حجم بسیار کمتری اگر خیلی عکس و فیلم نمیگیرید
از نگاتیو میگیرد ،ولی با باالرفتن و فقط میخواهیــد یک کپی از
همــه ی کارهایتــان
داشته باشید ،میتوانید
تلفناستودیوفوتوبوک:
فایلها را بر روی «دی
(514) 984-8944
وی دی» و یا کلیدهای
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
«یو اس بی» با حجم
WWW.FACEBOOK.COM/
نسبتا باال ذخیره کنید.
STUDIOPHOTOBOOK1
STUDIO.PHOTOBOOK
اینستاگرام:
بدون شک ،حجم این
ن شماره:
روش بســیار محدود
سپشیال ای
ا
جلسهرفعاشکالوتمرین بــوده و فضای آنچنانی
تنظیماتدستیدوربینشمادر«استودیو در اختیار ما نمیگذارد.
فوتوبوک» ،طی دو جلسه به مبلغ 70دالر از طرف دیگر ،چنانچه
(برایهرجلسه)،پرتره،عکاسیدرشب
«دی وی دی» در پاکت
وعکسهایخانوادگی

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

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

روش معمول تر ،اســتفاده از
«هارد دیســک اکســترنال»
اســت که به کامپیوتر وصل
شده و فایلها بر روی آن ذخیره
میشود .هارد دیسکهای موجود
در بــازار حال ،معمــوال دارای
حجمی بین  1تــا « 5ترابایت»
بوده و میتوانند اطالعات زیادی را
در خود جای دهند .برخی از انواع
این هارد دیسکها بسیار کوچک
و در حد ابعاد یک پاسپورت بوده
و براحتی قابل حمل است .حتی
نیازی به اتصال به برق و آداپتور
ندارد .برخی دیگر بزرگتر بوده و
باید آنها را عالوه بر «پورت یو اس
بی» ،به برق نیز وصل کرد.
•

روش دیگــر نگهــداری فایلها
بصورت آنالین یا به اصطالح «ابر
 »Cloudاست.
شرکتهای متعددی وجود دارند
کــه مجانی و یــا در ازای مبالغ
موجهی ،به کاربر اجازه میدهند
از طریق آنالین ،فایلهای خود را
در فضای مجازی ذخیره کرده و
از هر مکانی که به اینترنت وصل
شــود ،بتواند بــه فایلهای مورد
نیاز خود دسترسی داشته باشد.
گوگل نیــز این خدمات را تحت
عنوان «گــوگل درایو» و به طور
مجانی ارائه داده ولی ظرفیت آن
محدود است .برای دسترسی به
فضای بیشتر باید مبالغی را بطور
ســالیانه پرداخت نمود .شرکت
آمازون هم سرویس مشابهی بنام
«آمازون درایو» را در دســترس
کاربــران خود قرار داده اســت.
ویژگی آمازون این است که حجم
ذخیره فایلهای عکس ،بصورت
نامحدود میباشد! این شرکتها،
اطالعات کاربران را در یکی دو
جای دیگر نیز ذخیره کرده که
اگر سرور اصلی به هر دلیلی از
کار افتاد ،سرورهای پشتیبانی،
اطالعات پاک شده را پشتیبانی
و جایگزین کنند.
برخی دیگر از این گونه شرکتها
که خدماتــی اینچنین انجام
میدهند ،عبارتند از:
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Immigration
Updates on

5

Bill C-6

1 0

tone Immigration for
letting us reach this
success, for placing
your trust and loyalty
into our hands, we appreciate every single
one of you.
ast but not least,
we want to thank
Mr. Rahimian at Payvand newspaper for
allowing me to write
a biweekly article in
regards to Immigration updates.
Payvand newspaper
is the only newspaper
we advertise in, in the
past ten years.

