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Bureau de Change

1328

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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فروشاتومبیلهایدستدوم

Tel.: 514-484-8181

از روز
و شب های
زیبا
ی تابستان
مونتریالغ
زمستان د افلنمانید؛ اسپشیال ازمونترال بهتهران
ر
چشم ب
م
ز
ه ه دنی
س
ر می رسد!
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دارالترجمه رمسی یکتــا

مــاره:
ش

در این
خامنهای!
استراتژی
ک آتنا و...
)6
دنا
 )7قتـــل در مونتریال،
ه خبرهای
 )8گزید
ک ،کانادا
گرو ههای
کب
نیروها در
 )10آموزش
گرا
فروریخته
اسالم د «داعش»
صا
اقت
گی دوم...
 )11الب فرهن
 )13انق
تار و پود»
سرت «
 )14کن ریعتی 2 -
 16علی ش
مادام العمر
ری
 )26ام.اس .بیما د شده اید!
تا
 )28به جنگ مع ک سرباز؟
ضر« :کود
)2عمرخ
جنسيتی
 9كليش ههای
)31
موفقیت
 )32آقای بزرگتر...
الی
 )33هیو ی ،مهاجرت
 )36عکاس
و ..

ترجمهرمسی  -دعوتــنامهرمسی

Tel.: 514-439-8501

الیت
صرافی
(خضر)

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

Maryam Nemati

RESTAURANT ONYX INC

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

RESTAURANT ONYX INC

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
بابهترین نرخ روز
1405 Maisonneuve W.

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

 ص25 :

RESTAURANT ONYX INC

Real Estate Broker

Agence Immobilière

مریم خالقی

1361 Greene Avenue
Westmount, Qc H3Z 2A5

(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca

Maryam Khaleghi

Real Estate Broker

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

وحیدخلـجی

ناهیدپاکروان

<< pgs. 2

محضردارومشاورحقوقی

Tel.: 514-439-1444

خدمات ارزی
جنب دانشگاه کنکوردیا

حمیدصدیقکاغذچی
Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

سفر به ایران

NOTAIRE-NOTARY

صرافیآپادانا

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

APADANA
EXCHANGE

حمیدرضا

خلیفی

Tel.: 514-839-7318

GUY

1155 Rene Levesque W. #2500

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

Pointe-claire, Qc H9R 4S2

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

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

و South shore

فیروزهمتیان

6600 Trans-Canada, Suite 750

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

(514) 290-2959

صــرافی  5ستاره

با 25سال سابقه کاری در کانادا

RESTAURANT ONYX INC

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ DAr

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

GUY

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

Pars Plumbing INC
ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰﻭﻧﺼﺐﺷﻮﻓﺎژﭘﺎﺭﺱ

Montreal Qc. H3G 1S6

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

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

ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ

www.ParsPlumbing.ca

1449 St. Catherine W

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

انتقـال ارز

انتقال فوری ارز

لیلیمشعوف،رقصندۀ
جوان و هنرمند از
گروه سیمرغ به
سرپرستینیما
مشعوف ،از فرازهای کاروان
ایرانیان در  150امین سالگرد میالد کانادا

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﻓﺎژ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﻰ

فارکس

1970 Ste-Catherine O,

دکتر شریف نائینی:

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

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.

مشاور امالک در سراسر مونتریال

 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

2
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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
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23
NOUVEAUTÉ:

cours de niveau

intermédiaire pour les étudiants libres.

CarsRToys

www.carsrtoys.ca

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

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

4
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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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نگـاه...

www.paivand.ca

آیا ماجراجوئیهای والیت
مطلقه ایران را به سوی
انفجارهایاجتماعی،جنــگ
و تجـزیه راه خواهد برد؟
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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 ّ

م .آزرم

1328

no.

Vol. 24, July 15, 2017

دوهفته نامه فرهنگی
اجتماعی ،در شرق کانادا
یکم و پانزدهم هر ماه
منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان
آگهی :پیوند

514-996-9692

استراتژی محکوم به شکست خامنهای!
چند نکته برای شروع:
• جامعــه ایــران در اثر تجارب
تاریخی  ۱۵۰ســال گذشــته و
درسهایی کــه از انقالب  ۵۷و
چهار دهه حکومت آغشــته به
فساد و تبعیض مذهبی فقهای
شیعه گرفته به جامعهای هوشیار
و به شدت سیاســی فراروئیده
است.
• امــروز اکثریت قریب به اتفاق
شــهروندان به تجربه دریافتهاند
که نخستین گام در راه رهایی از
چنگال تبعیض و فساد و عقب
ماندگی استقرار دولت و حکومت
برآمده از آرای مردم در انتخابات
آزاد است و این خواست خود را
دردودهه گذشتهدر فرصتهای
مختلف بهویژه در انتخاباتهای
گذشــته با صدایی رســا اعالم
کردهانــد .اکثریت مــردم ایران
میدانند که ایران برای توســعه
اقتصادی و اجتماعی ،کم و بیش
همه عوامل انسانی و طبیعی الزم
را دارد ،مگــر همین مهمترین
شــرط الزم که حاکمیت ملی و
دموکراتیک برآمده از اراده ملی
است.
• در ایــران امــروز مهمترین
مانــع ســمتگیری و حرکت
جامعه ایران در راســتای تحول
دموکراتیک و توسعه سیاسی و
اقتصادی ،نهاد والیت مطلقه فقیه
است .این نهاد و اقلیت کوچکی
از جامعه که منزلت اجتماعی و
منافع اقتصادی خود را وابسته به
آن میبینند در دو دهه گذشته
با تکیه به ارعاب و ســرکوب راه
را بر مطالبات مردم و بهرهبرداری
کشــور از فرصتهای ملی سد
کردهاند.
• از خرداد  ۷۶تا به امروز ،فشار
مطالبات و افکار عمومی جامعه
ایران علیه نهاد والیت مطلقه فقیه
و ابزارهای سرکوب مدام عمق و
گسترش بیشتری پیدا کرده و به
موازات آن پایههای والیت فقیه
فرسوده و متزلزلتر شده است،
چنان که امروز تنها نگهدارنده آن

تفنگ پاسداران است.
• اکثریــت مردم ایران خواهان
دگرگونیهــای خشــونتبار و
قهرآمیز نیستند و برآن هستند
که از راه تالشهای مسالمتآمیز
و صندوقهــای رای راه را بــر
خواستههای خود هموار کنند.
• با این همه هیچکس نمیتواند
پیشبینی کند که اگر نهاد والیت
مطلقــه فقیه همچنــان به زور
ارعاب و خشــونت و سرکوب راه
را بر خواستههای جامعه ایران که
از بیکاری و فقر فزاینده و تبعیض
و فســاد فراگیر در عذاب است،
مسدود ســازد چه پیش خواهد
آمد؟
آیا خود سریها و ماجراجوئیهای
والیــت مطلقــه ایــران را بــه
ســوی انفجارهای اجتماعی که
پیامدهای آن پیشبینی ناپذیر
است ،سوق خواهد داد؟
آیا ایــران را بــه ورطه جنگ با
قدرتهای بینالمللی و منطقهای
که آرزوی تضعیف و حتی تجزیه
ایران را به سردارند و مترصد بهانه
و فرصت برای تحمیل جنگ به
ایران هستند خواهد کشاند؟
آیــا تالشهای مســالمتآمیز
جامعــه مدنــی و جریانهای
اصالحطلب ســرانجام موازنه قوا
را به سود تحول آرام در راستای
خواســتههای مــردم دگرگون
خواهد کــرد و والیت فقیه را به
عقبنشینی اساسی وادار خواهد
ساخت؟
همه ســناریوهای پیش گفته
محتملاند و طبعا وقوع هریک
از آنهــا به ظرفیــت مولفههای
متضــادی بســتگی دارد که در
جهت دادن به ســمت و سوی
تحوالتدخالت میورزند.
در چنین اوضاع و احوالی اســت
که مردم ایران برای چندمین بار
با صدای بلنددر  ۲۹اردیبهشت به
نگرش و سیاست و خصومتهای
داخلی و خارجی پاســخ منفی
دادند و با انتخــاب روحانی که

{>> ادامه در صفحه}28 :
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

پیراشکی

و کلوچه فومنی
عموجان
خاطرات خوش
ایران!

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیــح مهم 1
آخــــرین مهلت!

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

■ توضیــح مهم 2

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

اسپشیال روزانه ما:

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

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

_________
 برای ما بنویسید ،اما...
کوتــاه ،زیباتر است

•

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

•

Distributed Free

Montreal, Quebec, Ville
St-Laurent, South Shore,
Laval, West Island,
& all Surrounding suburbs...
& all Major Cities
Ottawa, Toronto, Vancouver

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

www.aliasgharmassoumi.net

طرح روی جلد :مریم نعمتی
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جامعـــه...

بازهم قتـــل دردناک یک کودک

نسخه مؤثرتری از آموزش ،آگاهیبخشی و
حمایت قانونی از قربانی وجود ندارد
فضای مجازی گام به گام با آتنا
اصالنی حرکت کــرد؛ از روزی
که گم شد تا روزی که به خاک
سپرده شــد .در البهالی نالهها
و همدردیهــا مثل همیشــه
پرســشها و انتقادها هم مطرح
میشوند:
تا کی آتناها و ستایشها؟ تا کی
کمکاری و چشمپوشی؟
ناپدیدشدن آتنا اصالنی ،تجاوز
به او و قتل این دختر  ۷ساله در
پارس آباد مغان (استان اردبیل)
موج گســتردهای در شبکههای
اجتماعــی ایجاد کرده اســت.
موجی شــبیه به آنچه در زمان
قتل ستایش قریشی در خیرآباد
ورامین تهران به راه افتاده بود .این
واقعیت که قربانی در هر دو مورد
کودک بوده است بر واکنشهای
احساسی هم نزد مردم و هم در
دنیای مجازی افزوده است.
در شبکههای اجتماعی ویدیویی
دست به دســت میشود که در
آن مردم خشــمگین بــا فریاد
"بیشرف" مغازهی رنگرزی که
به قتل آتنا اصالنی اعتراف کرده،
حمله میکننــد و آن را به آتش
میکشند.
در کنار خشــم و نفرتی که در

برخی پســتها مــوج میزند،
در کنــار ویدیوهایــی که مردم
در آن خواســتار اعــدام متجاوز
هســتند و در کنار واکنشهایی
که به ضجههــای دردناک مادر
ایــن کودک پــس از باخبری از
سرنوشت فرزندش منتشر شده،
جمعی از کاربــران هم از آنچه
پیشزمینهها و دالیل مینامند،
نوشتهاند.
جای خالی آموزش جنسی

یکــی از نــکات برجســته در
واکنشها به قتــل آتنا اصالنی
انتقاد به نبود آموزش جنســی
مداوم و مؤثر اســت .بســیاری
از کاربــران از تجربیــات خود با
قربانیان خردســالی نوشــتهاند
که نمیدانســتهاند آنچه تجربه
میکنند ،تجاوز اســت .گروهی
دیگر از کودکانی نوشــتهاند که
مورد آزار جسمی و جنسی والدین
خود قرار گرفتهاند؛ کودکانی که
فکر میکنند کتــک میخورند
یــا کودکانی که در کشــاکش
معاملهی بزرگساالن به این بستر
و آن بستر برده میشوند.
صحت و سقم این موارد با توجه
به محدودیتهــای فرهنگی و

اجتماعــی موجــود در ایران و
همچنیــن برخورد سیاســی با
معضالت اجتماعی قابل پیگیری
علمینیست.
اما مواردی که علنی میشــوند
نشــان میدهنــد کــه پدیده
کودکآزاری و رابطهی جنســی
با افــرادی که به ســن قانونی
نرسیدهاند،در عرصههای مختلف
وجود دارد.
در خردادمــاه " ۱۳۹۳تعرض"
ناظمی به  ۶دانشآموز دبستانی
در غرب تهران به صورت رسمی
تأیید شد.
رســانهها به نقل از یک شاکی
نوشتند که مســئوالن حراست
آموزش و پرورش از او خواستهاند
موضــوع را پیگیری نکند ،چون
"چنین اتفاقهایی در آموزش و
پرورش میافتد".
اتهام مشــابه به سعید طوسی،
قــاری معروف ،نمونــه دیگری
است که پدیدههای یادشده را در
عرصهایدیگر برجسته میکند.
گروهــی از کاربران که در پیوند
با پرونده تجاوز به آتنا اصالنی به
لزوم آموزش جنسی پرداختهاند،
از جمله به "سند  "۲۰۳۰اشاره
میکنند که همزمان با انتخابات
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ریاســت جمهــوری دوازدهم
(اردیبهشــتماه  )۱۳۹۶موجی
رسانهای به راه انداخت.
این سند یونســکو که در آن از
جمله به لزوم توســعهی انسانی
و اجتماعی کشــورها پرداخته
شده ،کشورها را دعوت میکند
در مســیر برابری جنسیتی گام
بردارند.
موضوع آگاهیبخشی در زمینه
مسائل جنسی که در سند آمده
بــود ،در هیاهوی سیاســی در
ایران به "آمــوزش خودارضایی
و همجنسگرایی" تعبیر شــد.
این ســند از دســتور کار دولت
جمهوری اسالمی خارج شد.
شــرم و "آبروداری" ،مجرم
و قربانی

اما نشــانهرفتن پیکان انتقاد به
سوی دنیای خارج از خانه ،سلب
مسئولیت از والدینی است که به
مرجع فرزندان،
عنوان نخستین
ِ
در این زمینــه آگاهانه کوتاهی
میکنند .ناآگاهی والدین ،شرم
و خجالت یا ذهنیتی که معتقد
اســت کودکان را بایــد از این
عرصههــا دور نگه داشــت ،به
تشدید معضالتدامن میزنند.
در عین حال حسی که خانواده،
اطرافیــان و جامعه بــه قربانی
منتقل میکنــد ،در واکنش به
ناهنجاریها مؤثر اســت .همین
برخــورد کودکان را از افشــای
کــودکآزاری توســط اعضای

خانواده یا بستگان دور و نزدیک
باز میدارد.
ایــن موضوع مختــص قربانیان
خردسال نیست.
در مواردی از تجاوزهای جنسی
به زنان که علنی شــدهاند ،کم
نبودهاند قربانیانی که با پوشش
و رفتار خود به تحریک متجاوز
متهم شدهاند .یکی از مشهورترین
این موارد موضوع تجاوز به زنان
در یک مهمانی در خمینیشهر
اصفهان در سال  ۱۳۹۰بود.
در آن زمــان خبرگــزاری
دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل

از سرهنگ حســینزاده ،رئیس
آگاهــی اصفهان نوشــت« :اگر
در این حادثــه خانمها حداقل
حجاب را در بــاغ رعایت کرده
بودند ،شاید مورد آزار و اذیت قرار
نمیگرفتند».
در متلکپراکنیها و آزار لفظی و
بدنی زناندر خیابانها هم همین
"استدالل" به گوش میرسد.
این ویدیو کهدر آن "بیحجابها"
در کنار "عرقخورها" مســئول
خشکسالی معرفی میشوند ،هم
شاهدی بر وجود چنین نگاهی
است.
{>> ادامه در صفحه}32 :

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

Voyages Lexus

آژانسمسافرتییونیگلوب

•
•
•
•
•

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

فتوشاپ

نازگل فالح طوسی

نسرین پارسا

________________________________
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

7

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

کبک :افزایش شمار مرخصی استعالجی
چند ســال اســت که شمار
کارکنــان خدمات بهداشــت
و ســامت کــه از مرخصــی
استعالجی استفاده می کنند،
افزایــش یافته اســت؛ ترازی
«مخرب» که بسیاری آن را به
اصالحات «بارت»  -وزیر بهداشت
و درمان  -نسبت می دهند.
رژین لوران رییس فدراســیون
حرفه هایدرمان و سالمت کبک
( )FIQمی گوید« :این امر مخرب
است زیرا کارکنان ما را بیمار می
کند» .یک مــددکار اجتماعی
که می خواهد ناشــناس بماند
می گوید« :نمی توانید وضعیت
زندگی ما را تصور کنید .همه ما
برای این که بتوانیم به کار ادامه
دهیم قرص می خوریم ،چاره ای
جز این کار نداریم».
در واقع ،شــمار کارکنانی که به
خاطر مشکالت سالمت جسمانی
و روانی در مرخصی استعالجی
به سر می برند در سراسر کبک

ساخت مرکز
پژوهشی 53
میلیون دالری
در دانشگاه
کنکوردیا
با بودجه اختصاص یافته توســط
دولت های فدرال و کبک به مبلغ
 52.75میلیــون دالر ،دانشــگاه
کنکوردیــا یک مرکز پژوهشــی
جدید در محوطــه لویوالی خود
واقع در منطقــه ان دی جی می
سازد.
(گازت مونتریال 12 ،ژوییه
.)2017

افزایش یافته است .جف پگلی،
رییس ســندیکای فدراســیون
ســامت و خدمــات اجتماعی
( )FSSS-CSNمــی گویــد:
«ما کوزه گرانی هســتیم که از
کوزه شکســته آب می خوریم».
در مرکــز ســامت و خدمات
اجتماعی مونته رژی شــرقی در
 5سال گذشته شمار پرونده های
گشوده شده  55درصد افزایش
یافته اســت .در استِری و مرکز
دانشگاهی مک گیل هم میزان
افزایش به ترتیب  47و  35درصد
بوده است.
البته ،مشکالت شخصی هم در
سالمت روانی کارکنان اثر دارد،
اما همه دســت اندرکارانی که با

آنها صحبت شــده تأکید کرده
اند که ادغام اصالحی انجام شده
در سال  2015سبب ایجاد این
اختالل بزرگ بوده است .حجم
کار زیاد ،عدم تأمین و فشــار بر
همه کارکنان اثر منفی گذاشته
است .ریشار رفاهی ،مدیر منابع
انسانی مرکز دانشگاهی سالمت
مک گیل می گوید« :این برای ما
مشکلی جدی و ناشی از تغییرات
عمده ایجاد شــده در سه -چهار
سال اخیر است .باید آن را جدی
گرفت».
(تلخیص از ژورنال دو مونتریال،
 11ژوییه )2017

کانادا :کم شدن فاصله عمر
متوسط زن و مرد

میزان عمر متوســط از ابتدای
ســال های دهــه  1980رو به
افزایــش اســت و فاصله عمر
متوسط مردان و زنان به تدریج
کمتر می شود .به گزارش مرکز
آمار کانادا درسال های -2012
 2010تا  2011-2013میزان
امید به زندگــی در مردان 2.4
ماه افزایش یافته و به  79.6سال
رسیده و درمورد زنان نیز با 1.6

ماه افزایش به
 83.8ســال
رسیده است.
درســال های
2011-2013
فاصله امید به
زندگــی زنان
و مــردان 4.2
ســال بــوده
درحالی که درسال های پایانی
دهه  1970این تفاوت بیش از
 7ســال بوده است .مرکز آمار
کانادا این کاهش تفاوت را ناشی
از کم شدن تفاوت میزان مرگ
و میر بیماری های قلبی -عروقی
بین زنان و مردان می داند.
(الپرس مونتریال 12 ،ژوییه
.)2017

صرافــی  5ستاره
2178 Ste-Catherine W.

(514) 846-0221

Tel.: (514) 585-2345

اعالم بیش از 635هزار تعرض جنسی درکانادا

درســال  2014کانادایی
ها بیش از  635هزارمورد
تعرض جنســی را اعالم
کرده اند .به گزارش مرکز
آمار کانــادا  87درصد از
قربانیان این تعرض ها زنان
بوده انــد .درجریان یک
تحقیق عمومی اجتماعی
درمورد امنیت کانادایی ها ،بیش
از  70درصد کل موارد اعالم شده
دستمالی جنسی خالف میل بوده
است .درمورد 30درصد بقیه نیز،
 20درصد شــامل حمله با قصد
تجاوز جنسی و 10درصد تماس
جنسی بدون رضایت طرف مقابل
یا درحالت تأثیرپذیری از الکل و
مواد مخدر بوده است .نتیجه این
تحقیق نشان می دهد که در هر
هزار کانادایی بیش از  15ســاله
 22مورد تعرض جنسی رخ داده
اســت .میزان تعرضات جنسی
درسال  2014به نسبت  10سال
پیش از آن یعنی ســال 2004
تفاوتی نشان نمی دهد .درعین

حال ،شــمار تعرضات جنســی
اعالم شــده به پلیس  20درصد
کاهــش یافته و این نشــان می
دهد که به دلیل مجموعه ای از
دالیل مختلف ،پرونده های پلیس
بازگوی ماهیت واقعیت تجاوزات
جنسی نیســت .درسال 2014
نیز مانند گذشته تعداد کمی از
قربانیان تجاوز جنسی به پلیس
مراجعه کرده اند .به عبارتدقیق
تر ،درسال  2014از هر  20مورد
تجاوز جنسی تنها یک مورد به
شــکایت به پلیــس انجامیده و
این شمار تفاوت چندانی با سال
 2004نــدارد .تجاوز جنســی
به کــودکان و نوجوانان کمتر از

نوشیدن قهوه موجب
طول عمر می شود
فایده نوشــیدن قهــوه از دیرباز
موضوع بحث بوده است .نتیجه
دو پژوهش جدیــد که یکی در
 10کشــور اروپایی و دیگری در
ایاالت متحده انجام شده ،نشان
می دهد که نوشیدن قهوه سبب
طول عمر می شود .با این حال،
پژوهشگران هشــدار می دهند
که این پژوهــش مبنای علمی
ندارد و تنها برپایه تجربی انجام
شده اســت .بنابر داده های این
پژوهش هــا ،به نظر می آید که
مصــرف کنندگانی کــه هرروز
حدود  3فنجــان قهوه ،ازجمله
بدون کافئین ،می نوشند ،طول
عمری بیش از کسانی که قهوه
نمی نوشــند دارند .در پژوهش
انجام شده در اروپا  520هزار زن
و مرد بیش از  35ســاله شرکت
کرده انــد و موضــوع پژوهش
تحقیق درباره ســرطان ناشی از
تغذیه و طول مدت آن  16سال
بوده است .مارک گونتر پژوهشگر
آژانس بین المللی پژوهش درباره
ســرطان می گوید« :ما متوجه

شــدیم که مصرف بیشتر قهوه
میزان خطــر مرگ بــه دالیل
مختلف و بــه ویژه بیماری های
عروقی و گوارشی را کاهش می
دهد» .این بزرگ ترین پژوهشی
اســت که تاکنون درباره مصرف
قهوه انجام شده است .در دنیا هر
روز حدود  2.25میلیارد فنجان
قهوه نوشیده می شود .به گفته
مارک گونتر «این نتایج در همه
 10کشــور اروپایی ،با عادت ها
و فرهنگ های مصرف متفاوت،
کم و بیش مشابه بوده است .این
گزارش حــاوی توضیحاتی نیز
درمورد خواص ســودمند قهوه

 15سال توســط فرد بالغ بیش
از  18ســاله می تواند در زندگی
آینده قربانی عواقبی ناگوار باقی
گذارد .تقریبا همه ( 96درصد)
از تجاوزهای اعالم شــده توسط
فردی غیر از همســر یا شریک
زندگــی کنونی یا ســابق انجام
شده اســت 94 .درصد از تجاوز
کنندگان مرد بوده اند 79 ،درصد
به تنهایی عمل کرده و  68درصد
کمتر از  35ســال داشــته اند.
فزون براین ،عمل تجاوز غالبا (52
درصد) توسط یک دوست ،آشنا
یا همسایه انجام شده و تنها 44
درصد بیگانه بوده اند.