L

C

Bill C-6 has passed Royal Assessment, good news for many, this
means as of June 19, 2017, the
provision is repealed.
Applicants are no longer required
to intend to continue to live in
Canada once granted citizenship.
This provides more flexibility to
Canadians, who may need to live
outside of Canada for work or
personal reasons. This provision is
repealed.
Dual citizens living in Canada, who
are convicted of crimes will face
the Canadian justice system like
other Canadian citizens, who break
the law.
Changes expected to take effect
in fall 2017
To apply for Citizenship, applicants
must be physically present in Canada for three out of five years before
applying for citizenship.
Applicants must file Canadian
income taxes, if required to do so
under the Income Tax Act for three
out of five years, matching the new
physical presence requirement.
Applicants may count each day
they were physically present in
Canada as a temporary resident or
protected person before becoming a
permanent resident as a half-day toward meeting the physical presence
requirement for citizenship up to a
maximum credit of 365 days.
Applicants between 18 and 54 must
meet the language and knowledge
`requirements for citizenship

anada beautiful
and young turns
150 years old on July
1, 2017, hope everyone will be joining in
on the many activities
Canada has planned
on this beautiful July
1, the constitution Act
officially proclaimed
Canadian Confederation on July 1, 1867,
initially with four
provinces:
Ontario, Quebec,
Nova Scotia, and New
Brunswick.
---------Keep safe, stay healthy,
and make sure laughter is
in your everyday life.
ترجمه فارسی مقاالت را در
وبسایت ما بخوانید
Maria Cottone Regulated
Canadian Immigration
Consultant
Registered with Quebec
Immigration
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.
com

استفاده کرد که به محض اینکه
فایل جدیــدی بر روی کامپیوتر
و یا موبایل خود ذخیره میکنید،
به طور اتوماتیک ،یک نسخه از
آن کپــی برداری کرده و بر روی
هارد اکسترنال یا «ابر» ذخیره می
نماید.
الزم بــه ذکر اســت که تمامی
روشــهایی که در باال ذکر شد،
دارای ضریب اطمینان نســبتا
 Apple Icloud, Microsoftباالیی بــوده ولی هیچکدام صد
OneDrive
در صد نیست .چنانچه کامپیوتر
حتی میتــوان از نرم افزارهایی و هارد دیســک اکسترنال شما

Trust and success is of the
utmost importance when
choosing an immigration
consultant to work with,
and we have gained this
trust.
As of July 1, 2017 we
have hired a high energetic
young man to bring in new
ideas into the business,
opening new channels, and
who is fluent in 4 languages being, English, French,
Italian, Persian, and on the
road to learning Portuguese
(Brazilian).
Again we thank everyone
from the bottom of our
hearts here at Maria Cot-

به ویروس و بدافزار آلوده شــود،
احتمــال دارد کــه دیگر هرگز
نتوانید به همه ی فایلهای خود
دسترســی داشته باشد .یا حتی
برخی اوقات این گونه وســایل،
بدون هیچ سابقه قبلی و مشکل
فنی ،ناگهان از کار افتاده و بخش
زیادی از اطالعات روی آن از بین
می رود .برخی شرکتهایی وجود
دارنــد که میتوانند قســمتی از
اطالعات روی یک دیسک خراب
را بازیابی کنند ولی معموال هزینه
های گزافی برای این خدمات از

Our Tenth
Year
Anniversary

A

ll of us at
Maria Cottone Immigration
want to thank
our clients for
their loyalty and
support during
our ten years in
the immigration
business.
July 1st, 2017
marks our ten
year anniversary and it comes
without saying that the
Persian community stood
behind us as we launched
our Immigration business
on July 1, 2007.
We at Maria Cottone
Immigration are beyond
grateful to have gained
the trust of so many, with
regards to their future
dreams of immigrating to
Canada and start a new
life.
Today it is with great
pleasure that we are not
only dealing with the Persian community; but with
many other nations around
the world. I can sincerely
say that 50 per cent of our
clientele is Persian without
a doubt, and the rest of our
clients are Arabs from several Arab countries, Italy,
France, Belgium, Dominican Republic, Mexico,
Brazil, many countries in
South Africa, etc., the list
is never ending.
We started off small in a
small office located on St.
Antoine West, 3 years ago
we expanded and moved
our office on Sherbrooke
Street East.
We are beyond grateful to
be able to celebrate this
milestone, to be able to say
we are now established
not only with the Persian
community but many ethnic
communities in Montreal,
across Canada and overseas.