(تلخیص از الپرس مونتریال 11 ،ژوییه .)2017

است .با حذف کافئین ،قهوه
به ویژه حاوی آنتی اکسیدان
قوی اســت که نقش مهمی
در پیشگیری از سرطان دارد.
پژوهــش دوم در آمریکا و بر
روی  185هزارتن افراد دارای
اصلیت متفاوت در سنین بین
 45و  75ســال انجام شده و
مدت زمان آن نیز  16ســال
بوده است .این پژوهش نیز به
این نتیجه رسیده که ارتباطی
بیــن مصرف مرتــب قهوه و
کاهش خطر ناشی از بیماری
های قلبی-عروقی ،تنفســی،
کلیوی ،ســرطان و دیابت وجود
دارد .به طور خاص ،فردی که در
روز یک فنجان قهوه می نوشیده
 12درصد کمتر از فردی که نمی
نوشــیده در معرض خطر مرگ
قرارداشــته و ایــن درصد برای
کسی که در روز  3فنجان قهوه
می نوشــیده به  18درصد می
رسد .در این پژوهش هم مانند
پژوهش اروپایــی ،نتایج درمورد
قهوه بدون کافئین هم مشــابه
است.
(تلخیص از الپرس مونتریال10 ،
ژوییه .)2017
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا
گسترش شبکه اینترنت
«وای فای» رایگان
در مونتریال
شبکه ای متشکل از  190آنتن
به شهر مونتریال امکان می دهد
که به شهروندان سرویس اینترنت
«وای فــای» رایگان عرضه کند.
این شــبکه هم اکنون مونتریال
قدیم ،مرکز شهر و پل ژاک کارتیه
تا اتواتر را پوشش می دهد و تا ماه
سپتامبر به گریفین تاون و پتیت

بو ر گو یــن
گسترش می
یابــد .فزون
براین ،شهرداری مونتریالدرحال
مذاکره با یک موسسه غیر انتفاعی
است تا  600آنتن جدید در نقاط
مختلف شهر نصب کند .همه این
سرویس های اینترنت «وای فای»

نکتــهمهم

انتظار می رود نرخ بهره پایه طی
چند سال آینده تا سه درصد باال
برود و به  3.5تا  4درصد برسد.
ناظران هشــدار مــی دهند با
باالرفتن نرخ بهره آسیب پذیری

بدهکاران بسیار بیشتر می شود
و کانادایی های بد هکار اگر نمی
خواهند دچار شــوک اقتصادی
شوند ،باید به فکر چاره باشند.

افزایش نرخ بهره پایه در کانادا
و تاثیر آن بر زندگی مردم

آیا افزایش نــرخ بهره پایه تاثیر
شــدیدی بر بازار مسکن کانادا
خواهدداشت؟
نظرات متفاوت است.
بسیاری از کانادایی ها می پرسند
با باال رفتن نرخ بهره ،رقم مورگیج
ماهانه شــان چقدر باال خواهد
رفت؟
روزنامــه تورنتواســتار نوشــته
بســیاری از کانادایــی ها نگران
باال رفتن این رقم هســتند .یک
نظرسنجی حاکی است که حتی
 130دالر افزایش اقساط ماهانه

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

رایگان زیر عنوان «»MTLWifi
در دسترس شهروندان می باشد
و برای خدمات فنی آن نیز شماره
تلفنی تعیین شده است.
(ژورنال دو مترو 11 ،ژوییه .)2017

بــرای خیلــی از کانادایی ها
مشکل آفرین است.
برای آنکه تاثیر این افزایش نرخ
بهره را بهتر دریابیم می توان
گفت در صورتــی که فردی
 500000دالر بدهی از بابت
وام مسکن داشته باشد و نرخ
بهره مورتگیــج او نیز متغییر
بوده باشد حدودا ماهی 100
تا  130دالر بر رقم پرداختی
ماهانه او اضافه می شود.
از ســوی دیگر برخی دســت
اندرکاران صنعت مورتگیج می
گویند یک چهارم درصد افزایش
در نرخ بهره پایه توســط بانک
مرکزی ،تاثیــر چندانی بر رقم
مورتگیج ماهانه نخواهد داشت،
ولی پیش بینی می شود تا آخر
سال  2018بانک مرکزی کانادا
نرخ بهــره پایه را یــک درصد
افزایش دهــد و به  1.5یا 1.75
درصد برســاند .چنین افزایشی
موجب خواهد شد  6تا  8درصد
از تعداد خریداران خانه در کانادا
کاسته شود.
بعضی از کارشناســان معتقدند
تاثیر افزایش نــرخ بهره زمانی
کامال محســوس خواهد بود که
نرخ بهره پایه به باالی  3درصد
برسد.

انسان هنوز به حداکثر ممکن طول عمر دست نیافته است
نتیجه پژوهــش های یک گروه
تحقیقاتی دانشگاه مک گیل نشان
می دهد که بشر هنوز به حداکثر
ممکن طول عمر خود دســت
نیافته و کمیــن مرگ او را ازاین
کار بازمی دارد .برایان جی هیوز
و زیگفرید حکیمی دو زیســت
شناس دانشگاه مک گیل نتیجه
کار اعالم شده درسال گذشته دو
همکار آمریکایی خود که گفته
بودند حداکثر طول عمر انســان
 115ســال است را رد کرده اند.
به نظر زیگفرید حکیمی:
«روز بــه روز طول عمر انســان
ها بیشتر می شــود و نشانه ای

دردست نیست که حاکی از آن
باشــد که ایــن افزایش متوقف
خواهد شــد .».او با اســتفاده
از همــان منابع مورد اســتفاده
پژوهشــگران آمریکایی به این
نتیجه گیری رسیده است .این
منابع حاوی اطالعات نزدیک به
 40کشور ازجمله ایاالت متحده،
فرانسه و ژاپن است و طول عمر
مردم آنهــا را ثبت می کند .به
گفته این زیســت شناس برای
اثبات این مســئله کافی اســت
نگاهی به تحول طول عمر انسان
در  3قــرن اخیر انداخته شــود.
واقعیت این است که بشر اکنون

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

نرخ بهره پایه در کانادا باال رفت
بانک مرکزی کانادا روز 12
جوالی به حدس و گمانها
پایان داد و نرخ بهره پایه
را برای اولین بار طی هفت
سال گذشته افزایش داد.
نرخ بهره پایه مدتها بود که در
رقم بســیار پایین و بی سابقه
نیم درصد ثابت مانده بود که
اکنون به  0.75درصد افزایش
یافت.
ایــن افزایش نرخ ســبب می
شود که بهره های مورگیج (وام
مسکن) و دیگر وام های مردم باال
برود.
از دو هفتــه پیش به دنبال آنکه
اعالم شد میزان رشد اقتصادی
در کانادا در طول ســه ماهه اول
ســال  2017از پیش بینی های
قبلی بیشــتر بوده احتمال باال
رفتن نرخ بهره پایه توسط بانک
مرکزی ّقوت گرفت.
نرخ بهره پایه نرخی اســت که
بانک مرکزی کانادا براساس آن به
بانکهای تجاری وام می دهد.
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بســیار بیش از نیاکان خود عمر
می کند «و در قرن بیستم شتاب
این افزایش بیشتر شده است».
به عنوان نمونه ،در ســال 1901
عمر یک کانادایی  51ســال بود
درحالی که امروز امید به زندگی
به بیش از  80ســال رســیده
است .به گفته زیگفرید حکیمی:
«این احتمال وجود دارد که این
افزایش در درازمدت ادامه داشته
باشد .افزایش متوسط طول عمر
امری مداوم است و تقریبا در همه
دنیا وجود دارد ولی در کشورهای
توســعه یافتــه مانند کانــادا و
کشورهای اروپایی بیشتر است».

با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

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

نقش رسانه های اجتماعی در پیشگیری از
رواج خودکشی در نوناووت
دیوید الســون ،افسر پلیس
 ،RCMPکه ریاست شورای
«زندگــی را ارج بگذاریــد»
 Embrace Lifeرا نیــز بــه
عهده دارد ،معتقد است که
رســانه های اجتماعی نقش
مهمی در اجــرای موفقیت
آمیز برنامه پنج ساله ای ایفا
می کنند که با هدف کاهش
آمار خودکشــی در نوناووت
تدوین شده است.
شــبکه اطالع رسانی روابط
عمومی ایران (شارا) -دیوید
السون ،افسر پلیس ،RCMP
که ریاست شورای Embrace
 Lifeرا نیــز به عهده دارد،
معتقد اســت که رســانه های
اجتماعی نقش مهمی در اجرای
موفقیت آمیز برنامه پنج ساله ای
ایفا می کنند که با هدف کاهش
آمار خودکشی در نوناووت تدوین
شده است.
السون می گوید که این برنامه که
توسط  Embrace Lifeو دولت
نوناووت تدوین شده ،جایگزین
برنامــه موقتی خواهد شــد که
سال گذشته به اجرا گذاشته شد.
در ســال  ،2016گردهمایی در
ایکالوئیت با شرکت نمایندگان
اقوام مختلف ســاکن نوناووت،
جهت تبادل نظر در مورد تدابیر
اتخاذ شــده و برنامه های آینده
برگزار شد.
الوســون مــی افزایــد :یکی از
مواردی که در ایــن اجالس بر
روی آن تاکیــد شــد ،برقراری
تماس مستمر با اقشار مختلف
ساکن اســتان بخصوص جوانان
و نوجوانان از طریق رسانه های

اجتماعی بود .معتقدم همکاری
با فیس بوک به مــا امکان می
دهد که با تعداد بیشتری از مردم
ارتباط برقرار کنیم.
میانگین خودکشی در کانادا 11
نفر در هر  100هزار نفر می باشد.
اما این نســبت در نوناووت 117
نفر است.
نرخ خودکشی نزد مردان اینوئیت
 15تــا  29ســاله 40 ،برابر نرخ
خودکشی در کشور می باشد.
جالب اینکه میزان اســتفاده از
فیس بوک در مناطق شــمالی
کشور ،به مراتب باالتر از میانگین
آن در سطح کشور است.
کوین پن ،مدیر بخش سیاست
های عمومی فیس بوک با اشاره
به این مساله می افزاید:در جوامع
ســاکن مناطق دورافتاده ،فیس
بوک در واقع اصلــی ترین ابزار
برقراری تماس با یکدیگر تلقی
می شود.
رســانه های اجتماعی ،در حال

پیشرفت های فناوری و پزشکی
نقشی مهم در افزایش طول عمر
دارد .به نظر این زیست شناس:
«هرقدر کــه زندگی ما صنعتی
تر شــود ،کنترل محیط زیست

افزایش یافته و آسایش بیشتر می مــی گوید که زحمت کار کردن
شود» .او رعایت بهداشت ،شوفاژ ،نیز کاهش یافته است.
تغذیه مناســب و واکســن را به
عنوان عواملی کهدر افزایش طول (تلخیص از تارنمای رادیو کانادا،
 7ژوییه .)2017
عمر نقش دارند برمی شــمارد و

میانگین خودکشی در کانادا
 11نفر در هر  100هزار نفر
می باشد .اما این نسبت در
نوناووت  117نفر است.

حاضر نیــز تمهیداتی را برای
کاربران در نظــر گرفته تا به
صورت ناشــناس پست ها و
پیام های نگران کنندهدوستان
شان را گزارش کنند .اما چن
می گوید که فیــس بوک از
این پس لینکــی را برای تماس
مستقیم با یکی از مراکز مشاوره
ای وابســته به وزارت بهداشت
کانادا که با فرهنگ بومی آشــنا
می باشد ،در اختیار کاربران قرار
خواهد داد.
جورج هیکــز ،وزیر بهداشــت
نوناووت ،می گویــد که جوامع
مختلف ساکن استان به خوبی
بــه نیازهای خود واقــف بوده و
مــی دانند که بایســتی تالش
هایشان را بر روی پیشگیری از
خودکشی متمرکز کنند .جامعه
ما با مشکالت بســیاری مانند
فقدان فرصت هــای اقتصادی،
وضعیت نابسامان مسکن و اثرات
ســوء مدارس شبانه روزی روبرو
هســتند .مردم ما می دانند که
چه باید بکنند ،فقط باید منابع
الزم برای اجرای برنامه ها را در
دسترسداشته باشند.

•
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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

چگونگی جذب نیرو و آموزش نیروها در
گروههایاسالمگرا
مجیدمحمدی

پس از عملیات تروریستی تهران
در خرداد  ۱۳۹۶عکسها و اسامی
برخی از نیروهای انتحاری توسط
نیروهای امنیتی منتشر شد .اما
غیر از این اطالعاتی از آنها رسما
داده نشــد .حدس و گمانهای
متفاوتــی در مورد پس زمینهی
قومی آنها مطرح شد و برخی نیز
ایــن گمانهها را رد کردند .به هر
حال اطالع بســیار اندکی از آنها
در اختیار عموم قرار گرفته است.
این اطالعات برای فهم چگونگی
جذب ،انگیزهها ،پس زمین ۀ عمل،
آموزش و چگونگی سازماندهی
آنها ضرورت دارد.
دســتگاههای امنیتی در ایران
اطالعی در اختیــار عموم نمی
گذارند مگر آن که هدفی تبلیغاتی
از آن مد نظر داشته باشند .بدین
ترتیب بسیار غیر محتمل است
کــه اطالع بیشــتری از عامالن
حمله به مجلس و بارگاه خمینی
داده شــود .اما راه فهم رفتار این
گونه افراد کامال بســته نیست.
با نگاهی بــه روش جذب نیرو و
آموزش گروههای تروریســتی
اسالمگرا اعم از شیعه و سنی می
توان تا حدی وضعیت آموزشی و
شغلی ،چگونگی و چرایی جذب
و آموزشهای ایدئولوژیک آنها را
حدس زد.
پرســش این اســت که اعضای
گروههای تروریستی اسالمگرا از
کدام قشر اجتماعی هستند؟
تحصیالت آنها تا چه حدی است؟
چگونــه برای عضویــت در این
گروهها آماده می شوند؟
تحت چه آموزشهایی قرار می
گیرند؟
و چگونــه و چرا جذب این گونه
گروهها می شوند؟
•
جذب نیـرو

مشــاهدات نویسنده از نیروهای
جذب شده به بســیج (با توجه
به ســه بار عضویت در بســیج
برای اعــزام به جبهههای جنگ
در سالهای  ۶۰و  )۶۱در ایران

و نیــز گزارشهــای مربوط به درآمد ،بیکار ،ناراضی از وضعیت
ویژگیهای نیروی جذب شده به موجود اما با غیــرت (قبیلهای،
القاعده ،حزب الله لبنان ،حماس ،مردساالر و انسان هراسانه):
انصارلله ،جندالله ،طالبان ،داعش "از حدود  ۵۰نفــری که در دو
و بوکوحرام نشان می دهند که سال گذشته به اتهام وابستگی و
گروهای اســامگرا برای جذب گرایش به القاعده دیدهام ،این دو
نیرو و نیز آمــوزش نیرو از یک نفر تنها تحصیلکردههایی بودند
که در میانشــان وجود
الگوی بسیار مشابه استفاده
جهل
داشــتند؛ مابقی عمدتاً
می کنند .سران جاه طلب
نقشی
این گروهها به سراغ جوانان
از طبقات پایین جامعه
اساسی
ناراضی از وضعیت موجود
بودند و ازنظر اقتصادی
خود ("بازنده"ها) می روند در تنفر ضعیف .کارگر ساده ،نانوا،
واسطه
و با ایدئولــوژی تالش می بازی می دســتفروش،
ٔ
دست چندم بازار ،خیاط،
کنند جــای خالی منزلت کند.
جوشــکار و . ...حداکثر
اجتماعی،شغلوتحصیالت
سواد کالسی آنها بهزحمت به
را برای آنها پر کنند.
البتــه عوامــل جــذب شــده دیپلممیرسید".
بــرای فعالیتهــای تبلیغاتی و (بهمن احمدی امویی در گزارش
ســازماندهی نیروهایی هستند خــود از زندان ،گویــا نیوز۲۲ ،
با تحصیــات دانشــگاهی ،از خرداد )۱۳۹۶
خانوادههای متوســط و آشنا با باورمنــدی به متــون دینی و
برخی از مظاهر تمدن غربی ،به شریعت عاملی است که بعدا برای
اندازهای که برای برانگیختن تنفر رسیدن به اهدافدر جامعهای که
و تغییر موضوع یا سوء استفاده اکثریت مسلمان هستند اتخاذ
گزینشــی کافی باشد .درک این می شود.
افراد از کشورها و گروههایی که اعضــای طالبــان عمدتا طالب
دشمن میدانند و علیه آنها تبلیغ مدارس دینی در افغانســتان و
می کنند بسیار ساده و ابتدایی پاکســتان بودهاند .پس زمینهی
اســت .البته همین حــد برای اجتماعی آنها جامعه روستایی و
فعالیت آنها در جهت جذب نیرو خانوادهی کم درآمدی است که
و آموزش ایدئولوژیک کافی است .فرزندان خــود را برای تحصیل
افزایش درک از دشمن توهمی دین و آموزش قرآن به دســت
طبعا به تبخیر شــدن بخشــی مالیان می سپارند .سرازیر شدن
از تنفرهــا منجر می شــود .به درآمدهای نفتی بــا انگیزههای
همین علت آن دسته از مقامات گوناگون (ضد امریکایی ،بســط
جمهوری اســامی با ســوابق حــوزه نفــوذ) باعــث جذابیت
بســیجی و انقالبی هنگامی که گروهای اســامگرا بــرای این
چند سال در اروپا و امریکا زندگی افراد می شود .هم اسالمگرایان
می کنند (به عنوان دیپلمات یا ســنی و هم اسالمگرایان شیعه
تاجر یادانشجو) از میزان تنفر آنها از این دسته افراد در پاکستان و
نسبت به غرب کاسته می شود .افغانستاناستخدامنیروداشتهاند:
جهل نقشی اساسیدر تنفر بازی جمهوری اسالمی برای تیپهای
فاطمیــون و زینبیــون جهت
می کند.
جنگ در ســوریه در کنار حزب
•
الله لبنان و وهابیون برای جنگ
عواملعملیـاتی
عوامل جذب شــدهی عملیاتی در افغانستان ،عراق و سوریه در
و بومــی نیروهایی هســتند با جبهه ی مخالف.
تحصیالت اندک (سواد خواندن
{>> ادامه در صفحه}14 :
و نوشــتن) ،از خانوادههای کم

Courses Schedule / Horaire des cours:
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

سازمان ملل :غزه غیر قابل زندگی است
سازمان ملل متحد میگوید اسرائیل غزه را حتت محاصره رابــرت یپپــر در گفتوگو
با رویترز بــا انتقاد از جنگ
یک دهه بعــد از به قدرت
قرار داده است
قــدرت بیــن حمــاس و
رسیدن حماس در نوار غزه،
تشــکیالت خودگــردان
این منطقه از فلســطین با
بیش ازدو میلیون نفر جمعیت ،به بشردوستانه سازمان ملل به غزه فلســطین گفته است که فقط
لحاظ درآمد سرانه ملی ،بهداشت به خبرگزاری رویترز گفته است ساکنان غزه که «هیچ تهدیدی
و درمــان ،آمــوزش و پرورش ،همه شــاخصهایی که کیفیت برای هیچکس» نیستند در این
برقرسانی و تأمین آب آشامیدنی زندگــی را تعییــن میکنند در بحران صدمه میبینند:
نه تنها پیشرفتی نداشته ،بلکه این نوار غزه رو به نقصان گذاشتهاند« .پیام اصلی گزارش سازمان ملل
شــاخصها نزول کرده ،چنانکه شاخصهایی مانند تأمین انرژی[ ،درباره افت کیفیت شاخصهای
غزه اکنون قابل سکونت نیست .تأمیــن آب آشــامیدنی ،وضع زندگــی در غزه] این اســت که
اختالفات باید خاتمه پیدا کند.
گزارش ســازمان ملــل درباره بهداشت و درمان و تأمین غذا.
شرایط زندگی در غزه در دهمین از وقتــی که حماس در ســال از طرفهای مناقشه ،یکی باید به
ســال به قدرت رسیدن جنبش  ۲۰۰۷کنترل غزه را به دســت نفع مردم خود را کنار بکشــد تا
مقاومت اسالمی یا «حماس» در گرفته،دولت اسرائیل گذرگاههای تغییری ایجاد شود».
اســرائیل با غزه را مسدود کرده به گفتــه پیپر در حــال حاضر
غزه منتشر شده است.
تا قبل از تابستان  ۲۰۰۵غزه در و این منطقــه را تحت محاصره ساکنان غزه فقط دو ساعت در روز
اشغال نظامی اسرائیل بود .بعد از قرار داده است .نوار غزه از جنوب برق دارند .آمار بیکاری جوانان در
عقبنشینی قوای نظامی اسرائیل غربــی با مصــر هممرز اســت .غزه  ۶۰درصد گزارش شده است.
از غــزه ،حمــاس در انتخابات اسرائیل در ســالهای گذشته هماهنگکننده امور بشردوستانه
پارلمانی ســال  ۲۰۰۶اکثریت تالش کرده همکاری مصر را برای سازمان ملل به غزه پیشنهاد داده
کرسیهای پارلمان فلسطین را به مسدود کردن این راه را هم جلب که سهم ماهیگیری برای ساکنان
دست آورد .اسماعیل هنیه ،عضو کند .همزمان اختالفات دامنهدار غزه از  ۶مایل دریایی به  ۲۰مایل
ارشــد حماس به نخستوزیری حماس با تشکیالت خودگردان دریایی افزایــش پیدا کند ،ورود
تشکیالت خودگردان فلسطین فلسطیندر کرانه باختری زندگی کاال به ویژه ورود پمپهای آب،
رسید ،اما به دلیل اختالفاتش با روزانه ساکنان غزه را مختل کرده چــوب ،فــوالد و کابلهای برق
محمود عباس بــه زودی از این است .بحران تأمین سوخت برای و وســایل الکتریکی به غزه آزاد
تنها نیروگاه غزه فقط جلوهای از شود .او میگوید ورود این کاالها
سمت برکنار شد.
به هیچوجه امنیت اسرائیل را به
در پــی این واقعــه ،حماس در این بحران است.
ســال  ،۲۰۰۷نیروهــای دولت پیشبینی میشود که جمعیت خطر نمیاندازد.
خودگردان را از این منطقه اخراج غزه در سه سال آینده به میزان به گفته رابرت پیپر ارتقای کیفیت
کرد و کنترل غزه را به دســت  ۱۰درصــد افزایــش پیدا کند .زندگی در غزه به ثبات میانجامد
افزایش جمعیت به بحران کیفیت و ثبات در غزه به امنیت اسرائیل
گرفت.
کمک میکند.
رابرت پیپر ،هماهنگکننده امور زندگی در غزه دامن میزند.
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All aspects of Immigration

ﻓﺪرال-ﮐﺒﮏ-اﺳﺘﺎﻧﯽ

Federal-Quebec-Provincial

 Merciاز اﻋﺘﻤﺎد و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ Thank you
 Gracias 谢谢 Grazie Дякую Obrigado धन्यवादﺷﮑﺮاً təşəkkür
Immigration Canada Maria Cottone
Regulated Canadian Immigration Consultant
ICCRC Membership No. R409295

Registered with Quebec Immigration
No. 11322

ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﺗﻧﮫ

ستونهای اقتصاد «داعش» فرو ریخته اند
فریدون خاوند

(تحلیلگراقتصادی)
در تاریخ جهانی تروریســم ،که
ریشه هایی بسیار کهندارد ،هیچ
شبکه تروریستی از لحاظ مالی به
منابعی در سطح خالفت موسوم
به «دولت اسالمی عراق و شام»
(داعش) دست نیافت.
ولی خزانه سرشار داعش چندان
دوام نیــآورد و در پی شکســت
هایی که طی یک سال گذشته بر
این سازمان وارد آمد و سر انجام
به آزاد سازی شهر بزرگ موصل
در عراق منجر شد ،منابع مالی آن
نیز به شدت رو به زوال گذاشت.
امروز با اطمینان می توان گفت
که ستون فقرات «اقتصاد» این
دولت خود خواندهدر هم شکسته
شده است.
زایش و بقای یک گروه تروریستی
با منابع مالی گره خورده است.
تروریســتها برای حفظ خود از
خطر تعقیب ودستگیری و نیز جا
به جا شدن ،تامین غذا و مسکن
و ،مهم تر از همه ،دســتیابی به
اسلحه و مواد منفجره ،به پول نیاز
دارند .حفظ یک شبکه تروریستی
در یک شــهر و یک منطقه طی
یــک دوره کــم و بیش طوالنی
(تروریســتهای یازده سپتامبر
 ۲۰۰۱و یا تروریستهای مسئول
عملیات گسترده پاریسدر نوامبر
 )۲۰۱۵بــه منابع قابل مالحظه
مالی نیاز دارد که تامین بیدردسر
آن کار آسانی نیست.
زمانی که یک سازمان تروریستی
به صورت دایمی و سازمان یافته
در ســرزمینی مستقر میشود و
کنترل آن را در دســت میگیرد
(اســتقرار القاعده در افغانستان
طالبان و یا استقرار «داعش» در
عراق و سوریه) ،هزینهها به شکلی
نجومی افزایش می یابد« .داعش»
در اوج قدرت خود هشت میلیون
نفر جمعیت رادر سرزمینی نسبتا
وسیع زیر کنترل داشت.
در ایــن شــرایط این ســازمان
تروریســتی همانند یک دولت
وزارت خانه به راه می اندازد ،حاکم
و فرماندار تعیین میکند ،هزاران
حقوق بگیــر دارد و هزینههای
نظامیاش اوج میگیرد .فراموش

نکنیم که «داعش» برای اثبات «ائتالف» به ویرانی کشانده بشوند
«دولت بودن» خود ،به مهمترین و بخش بزرگی از سرزمینهای
مظهر حاکمیت که «سکه زدن» «خالفت اسالمی» نیز از دست
بروند ،در آمدهای این سازمان از
باشد روی آورد.
محل نفــت حدود دو تا
در واقــع ایــن
گروه
یک
بقای
چهار میلیون دالر در روز
سازمان تروریستی
با
تروریستی
ارزیابی میشد.
به تقلیــد از نظام
پولی بنــی امیه منابع مالی گره • دو) مالیات
در سرزمینهای خورده است« .داعش» کــه خود را
زیر ســلطه خود با آزادی موصل دولــت تلقــی میکند،
از جمعیتــی کــه در
ســکههای طال و کمر اقتصاد
ســرزمینهای زیــر
نقره و مســی به
«داعش»
سلطهاش به سر می برند
جریــان انداخت،
شکست؛
مالیات میگیرد .سخن بر
بــا ایــن امید که
این اما به
سر مالیات بر مصرف ،بر
روزی بــا همین
پایان
معنای
خدمات ارتباطی ،بر رفت
سکهها به سلطه
تروریسم
و آمــد کامیون ها ،اخذ
«استکباری» دالر
«داعشی»
جزیه از «اهل کتاب» و
پایاندهد.
نیست
غیره است .البته با توجه
بودجه دستگاهی
به فقــر حاکم بــر این
چنین گسترده از
سرزمین ها ،در آمد حاصل از این
کجا تامین میشود؟
داعــش ،پیش از آنکه با حمالت محل به احتمال فراوان زیاد نبوده
گســترده در موصل و رقه روبرو است.
بشــود ،بودجه خود را عمدتا از • سه) ضبط اموال مردم
هشت منبع اصلی تامین میکرد  :اموال مردمــی که از مناطق زیر
ســلطه «داعش» می گریزند و
• یک) نفت
در اوج قدرت «داعش» ۲۵ ،تا  ۳۵یا کســانی که بــه نقض قوانین
در صد منابع مالی این ســازمان تحمیل شده از سوی این سازمان
از فروش نفت برداشــت شده از متهم میشوند ،به تصاحب آن در
حدود هشــت تا ده میدان نفتی میاینــد« .داعش» در اوج قدرت
عراق و سوریه ،که زیر کنترل این خود بر بخــش بزرگی از اراضی
کشاورزی و نیز اموال غیر منقول
سازمان بود ،تامین میشد.
برای مدیریت میدانها و تصفیه و منقول مردم در سرزمینهای
خانهها و امــور بازرگانی مربوط زیر تسلطش چنگ انداخت و از
به نفت« ،داعش» تشــکیالتی بهره برداری یا فروش آنها به در
به وجود آورده بود مشــابه یک آمدهای کالن دست یافت.
شرکت ملی نفت واقعی مرکب • چهار) کمکهای مالی
از بخشــی از پرســنل قدیمی در مــورد کمکهای مســتقیم
نفت ســوریه و عــراق و حتی مالی از ســوی بعضــی دولتها
کارشناسانی که از خارج منطقه با به «داعــش» گزارشهای ضد و
حقوق باال در خدمت این سازمان نقیضی در دست است.
در آمده بودنــد« .داعش» نفت در عــوض تردیدی نیســت که
خود را در ســطحی بسیار نازل ثروتمندان کشورهای عرب خلیج
تر از قیمت بازار به مشتریان به فارس با کمکهــای مالی خود
ویژه در خود سوریه و عراق و نیز به زایــش و اوجگیری «داعش»
کشورهای همسایه عرضه میکرد کمک کــرده انــد .حتی گفته
و در ایــن عرصه از زیر ســاخت میشود که کمکهای بر آمده از
هایی که نظام صدام حسین در این منبع ،در آغاز ،مهمترین سر
دوران تحریم به وجود آورده بود ،چشمه تامین مالی این سازمان
بوده است.
استفادهمیکرد.
پیش از آنکه میدانها و تاسیسات • پنج) گروگان گیری
نفتی «داعش» زیر فشار حمالت به دام انداختن اتباع کشورهای
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غربی و نمایندگان سازمانهای
بین المللــی و ازاد کردن آنها در
قبال دریافت مبالغ کالن ،یکی
دیگر از منابــع در آمد «داعش»
طی چند سال گذشته بوده است.
• شش) غارت بانکها
در همه شهر هایی که به اشغال
«داعــش» در آمدنــد ،پولهای
موجــود در شــعبات بانکها به
چنــگ ایــن ســازمان افتادند.
مهمترین غنیمتی که از این راه
به خزانه «داعش» ریخته شد ،با
فتح موصل در بهار سال ۲۰۱۴
به دست آمد .گفته میشود که در
شعبه بانک مرکزی عراق در این
شهر ،حدود پانصد میلیون دالر
توسط «داعش» غارت شد.
• هفت) فروش اعضای بدن
انسان

هم منابع پزشــکی عراق و هم
کمیســاریای عالی حقوق بشر
میگویند که «داعش» از فروش
اعضای بدن اسیران و اعدامیها
و نیز سربازان مجروح کسب در
آمد میکند.
• هشت) فروش آثار باستانی
سازمان «داعش» در ویدئوهای

تبلیغاتــی خویش ویرانســازی
بناهــای تاریخــی را به نمایش
میگذارد .امــروز با اطمینان می
تــوان گفت که پیــش از به کار
بردن مواد منفجــره در این بنا
ها ،بخش هایــی از آنها که قابل
فروش به نظر میرسد از کل جدا
شده و در اختیار دیگر شبکههای
مافیایی ،کهدر فروش آثار تاریخی
تخصصدارند ،قرار میگیرد.
بــا آزاد شــدن شــهر موصل از
چنگ «داعــش» ،خالفت خود
خوانده اسالمی به آخرین مراحل
فروپاشی رسیده و ،در مقایسه با
اوج گسترش خود ،بیش از شصت
در صد زمینهای زیر سلطه خود
را از دست داده است .همزمان با
این عقب نشینی قابل مالحظه،
منابع مالی این سازمان تروریستی
نیز بــه گونهای چشــمگیر فرو
ریخته است.
به گفته منابع آگاه از تواناییهای
مالــی «داعش» (از جمله آی اچ
اس مارکــت) ،درآمدهــای این
سازمان طی دو سال گذشته به
یک پنجم کاهش یافته است .با

توجه به ازدست رفتن سرزمینها
و نابود شدن میدانهای نفتی به
دلیــل حمالت هوایــی ،در آمد
این ســازمان از محل ســقوط
نفت به یک دهم گذشته رسیده
است .زیر فشار تضییقات مالی،
«داعش» حقوق رزمندگانش را
به مقدار قابل مالحظهای کاهش
داده است.
سقوط منابع اقتصادی (همچون
شکستهای ســنگین نظامی)
از فروریــزی کامــل خالفــت
خودخواندۀ اســامی در آینده
نزدیک خبر میدهد.
البته این فروریزی به معنای پایان
تروریسم «داعشی» نیست .این
خطــر وجود دارد که ،دســتکم
در کوتــاه مــدت ،رزمنــدگان
دولت باختــه «داعش» حمالت
تروریستی خود را شدت بخشند.
با این حال ،به دلیل خشک شدن
سرچشمههای مالی این سازمان،
بعید بــه نظر میرســد که این
حمالت مدت زیادی ادامه یابند.
•

دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی ) (CIVILو شرعی
مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال
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نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732

12

www.paivand.ca

 سال  24شماره  24  1328تیر 1396

ایـــران...

PAIVAND: Vol. 24  no.1328  July 15, 2017

ب هر ایرانی  ۴۷درصد
سرانه مصرف آ
استاندارد جهانی است
بیشتر از

تشدید آلودگی هوا و پدیده گردوغبار در
چند استان ایران
بر اســاس گزارشها ،تعدادی از
استانهای مرکزی ایران از جمله
یــزد و کرمــان در روز  ۲۲تیر،
دچار پدیده گرد وغبار بوده اند و
هوای تعدادی از شهرهای استان
اصفهان نیز در شــرایط «بسیار
ناسالم (بنفش)» قرار دارد.
بحران ریزگردها در ســالهای
گذشته  ۲۳استان ایران را تحت
تاثیــر قرار داده و شــدت آن در
استانهای غربی و شرقی بیشتر
بوده است.
معصومه ابتکار ،رئیس ســازمان
محیط زیســت ،پیــش از این
بارها اعالم کرده که منشأ حدود
 ۷۰درصــد از گردوغبار در ایران
کشورهای خارجی از جمله عراق
و عربستان هستند.
به گفته ابتــکار ،به دلیل قدرت
گرفتن گروه داعش در سوریه و
عراق امکان همکاری مشترک با
این کشــورها درباره این موضوع
وجود ندارد و برای این کشورها
«اولویتهــای دیگــری مطرح
است».
در همیــن حــال کنفرانــس
بینالمللی «مقابله با گرد و غبار،
چالشهــا و راهحلهــا» از روز
دوشــنبه  ۱۲تیر با حضور گری
لوئیس ،هماهنگ کننده سازمان
ملل در ایــران ،و نمایندگان ۳۴
کشور در سطح وزرا و کارشناسان
در تهران برگزار شد.
در ایــن کنفرانــس ســه روزه،
نمایندگانی از کشورهای ایتالیا،
فرانسه ،آلمان ،چین ،آذربایجان،
بلژیک ،قطــر ،عمــان ،کویت،

پاکستان ،ارمنستان ،چاد ،عراق،
ترکیه ،هند ،اردن ،کره جنوبی،
اســلواکی ،صربســتان و آمریکا
حضورداشتند.
«آمادهسازی یک برنامه واکنش
جهانــی»« ،همکاریهــای
گروهی بهخصــوص در مقیاس
جهانی و منطقهای» و «تقویت
سیستمهای هشدار سریع برای
مواجهه با طوفان های شن و گرد
و غبار» از جمله خواســته های
مطرح شــده در دو بیانیه صادر
شده در این کنفرانس بود.
در همین حال تعدادی از شرکت
کنندگان در ایــن کنفرانس از
کانونهای گرد و غبار در استان
خوزستان بازدید کردند.
مقامات دولت حســن روحانی
اعالم کرده اند کــه اقداماتی را
برای از بین بردن کانونهای گرد
و غبار در استان خوزستان انجام
داده اند که از جمله آنها آبگیری
تاالب هورالعظیم و کاشتدرخت
در این کانونها است.
ورود فاضالب به دریاچه زریوار

خشک شدن تعدادی از دریاچه
هــا و تاالب هــا از جمله دالیل
طوفان گرد و غبار در تعدادی از
استانهای ایران اعالم شده است.
ساخت سدها ،خشکسالی ،حفر
چــاه و ورود فاضــاب از جمله
دالیل خشک شدن این تاالبها
و دریاچه ها است.
در همیــن حال مدیر شــبکه
بهداشت شهرســتان مریوان از
واریز شدن فاضالب بخشهایی از

صصانبینالمللی کنند».
شــرکت آب است.متخ
مقامات ایران تأیید کردهاند
مدیرعامــل
سبت به برداشت باالی ۴۰
ضــاب اســتان البرز ن
که این کشــور برای تأمین
و فا
بهای زیرزمینی
مصرف آب درصد از آ 
ب آشــامیدنی و صنعتی
انه
سر
یگوید
م
آ
حدود هشدار میدهند.
شهروندانش دچار مشکل
هر شهروند در ایران
بفای البرز به شــهروندان
لیتــر در شــبانه روز آ
است .بر اســاس آماری که
۲۲۰
ســتان البرز توصیه کرده
ا
دو ســال پیش اعالم شده
ت.
اس
تا برای مصــرف بهینه آب
یفر،
ود آبرســانی به دستکم ۷
به گفته غالمرضا رضای 
ـناور کولرهــا را برای ب
رد ســرانه مصرف «شـ
یلیون روســتایی ایران از
اســتاندا
یــری از نشــت آب م
جهان  ۱۵۰لیتر در جلوگ
طریق تانکر انجام میشود.
آب در
نظیم کننــد ،مدت زمان
بانهروز است .به عبارت ت
ــن در حالی اســت که
شــ
حمام را کاهش دهند ،ای
سرانه مصرف آب در است
نهــا  ۱۰درصد از کل آب
دیگر
ط ،کوچــه و خیابان با ت
 ۴۷درصد از متوسط حیا
صرفی در ایران در بخش
ایران
ـلنگ آب را نشــورند و م
شـ
صنعتی و آشامیدنی استفاده
ت.
اس
تر
ش
بی
ی
جهان
درختان و فضای سبز منازل
مار برداشــت از سفرههای
یشــود و مابقی به بخش
آ
شــب و یا صبح زود م
ینــی در ایــران را در
یاری کشاورزی تعلق دارد.
زم
زیر
ب
آ
صد (بدون غرقاب کردن) آب
حــدود  ۷۰تــا  ۸۰در

این شــهر به دریاچه زریوار ابراز
نگرانی کرد.
هوشیار سایه میری گفت« :سرانه
تولید فاضالب در طول روز برای
یک مقام مسئول مرکز نظارت
هر فرد ایرانی  ۱۵۰لیتر است.
بر دخانیات از مصرف ســاالنه
که با احتســاب جمعیت ۱۵۰
 ۵۵میلیارد نخ سیگار در ایران
هزار نفری ساکن شهر مریوان،
خبر داد که شــش میلیارد نخ
روزانــه بالغ بر ۲۰میلیون لیتر
آن به صورت قاچاق وارد کشور
فاضالب در مریــوان تولید و
م
ی
ش
ود.
ا
ین
می
زان
نس
بت
بهدو
قسمت زیادی از آن به دریاچه
سال
ق
بل
کاه
شی
۵۰
د
رص
دی
سرازیر می شود».
داشته است.
پیــش از ایــن علیرضا تخت
«ارزش» این شش میلیارد نخ
شــاهی ،مدیرعامل شرکت
سیگار قاچاق که به کشور وارد
آب و فاضــاب کردســتان،
م
یشود را نزدیک به  ۳۰هزار
اعــام کرده بود کــه روزانه
میلیارد ریال اعالم شده است.
یکمیلیون و  ٥٠٠هزار لیتر
گفته می
شود
با
که
آن
در
که
سـ
قاچ
ـال
اق
۹۳
برآ
ورد
فاضالب شهری و روستایی
قاچ
اق داشت».
سی
گار
«ر
وند
ن
زول
سی
ی»
پ
گار
به
یدا
ک
کرده،
بــه دریاچه زریوار ســرازیر
شور  ۱۲.۵میلیارد نخ
پیشــتر نیز یک مقــام وزارت
ام
ــا
ا
ین
می
زان
قاچ
بود
اق
که
س
در
ــی
گار
میشود.
سال  ۱۳۹۵به شش
بهداشت گفته بود ایران از نظر
به
ک
شـ
ـور
«ل
طم
م
ه»
یلی
به
ارد
«
نخ
بود
ر
سی
جه،
د».
مقامات اســتان کردستان
مالیات دخانیــات در منطقه،
اقت
صاد
و
ت
ولی
دکن
پ
ند
رها
گان
مفر
د
می
اخل
زان
ی»
۵۵
پیش از این از اجرای طرح
میلیارد نخ
تنها از افغانســتان جلوتر است
وارد
ک
رده
اس
ت.
مص
رف
سالی
انه
سی
فاضالب شهری در مناطق
گار در ایران
و مالیات ســیگار در کشور باید
مدیرکل
ح
وزه
م
را
عاو
تائ
نت
ید
اقت
صا
کرد
و
دی
اف
زود
از
ا
ین
حاشیه دریاچه زریوار خبر
میزان هفت برابر افزایش یابد.
ســتاد
مرک
زی
م
مبا
صر
رزه
ف،
با
«
قاچ
۱۰۰
اق
هــ
زار
م
داده اند و بخشهایی از این
یلیارد
در حال حاضر در ایران نزدیک
کاال و ارز در
مرا
ریا
سـ
ل»
ـم
اف
هز
تتـ
ینه
ـاح
به
ک
شور
ت
حم
طرح ها نیز افتتاح شده ،اما
یل
به هفت میلیون و  ۷۰۰هزار نفر
این کارگاه تخصصــی ،میزان م
ی
ش
ود.
همچنان ورود فاضالب به
مصرفکننده انواع مواد دخانی
ک
شفی
ات
سا
النه
وی
سی
دو
گار
تا
قاچ
سه
ب
اق
این دریاچه ادامه دارد.
رابر این رقم یعنی
هســتند و چهار درصد از کل
در
سال
۵
۱۳۹
را
«ی
۲۰۰
ک
تا
م
یلی
۳۰۰
ارد
ه
دریاچــه زریوار در ســه
زار میلیارد ریال
مرگ و میر باالی ۳۰ســال ،به
و
۷۴۰
م
یلی
ون
ن
را
خ»
اع
هم
الم
می
ک
زان
رد.
ه
زین
ه
ل غربی
ی شــما 
کیلومتر 
های درمان
مصرف دخانیات نســبت داده
امیر
مح
مد
پ
رها
نا
مفر
با
ب
شی
از
یان
این
مص
که
رف
د
خانی
ن و در میــان
مریــوا 
ات اعالم میشود.
«کوه یخ قاچاق دخانیات بیشتر ک
رد.
جنگلهای انبوه بلوط و
بر اســاس نتایج پیمایشی که
ســر بر آور
ده»
و
م
مب
دیر
ــا
کل
رزه
ح
با
وزه
آن
م
عاو
نت
اقت
صا
گونهها مختلف درختان
دی
سال گذشته بخشهایی از نتایج
تاکنون« ،چنــ
دان
ســ
م
تاد
ایه
افت
مرک
خار
زی
مبا
رزه
با
قاچ
واز
جنگلی ،قــرار گرفته
اق
آن منتشر شده ،پس از سیگار
و
م
باه
ات
نی
ســ
کاال
ت»،
و
می
ارز
زان
ا
ین
مهمتریــن جاذبههای
همچنین هشدار داد
الکل پرمصرفتریــن ماده در
رقم
در
سال
در
۱۳۹۲
را
ت
صو
نها
رت
فق
۲۴۰
گردشــگری غرب ایران
دان برنامهریزی و ایران است.
م
یلی
ون
نخ
اع
الم
ک
پی
رد.
شگی
ری
الزم
محسوب میشود.
در مهار مصرف
مصرف قلیان و سایر مواد نیز در
دل
یل
کا
هــ
ش
می
دخ
زان
انیا
قاچ
ت،
اق
«ای
در
ران
به
•
همراه مصر
رتبههای بعــدی این ردهبندی
دو سـ
ـال
اخ
یر،
و
«ا
پاک
فزای
ش
ســ
ح
تان
جم
تا
۴۰
سال آینده
قرار گرفتهاند ،اما از ارقام و آمار
تولیداتداخ
ل» بوده« ،به نحوی بیشترین میزان مصرف را نسبت
آنها اطالعاتی منتشر نشده است.
به جمعیــت در جهان خواهند

ایران 
یها سا
ال
نه
۵۵
می
لی
ار
د
خن
سی
گ
ار
دو
د
م 
یکنند

کالسهایزبان فرانسهرایگـــــان
ویژهمهاجــــران

FREE FRENCH CLASSES FOR IMMIGRANTS
)Beginner level (part time
Where: District Parc-Extension
When: From September 25th to December10th
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:

(514) 274-8117

صرافــی  5ستاره
2178 Ste-Catherine W.

(514) 846-0221

Tel.: (514) 585-2345
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آژانس مسافرتی

ایـــران...