شما مطالبه خواهند کرد و فقط
بخشــی از فایلها بازیابی خواهد
گردید.
نتیجه گیری منطقی این گفتار
این است که ترکیبی از توام موارد
فوق را بــرای ذخیره ی فایلهای
مهم بکار ببریم تا آنها را هیچگاه از
دست ندهیم .احتمال اینکه همه
ی روشــها و ادوات فوق به طور
همزمان از کار بیفتند واقعا ضعیف
و حتی غیر ممکن میباشد.
هارد دیسک تان جاودان!
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بازیکنان تماشاچیان در این
پروژه در نظر گرفته شــده
اســت و برای رفــت و آمد
تماشاچیان خطوط جدید
مترو احداث خواهد شد.
دولت قطر تعهد نموده که
حفاظت و بهزیستی کارگران
ایــن پروژه را بعهــده می گیرد
و آنان را زیر پوشــش بیمه قرار
خواهد داد.

مدیر پروژه استادیومدوحه (قطر)
اعالم کرده است کار ساختمانی
استادیوم در سال  2020به پایان
خواهد رسید .این استادیوم کهدر
 20کیلومتری دوحه ساخته می
شود ،هزینه ای برابر  45میلیارد
دالر در بر خواهد داشت
و  7هزار نفر کارگر در
این پروژه مشغول به کار
می باشند.
وســعت اســتادیوم و
امکانات جنبی آن برابر
یک میلیون متر مربع
خواهد بود که شــامل
چندین رستوران و تئاتر می باشد.
آقای حسن االثوادی Hassan Al
 Thawadiرئیس کمیته برگزاری
فوتبال جــام جهانی قطر اظهار
داشته که در مجموعه استادیوم
بلندگو های بسیار قویو تلویزیون
های عظیم نصب خواهد شد تا
تماشاچیان بتوانند جزئیات تمام
بازی ها از نزدیک دنبال کنند.
همچنین کلیــه امکانات رفاهی

پس از لیونل مسی ،اینک نوبت
یک سوپراستاردیگر است.
رونالدو ،ستاره معروف فوتبال تیم
مادرید اســپانیا و برنده ی چهار
توپ طالیی فوتبال
بخاطرکالهبرداری
مالیاتــی مــورد
ســوءظن اداره
مالیات اسپانیا قرار
گرفته است.
وی متهم است که
بیش از  28میلیون
یورو بابت مالیات بهدولت بدهکار
می باشد.
در صورت اثبات اتهام ،افزون بر
جریمه مالی ،ممکن است رونالدو
برای  3ســال و نیم نیز به
زندان برود که این امر صدمه
بزرگی در زندگی و حرفه ی
وی خواهد داشت.
رونالدودر یک جزیره کوچک
زندگی می کند یکی از بزرگ

استادیـوم80هزار
نفـــری قطر

احتمال زندانی شدن
کریستیانورونالدو

چهارشنبه :قورمه سبزی$ 9.99 ---
INE
پنج شنبه :قیمه$ 9.99 ---
W
R
U
O
Y
E
M
G
جمعه :انتخاب رسآشپز
BRIN YOUR TI
Y
ENJO
شنبه :باقالی پلو با ماهیچه$ 14.99 ---

ترین قهرمانان فوتبال دنیاست
و مفسرین ورزشی معتقدند که
وی برای بدست آوردن پنجمین
توپ طالیی شانس بسیار باالیی
خواهدداشت.
درآمد رونالدو در سال  2016از
بازی فوتبال  93میلیوندالر بوده
و بعالوه در ســال های  2016و
 2017بیش از  35میلیون دالر از
محل تبلیغاتدرآمد اضافهداشته
است.