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
دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

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

تیشه به ریشه نهادهای علمی و دانشگاهیکشور
آیا انقالب فرهنگی دومی در راه است؟

بــه تازگــی اخبار جدیــدی از
تغییرات گســترده در سرفصل
دروس دانشــگاهی بــه گوش
میرســد .تغییراتــی که عمدتا
متوجه رشــتههای علوم انسانی
است و گویا در چهارچوب طرح
تحــول علوم انســانی ،یا همان
«بومیســازی» در حــال وقوع
است .اخبار این تغییر و تحوالت از
مدتها پیش به گوش میرسید
امــا خبرهای جدیــد حاکی از
آن اســت که برای نمونه ،تغییر
سرفصلهای رشته علوم سیاسی
از ترم تحصیلی آینــده اجرایی
خواهد شد .فهرست عناوینی که
در جریان این تحول ارائه شــده،
نگرانی بسیاری از دانشجویان و
اساتید علوم سیاسی را برانگیخته
است.
شــاید یک نگاه گذرا به برخی از
این ســرفصلهای جدید بتواند
گویای تمامی این نگرانیها باشد:
 قرآن و سیاست سیره سیاسی پیامبر اکرم سیره سیاسی ائمه معصومین اندیشه سیاسی حضرت امامو امام خامنهای
 جنگ و صلح در اسالم والیت فقیه و مردمساالریدینی
 دیپلماسی در اسالمهمین یک گزینــه آخر ،به طرز
غریبی تصویر اســتاد «ســعید
جلیلــی» را در ذهــن متبــادر
میکند کــه در دانشــگاه امام
صادق ،واحد «دیپلماسی پیامبر»
بهدانشجویان تدریس میکند.
نیــاز به یــادآوری نیســت که
دســتاوردها و نتایج دیپلماسی
مورد نظر ایشان را هم با چندین
ســال شکســت در مذاکــرات
هســتهای ،اوجگیری تحریمها

و صدور ســه قطعنامه شــورای درسی از این علوم اسالمی را در
امنیت علیه کشوردرک کردهایم .چارت درسی خود دارند؛
حاال به نظر میرسد که شکست در ثانی ،چطور میتوان به بهانه
خوردگان برجام و انتخابات ،قصد بومیســازی ،اســاس آموزش
دارند از دریچه «شــورای عالی فلسفه و علوم غربی را که اساسا
بنیانگــذاران و
انقالب فرهنگی»
کشور
های
ه
دانشگا
مهد علوم سیاسی
باز گردند و این بار
به جای یک استاد را به کارخانۀ تولید و جامعهشناســی
سعیدجلیلی،تمام سعید جلیلی بدل هســتند از چارت
می کنند!
درسی حذف کرد؟
دانشگاههایکشور
ضمــن اینکــه
را بــه کارخانهای
سرفصلهای اخیر اساسا نشانی
تولید سعید جلیلی بدل کنند!
چندی پیــش ،یک فایل صوتی از حرکت به سوی «علم بومی»
هم از سخنان «حسن رحیمپور ندارند ،بلکه بیشتر به «غیرعلمی»
ازغدی» منتشر شــد که در آن کردن دانشــگاه شباهت دارند تا
ایشان تاکید داشتند چهار سال شاید رویای تاریخی پیوند «حوزه
آینده وظیفه خــود را مقابله با و دانشگاه» دستکم به این شیوه
دولت حســن روحانی میدانند .عملی شود!
با این حال به نظر نمیرسد که در نهایت یادآور میشوم،دانشگاه،
این دســت تصمیمات اعضای به ویــژه رشــتههایی همچون
گرامی شــورای عالــی انقالب علوم سیاسی یا جامعهشناسی،
فرهنگــی ،صرفــا در مقابله با پشتوانههایبقایملتها،کشورها
دولت کنونی خالصه شوند .این و نظامها هستند .اگردانشگاههای
دســت رفتارها ،بیشتر به تیشه ما نتوانند در دل خود انواع علوم
زدن به ریشــه نهادهای علمی و را به فرزندان کشور آموزش دهند
دانشگاهی کشور شباهت دارد؛ و اگر این دانشــجویان و اساتید
یادآور خاطره تلخ انقالب فرهنگی کشــور نتوانند از درون کشــور
نخست که به تعطیلی و پاکسازی نقصهای عملکردی نظام را مورد
گسترده دانشجویان و اساتید از نقد و بررســی قرار دهند ،عمال
سکان هدایت کشور به رانندگی
دانشگاههای کشور منجر شد.
شاید بد نباشد یادآوری کنیم که با چشــمهای بسته بدل خواهد
هیچ اســتاد یا دانشجویی منکر شد .دانشگاه محل تزریق نظرات
ضرورت تطبیق واحدهای علوم سیاسی حاکمان به ذهن جوانان
انســانی با شرایط خاص و بومی نیســت .این رفتار تنها در شأن
کشور نیســت؛ اما اوال هر کس ماشینهای شست و شوی مغزی
یک بار گذرش به دانشگاه افتاده در جوامع توتالیتر است که فرجام
باشد میداند که همین اآلن هم کارشــان را در سرانجام شوروی
ســرفصل دروس دانشگاهی کم اســتالینی یا آلمــان هیتلری
بــر روی ویژگیهای بومی ،ملی دیدهایم.
منبع :کانال تلگرام «آرمان امیری»
و البته مذهبی تمرکز نکردهاند.
حتی دانشجویان رشتههای فنی
یا پزشــکی هم حدود  ۲۰واحد

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

JAMES LYNG ADULT CENTRE
5440 Rue Notre Dame W,
)Montréal (H4C 1T9
Metro LIONEL-GROULX & BUS 191 WEST
Metro Vendome & Bus 37 | Metro St. Henry & Bus 36

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

مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
انگلیسیبیاموزید

MORNING BASIC ENGLISH:
REGISTRATION INFORMATION:
MORNING BASIC ENGLISH:
		 DATES:
August 15, 16, 17, 21, 22, 23
			TIME:
8:00am to 2:00 p.m.
----------------------If you were born outside of Canada,

your PASSPORT is REQUIRED.
ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS
(ORIGINAL ONLY) REQUIRED:

Canadian / Quebec Immigration Documents
Residency Card
| Canadian Citizenship Card
Permanent Resident Card
ONE OF THE FOLLOWING PROOF OF QUEBEC RESIDENCY
(ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
Valid Medicare Card | Valid Drivers License

MORNING BASIC ENGLISH CLASSES:
August 28, 2017 to December 1st , 2017
Monday to Friday 8:30 a.m. to 12:30 p.m.
$100.00 PAID IN FULL

		Classes:
			
			COST:

)(CASH, DEBIT, VISA, MASTERCARD

			

			INCLUDES BOOKS
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کنسرت «تار و پود»:

ستایش عشق ،به عنوان اساس هستی
به گزارش مســئول هنرى
بنياد سخن آزاد« ،تار و پود»
عنوان تازه تریــن اثر حمید
متبسم آهنگســاز موسیقی
ایرانی اســت که هفدهم ماه
سپتامبر با خوانندگى مهديه
محمدخانــى در مونترآل به
اجرا در خواهد آمد.
این اثر بر اســاس داســتان
عاشــقانه خســرو و شیرین
نظامی گنجوی ساختهشده
است که در دو بخش كامل
درســالن اســكار پيترسن
كنكورديا بروى صحنه خواهد
رفت.
----------ش از این ،تور
حمید متبسم که پی 
کنســرت «تار و پود» را در اروپا
روی صحنه برده بود قرار اســت
این بار در چهار شــهر كانادا به
ترتيب :اتاوا  /مونترال  /تورنتو /و
واترلو این اثر را به اجرا دربیاورد.
ســمیرا گلباز ،نوازنده ســه تار،
بهــار مدیــری ،نوازنده قیچک
آلتو ،ارســان علیــزاده نوازنده
بربت و بهنــام معصومی نوازنده
ســازهای کوبهای ،اعضای گروه

را به سرپرســتی و آهنگسازی
حمید متبســم نوازنده سه تار و
خوانندگــی مهديه محمدخانى
تشکیل میدهند. .
«تــار و پــود اقتباســی آزاد و
موســیقایی اســت از منظومه
عاشــقان ه خسرو و شــیرین اثر
نظامی گنجوی شاعر بزرگ قرن
شش هجری ( ۱۲و  ۱۳میالدی).
خسرو و شــیرین شرح عشق و
دلدادگی و ماجراهای دو شاهزاده
کهن مشرق زمین ،یعنی خسرو
پرویز ،فرزند هرمز چهارم امپراطور

ایران و شــیرین شاهدخت
ارمنستان است.
هرچه داســتان نظامی شرح
دلدادگی و عشــقی است که
نخوت و غرور انسانها وصلش
را از دســترس دور میسازد،
روایت حمید متبســم شرح
عشق
من ِ
وصلی است که به یُ ِ
عمیق و ِ
پاک دو عاشق میسر
میشود؛ عشقی بیپایان که
غایتش یگانگی است و فصلی
جز بهار ندارد.
روایت متبســم نــه از تغییر
اشعار و داستان ،که از گزینش
خاصش از منظومهی نظامی به
دست میآید.
پایان «تار و پود» ستایش
آغاز و ِ
عشــق اســت بهعنوان کانون و
اساس هســتی؛ گوهری که به
ِ
گفت ه نظامی تنها با اندیشه عمیق
میتوان به اهمیتش پی بُرد.
پس از چنین دیباچهای ،متبسم
عشــق خسرو و شیرین
به آغاز
ِ
میپردازد.
بنياد سخن آزاد با افتخار شما را
به شــركت در اين برنامه زيبا و
فراموش نشدنى ،دعوت مى كند.

مرکزگردهمایی
فارسی زبانان
دعوت به همفکری

مدرسه دهخدا
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

مدرسه فرزانگان

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

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

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی کودکان:

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

تلفن)514( 626-5520 :

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

اعضــای بوکوحرام بــا انگیزهی
دریافــت وام و فرار از ســرکوب
توســط این گروه جذب آن می
شــوند .برخی نیز به اجبار و در
قالب سربازی اجباری استخدام
می شوند .بخشــی از نیروهای
داعش از میان زندانیان و مجرمان
با سابقه در زندان جذب شدهاند.
امــا عناصــر غیربومــی داعش
داستانی متفاوتدارند.
بنا به گزارشی که آکادمی نظامی
وســت پوینت در ایاالت متحده
منتشــر کرده (آوریــل )۲۰۱۶
اعضای خارجی جذب شــده به
داعــش در عراق و ســوریه (که
عمدتا از کشــورهای اروپایی و
امریکای شــمالی آمــده بودند)
عمدتا افراد تحصیل کرده بودهاند.
علی رغم تحصیالت باالتر اینها از
حیث مهارتهای شغلی وضعیت
قابل توجهی نداشتهاند.
مهارتهای اداری و فنی آنها نیز
اندک بوده است و قبل از پیوستن
به داعش کارهای یدی و سطح
پایین داشتهاند .این موضوع در
افراد بومی استخدام شده توسط
بسیج ،حزب الله لبنان و طالبان
و اعضای غیر بومی (افغانستانی و
پاکستانی) نیروی قدس سپاه نیز
به چشم می خورد .به نظر می آید
که پیوستن به این نیروها با توجه
به پرداختهای نسبتا خوبی که
دارند (با توجه به ســطح درآمد

عمومی) و امکانی که برای ارتقای
اجتماعی پیــدا می کنند نوعی
فرار از وضعیت شغلی دشوارشان
نیز بوده اســت .اکثر افرادی که
به بســیج در ایران می پیوندند
ترک تحصیل کــرده و به دنبال
جایی برای کسب عنوان (ارتقای
اجتماعی) و درآمد بودهاند.
•
آمــوزشعقیدتی

پیامک پاسخ سواالت فقهی خود
را پیــدا کنند .چیزی فراتر از آن
نه تنها به عمق باور مذهبی آنها
کمک نمی کند بلکه ایجاد تردید
و شــک در آنها می نماید .از این
جهت اطالعات مذهبی اعضای
این گروهها بسیار اندک است و
این اندک بودن هدفمند و برنامه
ریزی شده است.
ممکن است روحانیونی که اینها
را آمــوزش مذهبی دادهاند نمی
خواســتهاند مشخصا تروریست
بپرورند اما پایههای باورهایدینی
و آشــنایی با شــریعت اسالمی
را به آنهــا دادهاند تا بعدا بتوانند
آنها را بر اسب جاه طلبی قدرت
سیاسی سوار کنند .تعداد اندکی
از روحانیون مساجد به صراحت
تروریســم را تایید می کنند اما
مبانی اسالمگرایی را انتقال می
دهند و به صراحت نیز تروریسم
را رد نمی کنند.

هم ه این افــراد آموزش مذهبی
خود در حــد روخوانــی قرآن
و آشــنایی بــا شــریعت را از
مســاجد محل زندگی خود (در
جلســات قرآن ،مدارس دینی یا
کالسهای آخر هفتهی دینی)
کسب کردهاند .شــبک ه تربیت
روحانی در ایران و عربســتان و
پاکســتان آموزشگران این گونه
تعالیم را تامین مــی کنند .در
گزارشهایی که از تربیت دینی
طالبان و لشکر طیبه در مدارس
پاکستان (استفن تنکل ،داستان
لشکر طیبه ،کینگ کالج لندن• ،
شسیاسی
 )۲۰۰۹عرضه شده همین تعالیم آمــوز 
ذکر شدهاند .در یک کالس یک این آموزش خالصه می شود در
هفتهای می توان روخوانی قرآن انتقال پنج نکت ه اصلی و محوری:
را به افراد یاد داد (نیازی به فهم  -این که وفــاداری اعضای این
آن نیســت) .چگونگی رجوع به گروهها نباید به کشــوری که در
رسالههای توضیح المسائل نیزدر آن زندگی می کنند یا قشــری
عرض چند روز قابل آموزش است .که بــدان تعلق دارند یا حرفهای
پس از آن خود افراد می توانند به که دارند یا دانشگاهی که رفتهاند
طور موردی یا با تماس تلفنی و باشــد؛ بلکه باید فقط به اسالم

(514) 377-8005

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

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

M E KI C
کتابخانهنیما

IBNG

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

5206 DECARIE #3
Tel.: 514-485-3652

اجنمندفاعازحقوقبشر
--------------------

چگونگی جذب نیرو و آموزش نیروها ...

گروهرقصخورشیدخانوم

-----اجنمن همدالن
دومین3شنبههرماه

ایران-مونترال
www.addhi.net

>> ادامه از صفحه10 :

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

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

همبستگیبازرگانی
www.ibng.ca

اجنمن ادبی مونتریال
www.ilsmontreal.org

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

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

باشد (اســام هویت) چون تنها
اسالم است که انسانها را نجات
می دهد؛
 غرب و مدرنیته منشــا همهیبدبختیهای بشر است و تمدن
غربی هیچ دستاوردی بجز آزادی
زنان ("فســاد") و خوشگذرانی
و لذت محــوری و کفر و بدعت
نداشته است؛ دولتهای موجود
در دنیای اسالم (غیر از جمهوری
اسالمی و داعش و طالبان) همه
عروسکهای غرب هستند و باید
آنها را خلع کرد؛ در مقابل غرب
باید به صدر اســام رجوع کرد
(احیای امارت ،خالفت یا حکومت
اسالمی)؛ در مطالعهای که توسط
کینگ کالج لندن انجام شــده
باالخص نگرش نیروهای جهادی
به مدرنیته و نقش آن در شکاف
طبقاتی در جهان اســام تاکید
شده اســت( .جنگ ،خشونت و
تروریســم در دنیای معاصر اثر
حارث سید)
 غربیها به سرزمینهای اسالمیطمع دارند و بایــد برای بریدن
دســت آنها به هر اقدامی دست
زد؛ مهمترین اقدام کسب قدرت،
مقاومــت در برابــر دول غربی و
نابودی مخالفان (عوامل سکوالر
دول غربی) اســت (جنگ ابدی
اسالم و کفر ،یا "مقاومت")؛

 اســام برای زندگی بشر کافیاست و همه خواستهها و نیازها را
باید در آن جستجو کرد؛ شریعت
برای زندگی سالم و سعادتمندانه
تعبیه شده است (اسالم شریعت)؛
و
 تنها دو نوع جامعه وجود دارد:امت و بالد کفر.
از هر آنچه از بالد کفر می آید تا
حد ممکن باید پرهیز کرد (اسالم
جماعت)
این پنج آموزه سه ویژگی دارند
که آنها را بــرای اعضای بالقوه و
بالفعل جذاب می سازند:
 اینهــا ســادهاند و همــهپیچیدگیهای عالــم و روایات و
دیدگاههای رقیب در آنها نادیده
گرفته شــدهاند؛ مــدل این نوع
آموزش سیاسی ،مارکسیسم بوده
اســت .آموزههای سادهای مثل
"جنگ طبقاتــی" و "بورژوازی
عامل امپریالیسم"در مارکسیسم
جای خود را به جنگ "اســام
و کفــر" و "سکوالریســم عامل
امپریالیســم" در اســامگرایی
دادهاند؛
 همهی مشــکالت را به غربنسبت می دهند و سرزنش را به
جای دیگری می برند؛ طبعا افراد
از این دیدگاه خشنود می شوند
چون قرار نیست زحمتی بکشند

www.aieaq.com

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

و مسئولیتی احساس کنند؛ کافی
اســت خود را در مقام قربانی جا
بزنند؛ و
 در این آموزهها دادن احساسخوب به خود ،خود حق بینی و
خود برتر بینــی در جای دعوت
به عقــل و دانــش و یادگیری
نشسته است .بکارگیری عقل و
دانش همیشه دشوار تر است از
پیداکردن احساس خوب بدون
انجام هیــچ کاری .بــه همین
علت مواد دستگاههای تبلیغاتی
حکومتهــا و جنبشهــای
اســامگرا (از جمله ســخنان
رهبران آنها) مملو است از تعریف
و تمجیدهای توخالی از هواداران
که آنها هم عرض یا حتی بهتر از
امت پیامبر اسالم تلقی می شوند.
بن بســت ادراکیای که اعضای
جذب شــده قبل از جذب دچار
آن می شــوند (به دلیــل انزوا و
جدا افتادگی ،حاشــیهای شدن،
تحقیر ،طرد از جامعه یا خانواده،
و احســاس بیآینده بــودن) به
پذیرش این گونه نگرشها یاری
می رساند .ارتقای افراد از بازنده
به قهرمان و شهید می تواند بسیار
انگیزانندهباشد.
•
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خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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
_________________________

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

Tel.: 514-777-3604
رژه ایرانیان در  150امین سالگرد تولد کانادا
در رژه ی بــزرگ کانــادا دی،
شــنبه یکم جوالی ،بانو دکتر
تینا فرشــادگهر ،جنابان یوسف
تیزهــوش ،مهنــدس ناصــر
صادقیان ،دکتر شــریف نائینی،
فرشاد فضلی ،مهدی رفعت پناه،
ابیدرویشعلی ،رضا هومن ،احمد
مصطفی لو و علیرضا فروتن فرد؛
آنچه را که در توان داشتند،
بکاربســتند ،تا آنگونه که
شایسته فرهنگ شاد ایرانی
ســت را در دیدجهانیان به
نمایشبگذارند.
شرکت گروه رقص سیمرغ،
به سرپرســتی بانــو دکتر
نیمامشعوف ،چهره شناخته شده و
پرتوان کامیونیتی ایرانیان در این
همایش شکوه زیبای رقص های
محلی ایران زمین بویژه خراسان

گروه همبستگی همچنین از بانو
نیما مشعوف و یکایک افرادگروه
سپاس ویژه از
رقص ســیمرغ ،از جناب مجید
یوسف تیزهوش
جوان ،یــاری رســان پرتوان و
گروه همبســتگی ایرانیان شناخته شده کامیونیتی ایرانیان
بدین وســیله از افرادی که همچنین از سمیه یوسفی برای
با پشتیبانی مالی قوی خود طراحی پوستر و جناب نادرفروغی
در رژه ی امســال به تالش
برای تهیه فیلم ،و از نشریه پیوند
و ابتکار جناب آقای یوسف
تیزهوش یاری رسان و مجله هفته برای آگاهی رسانی
این همایش بودند ،هــا ،و از یکایک شــما گرامیان
که در دو ســوی خیابان شرکت
سپاس ویژه دارد.
کنننــدگان همایــش را مورد
مهروتشویق خودقراردادید ،بدین
(بجنورد) را در تمامی وسیله صمیمانه سپاسگـــزاری
مســیراین همایش به می نماید.
شایستگی به نمایش گذاشتند؛
تا آن اندازه که تماشاگران در دو
گروههمبستگی
سوی خیابان را به شادی و رقص ایرانیان(مونترآل)
و پایکوبی می کشاندند.

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

احتاد چپ ایرانیان در خارج از کشور -مونترال برگزار می کند:
شنبه  ۹آگوست ۲۰۱۷

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

Courtier Immobilier Agréé

نه فراموش می کنیم و نه می بحشیم !!
مراسم یادمان کشتار خونین دهه 60

5263 boul Cavendish

Re-Mi

514-996-1620
3333 Cavendish, #285

Re-Mi

مکان  :کتابخانه آت -واتر
تلفن تماس :

۴۳۸-۸۷۸-۴۷۳۰۷

اطالعات کامل در شماره بعد

دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی ) (CIVILو شرعی

«ولوو» اولین خودروساز قدیمی که
موتورهای احتراقی را کنار میگذارد

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

شــرکت خودروســازی ولوو
اعالم کرد به زودی ســاخت
خودروهای با موتور احتراقی
را متوقف می کند و از ســال
 ۲۰۱۹مــدل های جدید این
شرکت ،الکتریکی یا هیبریدی
خواهند بود.
به گزارش رویترز ،این شرکت
روز چهارشــنبه  ۱۴تیر اعالم
کرد بعد از حــدود یک قرن،
به تولید خودروهای سوختی
موسوم به «درون سوز» پایان می
دهد.
ولوو شرکت خودرو سازی سوئدی
است که از ســال  ۱۹۲۷خودرو
تولیــد می کنــد و در یک دهه
اخیر روی به تولید خودروهایی

با کیفیت آورد .این شــرکت که
اکنون سهام عمده آن در دست
شــرکت چینی جیلی قرار دارد،
اعالم کرد به تولیــد موتورهای
سوختی برای خودروهایی که تا
 ۲۰۱۹تولید شده اند ،ادامه می

دهد اما در مدل خودروهای
جدید ،موتورها هیبریدی
و تمام الکترونیکی خواهند
بود.
این شــرکت قصد دارد تا
ســال  ۲۰۲۵یک میلیون
خودروی هیبریدی تولید
کند.
ولوو در ســال گذشته در
یکصد کشــور ۵۳۴ ،هزار
خودرو فروخت.
پیش از این تصمیم ولوو ،شرکت
تسال اولین شرکت خودرو سازی
بود که خودروی تمام الکترونیکی
تولید کرد.

شیـخ صـاحل سیبـویه

مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732

اجنام کلیه امور ساختمانی

T
M
N

Renovations

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

ه
دف ما
خ
شنودی
ش
ماست!
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اسالمی و تفکر شریعتی

سیاسی ...

>> بخش2
پایانی

علیشریعتی:

www.paivand.ca

هلمین
تچ
به مناسب گذشت
د در
سالگر ریعتی
علیش

ایدئولوگ نظام سرکوب

•

 .۴قهــر انقالبی

ترور و اعــدام و زندانی کردن و
شــکنجهی حکومت انقالبی در
دوران پس از انقالب و توســط
حکومتهایی که خود را انقالبی
می دانند ،با قهر انقالبی توجیه
می شود .مســلمانان این قهر را
با جهاد و شــهادت توجیه می
کنند .شریعتی اگر با این رفتارها
مخالف بود باید این مخالفت خود
را با تمامیت خواهی حکومتهای
کمونیستی شرق اروپا نمایان می
ساخت .اصوال نقض آزادی برای
وی موضوعیت نداشت.
آیا شریعتی که برای رنج انسانها
در نظامهای سرمایه داری ضجه
مــی زند ،جایی برای ســرکوب
صدها میلیون نفر تحت سلطه ی
حکومتهایکمونیستیکلمهای
سخن گفته است؟
او این گونه نظامهای سرکوب را
انقالبی می دانســت و لذا کارت
سفید بدانها عطا کرده بود.
شــریعتی یــک جهــادی و
استشهادی تمام قد است (تعبیر
جهاد و شهادت صدها بار در آثار
وی به معنای انقالبیاش مطرح
شده است ،مثل شیعه یک حزب
تمــام ،ص  .)۱۰۵آیا می شــود
مســئولیت روحانیون شیعه را
انقالب شیعیدانست (مسئولیت

شیعه بودن ،ص  )۵۰اما ترور و
سرکوب "ضد انقالب" را از این
صفح ه شطرنج حذف کرد؟
در انقالب شیعی اسالمگرایان
شــیعه چگونه قــدرت را به
دست آورند؟ با انتخابات آزاد
و منصفانــه و رقابتی یا آتش
زدن سینما و اعدام در پشت
بام مدرســهی رفاه؟ شریعتی
از مبدعان مردمساالری دینی
به ســبک جمهوری اسالمی
در کتــاب «امــت و امامت»
اســت؛ فهم او از دمکراســی
انتخاب خلیفهی اول تا سوم
در یک جامعهی قبیلگی است.
نظریهی انقالب دائمی وی در
رهبر انقالب بودن ولی فقیه
تجسم یافته است.
ایدهی حزب الله به عنوان یک
گروه انقالبی نخستین بار در
آثار شریعتی به جامعه ایران
ارائه می شود (شیعه یک حزب
تمام ،ص  )۱۲قهر انقالبی این
حزب یا گروه بــا این توجیه
دینی می شــود که
در جامعــهای که
اکثرادیندار هستند،
باید ازدریچهیدین
به سیاست وارد شد
و با نفی سکوالریسم
و لیبرالیسم افراد را
از پشــتیبانی عمومی
برای ترور و ســرکوب
مطمئنساخت.
اصالح طلبان مذهبــی پس از
چهــار دهه گرچه در ســاخت
قدرت به موثر بودن و مفید بودن
سکوالریسم پی بردهاند ،اما هنوز
نمی تواننــد از جذابیت توده وار
سازی ایدههایشان در میان اهل
دین با تعابیر قرانی ودینی فاصله
بگیرند (بختک شــریعتی هنوز
باالی سر آنهاست).
شــریعتی بزرگترین منکرات
دنیای امــروز را "صهیونیســم
جهانــی" و "امپریالیســم بین
الملــل" و غربزدگی و ســرمایه
داری می داند (شیعه یک حزب
تمام ،ص .)۸۰
او در عیــن حال به نهی از منکر
دعوت می کنــد .نتیجهی این
دیدگاه بــرای مخاطبــان وی
غیر از این اســت که افراد را به
نابودی ایاالت متحده و اسرائیل
و سکوالرهای داخلی دعوت می
کند؟
این گونه ادبیات وی چه تفاوتی با

خامنهای و مصباح یزدی دارد؟

تفاوت وی با این دو در پیشگامی
وی اســت و نه در محتوای این
باورها.
آیا اسالمگرایان شیعه و سنیای
که امروز در خاورمیانه و شــمال

آفریقا جنبشهــا و دولتهای
اسالمی را هدایت می کنند و
در اروپا و امریکا تخم ترور می
کارنــد ،غیر از مبانــی فوق به
ایدهی دیگری باور دارند؟
آیا حتی یکی از پیروان شریعتی
با مصادرهها و کتاب ســوزیها
و اعدامهــای ســالهای  ۵۷و
 ۵۸که دانشــگاهیان سکوالر و
لیبرال و مدیران و کارشناســان
دستگاههای اجرایی را هدف قرار
می داد مخالفت کردند؟
آیا بــا ایدههای فــوق می توان
جامعــهای مبتنی بر عقالنیت و
علم و مدارا و همزیستی و حقوق
اساسی و دمکراسی داشت؟
اگر تجربهی جمهوری اسالمی و
تحقق همهی ایدههای فوق نبود
شاید می شد جایی برای ظن و
گمان و خوش بینی باز گذاشت.
اجرای شریعت (البته با توجیهات
انقالبــی) مایهی ســرکوب هر
روزه حقوق تک تک شهروندان
ایرانی اســت .با اسالمی سازی
صحنهیفرهنگ
و سیاســت و
اقتصاد و جامعه
بــه تصــرف
اســامگرایان
درآمده و صدها
هــزار نفــر در
ایران از شــغل
و حرفــهی
خــود محــروم
و از انتشــار و پخش آثار مولدان
فرهنگی جلوگیری شده است.
اگر شریعتی و دیگر روشنفکران
دینیوایدئولوگهایاسالمگرایی
مسئولیت فکری توجیه ارزشی
گزینش ایدئولوژیک و سانسور و
اعمال انواع محدودیت بر زنان (از
حجاب اجباری تا عدم حق سفر)
را ندارند ،چه کسی دارد؟
نیازی نیست شریعتی کسی را
به خشونت دعوت کرده یا از یک
گروه خشن تروریستی حمایت
کرده باشد؛ ایدههای وی زمینه
ساز ،مشوق و توجیه کننده ترور
و سرکوب است.
•
فاصلهی شریعتی با جمهوری
اسالمی؟

بخشــی از پیروان شــریعتی بر
این باورند که نمی توان و نباید
شــریعتی را در همان قفسهای
گذاشت که خمینی و خامنهای
و رفسنجانی و مصباح را .کسانی
که به ادبیات ضد اسرائیلی ،ضد
یهود ،ضد امریکایی ،زن ستیزانه،
اقتدارگرایانه و انســان هراسانه
(بــا انــواع توجیهــات امنیتی،
هویتی ،اقتصادی و دینی) عادت
دارند البته شــباهتهای میان
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کلیسایاجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

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

ance Church:
220 Hyman,
DDO

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ

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

) 514-999-5168

اندیشــههای شــریعتی و نظام
جمهوری اسالمی را نمی بینند.
البته افراد ذکر شده با هم تفاوت
دارند؛ همان طور که شریعتی و
مصباح با هم تفاوت دارند .اما این
مانع از آن نیست که مشترکات
بســیار زیاد آنها در اندیشــه و
رفتار را نادیــده بگیریم .اگر این
مشترکات به خوبی دیده شوند
آنگاه برخی فاصلــه گیریهای
شــریعتی از رفتــار جمهوری
اسالمی (در کویریات وی) معنی
خود را (فرعی و محوری نبودن
آنها) پیدا خواهند کرد.
مدیحــه ســراییهای رمانتیک
شریعتی برای آزادی در کویریات
هیچ تاثیری بر محتوای نظامی
سیاسیای که از دل اندیشهاش
بیرون می آید ندارد همان طور
که آشــنایی خامنهای با ادبیات
و رمان هیــچ تاثیری بر نحوهی
مدیریت وی بر ماشین سرکوب
نداشته است .اسالمگرایان آزادی
بیان و تشــکل و تجمع و رسانه
را فقط برای انقالبیون در شرایط
جنبش و اســتمرار انقالب می
خواهند.
در هیچ نوشتهای از شریعتی نمی
بینیم کــه وی از آزادی مذهب
در ایران یعنــی آزادی بهاییان و
مسیحیان و یهودیان در عبادت
و برگزاری مراســم خویش دفاع

کشی
ش
ج
ال
ل
ع
ا
د
ل

بت است

داوند مح

خ

فیض خ
د
ا
و
ن
د
م
ا
ن ،عی
با شما باش سى مسیح
د.

کرده باشد.
در نوشــتههای وی جایی برای
آزادی بدون قید و شرط رسانهها،
آزادی زنان ،آزادی همجنسگرایان
و دیگر گروههای اقلیت به چشم
نمی خورد .همجنســگرایان و
بهاییان و اهل ســنت یکباره در
دههی  ۱۳۹۰خلق نشــدهاند تا
گفته شود این گونه موضوعاتدر
دوران وی مطرح نبوده است.
شریعتی به احتمال زیاد همانند
هزاران پیــرو وی در جمهوری
اســامی مورد پیگــرد قرار می
گرفت؛ اما این بدین معنا نیست
که اندیشهاشدر تضاد با این نظام
باشد .در طی چهار دهه هزاران
تن از کسانی که به اسالمگرایی
شــیعه ،جمهوری اســامی ،و
نابودی ایالت متحده و اســرائیل
باور داشتهاند مورد تعقیب ،آزار و
حتی شکنجه واقع شدهاند .رقابت
سیاسیدر کسب قدرت این گونه
اشتراکات را در پرانتز می گذارد.
روحانیت اســامگرا نه با مبانی
فکری شــریعتی در برساختن
ایدئولوژی از اسالم بلکه فقط با
ایدهی ایدئولوگهای طراز مکتب
وی (که روحانی نبودند) مخالف
بوده است.
حتی آندسته از پیروان شریعتی
کــه امروز در کشــورهای غربی
در تبعیــد زندگی مــی کنند

نگرشهای ضد امپریالیســتی و
ضد سرمایه داری و ضد اسرائیلی
خود را کنار نگذاشــتهاند .ســم
نفرت و خشــونتی را که امثال
شــریعتی در میان یک نسل از
جوانان باورمند گسترد حتی با
فالکتی که نظام انقالبی -اسالمی
مورد نظرش برای جامعهی ایران
به بــار آورد زدوده نشــده و به
راحتی زدوده نمی شود.
شــریعتی با تمرکز بــر هویت
اسالمی طبعا از مدافعان جدی
مهندسی فرهنگی ،نظام متمرکز
و ایدئولوژیک آموزش و پرورش،
تمرکز و انحصار رسانههادردست
دولت ،تهاجموشبیخون فرهنگی
خواندن نشــر و پخش تولیدات
هنری و فرهنگــی امریکایی و
اروپایی اســت چون بدون این
ابزارهــا -همچنان کــه برخی
پیروان وی هم می اندیشیدند و
به مهرهها و چرخ دندههای نظام
اسالمی در بخش فرهنگ تبدیل
شــدند -نمی توان با "فرهنگ
مسلط غرب" کنار آمد و انسان
"مکتبی"ساخت.
آیــا می توانید تصــور کنید که
همان طور که لکســوس و اپل
در ایران محصوالتشــان خرید و
فروش می شود ،فیلم امریکایی
پر فروش در ســینماهای ایران
تحت حکومت دینیای

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

16

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

قیمت های ویژه برای گشایش

کوبیده۱۰ ................................................. :دالر
کوبیده مرغ ۱۰ ........................................:دالر
برگ ۱۴ ........................................................ :دالر
سلطانی ۱۷ ................................................:دالر
منوی روز ................................................:از  ۹دالر

درخدمت
هایشما:
نی
مهما ت  75نفر
با ظرفی
HOURS:
SUN-WED 11 AM - 10 PM
THU-SAT 11 AM -11 PM

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

)Tel.: 450-321-2411 LONGUEUIL
 10دقیقه تا مترو

که با نظام سرمایه داری
در جنگ است ،به نمایش
درآید؟

پیروان شریعتی که از آزادیخواهی

وی سخن می گویند فراموش می
کنند که آزادی رسانهها با امکان

انتشار مجلهی پلی بوی سنجیده می

شود و نه با امکان انتشار مجلهی
پاسدار اسالم یا روزنامه کیهان و

سالم.

آزادی تشــکلها با آزادی برای
تشــکلی مثــل پیــروان احمد
کسروی یا دوســتداران ایاالت

متحده یا سلطنت پادشاهی در
جمهوری اســامی اندازه گیری
می شود و نه آزادی هیئتهای
مذهبی یا حزب مشارکت.
آزادی تجمعات با امکان تجمع
همجنسگرایان معنی می یابد و
نه آزادی تجمع حزب الله یا افطار
اصالح طلبان؛ و
آزادی بیان با کارتون کشــیدن
از مقدســان تجلی پیدا می کند
و نــه مداحی برای آنهــا .آزادی
یعنی آزادی مخالف و ناهمرنگ و
دگرباش و دگراندیش.

متاسفانه کسانی که در یک دوره
مسحور ایدههای شریعتی بودهاند
نمی توانند این نکات را ببینند.
شــریعتی به دلیل دردمندی و
شوریده ســریاش ستایش می
شــود در حالی که بســیاری از
عوامل ماشین ســرکوب و ترور
جمهوری اســامی را به همین
دالیل می توان ستایش کرد.
نوزایی فرهنگی شریعتی ارائهی
قرائتــی ایدئولوژیک و بســته و
محــدود کننــده از دین بود که
امروز با نتایج آن در سراسر دنیا به

صورت خشونت و تنفر از یک سو
و سرکوب زنان و همجنسگرایان
و نویسندگان/هنرمندان/روزنامه
نگاران از ســوی دیگــر مواجه
هستیم.
شــریعتی نه به دنبال رنسانس
و پروتســتانیزم اسالمی بلکه در
پی برساختن اسبی راهوار برای
قدرت گرفتن سوسیالیستهای
اسالمی و مبارزه با غرب بود که
امروز اشکال کاریکاتوری هر دو
در ایران به خوبی نمایانگر شده
است .اســتخراج و تصفیه منابع

فرهنگی در برنامهی ایدئولوژیک
شــریعتی به دور ریختن مدارا و
ریاضت فردی و معنویت شخصی
در برابر بسیج اجتماعی و کنش
انقالبی جهت بر ساختن جامعهای
اقتدارگرا ،بسته و مهندسی شده
توســط "امامان" مورد نظر وی
بود.
بزرگترینوفاجعهبارترینمیراث
شریعتی نه نوشتهها و موعظههای
پر از تناقض و تبلیغاتی وی ،بلکه
نظام جمهوری اســامی است
که هنــوز از دیدگاههای امثال

شریعتی تغذیه می شود.
چــرا آن دســته از سیاســیون
مذهبی که چهاردهه از جمهوری
اســامی زخم خوردهاند ،هنوز
دیدگاههای ضد امریکایی و ضد
غربی و ضد بهایی و زن ستیزانه و
ضد لیبرالی دارند در حالی که در
دمکراسیهای غربی پناه گرفته
اند؟
پاســخ را در آموزههــای امثال
شریعتی و بازرگان و مطهری می
توان پیدا کرد.
•
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رستورانپیتزایی
اطلس

www.paivand.ca

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

!in
v
re

rtez vot

po

Ap

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
یت ،کوارت
کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما
________________

ز

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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مها
 مشجران عزیز

ـاو
هر چهارش ره رایگان

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

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

ه

ر روز هفته

اوکازیون عـالی

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

برای زندگی و یا سرمایهگذاری

با بهای اجاره ،صاحب خانه دخلواه خود شوید!
ارزیابی و مشاوره رایگان
 کمک برای اخذ وام مسکونی و جتاری با کمترین بهره
کمک برای تهیه وام مسکن برای تازه واردین
به کانادا و همچنین برای ایرانیان غیرمهاجر در کانادا
 Non residentsبا کمترین پیش پرداخت
هدیه ما به خریداران 1200دالر هزینه محضر

Water front Apartment
Île-des-Soeurs
only 220000$

Cell.: 514-969-2492

نادرخاکسار

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty

3675 DES SOURCES، SUITE 109
D.D.O., QC H9B 2T6

Tel.: 514-683-8686
nader.khaksar@gmail.com
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کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکترریموندرضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده :اورژانس

پزشکان خانواده:

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

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
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جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیا










 

 







جراح دندانپزشک
دکتر مهری حیدری
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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
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 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
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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 --------------
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Montreal, Quebec H3H 1M1
ENJ
Fax: (514) 933-2861

Tel.: (514) 933-3337,

www.clinique-arya.com
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6195 St-Jaques west H4B 1T7
(514) 585-2029
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه
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نینوسگیورگیزنیا

مشاور امالک
عضو دایمى كانون بین
املللى مهندسین نفت

خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

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

مسعودهاشمی

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

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

Cell.: (514) 816-4080
Immo-Plus

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567

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

برای آگاهی از اوکازیون های استثنائی
برای زندگی و یا سرمایهگذاری همین امروز با ما متاس بگیرید:
Ninous Givargiznia, BSc. Real Estate Broker
Century 21 Unic
203 bou, Hymus, suite 208 Pointe- Claire, H9R-1E9

Office: (514) 630-1799

ninous.givargiznia@century21.ca

|

ngivargiznia@gmail.com
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مدیــریتمالی...

9

ثــروت سـازی :

اصلثابتشدهبرایپولدارشدن!

پولــدار بــودن
بــه معنــای
همیشــه
داشتن پول نیســت ،ولی ٪۹۰
مواقع همیــن معنی را میدهد.
بااینحال ،عادتهــا ،رفتارها و
"اصول" ضروری وجــود دارند،
که به پولدار شدن و ثروت سازی
شما کمک خواهند کرد.
این فرآیندی یکشــبه نیست.
هیچ الگوی سریعی برای این کار
وجود ندارد.
آنچه در ادامه میخوانید  ۹اصل
پولدار شــدن و ثروت سازی در
طول زمان است.
•

اصل پولدار شدن  :۱شما
مجبور هستید آن را بهدست
بیاورید (پولتان ،و ثروتتان
را)

اگر میخواهید پولدار شــوید و
ثروت سازی کنید ،باید آن را به
دست بیاورید .اگر به خوبی تالش
نکنید هیچ راهی وجود ندارد که
شما را به مقصودتان برساند.
اگر پولداشته باشید ثروت سازی
راحت است .پول میخواهید؟
بــه خودتــان تکانــی بدهید و
پولسازی را شــروع کنید .کار
کنید .کار دوم و کار سوم داشته
باشید .کارهای جانبی و پروژههای
جانبــی بگیرید و بیشــتر پول
درآورید .هنوز دانشجو هستید؟
یک کار پاره وقت انتخاب کنید تا
مخارجتان را پرداخت کنید.
اصــل ماجرا همین اســت ،اگر
میخواهید ثروت ســازی کنید
باید درآمد کســب کنید .صدها
راه برای کسب درآمد وجود دارد،
و شــما باید ببینید چه کاری را
بهتر و بیشــتر میتوانید انجام
دهید .هیچ کســی جلویتان را
نگرفتهاســت .در زندگــی هیچ
چیزی مانع شما نشدهاست .تنها
مانعی کهدر مسیر پولسازی شما
وجود دارد خودتان هستید.
بنابراین ،دســت از بهانهتراشی
بردارید و بر اصل  ۱تمرکز کنید
و شــروع کنید -شما باید ثروت
سازی کنید.
•
اصل پولدار شدن  :۲شما باید
آنقدر پسانداز کنید که از
حلاظ مالی به شما فشار بیاید.

اصــل دوم برای پولدار شــدن
پس انداز اســت .کســب درآمد
به خــودی خود کافی نیســت،
شما باید پسانداز هم کنید .در
غیراینصورت شــما هم مانند
بســیاری از «ســلبریتی»های
معروف ورشکسته خواهید شد.
خوب ،اگر هنــوز از لحاظ مالی
به شما فشار نیامدهاست پس به
اندازهی کافی پسانداز نکردهاید.
بهعنوان مثال ،سال گذشته ،به
ســختی  ٪۴۰از درآمدم را پس
انداز کردم .بهنظر زیاد میاد ،مگر
نه؟ ولی افراد زیادی هستند که
میزان بیشتری پس انداز میکنند
 بسیاری از آدمها بیش از  ٪۵۰ازدرآمدشان را پس انداز میکنند.
حققیت این است که اگر از اصل
 ۱پیروی کنیــد رعایت اصل ۲
راحتتر میشــود .هرچه درآمد
بیشتری داشتهباشید ،پسانداز
کردن برایتان راحتتر میشود.
ولی حتیدردرآمدهای کمتر نیز
امکان پسانداز وجود دارد.
•
اصل پولدار شدن  :۳شما باید
خرج کردنتان را بهینه کنید.

اصل سوم ثروت سازی این است
که خرج کردنتان را بهینه کنید.
مــن در جایگاهی نیســتم که
دربارهی خرج کردنتان قضاوت
کنم  -کم خرج کنید یا زیاد خرج
کنید .باور شخصی من این است
که بایــد هرآنچه میخواهید را
بخرید  -ولی باید پول بیشتری
به دست بیاورید تا بتوانید آن را
بخرید.
مهم نیست که چگونه ،افراد واقعا
ثروتمند خرج کردنشان را بهینه
میکنند .به این معنی که بهترین
پیشنهادها را مییابند  -حتی اگر
قرار باشــد یک «فِراری» بخرند،
میتوانیــد مطمئن باشــید که
بهترین معامله را انجام دادهاند و
در مورد قیمت مذاکره کردهاند.
تنها نکتهی موجــود در این امر
این است که آنها عاقالنه خرج
کردهانــد  -بهویژه در بزرگترین
هزینههایشان .بسیاری از آدمها
بــه این فکــر نمیکنند که چه
می خرند ،بلکه همیشــه خرج
کردنشــان را بهینه میکنند.
افراد ثروتمنــد مکث میکنند،

فکر میکننــد و گزینــهای را
برای خرید انتخاب میکنند که
بیشترین نفع را به آنها برساند
و هزینههایشان را حداقل کند.
•

اصل پولدار شدن  :۴باید از
پولتان کـار بکشید.

بله درســت است باید از پولتان
کار بکشید .این کار سختترین
بخش است .شما باید پولتان و
قدرت سودهای ترکیبی آن را با
هم به کار بگیرید تا برای خودتان
ثروت سازی کنید.
کار کشیدن از پول یعنی چه؟
یعنی الزم اســت سرمایهگذاری
کنید .چرا؟
به این دلیل که متوســط بازده
آن با درنظر گرفتــن تورم برای
شاخص  S&P500در  ۶۰سال
گذشته  ٪۷بوده است.
الزم اســت ثروتسازی کنید و
پول بیشــتری به دست بیاورید.
هدف این است که برای آیندهتان
از درآمدهــای امروزتان جریان
های درآمد بسازید.
•
اصل  :۵الزم است هوشمندانه
ازدواج کنید!

اصل پنجم ازدواج هوشــمندانه
است .چرا؟
زیرا وقتی پای ثروتســازی به
میان میآید یک همســر خوب
میتواند محرک خوبی باشــد،
در عین حال طــاق میتواند
بزرگترین ختریبکنندهی ثروتتان
باشــد .در واقع ،یک مطالعهی
اخیر نشان داده است که طالق
 ٪۷۵ارزش خالــص افراد را نابود
میکند.
در جبهــهی ثروتســازی ،یک
زوج میتوانند با هم درآمد کسب
کنند ،با هــم اندوخته کنند ،و
عایدیهای مشترکشــان را در
گذر زمان ببینند .این یک محرک
بســیار قوی برای ثروت سازی
اســت .همیشه ســود  ۲تومان
بیشتر از  ۱تومان است.
بااینحال ،اگر هوشمندانه ازدواج
نکنید ،طــاق میتواند زندگی
مالیتان را به فنا دهد.
•
اصل پولدار شدن  :۶خودتان
را بیمه کنید و از خانوادهتان

23
NOUVEAUTÉ: cours de niveau
intermédiaire pour les étudiants libres.

خدماتآرایشی
• از بین بردن موهای زاید بدن از طریق لیزر
Rejuvenation
• جوان کردن پوست و از بین بردن چین و
چروک های صورت و گردن • لیزر برای رگ های
پا و صورت  veinsو از بین بردن جوش ها
و کک مک های قهوه ای صورت acne
• اپیالسیون با وکس • بند و ابرو
• سفت کردن سینه از طریق لیزر Breast lifting
• فیشال Treatment Skin Care
• سوزاندن چربی های بدن با متدهای پیشرفته لیزری
بسیار موثر ،مطمئن
با تخفیف ویژه برای هموطنان عزیز
حمایتکنید

اصل ششــم برای پولدار شدن
این است که برای حفظ ثروت و
خانوادهتان خودتان را بیمه کنید.
من دربارهی بیمهی عمر صحبت
نمیکنم  -بلکه صحبت من این
است که بیمهی سالمت و بیمهی
ازکارافتادگیداشتهباشید.
در سال گذشته دو ارباب رجوع
داشتم که با مشکالت سالمتی
دست و پنجه نرم میکردند که
آمادگیش را نداشتند و از لحاظ
مالی بــه مضیقه افتادنــد زیرا
آمادگی ایــن اتفاق و هزینههای
آن را نداشتند.

LASER SPA
INSTITUT LEA
سوزاندن موهای بدن با لیزر
| Estheticienne & Technicien LASER
Diplome cidesco internations du paris

Tel.:(514) 772-5787

وقتــی همه چیز روبهراه اســت
زمان آیندهنگری است .هر آدمی
که میخواهد ثروت سازی کند و
پولدار شود مجبور است حداقل
بیمههای ذیل راداشتهباشد:
 بیمه سالمت بیمه عمر بیمه ناتوانیهای کوتاه مدت وبلند مدت
•
اصل پولدار شدن  :۷نیاز است
اول به فکر خودتان باشید

باید ابتدا مراقب خودتان باشید.
این اصل بیشتر یک اصل زندگی
است نه یک اصل پولی.
وقتی ســوار هواپیما میشوید،

مهمانداران همیشه نکات ایمنی
را به شــما متذکر میشــوند و
میگویند قبل از آنکه بهدیگران
کمک کنید ماســک اکســیژن
خودتان را بگذارید .برای این کار
دلیلی وجــود دارد  -اگر بیهوش
شوید نمیتوانید بهدیگران کمک
کنید.
وقتی نوبــت به ثروت ســازی
میرســد ،مجبورید ابتدا مراقب
خودتان باشید  -حتی وقتی سر
و کارتان با خانواده است .ممکن
اســت این کار برای برخی افراد
واقعا سخت باشــد ،بهویژه برای
آنهایی که پول زیادی نداشتهاند،
{>> ادامه در صفحه}30 :
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زندگی...
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راهکار
عـالی برای
مقــابله
با استـرس

ایلزه بت ،یکی از پژوهشگران دانشگاه لیدن
هلند ،معتقد است شرایط آزاردهنده کاری،
ناامنی شــغلی و روابط اجتماعی متزلزل ،از
جمله دلیلهای بروز استرس هستند .بت بر
این نظر است که فاکتور استرس باید هرچه
بیشتر در محاسبات پزشکی برای تشخیص
بیماری مد نظر قرار گیرد .در این نوشتار با ما
همراه باشید تا  ۱۰راهکار عالی برای مقابله با
استرس را بشناسید.

•

.۱شنیدنموسیقی
پژوهشهای دانشمندان نشان میدهد که
شــنیدن موسیقی به کاهش و رفع استرس
کمک میکند .موســیقیهای آرام و بدون
کالم برای این کار از همه مناسبتر هستند.