جوان ترین قهرمان
تنیس بانوان دنیا

خانم جلنا اوستا پنکو

Jelena Ostapenko

بازیکن تنیس  20ساله از کشور
اوکراین با به دست آوردن عنوان
قهرمانی مسابقات روالند گاروس
فرانسه توجه مفسران ورزشی و
برگزار کنندگان این رقابت ها را
به خود جلب نمود
وی با شاراپووا ،تنیس باز روسی
االصل مقایســه می شود که در
سال  2006ســتاره این دوره از
مسابقات بود.
این بازیکن جوان براحتی خانم
سیمونا هالپ ،قهرمان دوم دنیا
را در بازی فینال با نتیجه  3-1و

 6-4شکست داد .گفتنی است
هالپ از ادامه بازی در مقابل وی
انصراف داد.
حرکات سریع و جابجایی جلنادر
زمین سخت و ضربه های حساب
شده و شــدید این بازیکن مورد
توجه و تشویق مسوولین ورزشی
و تماشاچیان قرار گرفت.

ندال ،قهرمان تنیس
بین املللی فرانسه

آقای رافائل ندال ،تنیس باز 31
ساله ی اسپانیایی ،توانست عنوان
قهرمان مسابقات روالند گاروس
را که با شرکت برترین بازیکنان
تنیس جهان برگزار گردید ،از آن
خود کند.
نــدال در بازی فینال
حریــف سوئیســی
خود اســتن واورینکا
را بــا نتیجــه ،6-1
 6-3و  6-2شکست
داد و صاحــب عنوان
قهرمانیگردید.
در این مسابقات بازیکنانی مثل
نواک جوکوویچ از کشور صرب و
اندی موری از انگلستان نتوانستند
به دورهای بعدی برسند.
آقای ندال در جمع مســابقات
خــود از  43بــازی 36 ،بــار
حریفان خود را شکست داده
است و تاکنون  10بار عنوان
قهرمانی اول دنیا را به دست
آورده است.
حضور این بازیکن مقتدر در

اســتادیوم همواره با
تشویق و هیجان
زیاد تماشــاچیان
روبرو شده است.
در سه سال گذشته
وی نتوانســته بود
عنوان قهرمانی را به
دست آورد ،لیکن در
این دوره مســابقات
با آمادگــی کامل و
حرکات بسیار سریع
خصوصــا در مصاف
واورینکا توانســت بار
دیگر عنوان قهرمانی
خود را به ثبت برساند.

(514)585-2029

 -1چلوکباب کوبیده$ 9.99 :
 -2چلوجوجه با استخوان$ 9.99 :
 -3چلوجوجه بی استخوان$ 9.99---:
 -4چلوکباب برگ$ 14.99 -------:
 -5چلوکباب چنجه$14.99-----:
 -6چلوکباب بلغاری$ 16.99-:
 -7چلوکباب سلطانی$ 18.99 --:

**
ش
ن
ب
 -8چلوکباب وزیری$ 13.99 ------:
ه
ش
ب
ها
 -9زرشک پلو با مرغ $ 9.99 --------:شام
و
م
و
رقص و سیقی
پا
غذای روز
یکوبی

6195 St-Jacques H4B 1T7

«منــوی رســتوران آنیکس»
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ورزشـــی...

یادداشتهای«شامپیون»!
وســف تی زهــوش ،از
ی
دیمیترینایرانیانجامعه
ق
یرانی مونتــرال ،قهرمان
ا
یشینتیمملیپینگپنگ،
پ
بیفدراسیونپینگپنگ
مر
،1963
رمان تیم ملــی ایران
قه
چکســولواکی 1976؛
در یوگسالوی ،1965
ورزشــی در کلکته1976؛
خبرنگارکیهــان
شیالمپیکمونتریال1976؛
خبرنگارکیهانورز
فنی داوران تنیس روی
سرپرســت کمیته
یی درتهران 1974؛ مشاور
میزمسابقات آسیا
جهانیدرانگلستان1977
فنیمسابقات