•

.۲متریناتتنفسی
بکوشید روشها و راههایی برای استرسزادیی
به کار ببندید .تمرینات تنفسی یا تمریناتی
ویژه برای باز شدن عضالت و همچنین یوگا
مؤثراند .یوگا ورزشی اســت که به انرژی و
تمرکز نیاز دارد و ممکن اســت در نگاه اول
سخت و دشوار باشد ،اما فرد را آرام میکند
و به توازن و تعادل او کمک میکند .یکی از
نکات مهم استمرار و تداوم در انجام تمرینات
اســت .به قول معروف کار نیکو کردن از پر
کردن است.

•

.۳قدم زدن در فضای سبز
قدم زدندر فضای سبز و آزاددر رفع استرس
بسیار تأثیرگذار است.دیدندرختان و فضای
سبز معموال روح انسان را آرام میکند و مغز
استرسزده نیز بر اثر هوای تازه جانی دوباره
میگیرد.

FONDATION CULTURELLE

•

 .۴همنشینی با دوستان
وقتی انساندچار استرس است ،غالبا فراموش
میکند که نگرانیها و فشارها را میتوان با
دوســتان و نزدیکان تقسیم کرد .نشست و
صحبت با دوستان معموال در کاهش و رفع

Dimanche 17 septembre à 7h30
Oscar Peterson Hall
7141 Sherbrooke ouest
Metro Vendome, bus 105
Parking disponible
Info: 514 678-4030
Ticket: tapesh Digital : 514 223-3336

LIBRE EXPRESSION

استرس مؤثر هستند و سبب میشوند خــواه دویدن ،خواه دوچرخهســواری
که انسان با دیدی دیگر و تازه به مسائل یا شــنا .فعالیتهای ورزشی مستمر و
درازمدت به شــما کمک میکند تا با
نگاه کند.
معضل استرس بهتر کنار بیایید.
•
•
.۵حمام یا وان آب گرم
استرس فقط فشــاری روحی نیست .۷ ،غذا خوردن در آرامش
بلکه وضعیت جســمی و بدن انسان را افرادی که دچار اســترس هستند ،غذا
نیز تحت تأثیر قرار میدهد .حمام یا وان خوردنشان نیز با ســرعت و اضطراب
آب گرم در رفع استرس موثر است ،چرا همراه اســت .بســیاریها در لحظات
که بر اثر این گرما ماهیچههای بدن نرم پراسترس غذا را به جای آنکه بخورند،
میشوند و روح انسان نیز بهتدریج آرام میبلعند .ســعی کنید کــه در چنین
مواردی در آرامش غذا بخورید و از آن
میگردد.
لذت ببرید .همین استراحت و وقفه
•
کوتاه از استرس شما میکاهد.
 .۶ورزش کـردن
ورزش نیز در رفع استرس بسیار مفید •
است .ورزشی را انتخاب کنید که انجام  .۸خـوابیدن سروقت
آن برایتان لذتبخش اســت و سبب نکتهی دیگــری که باید به آن توجه
میشود که استرستان را کاهش دهد ،داشــت ،خواب کافی است .در موارد

یا روزهایی که دچار اســترس هستید ،خود بگنجانید ودر نظر گیرید.
بکوشید که به موقع بخوابید و به بدن و •
.۱۰خنـدیدن
روح خود فرصت استراحت بدهید.
خندیدن نیز به کاهش و رفع استرس
•
کمک میکند .خندیدن سبب باز شدن
 .۹استراحت های کوتاه بین روز
وقفــه و اســتراحت کال نقش مهمی عضالت و ماهیچهها میشود و همچنین
در دوران و ســاعات پراســترس بازی با هورمونهای استرسزا مقابله میکند.
میکنند .گاهی حتی اســتراحتها و جالب توجه این که خندیدن حتی در
تنفسهای  ۵دقیقهای کافی است تا از مواردی کــه از روی ادب میخندید یا
استرس شما کاسته شود .سعی کنید لبخند میزنید هم تأثیردارد.
•
این وقفههای کوچک را در برنامه روزانه

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

)
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دیده کمــک میکنند .مثال اگر
خبــری درباره یــک قهرمان یا
نجات یافتگانی از یک فاجعه به
روز شده است ،حتما این خبر را با
فرزندتاندر میان بگذارید .کودک
باید با وجود همه این اخبار ناگوار
به انسانیت باور داشته باشد.

کمی از جمعیت جهان را تشکیل
میدهند .بیشتر آدمها صلح طلب
و انسان دوســت هستند .شاید
کودکتــان این نکته را بداند اما
اشاره دوباره به آن در لحظههای
تــرس و اضطراب بــه او آرامش
میدهد.

پررنگ کردن فاصلهها

بــرداشتهای غلــط را
درست کنید

7

به بچهها از خشونت و ترور چه بگوییم؟
کافی اســت تلویزیون را روشن
کنید تا مثل همیشــه چندین
خبــر درباره خشــونت داعش،
کشمکشهای ســوریه و عراق،
درگیریهای فلسطین ،کشتاردر
آمریــکا و الجزایر ،ترور در اروپا و
هر جای دیگری در دنیا ببینید و
بشنوید.
کودکتان کنار شــما نشسته و
همه چیز را میبیند.
چطور باید چنین دنیایی را برای
کودکتان توضیح بدهید؟
این خشونتها چه تاثیری دارند؟
آیا او میترسد؟
چه کاری از شما برمیآید؟
دنیا همیشه جایی پر از خشونت،
جنگ ،کشــتار و تــرور بوده اما
در ســالهای اخیر رونــد رو به
رشدی در انتشــار اخبار مربوط
به جنگها ،کشتارها وخشونتها
به وجود آمده اســت .بســیاری
از ما بیتوجه به تاثیرعمیق این
خشونتها از ترسهایی که ایجاد
میکنند ،میگذریم و کودک را
به حال خودش رها میکنیم.
دکترالنهندریکسن،روانشناسی
است که  ۱۳راهکار برای گفتوگو
با کــودکان درباره تروریســم و
خشونت پیشنهاد داده است.
این پیشــنهادها ساده اما حاوی
نکتههاییدقیقهستند.

`1

بیخبری خوش خبری است

میکنند .آنها بســیار هوشیار
هستند.لطفااخبارجنایتهایهر
روزه داعش را جلوی کودکتان
دنبالنکنید.

2

اگر او محو متاشای یک تصویر
خشونتبار در تلویزیون است

اولین قدم این است که در چنین
موقعیتــی آرامشتــان را حفظ
کنید .بدون اشــاره به اینکه چه
محتوایی پخش میشود بگویید:
«بهتر است به تلویزیون استراحت
بدهیم» و ســپس تلویزیون را
خاموش کنید و موضوع را عوض
کنید .مثــا درباره آخرین اتفاق
جالب زندگی کودک حرف بزنید.
هرگز با دستپاچگی تلویزیون را
خاموش نکنید؛ یا تذکر ندهید که
او نباید چنین تصاویری را ببیند.
هرچقدر موضوع را بااهمیت جلوه
بدهید،برایکودکتانحساسیت
و اشتیاق ایجاد میکنید .او حتی
ممکن اســت در این باره دچار
احساس عذاب وجدان شود.

3

اگر رد پایی از خشونت میبینید

اگر در بازیهــای کودک تاثیر
خشــونتهای رایج را میبینید،
بدون اینکه ســعی کنید جلوی
ادامه بازی را بگیرید ،با مداخله در
بازی سعی کنید روند آن را تغییر
بدهید .مثال اگر کودک با لگوها
یک ساختمان ساخته و هدفش
این اســت که مثل همیشه آن
را ویران کند و صدای انفجار در
بیاورد ،وارد بازی شوید و پیشنهاد
بدهید که همه ایــن ویرانهها را
درست کند .از او بخواهید به این
فکر کند که چطور میشود جلوی
ویران شدن این ساختمان زیبا را
گرفت .او میتواند بادرست کردن
یک حصار از آن محافظت کند
یا عروسکش را مسئول مراقبت
از ســاختمان قــرار بدهد .برای
کودکان کم ســن ،لزومی ندارد
که مفهوم امنیت را با واقعیتها
منطبــق کنید .یک دایناســور
هم میتوانــد مراقب امنیت این
ساختمانباشد.

تا جایی که میتوانید کودک را از
تماشای تصاویر خشونتبار دور
نگه دارید ،چــون ذهن کودکان
اصال شبیه ما نیست .آنها مرزی
بین خیال و واقعیت ندارند .اگر
نمیخواهید کودکتــان دچار
ترسهــای شــبانه ،بیخوابی و
کابوس شود ،باید کمی آگاهانهتر
رفتار کنید .وقتی کودکیدر کنار
شماست شــبکههای خبری را
تماشا نکنید .خوب است این نکته
را هم رعایت کنید که تا جایی که
ممکن است بحثهایی با محتوای
موضوعات خشونت آمیز روز که
به شدت شما را تحت تاثیر قرار
داده ،نداشته باشید.
شــاید از نظر شــما کودک در 4
عالم بازی خودش غرق باشــد او چه چیزی شنیده؟
اما واقعا اینطور نیســت .بچهها در گفتوگو با کودکان بزرگتر
شبیه اسفنج همه چیز را جذب میتوانیــد با این جمله شــروع

کنیــد که او دقیقــا چه چیزی
شنیده است؟ این مساله در مورد
نوجوانهایی که از شــبکههای
اجتماعــی اســتفاده میکنند
مهمتر اســت ،چون آنها تقریبا
همه اخبار مربوط به تروریســم
و خشونت را میشنوند .بنابراین
اگر در جمع خانــواده خبری از
خشونتها شنیدید ،از این فرصت
استفاده کنید و با او وارد مکالمه
شوید« :راستی در مدرسه راجع
به داعش چه میگویند؟» یا اگر
خــود او بحثــی را در این مورد
شــروع کرد از او بخواهید دقیقا
درباره چیزهایی که شنیده حرف
بزند.
اگر او از جواب دادن طفره میرود
اصال او را مجبور نکنید که چیز
بیشــتری بگوید .اما اگر اشتیاق
نشــان داد و دربــاره یک واقعه
خشونتآمیز مثل سربریدن یک
خبرنگار حرف زد ،در مکالمه به
سه مسالهدقت کنید:
ترسهایش ،اطالعات درست و
غلط و ســوالهایی که در ذهن
دارد.
در ادامه من به شما روش واکنش
مناسب را میگویم:

5

اگر ترسیده
ترس را انکار نکنید!

اگــر در بیان فرزندتــان ترس و
نگرانی میبینید ،باید این ترس
ی کنید.
را واقعی ،محدود و طبیع 
مثال بگویید« :خبر وحشتناکی
بود .همه ما از این خبر ترسیدیم»
و هرگز نگویید« :این ترس ندارد
یا دلیلی برای ترس وجود ندارد».
حتی اگر جایی زندگی میکنید
که هیچ نوع ترســی وجود ندارد
و امنیــت فراهم اســت ،باز هم
نباید تــرس را انکار کنید .چون
او واقعا ترسیده است و این فقط
به او نشان میدهد که والدینش
افرادی نیســتند که بشود با آنها
درباره این مساله حرف زد.

6

جستوجو برای کمک

وقتی تراژدی اتفــاق افتاده ،به
نقش افراد مثبت در حادثه بیشتر
اشاره کنید .پلیس ،ارتش ،مردم
داوطلبوسازمانهایبینالمللی،
کسانی هستند که به افراد آسیب

یکــی از راههای مقابله با ترس و
آرام کردن کودکی که ترسیده،
اشاره به فاصله مکانی بین محل
زندگــی تا محل حادثه اســت.
تلویزیون حادثه را به اتاق نشیمن
شــما آورده اســت .او نمیداند
ســوریه یا الجزایر کجاست .یک
شهر نزدیک است یادر یک سیاره
دیگر؟ با نقشــه ،فاصله مکانی را
نشان بدهید.

8

ممکن یا محتمل؟

کودکان بزرگتــری که قادر به
درک مفاهیم انتزاعی هســتند،
تفــاوت بیــن ممکن بــودن و
محتمل بودن را میدانند .عملیات
تروریستی ممکن استدر همین
شهر شــما هم اتفاق بیفتد اما
احتمال وقوع آن بسیار پایینتر
است .اگر اخبار درباره کشتهای
در شــهر شماســت ،به کودک
بفهمانید که چون این اتفاق نادر
است ،رسانهای شده و مورد بحث
جدی است.

9

بیشتر آدمها خوبند

با اینکه خشــونت و ترور وجود
دارد اما بیشتر آدمها خشونت را
نفی میکنند .یادآوری این نکته
در کم شدن ترس کودک بسیار
موثر است .خشونتطلبهادرصد

10

اگر کودک فکر میکند بیشــتر
آدمهــا خطرناک و ترســناک
هســتند ،این برداشت غلط باید
اصالح شود .آیا کودک شما فکر
میکند مســلمانها تروریست
هستند؟ این فرصتی برای آموزش
است .اکنون وقت مناسبی برای
آموزش مفاهیمی مثل تعصب و
بیگانهستیزی و اصالح تصورات
اشتباه است .مثال بگویید:
«تروریستها کسانی هستند که
از خشونت برای ترساندن دیگران
اســتفاده میکنند در حالی که
بیشتر مســلمانها صلح طلب
هستند».

`1`1

شوخی با خشونت

کودک همیشه درک درستی از
خشــونت ندارد و میتواند آن را
نوعی بازی بداند .مثال در بازی یا
مکالماتــش از گردن زدن آدمها
استفاده کند .خود شما باید این
نکته را در ذهن داشــته باشید
که خیلــی از بچهها حتی درک
درستی از مرگ ندارند چه برسد
به مرگ خشونت بار یک انسان
بیگناه .به کــودک بیاموزید که
خشونت بهانهای برای شوخی و
طنز نیست.

̀1̀2

جوابی برای ترسها

بســیاری اوقات کودک ترسها
را در قالب ســوالهایش مطرح
میکند .مثال میپرسد« :آیا این
اتفاق میتواند در شــهر ما هم
بیفتد؟» به جــای اینکه با یک
«نه» پاســخ بدهید ،با دادن یک
پاسخ کامل ودرست امنیت ایجاد
کنید .به او بگویید« :هزاران نفر
تالش میکنند تا کشور و شهر ما
امن باشد».
بــرای بچههــای کوچکتر دقت
پاسخ شما خیلی مهم نیست .او
فقط باید احســاس امنیت کند.
هیچ مشکلی وجود ندارد که به
کودک پنج ســاله بگویید الک
پشتهای نینجا از شهرها مراقبت
میکنند.

̀13

او چه عملکردی خواهد
داشت؟

در نوجوانیدیدگاه اخالقی نیزدر
حال شکلگیری است .شنیدن
اخبار خشونت آمیز ممکن است
در فرزند نوجوانتان این تصور را
به وجود بیاورد که جهان ناعادالنه
است .اگر او میپرسد چطور یک
نفر چنین کار وحشیانهای انجام
یدهد ،به او چه جوابی خواهید
م
داد؟ مکالمه را هدایت کنید .مثال
تشویقش کنید که به عنوان یک
انسان برای ایجاد صلح در جهان
تالش کند .همیــن که چنین
ایدهای در ذهن او شــکل بگیرد
بدون شک یک انسان موثر برای
صلح پرورش پیدا خواهد کرد.
منبع :شبکه ملی استرس و ترس
کودک

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

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 <<
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2178 Ste-Catherine W.

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

1899$

39,33$/mois ou

GALEN

Sectionnel

ا
و
ک
ا
ز
ی
و
نع
PRIX
FOU

روا
د نشناسی
رو
غگویی :

10

33,12$

/mois pour sofa

الی

INCLINABLE ÉLECTRIQUE

Sofa 1599$ / Causeuse 1479$ / Fauteuil 999$

MANDA

1699$

Sectionnel canapé lit 35,19$/mois ou

نشانه که یک دروغگو
را تشخیص دهید

روانشناســی دروغگویی کار ما را برای معتقدم تو اشتباه می کنی" ،می گویند
کشف دروغگوها هرچند هم حرفهای "تو اشتباه میکنی!".
باشند ،آسان کرده است .شما میتوانید •
با شناختن برخی نشانه ها و تشخیص  .۶روی جــزییات زیادی تاکید
به موقع آنها یک فریبکار دروغگو را به میکنند
اغلب دروغگوها روی جزییات داستانی
راحتیبشناسید.
که تعریــف میکنند زیــادی تاکید
میکنند .این چیزی است که آنها انجام
روانشناسیدروغگویی
میدهند تا از موضوع کلیدی و واقعی
دور شوند.
•
 .۱با لکنت زبان یا تردید ودودلی
حرف میزنند

بسیاری از دروغگوها معموال با لکنت یا
حسدودلی حرف میزنند زیرا مدامدر
تالش هستند یک داستان خوب برای
شما بسازند که باورشان کنید .البته که
این کار بسیار سختی است ک یک نفر
تفکراتش را در مورد موضوعی دروغین
متمرکز کند و کالمی بگوید که شما
واقعا باورش کنید.

•

 .۲اطالعاتی بسیار بیشتر از آنچه
خواستهاید به شما عرضه میکنند!

دروغگوها سعی میکنند اطالعاتی به
شما بدهند که اصال از ایشان نخواسته
اید .دکتر فیل معتقد اســت این بدان
دلیل اســت که فــرد دروغگو تالش
میکند در پس این اطالعات بیش از
حد خود از چیزی دفــاع یا چیزی را
پنهان کند.

•

 .۳دروغگوها معموال از جمالت
طوالنی تر استفاده میکنند
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999$

20,19$/mois ou

JITTERBUG

Sectionnel

41,40$/mois ou1999

$

1299$

26,91$/mois ou

Lily Anne

وقتی یک نفر از برخی جمالت غلوآمیز
و زیادی تاکیدی استفاده میکند باید
به راستگوییاش شک کنید .مثال یک
نفر به شما میگوید :من کامال و به طور
صد درصدی با تو صادق هستم یا مثال
میگوید :فقط از حقیقت با من بگو!

/mois pour sofa

PALLISER CUIR PARIS

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

VENTE
DANS TOUT

 .۷از عبارات غلوآمیز تاکیدی زیاد
استفادهمیکنند

LE MAGASIN

CE SAMEDI
DIMANCHE ET LUNDI

•

JUSQU’À

%

65

1299

$

BORDEAUX

7 morceaux complet 26,91 /mois ou
$

60

PRILLO.CA

20,69$/mois ou

Sectionnel

EN LIQUIDATION

1699

$

CARLA

7 morceaux complet 35,19 /mois ou
$

PRIX
FOU

2399$

82,82$/mois ou 3999

$

POUR UN

JM012105749

•

بالفاصله موضــوع بحث را عوض
می کنند.

دروغگوهــا میکوشــند دروغ را در
ذهنشان معتبر و روا سازند.
•
 .۴وقتی با دروغگو حرف میزنید به مثال ممکن اســت بارها و بارها بگوید:
جای پاسخ دادن سوال میپرسد
"من انجام ندادم ...من انجام ندادم!"...
یکی دیگر از تکنیک های دروغگویان تکرار همچنین راهی بــرای خریدن
این اســت که به جای پاسخ دادن به زمان برای خودشــان است تا بکوشند
سوال شما همان جمله خودتان راتکرار فکرشان را جمع و جور کنند.
میکنند یا یک ســوال دیگر از شــما •
 .۱۰در مواقع حساس کشف دروغ
میپرسند.

EASTERN CHARCOAL

6 MILLIONS $
DE MEUBLES

PLUS

دروغگوها معمــوال با اختصار میانهای •

ندارند! مثال در بحــث به جای اینکه
بگویند  :من نرفتم!
میگویند  :من اصال به آنجا نرفتهام!

999$

DE RABAIS
MOIS
POUR
PAYER

 .۸تظاهر به نشنیدن حرف شما
میکنند

 .۹آنها کلمات و عبارات را تکرار
میکنند.

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

31,05$

•

فرد دروغگو پرســش هایــی را که به
نفعش نیســت ،معموالً نمی شــنود
"چی"؟! آیا او واقعاً در عرض  ۱۰ثانیه
راه گوشش مسدود می شود؟ او زمانی
که از شما خواهش می کند تا پرسش
خــود را مجدداً تکرار کنیــد ،در واقع
احتیاج به زمــان دارد تا به گفته های
کذبش ،شــاخ و برگ بدهد و در مدت
زمانی که شــما پرسش خود را دوباره
تکرار می کنیــد او فرصت کافی را به
دست می آورد .

CELTIC

MAGASIN
PRÈS DE

CHEZ VOUS

یک ترفند نهایی
برای تشخیص دروغگو!

ST-PIERRE

1599

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

BENEDICT

Sectionnel électrique 46,69$/mois ou

RIDGE CHOCOLATE

33,12$/mois ou

PRILLO.CA
7 morceaux complet

و بــه موضوع دیگری بپردازید .اگر دیدید
 .۵از بیان عبارت “من” اجتناب
میکنند
فرد مخاطب تان به راحتی تغییر بحث را
آدم های دروغگو همیشــه سعی می
پذیرفت و شــروع کرد در باب آن موضوع
سی ان ان بیان میکند که دروغگوها کنند حرفهای زیبــا و جذاب به زبان
هیچوقت از عبارت «من» استفاده نمی بیاورند و با این کار می خواهند امکان هروقت احساس کردید یک نفر بدجوری جدید به راحتی ســخن گفتن حتما به
دروغ میگوید سریعا بحث را تغییر دهید صداقتش شــک کنید زیــرا در این جور
کنند .مثال به جای گفتن عبارت "من کشف حقیقت را از ما سلب کنند.

Sectionnel

مواقع آدمهای صادق که حرف راســتی
برای شما میزدند گیج میشوند و رشته
افکارشان پاره میشود.
•

4
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«« سالمت و مدیریت زنــدگی »»

دلیل که سکوت در محل
کار عذاب آور است
همین "میراث تکاملی"
سرچشمه میگیرد که
به نیاز درک شدن ،مورد
پذیرش قرار گرفتن و به
رسمیت شناخته شدن
میانجامد.
•
 .۳نیاز "مشارکت در
بازی" بسیار مهم است

نتایج یــک پژوهش تازه نشــان
میدهد که ســکوت در محل کار
عذاب آور است و میتواند به عنوان
بایکوت و طرد این و آن همکار تلقی
شود .به باور این روانپژوهان تاثیر
عاطفی چنین ارزیابیای در شرایط
حاد بــه ایجاد حس حذف یا نفی
در فرد میانجامد چرا که سکوت
میتواند نارضایتی عمیق افراد را از
روابط موجود هم نشان دهد.
•
 .۱سکوت کابوس زا است

تازهتریــن پژوهشهــای گــروه
روانپزشکان دانشــگاه بازل (بال)
ســوئیس و همکاران آنان در این
چارچوب« ،سکوت» رادر رفتارهای
اجتماعی افراد به ویژه سکوت در
محل کار را بررســی کردهاند و به
این نتیجه رســیدهاند که سکوت
میتواند برای کســانی که انتظار
واکنش دارند ،حتی کابوسزا باشد.
سلما رودرت و کیپلینگ ویلیامز،
مدیــران این پژوهــش که نتایج
بررسی خود رادر مجلهی تخصصی
"شخصیت و روانشناسی اجتماعی"
منتشرکردهاندمیگویند":سکوت"
در محیــط کار میتواند به عنوان
بایکوت و طرد ایــن یا آن همکار
تلقی شود .به باور این روانپژوهان
تاثیر عاطفی این تلقی بر شخص
ویرانکننده اســت و میتواند در
شرایط حاد به ایجاد حس حذف یا
یدر آن همکار بیانجامد.
نف 
در گــزارش ســلما رودرت و
کیپلینگ ویلیامــز در این رابطه
آمده است« :حتی ابراز یک دلیل
ی پروپایه و غیرمنطقی ،میتواند از
ب
احساس رنجش فرد بکاهد ».این
کارشناسانتوصیهمیکنند«:حتی
واکنش منفی از عدم واکنش بهتر
است".
•
 .۲تعلق به جمع در تاریخ تکامل
بشر ضرورت دارد

گروه پژوهش دانشگاه بازل ،برای
توضیــح نتایج بررســی خود به
تاریخ تکامل بشر استناد میکند
و مینویســد این پدیــده در ادوار
گوناگــون هــم وجود داشــته و
انسانهایی که از جوامع روستایی
یا گروه شکار طرد میشدند ،خود
را در معــرض خطرات بیشــمار
میدیدند.
به باور پژوهشــگران ،نیاز عمیق
انســان کنونی به تعلقداشــتن
به جمــع یا ایــن و آن جامعه ،از
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در گــزارش یادشــده
همچنین آمده اســت
که انســان بهطورکلی نسبت به
رفتارهای اجتماعی پیرامون خود
حساسیت زیادی نشان میدهد و
حس طرد و حذف شــدن ،بر این
حساســیتها میافزایــد .در این
شرایط کوچکترین نشانهی مثبت
یا منفی بــر روحیه و عالقهی فرد
"طردشده" و همکاریهای آتی او
تاثیر میگذارد.
سلما رودرت و کیپلینگ ویلیامز
در مقالهی خود مینویســند که
نشاندادن واکنشها و برخوردهای
مثبت جمــع ،در ترمیم روحیه و
کاهــش رنجش فــردی که خود
را "حذف شده" احســاس کرده،
بیتاثیرنیست.
این پژوهشگران برای اثبات ادعای
خود ،نمونهی بازی "پرتاب توپ"
را شرح دادهاند .در این مثال یکی
از بازیکنــان گروهی ســه نفره،
هنگام بــازی "حذف" میشــود
و کســی بهطــرف او توپی پرتاب
نمیکند .این "تــوپ بازی"  ۴بار
تکرار میشــود و فرد مزبور هم دو
یا ســه بار فرصت شرکت در بازی
را پیدا میکند .همین امر رنجش
و کدورت او نسبت به دیگران را از
میان برمیدارد.
•
.۴نادیدــهگرفتهشدنبدترین
واکنش را در بر دارد

در آزمایــش دیگر ،چند نفر برای
ن مراجعه
نآ 
اجارهی خانه به صاحبا 
میکنند و جواب رد میگیرند .این
امر در نظر اغلــب داوطلبانی که
موجرها برای رد تقاضایشان دلیلی
ارایه ندادهاند ،بســیار "دردناک"
جلوه کرده است .بعضی گفتند که
چون موجران با گرمی و مهربانی
با آنان رفتار کردند ،چندان از بابت
رد تقاضــا ناراحت نشــدند .اغلب
داوطلبان حتی پاســخهای مدلل
منفی را بــر جوابهایی که اصال
دلیلی بــرای رد تقاضای آنان ذکر
نشــده ،ترجیح دادهاند و گفتهاند
پاســخهایی مثل "چون شما آدم
بیمالحظهای هستید ،به شما اتاق
اجاره نمیدهیم" برایشــان کمتر
آزاردهنده بوده است.
گــروه پژوهش دانشــگاه بازل در
پایان گزارش خود مینویسد :حرف
آخر در محیط کار در عمل برقرار
ش نشان دادن
کردن ارتباط ،واکن 
و برخورد کــردن حتی بهصورت
منفی ،بهتر از نادیدهگرفتهشــدن
است.
•

ســامت نیوز :در حال حاضر
بیــش از  ۲.۵میلیــون نفر در
جهان بــه بیماری اماس مبتال
هستند؛ بیشترین افراد مبتال
بــه ام اس در جهان مربوط به
کشورهای کـانادا و اسکاتلند
است.
بر اساس تقســیم بندیهای
جغرافیایــی و شــاخصهای
جهانی ،در ایــران باید دو هزار
مبتال به ام اس باشند در حالی
که گفته میشود اکنون حدود
پنجــاه هزار مبتال به ام اس در
کشور وجود دارد.
عالئم ام اس چیست؟
چه کسانیدر معرض خطر ابتال
به ام اس هستند؟
نشانههای اولیه و مهم بیماری
ام اس کدامند؟
دکتر محمدعلــی صحرائیان،
پزشــک مغز و اعصاب ،نایب
رئیس انجمن ام.اس .ایران می
گوید:
بیماری "اماس" بیماری مزمنی
اســت که عمدتا افراد جوان را
درگیر میکنــد .بیماری اماس
بیشتر در افراد  20تا  40ساله
رخ میدهد .طبق آمار به دست
آمده میزان ابتال به این بیماری
در خانمها سه برابر آقایان است.
تاریخچه شــناخت بیماری ام
اس به بیش از یک قرن پیش
میرســد و بیمــاری اماس از
حدود  150ســال پیش با این
نام شناخته شده است و شیوع
آن از آن زمان در کشــورهای
مختلف روبه افزایش است و در
منطقه خاورمیانه طی سالهای
اخیــر شــیوع بیمــاری روند
صعودی را طی میکند.
عالیم بیماری ام اس با توجه به
اینکه کدام قسمت از سیستم
ایمنی بدن فرد را درگیر کرده،
متفاوت اســت اما به طور کلی
عالیم بیماری ام اس عبارتند از
تاری دید،
اختالل حرکتی،
اختالل حسی و یا
عدم تعادل در فرد میباشد.
مهمترینراهتشخیصبیماریام
اس ،معاینــه بالینی فرد بیمار
توسط پزشک

ام ،اس

بیماری مادام العمر

بــودن نیز
متخصــص مغــز و اعصاب و شانس ابتال به ام اس را افزایش
مشکالت در راه رفنت:
انجام  MRIمیباشد و پس از میدهد.
ام اس میتوانــد منجر به عدم
آن که پزشک متخصص مغز •
تعــادل شــود ،و راه رفتن را
و اعصــاب بیماری ام اس را در مشکالتبینایی:
فرد تشخیص داد ،درمانهای برای بســیاری از افــراد اولین مشکل سازد.
کنترل کننده برای بیمار آغاز عالمــت بیمــاری "مولتیپل عالئم میتواند شامل موارد زیر
میشود به ایندلیل که بیماری اسکلروزیس" یا فلج چندگانه باشد:
اماس درمان قطعی ندارد ولی با در چشم اســت .اغلب ،ام اس مشکل داشتن در حفظ تعادل،
مصرف برخی از داروها میتوان باعث نوریت اپتیک میشــود ،مشکالت درراه رفتن معمولی،
این بیماری را کنترل کرد مانند یک بیماری که به عصب ارتباط دیگــر عالئم ام اس بســته به
اینترفــرون و . . .که سیســتم دهنده چشــم به مغز صدمه این که کدام بخش از سیستم
ایمنی فرد را تنظیم ودر نتیجه میزند .این حالت معموال تنها عصبی تحت تاثیر قرار گرفته
باعث کاهش حمالت و میزان بر یک چشم تاثیر میگذارد ،اما است،دیگرعالئماولیهمیتوانند
در موارد نادر شامل هر دو چشم شامل موارد زیر باشند:
ناتوانی فرد بیمار میشوند.
اختــال در تمرکــز فکــر،
عامــل ایجاد کننــده بیماری میشود .عالئم عبارتند از:
ناشــناخته اســت ام اس تاری دیــد ،مات بودن رنگها ،افسردگی ،مشکالت در مثانه و
یــا  Multiple Sclerosisدرد در چشم ،به ویژه هنگامی روده ،احساس کنید که اتاق در
قسمتهایی از مغز یا نخاع را کــه آن را حرکــت میدهید ،حال چرخش است ،حالتی به
گرفتار و پاره ای از تواناییهای اغلب ،عالئم خــود به خود در نام سرگیجه،درد واگر شما یک
جســمی و حرکتی فــرد را با عرض چند هفتــه یا چند ماه یا چند نشانه که از نشانههای
مشــکالتی مواجــه میکند ناپدید میشــوند .اما اگر این شایع ام اس هستند را داشتید،
تاکنون دالیل اصلی این عارضه نشــانهها را مشــاهده کردید پزشــک ممکن است به شما
مشخص نشده است اما به نظر بالفاصله با پزشکتان در تماس پیشنهاد آزمایشدهد.
میرسدکهفاکتورهایمحیطی باشید.
•
این آزمایشها میتواند شامل
و ژنتیک در ایجاد این بیماری •
حسهای عجیب و غیرعادی :موارد زیر باشد:
نقشداشته باشند.
اولیــن نشــانههای ام اس که  -آزمایش خون برای مشکالت
•
مراقب پنج عالمت زودهنگام ممکن است حسهای عجیبی دیگر با عالیم شبیه به ام اس
بیماری ام اس باشید!
در بدنتــان باشــد عبارتند از :مانند بیماری الیم.
۲۰۰
تقریبا
درایاالت متحده،
احساسی شــبیه شوک برقی  -آزمایش بــرای اندازه گیری
فرد مبتال به ام اس در هر هفته وقتی که ســر و یا گردنتان را سرعت ســیگنالهای در حال
تشــخیص داده میشود و این حرکت میدهید .ممکن است حرکت در اعصاب.
در حالی اســت که هم اکنون از ســتون فقرات شروع شده و  -ام آر آی ،کــه از مغز عکس
 ۲,۵میلیــون نفر در سراســر بهدستها و پاهیتان منقل شود .میگیرد ،تا پزشک شما بتواند
جهــان با این بیمــاری ناتوان •
مناطق آسیب دیده را بررسی
کننــده زندگــی میکنند .به خستــگیمفرط:
کند.
گزارش سالمتنیوز"،مولتیپل یک نشانه شــایع اولیه ام اس  -کشــیدن مایع نخاعی برای
اســکلروزیس" یــک بیماری خستگی شــدید است .ممکن بررســی مایعی کــه در مغز و
التهابی مزمن سیستم عصبی است احساس خستگی کنید نخاع در جریان اســت؛ ممکن
مرکزی (مغز و نخاع) اســت و حتی اگر فعالیت زیادی نداشته است نشانههایی را نشان دهد
زمانی رخ میدهد که سیستم باشــید .ممکن است صبح به که سیســتم ایمنی بدن شما
ایمنی بدن به اشــتباه به ماده محض اینکه از خــواب بیدار در حال آسیب زدن به سیستم
چــرب محافظت کننــده از شدید احساس خستگی کنید .عصبیتان است و این نشانههادر
فیبرهای عصبیدر مغز و نخاع• ،
ام اس اتفاق میافتد.
•
گرما و مشکـالت مربوطه:
حملهمیکند.
شانس شــما برای ابتال به این زمانــی کــه ورزش میکنید ،ارتباط استرس و ابتال به
بیماری بیشــتر میشود اگر ممکن اســت به محض اینکه بیماری ام اس
ســابقه خانوادگی آن یا سابقه بدن خــود را گــرم میکنید استرس به شکلهای مختلف
ابتال به سایر بیماریهای مزمن احساس خستگی و ضعف کنید .از جملــه مســایل اقتصادی،
را داشته باشید .داشتن سابقه همچنین هنگامی که بدنتان اجتماعی ،از دست دادن شغل،
بیش
ت
ر
ی
ن
مونونوکلئوز (مونونوکلئوز گرم شود در کنترل بخشهای شکســت در ازدواج و یــا امور
موار
د
ا
ب
تال عفونــی یــک بیماری خاصــی از بدن ،ماننــد پا و یا اجتماعی میتوانــد به عنوان
به ا
م
ا
سم
عفونی ویروسی است که ســاق پای خود دچار مشکل عاملی برای ایجاد اســترس و
ب
ربوط
ه کش
و
دستگاه تنفس ،کبد و میشوید .هنگامی که استراحت تشدید بیماری ام.اس دخالت
ر
ه
ا
ی کـ
دستگاه لنفاوی رادرگیر میکنید و دمای بدنتان پایین داشته باشد.
وا
انادا
سکا
ت
ل
ن
•
میکنــد) یا ســیگاری است ،این عالئم به احتمال زیاد
دا