تیم فوتبال ایران در
جام جهانی

با این کــه خبر
کهنه اســت ،اما
هنــوز مــرورش
شــیرین و لذت
بخش است! تیم
فوتبال ایــران به
پیــروزی  2بر صفــر در مصاف
تیم ازبکستان راهی جام جهانی
 2018روسیه گردید .گل های
ایران را آقای ســردار آزمون در
دقیقه  23و آقای مهدی طارمی
در دقیقه  89به ثمر رساندند.
این پیروزی حاصل تالش آقای
کی روش ســرمربی تیم ملی و
انضباط و بازی قوی بازیکنان تیم
ملی ایران بود.
پس از پایان مســابقه هواداران

فوتبال تمام شــهرهای ایران و
سراسر جهان به جشن و پایکوبی
پرداختند و مسوولین ورزشی در
یک کنفرانس خبری از زحمات
چندین ساله ی آقای کی روش
سرمربی و همچنین اعضای تیم
قدردانی کردند.
تیم ملی فوتبــال ایران در کلیه
بازی های مقدماتی جام جهانی
توانست با بازی قوی برتری خود
را در مقابــل بازیکنان حریف به
اثبات برساند.

ــــــــــ

عینک
فرهت

جواد ایراخنواه

____________________
5655 Sherbrooke W.

Tel.: 514-481-0671
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Centracondos.Com
1190 Mackay: Phase2
:اوکازیون عالی

سال2 شارژ کاندو تا
تکس انتقال+

WELCOME TAX

رایگـــان

)(برای ماه جوالی

70%

• CENTRAL AIR CONDITIONG SYSTEM
• FINISHED CEILING (UPTO 9 FEET)
• QUARTZ COUNTER TOP
• KITCHENS CABINETS UP TO CEILING
• TWO ELEVATORS
• ULTRA MODERN GYM OF OVER 1000 SF
• OUTDOOR ROOFTOP SWIMMING POOL AND BBQ CORNER
• ACQ WARRANTY
• SALES OFFICE: 1184 CRESCENT, MONTREAL

100 meters from Concordia
university & 200 meters from
metro: Guy Concordia

NEXT TO CONCORDIA & McGILL UNIVERSITIES
S

E

OR
ST

F

OR

INV

1414 Chomedy #707
Leased,30/6/2019,1650$
1 bedroom
1 bathroom
399,000$

3490 RUE AYLMER
2 BEDROOMS
1 BATHROOMS
1 garage
LEASED 30/4/2017, 1500$
399,000$

FO

RI

1515 Av. DU DOCTEUR-PENFIELD
#602
2 BEDROOMS
2 BATHROOMS
1 garage
599,000$
MOTIVATED SELLER

1700 Boul. RENE-LEVESQUE O
#1006
3 BEDROOMS
2 BATHROOMS
599,000$

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

Safae Lamrani
Residential real estate broker
Royal Lepage Altitude
safaroyallepage@yahoo.com

Cell.: 514-701-9888

کاظم پرتو تهرانی

Cell.: (514) 971-7407

ES

TO
R

S

Cit
1210 Boul. Maisonneuve O # 16C
2+1 BEDROOMS
2 BATHROOM
1 garage
FULLY
FURNISHED
949,000$

NV

yp

ano

ram

ic v

iew
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ه  2جوالی
شنب

خوشمزهترینکباباینتابستان،درجمعدوستان داغداغ

یک

درطبیعتزیبایمونتریالنوشجانکنید!

بزرگ

کوبیده  +جوجه کباب
+ساالد  ۱۰ :دالر

و زیبا
پرشور،شاد وادگی
یک روز یمی و خان ی و...
م
وشیدن
در فضایی ص چای و ن
 Dشهر:
شمزه،
اب خو
ترین J
کب
شاد

ه

Persian
Picnic
! in the PARC

پارکانگرینیون

توجه توجه توجه توجه:

ی پرشیا

مراه با

ایرانی
ا
ن
م
و
ن
ت
ر
ی
ال

دی ج

   محل:

METRO: Angrignon
چند قدمی خروجی پارک
ورودی رایگان:
پارکینگ :شهرداری
برای حمایت از تداوم این
برنامه ها ،غذا و نوشابه را
درمحل بخرید.

info:

514-569-2233
514-258-8186

since3
199

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

   مطمئنترینوسریعترینروش انتقالارز

با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران

since3
2178 Ste-Catherine W. Montreal, QC H3H 1M7 199
ATWATER
Fax: 514-342-9574 روبـروی ادونیس
 Mailing Address:

Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W. H3G 1M6
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Sectionnel

کلینیک مدیکال آلفامدیک






999

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

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

Tel.: (514) 933- 8383

1253Sectionnel
Rue Guy (Metro: Guy)

Sectionnel

UNION MONDIALE

Sectionnel

ﻓﺮزﯾﻦ ﻋﺴﮕﺮي

آرﺷﯿﺘﮑﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺒﮏ

انتقـال ارز

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي
 ﺻﻨﻌﺘﯽ-  ﺗﺠﺎري-  اداري- ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ
  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

 ساعت24 در کمتر از
)(حتی پس از ساعات اداری
 نقل و انتقال سریع ارز
به اقصی نقاط جهان
  تضمینبهتریننرخروز

با کمترین کارمزد
مجهز به کلیه کارت های
   آخرین اطالعات ارز

بانکی ایران

Cell.: 514-944-3279

1699 16991099
169
7 mcx

7 mcx 7 mcx

عینک
فرهت

جواد ایراخنواه

5600 - Upper Lachine
NDG QC H4A - 2A7

____________________
5655 Sherbrooke W.
NDG،

104- 90  اتوبوس-مترو واندوم
info: 514-290-2211

H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

Magasins Magasi

limited time offer

ویزای دبی
تور کارائیب
 تایلند- دبی
از تهران به مونترال

ویژه

رفت و برگشت از

$899

TAKESTORES
12 MONTHS
TAKE
TO
12
P
ST

Pierrefonds
Pierrefonds
Saint-LéonardPie
Pierrefonds
Saint-Léo
15757Pierrefonds
Gouin Blvd. W.
157576025
Gouin
Jean-Talon
Blvd. W.
157
15757, Gouin Ouest
15757,
6025,
GouinJeanOue
514 620-1890
514 620-1890
514
259-1890
514
514 620.1890 * Allat purchases
514must
620.1890
514
259.18
* All purchases must be paid in full
time of purchase:
beInteract,
paid in full
cash
* All
at po

اسپشیال
از مونترال به تهران از

$1120

7 mcx

دومین سه شنبه
هر ماه

STORES

پاییز

Dé

Farzin Asgari, Architect, OAQ
Tel. 514.803.5240
info@architas.ca

7 mcx

 بیژن احمدی:به مدیریت

|

Beau

DÉCOR REST-PALLISER-MI
DÉCOR RES
$
$
$

 سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی30 با بیش از
____________________________________ GUY
1855 Ste-Catherine W. H3H 1M2 (Corner: St- Marc)

Tel.: 514-937-5192

99
jusq

<< pgs. 2

1399$ 1399$ 139

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

E
X
C
H
A
N
G
E

656
999

GUY

سفر به ایران

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

روز7
هفته

   خریدار ارزهای خارجی

بابهترین نرخ روز

$
$
jusqu’à
Sectionnel
Sectionnel
ناهیدپاکروان
info@expertfx.ca

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

Email:

مشاور رمسی وام مسکن

Tel.: 514-996-9692

Published by: PAYVAND comm. inc. Advertising: PAIVAND
Tech.: S. Rezai | H. Harandi | Distribution: Babak V.

باباخانی

v

خدمات ارزی

)
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جنب دانشگاه کنکوردیا

*Avec tout achat d’un ensemble
*Avec tout
setachat
de cham
d’u
اوکازیونعالی

with any other promotion or discount.
with any
Does
other
not promotion
apply to previous
or discount.
with
purc
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