ست

از بین خواهند رفت.
•

به  20ماه رسيد

شاخهها با برگها براي حمايت خاك چتري سبز ميسازند.
زيرا كه خ��اك نرم و لطيف طاقت تندي ب��اران را ندارد .اگر
ب��اران بر خاك بكوبد س��ازمان خاك بر ه��م ميريزد .خاك
شس��ته ميشود .درختان ،ميوه را از ش��يره جان خاك ميسازند .اگر خاك نباشد،
24 
July 15,
درختان 2017
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خواهند 
PAIVAND:وابستهاند.
Vol.به قامت درختان
انسانها
no.1328هاي
بود .قد سفره
ش��رمنده
سفرههاي رنگارنگ با كاسههاي تنگاتنگ نياز هر روز انسان هستند .انسان گرسنه
كفر ميگويد .بياييم قامت طبيعت را خم نكنيم .طبيعت ترجمه اس��ماء خداست.
زندگي بياسم خدا كجاست .شهد شيرين عسل از شكوفهها ميريزد .شكوفهها از
شاخهها ميجوشند.
طبيعت تدبير خداس��ت .هيچ چيزي در طبيعت بيهوده نيست .بيهودهانگاري
جهلبرو روی
طبيعتو ازمک
ک
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و ایجــاد
ناآگاهيآنماست.كرمهاي خاكي را دست كم نگيريم.كرمها
ايستايي طبيعت نقش دارند.
معادالت
ترين
پيچيده
در
خود
توقع
وكم
ساده
زندگي
نور با
آفتاب و به ویژه اشــعه ماوراء ورزش منظم:
اگردرزميني براي كرمها فرصت زندگي هست ،حتماً براي ديگران هم هست .وجود
سالمتخون
نشان ازجریان
ناملموس،بهبود
ورزشو باعث
بنفش
محيط
است.ساير موجودات ريز و درشت ،ملموس
كرمها و
شود.
انسانمی
پوست
سالمت
• زندگي است .اشتباه نكنيم محيط زندگيو حفظ
خود
زندگي
نيست.
مختص انسان
نيازها و
تناسب
مطالعاتهر موجودي به
گيرد .در طبيعت
عاريه مي
موجودات به
را از
دانشگاه
دانشــمندان
دست:
برای
سايرلوسیون
استفاده از
نقشهاي��ش قلمرو زندگي خاص خود را تعريف ميكند .قلمرو موجودات همچون
موادداده
نشان
کانادا
موادمستر
نازک راحتيمک
بسیار
دست
پوست
کهدر
نفتي را
همچون
شيميايي
هستند .به
پيوسته
پشتبه هم
زنجيري
دردر
است،
ورزشباقي
زير پاي ما
فروتنانه
ابهت خود
چروک تمام
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و خاك
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دقیقه
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نكنيم،
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آلوده
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داغ
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هياهو
بدون
زندگي
ما
پاي
زير
اســت .این در حالی اســت که طول روز روند پیری پوســت را
هر خاكي كه بتواند دانه را در خود بروياند ،ريش��ه را در خود بدواند ،آغوشش را بر
حياتبخش رامیبيکند.
مرطوبخاك معکوس
گشايد ،های
لوسیون
استفاده
حساب و كتاب در زير بتن
شايسته نيست
زندگياز مي
• س��از هم در چند قدمي زمين مناسب
س��اخت و
براي
كنيم.
دفن
فوالد
و
آهن
و
کننده پوســت دست بخصوص
فراهم است .بايد صبور بود و اهم في االهم كرد.
در هوای خشــک از بروز چروک اجتناب از غذاهای شور:
هي��چ چي��زي گرانتر از حيات نيس��ت .آب ش��يرين ،گوارا و س��الم از خاك
نمک در
شما از
نکردن
جلوگیری می
زودرس
هستند.
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طبيعي و
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كدامين
دهد.
مي
فاضالب
و
زباله
ی شــوند که مــی
تهیه م 
پیشگیری می کنند.
آلوده را ميپذيرند .جنگل مادر رودخانه با زبالهها در جنگ است .دل جنگل براي
موجب حفظ آب در بدن به مدت
• انسانهاي خوب تنگ است.
آنروا
معدن
کهاستخراج
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داروخانه خداست .داروخانهاي كه با فطرت
ارزشها را
كرد .بايد
طبيعت •
ش��ناخت.تیره
غذاهای داغ،
مصرف
است .از
انسان سازگار است .انسان وجود خود را از خاك يافته است .تندرستي انسان نيز از
و چسبنده مانند سس باربیکیو ،پرهیز از استفاده طوالنی از
زمين است .انسان قوت خود را از زمين ميگيرد .اي كاش آهوان صحرا پاي دويدن
گوشی های
شكارکه
گوشتو ...
قهوه ،کوال
هوشمند:خواهي ميدهد.
نيس��ت ،بوي خود
سفره زيبايي
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زيرا كه خ��اك نرم و لطيف طاقت تندي ب��اران را ندارد .اگر
ب��اران بر خاك بكوبد س��ازمان خاك بر ه��م ميريزد .خاك
شس��ته ميشود .درختان ،ميوه را از ش��يره جان خاك ميسازند .اگر خاك نباشد،
گفته او هفته پيش پسر
تیر به
ندارند.
 سال  24شماره 1328مالي
وابسته
درختان
ها به
انسان
24 
1396
www.paivand.ca
اند.پسر
پيش
هفته
قامتگفته او
ندارند .به
درختان ش��رمنده خواهند بود .قد سفرههاي مالي
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برادرش را در روستا «عقرب» زد .ازآنجا
گرسنه
هستند .انسان
سفرههاي رنگارنگ با كاسههاي تنگاتنگ نياز هر روز
ازآنجا
«عقرب» زد.
انسان روستا
برادرش را در
از
را
پس��رك
و
آمد
قايق
تا
اند
زده
زنگ
ترجمه
طبيعت
كفر ميگويد .بياييم قامت طبيعت را خم نكنيم.
خداست.را از
اس��ماءپس��رك
قايق آمد و
اند تا
زنگ زده
درياچه س��د گذر داده است .سه دقيقه
سهها از
شكوفه
درياچهشكوفه
زندگي بياسم خدا كجاست .شهد شيرين عسل از
دقيقه
ريزد.است.
ميداده
س��دهاگذر
طول كشيده تا پسرك را به اين سمت
شاخهها ميجوشند.
طول كشيده تا پسرك را به اين سمت
بياورند و  50هزار تومان گرفت تا پس از
•
انگاري
بيهوده
نيست.
بيهوده
طبيعت
در
چيزي
هيچ
خداس��ت.
تدبير
طبيعت
بياورند و  50هزار تومان گرفت تا پس از
بيمارستاني
ها
نگيريم.كرم
كم
دست
را
خاكي
هاي
ماست.كرم
ناآگاهي
و
جهل
از
طبيعت
اجزاي
بيمارستاني
آمبوالنس
پسرك را با
آن
نیوز :با ایجاد تغییراتی در سبک زندگی و
آن پسرك را با آمبوالنس بهسالمت
کرمبههای ضد
روزانه از
استفاده
او
به
در عقيلي برسانند .در بيمارستان
دارند.
نقش
طبيعت
ايستايي
معادالت
ترين
پيچيده
در
خود
توقع
وكم
ساده
زندگي
با
عقيلي برسانند .در بيمارستان به او
در
آفتاب:
توانید
برايمی
اگردرزمينيسالم
گرفتن عادتهای
پیش
گويند
درو مي
آمپ��ول ترزي��ق ميكنن��د
عالئمهست ،حتماً
وجود
ميهم
ديگران
آمپ��ولبراي
فرصتبازندگي
كرمها
گويند
هست.مي
كنن��د و
ترزي��ق
مس��جد
در
ســال
كه بچه را به بيمارس��تانيپیری مقابله کنید و
آفتاب
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نشان ازهای
ناملموس،بهکرم
استفاده رااز
درمحيط
سالمت
جوانريزتروودرشت،
موجودات
چندساير
كرمها و
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بيمارس��تاني
شادابملموس وكه بچه
سليمان ببرند .چون امكانات اينجا كم
خود
كم
زندگياينجا
امكانات
نيست.چون
ببرند.
سليمان
تر بمانید.
پوســت
انسانکه
افرادی
انسانبرای
مختصویژه
زندگي است .اشتباه نكنيم محيط زندگي به
است واگر دچار مشكلي شود نميتوانند
نيازها و
تناسب
موجودي به
استهر
را از ساير موجودات به عاريه ميگيرد .در طبيعت
توانند
شود نمي
مشكلي
واگر دچار
کنید:
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را
ماندن
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راز
۱۱
در زیر
یا
و
اند
کرده
لیزر
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خود
صورت
س��د
ب��ه او كمك كنند .از لب درياچه
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نقشهاي��ش قلمرو زندگي خاص خود را تعريف
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خرج آمبوالنس ميكنند تا پس��رك راپرهیز از خشک کردن موها با سشوار :انجام می دهند و یا دچار آفتاب
خالي نكنيم،
خاك
خرجو آلوده را
زير پاي ما زندگي بدون هياهو جاري است ،آب داغ
پس��رك را
كنند تا
آمبوالنسدرمي
سشوار می
از عق��رب گزيدگي نج��ات دهند .بين کسانیهرکه
مهم و
بسیار
گزيدگياند
شده
دهند.بر
آغوشش را
سوختگیخود
ريش��ه را در
موهایشان رارا در خود
زیادكه بتواند دانه
خاكي
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بدواند،نج��ات
عق��رب
بروياند ،از
كيلومتربتن
زير
كتاب
اســت.و
حساب
ضروریبي
است حياتبخش را
نيست خاك
زندگي مي
شايستهخیس
گشايد،هنوز
وقتی موها
درياچه س��د تا اللي  17كيلومتر است .کشند یا
نشان
بررسیدر ها
است.
اللي 17
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درياچه
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دهندهاو همین طور
کاهش
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موثــری
 50تا  80هزار تومان ميگيرند تا آن
س��الم از
گوارا و
ش��يرين،
نيس��ت .آب
گرانتر از حيات
هي��چ
پیریها
خاكآن
گيرند تا
تومان مي
هزار
نقشتا 80
50
در
را از روستا و درياچه بگذرانند .زمان
هستند.
آب
امن
و
طبيعي
مخازن
ترين
مطمئن
خاك،
زيرين
هاي
اليه
جوش��د.
مي
طوردر
زمان
بگذرانند.
درياچه
و
روستا
از
را
قوی و داغ استفاده می کنند ،آسیب بیشتری زودرس پوســت و همین
رداخت شود .تالش  20ماهه آنها
همان سه
كش�اورزي وندارد.
امالك هيچ تفاوتي
ش��ب هم
آب
جنگ
حاضر
هيچقرن
ش��ببيهمشك
ماندگاري همزاد آب اس��ت،
آباداني و
آنجايي كه
ماهه آنها
تالش 20
آنها پرداختاز شود.
باغداري
سه
همان
ندارد.
تفاوتي
کرد.
خواهند
وارد
موهایشان
به
افراد
در
پوست
ســرطان
به
ابتال
Sectionnel
سداست.
نرسيده
به
درددلش
س��ر
بود.
كه
اس��ت
اي
دقيقه
س��ر وجود
آب باور
هنوز براي
جايگزيني پيدا نشده است.
نه آب
براي
نرسيدههنوز
هابيآبي هستند .براي رسيدن به حق قانوني خود هم به جايياس��ت.
رسانهها
است.
رسانهدر
نه غرق
گتوند
جاييپشت
وستاي
درددلش
حفظبود.
اس��ت كه
دقيقهاي
عظام
آيات
چون
مراجعی
فتواي
ه
خودمان
روس��تاي
«در
ش��ود:
مي
ب��از
می
سشوار
از
حد
از
بیش
و
نادرست
اســتفاده
کنند
می
توصیه
پزشکان
دارند.
عظام
آيات
چون
مراجعی
فتواي
نه
كنند
كاري
آنها
براي
اند
توانسته
آنها
روي
به
بهداشت
مركز
و
مدرس�ه
در
و
ش�ده
روس��تايرود از
كشف
رود و َ
خودمان
گرگان«در
چراش��ود:
پسمي
ندارد .اين حرف فقط ادعا نيس��ت ،اگر هست،ب��از
رفتار
نبودن
جايز
بر
مبني
گاني»
دام
كرديم
مي
كش��اورزي
داشتيم.
كار
رفتار
نبودن
جايز
بر
مبني
گلپايگاني»
«صافي
و
ش�يرازي»
«مكارم
اند.
كرده
تحصيل
ترك
آن
آموزان
دانش
از
سياري
زاي
مرگ
شيرابه
طعم
ها
رودخانه
آب
چرا
پيچند.
مي
خود
به
و
باخته
رنگ
آلودگي
دام
كرديم
كش��اورزي مي
كار
تواند باعث ایجاد دانــــــه هایی روی تنه مو،
مواد
اســتفاده از
داشتيم.جای
زنــان به
گذشته
«الل�ي»20و ماه
ش�هر آنها در
پيش برد.
اكنون
دادي��م ام��ا هم
پلي بود كه از  24پ��رورش
گذشته
زباله وآنها در
من از پيش برد.
كاري
روستائيان،
ميس�د با
مجريان
«گتوند»
زها به
حلقومها
كدامين دستها آب را آلوده
ماهدهد.
فاضالب20مي
آب من
اكنون
كنند.كدامينام��ا هم
مي ميدادي��م
پ��رورش
شكايت
كه
اين
اميد
به
اند
ذرانده
موها
شدن
شاخـــــه
شاخه
و
نظمی
بی
ناصافی،
ضد
از
تنها
پوست
برای
آرایشی
اميد اين
برادرم گذراندهاند
ام .درجه
ش��ده50
سليماندماي
تابس�تان را با
ي زير آب رفت تا آنطور كه علي يوسفي نماينده آوارهدومس��جد
جنگلام.براي
مس��جداست.
آوارهدر جنگ
شكايتمادر رودخانه با زبالهها
كه جنگل
پذيرند.
آلودهبهرا مي
برادرم
دل ش��ده
سليمان
آنپيدا
رهايي
نشيني
حاشيه
رگي و
پيدا
نشيني
آوارگي
که از
است .تا
برسد
شوشترجايي
روس�تائيان به
ساكنان
گويد
ايران مي
مه
عمو و
مجبور شدند خانه ،حاشيهنشين
شادابی و
حاشيهبر
اینوموارد
تمام
شدهشود
کنند و
استفاده
زیبـــــــایی آفتاب
رهايياست.
تنگ
خوب
هاي
انسان
کهو
بدانندعمو
شده است.
شوشتر
حاشيهنشين
نشين
حاشيه
آنها
بسياريو از
گويد
نشين
حاشيه
آنها
از
بسياري
گويد
مي
يوسفي
كه
آنطور
هرچند
كنند.
كجا
به
اما
اجباري.
كوچ
يك
بروند؛
بگذارند
را
اند».
شده
عقيلي
آواره
پسرعمويم
اند».روا
معدن
استخراج
نام
طبيعت
بدون جنگل وجود ندارد .دل و روده
شده
عقيلي
پسرعمويمبهآواره
رودخانهبود.
تاثیرگــــذارگمخواهد
موها
جای
پوست
آرایشــی
کرم های
شود.
گم مي
درميان فقر
آينده آنها
ب�دون اينكه پول زمين ،خانه و شده
بروند
غريبيبايد
 ،فقط
پرس��م كه
وقت��ياندازواو مي
قدرتمندان
است.زمين مال
شود.ريخته ميشود .زمين هر چه دارد با ارزش
نارواميبيرون
ش��غليو غريبيو
ش��غلي
پرس��م كه
وقت��ي از او مي
و
گیرد
نمی
را
آفتــاب
ضد
کرم
گويد
مي
خندد.
مي
اي��د،
كرده
پيدا
هم
تكه از
دارند.هر
نيست.زمين مال همه آنهايي است كه حق حيات
داردگويد
ارزشيمي
زمينخندد.
اي��د ،مي
كرده
هم پيدا
هماكنون فوق ليسانسها اينجا بيكارند
پايمال
ديگرش را
هاي
اكنونارزش
ارزش،
بيكارند
اينجا
پوستها
ليسانس
فوق
ي��كهم
عدم
سبب
منافذ
بستن
و ارزشهايي .نبايد به خاطر رس��يدن به با
نيس��ت.
ايران بند
هيچ جا
پرداختشود ودست
هزار تومان
همه  30تا
كباقي بايد بين
فطرت
با
كه
اي
داروخانه
خداست.
داروخانه
طبيعت
ش��ناخت.
را
ها
ارزش
بايد
كرد.
نيس��ت.
بند
جا
هيچ
ب��ه
ش��ان
ودست
گوسفندان مي
زندگي50آنها با
ميگويد كه
ب��هاو به
ش��انبرود.
عقيلي
ن
دهنديك بايد بين  30تا  50هزار تومان پرداخت خروج سموم و عرق از پوست و
مي
كس��ي
به
زمين
مگ��ر
اينجا
مانند
ك��ه
روس��تايي
در
هم
آن
فرگويد كن��م.
دهند
تندرستيكس��ي
است.زمين به
يافتهمگ��ر
ماننداز خاكاينجا
مي از
انسان نيز
ك��هخود را
وجود
انسان
است.
سازگار
انسان
ق��ران پول هم به او ندادن��د .با  10نفر كن��م .آن هم در روس��تايي
 7-8ميلي��ون تومان .ب��ا اين پول خانه
ي
دويدندر
زودرس
پیری
نتیجه
برايايدر
مگر تادامي
كشاورزي.
براي
پايهست
دامي
آهوانمگر
كشاورزي.
شدهيااست.
صحرا
كاش
است .قوت خود را از زمين ميگيرد.
شده انسان
زنداناست.
براي«در زمين
در
مشكل زندانبخرند
هستشود:
آواره شهر
مجبور شد
شغل ايجاد كنند؟ آن هم براي برايعائله
ً
دارد
وجود
مرتعي
مگر
ال
اص��
غمگيندارد .دامداري.
بوي ً
دارد
وجود
مرتعي
ال
نيس��ت ،اص��
غمگينزيباييدامداري.
دلزده و
ت سد او هم
دهد.
مي
خواهي
خود
شكار سفره
گوشت
داش��تند .سفره
م.
عامل
شود.
مگرمی
افراد
دلزده و
ناراحتبا است.
او هم
سر عائله
است.تا 12
ناراحتكه 10
خانوادهاي
روستا زمين داشتم .ساختمان داشتم.
خودش را
روس��تايي
زندگي
آدم
كارشناسي ك��ه
روس��تايي خودش را
زندگي
آدم
ك��ه
تحصيل
ترك
روستا
هاي
بچه
كه
اين
از
ماست.
خود
قامت
طبيعت
قامت
نكنيم.
خم
را
طبيعت
قامت
بياييم
تحصيل
ترك
روستا
هاي
بچه
كه
اين
از
گويد
مي
هم
يوس��في
علي
داش��تم.
گوس��فند
داش��تم.
برق
و
آب
كه
ولي
ندم .كردهاند چون خانوادههاي آنان بضاعت بگذراندSectionnel .
اصلــی چیــن
كش��اورزي ميك��ردم 50 ».گوس��فند كردهاند چون خانوادههاي آنان بضاعت بگذراند.
*كارشناس منابع طبيعي
تا اين كجاس��ت؟ آيا كس��اني كه قيمت روي
و چــروک دندان ها هستند ،اجتناب کنید.
شانهبيايد خانه ،ب��اغ ،زمي��ن كش��اورزي و آغل
داش��ت و وقتي مجبور ميشود تا خانه
مه
ارون  3كشاورزان گذاشتند اص ً
پو ســت •
ال آمدند خانه را
وكاش��انه را بگذارد و به شهر برود همه
{>> ادامه در صفحه}28 :
كنند.
زمين كشاورزي را
ميفروش��د .به شهر كه ميآيد هيچ
را
شـــرح
براندازدو
جـــدول با
يچبه كام ببينند.یک
یک جـــدول با دو شـــرح
5519
5519
ورگتوند باغها را متر كنند .روستائيان ميگويند
ش��غلي انتظارش را نميكش��د .مجبور
روزنام�ه
ياست؟ ج�دول
کرده
م�داد حل
ش�رحها
يک�ی از
ش�رح ابتدا
ج�دولحل دو
ص�ورت تماي�ل به
جي��باس�ت.
ش��ودو ازوي�ژه»
ع�ادی
دارای دو
روزنام�ه
در ص�ورت تماي�ل به حل دو ش�رح ابتدا يک�ی از ش�رحها را با م�داد حل کرده
اس�ت.
ع�ادیراوباوي�ژه»
«ش�رح
دارای دو
مجريان سد
مورد قبول
كارشناسي كه
بخ��ورد.درپولهاي
«ش�رح مي
بپردازيد.
دوم
شرح
حل
به
اول،
شرح
جواب
کردن
پاک
با
سپس
البراي و
بپردازيد.
دوم
شرح
حل
به
اول،
شرح
جواب
کردن
پاک
با
سپس
و
حساب
را
روس��تايي
زمين
تنها
اس��ت
سال
سه
ش��ود.
مي
تمام
گوس��فندانش
ار
 جدولهای ____________________ عادی و ویژه ____________________ >>حل در صفحه 35
رايپايان ك��رده چون معتقد اس��ت ك��ه مصالح
است كه آواره و مجبور شده است براي
جدول عادي
عادي 15 14 13 12
11 10
7
6
3
1
جدول ويژه
ساكن 9 8جدول
15 14 13 12 11 10 9
8
7
6
5
4
ويژه 3
جدول 2
1
ن
�ود كه قابل محاسبه نيس��ت .همان مصالحي
آن
درحال4حاضر 5در
خانهاي 2كه
افقي:
افقي:
1
چهارديواري خانهها شده است آيا با
ا ايران كه
افقي:
است يك ميليون قرض كند.
1
افقي:
 -1نمايش��گر كريستال مايع
 -1نمايش��گر كريستال مايع
يا
روستا
حاشيه
در
تواند
مي
زمين
پول
براي
شكلي
پودري
تركيب
-1
هزار
150
وماهي
پيش
ميليون
يك
نزارقايقي
براي
شكلي
پودري
تركيب
-1
2
 2تلفيقگر الكتريكي نوري -نوعي
تلفيقگر الكتريكي نوري -نوعي
كرد؟
اجاره
خانه
شهر
براي
تومان
هزار
80
ماهي
اجاره.
تومان
شيرا به
در
دربه
و
آواره
نوزادان-
تغذيه
تغذيه نوزادان -آواره و دربهدر
3
 3مرورگر وب
مرورگر وب
روستايي
زندگي
يك
در
شكاف
قرض
دهد.
مي
سود
ميليون
يك
همين
ضقايقي
از
س��خن-
تصدي��ق
-2
 -2تصدي��ق س��خن -از
 -2ايس��تاده ،اس��توار -اتاق
گر
 -2ايس��تاده ،اس��توار -اتاق
بنديزيادي 4را ب��ا كارگري پس ميده��د .البته اگر
4
بس��تهحدود
گتوند تا
مجريانها-س��د
غذاي
خترش هفتس��ين
هفتس��ينها -غذاي بس��تهبندي
بزرگ جه��ت پذيرايي -موجب
ش
بزرگ جه��ت پذيرايي -موجب
بزرگش
پسر
دارد.
فرزند
6
بيايد.
پيش
را
س��د
خانه
از
را
روس��تائيان
تا
ش��دند
موفق
شده
شده
5
5
آرامش خاطر
آرامش خاطر
تازه از خدمت برگشته است .نه زميني
آنها راهي
آهن��گ-كنند.
قص��د وش��ان جدا
يروستا و-3كاش��انه
درخت��ي
 -3قص��د و آهن��گ -درخت��ي
6
 -3پيشمزد -نقشها -فرايند
حاشيهنشين 6دارد كه روي آن كار كند نه گوسفندي
ب
نهايت
شدند تا در
شهرها
 -3پيشمزد -نقشها -فرايند
جنگل��ي و
نواحي
ي شنا وي��ژه
خاكهاي
وي��ژه نواحي جنگل��ي و خاكهاي
7
گر
 -4نوميدي -آب صفر درجه-
7
ديگر
هم
دخترهايش
كند.
دامداري
كه
براي او
در
ها
زندگي
گويد
مي
يوس��في
ش��وند.
 -4نوميدي -آب صفر درجه-
گو
دشنام
اسيدي-
اسيدي -دشنامگو
ي
 8جمع ناسك -درخشان
ورزش��ي-زندگي 8نميتوانن��د ادامه تحصيل بدهند .پولي
جوابگو
ش��ده است.
روس��تا دو
قسمتعدد
توخالي-
 -4ني
جمع ناسك -درخشان
 -4ني توخالي -عدد ورزش��ي-
 -5از خانمه��ا مپرس��يد!-
زندگي گس��تردهاي بود كه در بس��اط ندارد كه آنها را به مدرس��ه
ود
عاشق-روس��تا
�ه دارد در
ضدخوبي
 -5از خانمه��ا مپرس��يد!-
عاشق -ضدخوبي
س
پمپاژ-ميشد 9بفرستد .ميگويد تقاضا دارد كه رئيس
در دل
مادربزرگ
بزرگ و
نفسپدر
ش��امل
 9فركانس -محافظان ويژه
دستگاه
خسته-
-5
فركانس -محافظان ويژه
 -5نفس خسته -دستگاه پمپاژ-
ول
نتيجهها ميرسيد .حاال پيرها 10جمه��ور جديد محبتي بكنن��د و پول
زن آبي
برومند،نوه،
و به
 -6 10گازي بيرن��گ -جنبش-
قدبلند
 -6گازي بيرن��گ -جنبش-
برومند ،قدبلند
عالم��تنه آب 11زمينها را بگيرد .يا حداقل اجازه بدهند
هندماجرا
روستايي كه
س��ختي در
س��ر-
تحملپش��ت
-6
 -6پش��ت س��ر -عالم��ت  11تشك موس
تشك موس
ندارن��د .برخي از آنها به س��ر خان��ه و زمين خ��ود برگردد و
برق را
دز ومردم دارد و
شگفتي
ن��هكلمه
مخصوص-
-7طبقدستورپزشكمصرف
مخصوص -كلمه شگفتي
-7طبقدستورپزشكمصرف
12
12
كند.
كشاورزي
اند
شده
فاميل
سربار
خودشان
گفته
س��رد
منطق��ه
ض��روري-
رفت و به-7
 -7ض��روري -منطق��ه س��رد
كنيد -روشندل -دوبارهكاري
كنيد -روشندل -دوبارهكاري
13
13
يوسفي
اهلل
حش��مت
زندگي
س��د،
يشود
برگردند
روستا
به
دوباره
جوانانش��ان
تا
جامد
قطب-
معروف
جامد
قطب-
معروف
 -8گرفت��ار -ن��زد -يك��ي از
 -8گرفت��ار -ن��زد -يك��ي از
نو
و
زن
اس��ت.
كرده
قس��مت
دو
ه��م
را
مشك
كه
چيزي
بپردازن��د.
وكار
كش��ت
به
و
ي��ك
پي��روان
كش��اورزي-
-8
ي��ك
پي��روان
كش��اورزي-
-8
مسيح
حواري
دوازده
دوازده حواري مسيح
14
14
زيرزميني بحران معيش��تي و بچههايش را به روس��تاي «ظلم آباد»
و
يوس��في از آن ب��ه
د»خود دين -ساقه
دين -ساقه زيرزميني
 -9 15لعاب -نگه��داري كردن-
 -9لعاب -نگه��داري كردن-
انه
زندگي آنها 15شوشتر برده است .پولي براي اجاره خانه
اجتماع��ي تعبير
كن��د.و دار-
ميگي��ر
پيكاندار-
 -9تي��ر
 -9تي��ر پيكاندار -گي��ر و دار-
محفل
محفل
اديببيس��ت و يكمي به غارنش��يني در شهر ندارد اما mcx
ستا
گوسفندان7را در روستا
جليلي
چند قرن
از
چند اديب
ي
بدبختي
ه��زار
«با
كند:
مي
نگه��داري
در
مان
گويد
مي
يوسفي
علي
اس��ت.
برگش��ته
 -10گرداگرد لب -تخت حكومتي -گاوچران
حكومتي -گاوچران
لب -تخت
رودگرداگرد
-10-10
طينت -جويها
شولوخف-
شولوخف -طينت -جويها
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A-10 Skill:رودPart
ه از
از
بخشي
و
كنم
اجاره
اي
خانه
توانستم
است.
بينم
مي
كنم
مي
نگاه
روستا
به
وقتي
كه
بازاري
قيمت
رفيق-
كشت-
و
زرع
بي
-11
بازاري
قيمت
رفيق-
كشت-
و
زرع
بي
-11
 -11در آرزوي فرزند -ديندار -مخفف چين
 -11در آرزوي فرزند -ديندار -مخفف چين
براي اينكه زن
بياورم
شهر
نوعيراازبه
بادكردگي-وسايل
زنگتوند
خواست
گربه -كه مي
چرب گتوند
لقمه س��د
-12ارمغان
كه
ايراني
هاي
كباب
ويرگول-
ايراني
هاي
كباب
از
نوعي
بادكردگي-
ويرگول-
گربه-
چرب
لقمه
-12
 -12خميازه -محكم -افزوني -پارچه يماني
 -12خميازه -محكم -افزوني -پارچه يماني
كند و بچهام بتوانند آرامش داشته باشند».
د».گوش
كشاورزي منطقه
زمينهاي
 -13كارد -قرابت ،ارتباط -زد و بند
آبادبند
ارتباط -رازد و
كارد -قرابت،
-13
 -13دادگاه معروف -قوه -نمايش
 -13دادگاه معروف -قوه -نمايش
بال ميگويد از روزي كه به عقيلي آمده يك
ك آنها
هو
چيز جز
ب��رايبهاهالي
 -14به دنيا آمدن -بيخ و بن -صراف
صراف
هيچبن-
آبماهيكبيخ و
دنيا آمدن-
-14
 -14گوهر بيمانند -تخته نازك -شل
 -14گوهر بيمانند -تخته نازك -شل
كريسمس -رنگ زرد روشن ريال كار نكرده است .يعني كاري وجود
نمادندارد.
آوارگي
ود
 -15نماد كريسمس -رنگ زرد روشن
ري  65و-15
 -15كتاب ماكسيم گوركي -مجراي آب
 -15كتاب ماكسيم گوركي -مجراي آب
محمدرض��ا محم��دي يك��ي از ندارد .نه كس��ي به آنها زميني ميدهد
ان قوه
هد
استانداري
از
چرا.
براي
گوسفندي
نه
و
يس��ت
پولي
كه
اين
بدون
كه
است
روس��تائيان
ي
عمودي:
عمودي:
Easy Sudoku Puzzles 1
عمودي:
عمودي:
توانست
نقطهمي
هركسي كه
فرمانداري
ان هم
بگيرد ،مجبور
زمينازخود
ت
ي��ك نقطه معين-
واح��د زم��ان از يك طلوع خورش��يد تا طلوع ديگر در
-1
معين-
ديگر ودر ي��ك
خورش��يد تاو طلوع
يك طلوع
خان��ه وزم��ان
بابتواح��د
-1
 -1اثري از خانم باربارا گودي كانادايي -انجام عمل كليه به كمك دستگاه
برگبه كمك دستگاه
سوزنيكليه
انجام عمل
كانادايي-
ناميدنگودي
خانم باربارا
 -1اثري
انج��ام بده��د وانج��ام نم��يداد
درختان كاري
دادنهايت
الوار شهر
بفروش��دو و به
هايش را
ش��د
درختان
چوب و الوار
اصطالحيازبراي
سوزني برگ
ناميدن چوب
اصطالحيدامبراي
هم نااميد ش��ده اس��ت .كارش ش��ده
 -2جزيره ايراني -ماه دوم خزان -پارچهاي براق
ده
پارچه5اي براق
ايراني -ماه
جزيره
خزان-تبريز-
دومسنتي
شيريني
دوستان-
-2-2
 -2دوستان -شيريني سنتي تبريز -بلندمرتبه
1 4 2
بلندمرتبه 9
1
اس��ت فكر كردن به روزگاري كه براي
ي
7
زهره 4
يك ظرف9
 -3سياستمدار -قواي نظامي يك كشور -سياره زهره
غذاخوري
گرفته-
جواب
رفتار-
 -3-3شيوه
كشور8 -سياره
نظامي
قواي
سياستمدار-
 -3شيوه رفتار -جواب گرفته -ظرف غذاخوري
8
5
2 4
بيايي داشت .به
مقدسبرو
كسي بود.
خودش
به
هندوان
كتاب
شباهت-
پسوند
كننده-
پيروي
فهم-
عقل و
-4-4
هندوان
كتاب
شباهت-
پسوند
كننده-
پيروي
فهم-
و
عقل
-4
 -4كشور صنعا -لقب مريم عذرا مادر مسيح(ع) -ادات تشبيه -مرغ سعادت
سعادت
مقدسمرغ
تشبيه-
ادات
(ع)-
مسيح
مادر
عذرا
مريم
لقب
صنعا-
كشور
2
4 8
تكيه
باغش
تنومند
درختان
هاي
ريشه
يه
سويكيلو
شادباش-ازهزار
-5-5
 -5زود باور -شادباش -هزار كيلو
 -5واحد ليتر -بخشايش از سوي خدا -نفس خسته
خسته
باور-بخشايش
زودليتر-
واحد
3
نفس1 2
خدا6 -
به
و
كرد
مي
كشت
كه
زميني
به
داشت.
به
8
7
2
9
4
1
متحير
فرمانروايان-
مبهم-
شخص
-6
 -6شخص مبهم -فرمانروايان -متحير
 -6تصديق فرنگي -بيغش ،سره -دليري
 -6تصديق فرنگي -بيغش ،سره -دليري
5
2
6
گويد
مي
برد.
مي
چرا
به
روز
هر
كه
دامي
يد
واگير
بار-
حمل
آسانسور
شما-
و
من
-7
واگير
بار-
حمل
آسانسور
شما-
و
من
-7
 -7از خواهران برونته -راز و نياز -اتحاديه فوتبال اروپا
فوتبال اروپا 2 8
 -7از خواهران برونته -راز و نياز -اتحاديه 9 4 1
شوشتر
در
را
خانواده
بايد
ندارد
اي
چاره
تر
(ع)
آدم
حضرت
فرزند
جيحون-
قديم
نام
بهاري-
زيباي
گل
-8
(ع)
آدم
حضرت
فرزند
جيحون-
قديم
نام
بهاري-
زيباي
گل
-8
است7 9
عبرت 1
مايه 8 5
 -8مرباي محلي گيالن -گلو -ايوان آن 3
 -8مرباي محلي گيالن -گلو -ايوان آن مايه عبرت است
بگذارد و خود به روس��تا برگردد .چون
ون
مازني
آتش
استوار-
گاگارين-
نام
-9
مازني
آتش
استوار-
گاگارين-
نام
-9
 -9الهه عشق -بنشن -بزرگ منشي
 -9الهه عشق -بنشن -بزرگ منشي
آخرين داش��تهاش همين گله است كه
كه
س��از
دريافت��ن-
-10
س��از
دريافت��ن-
-10
 -10تلمي��ذ -رعد -از
رعد -از
-10
1
حل 4 7
حل جدول ويژه شماره 5 5518
حل جدول ويژه شماره 5518
تلمي��ذ5518-
شماره
جدول9عادی
فرداي بيگله را
بفروش��د نمي
حل اگر
داند5518
شماره
جدول عادی
را
غذا
معطر
چاشني
سيمي-
غذا
معطر
چاشني
سيمي-
2
خدايان 5 7
3 1
2
خدايان باستان
باستان
ديگر
يكي
يوسفي»
اهلل
«عزت
كند.
چه
گر
 -11صدمه -چند شرور-
 -11صدمه -چند شرور-
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
15
15 14 13 12 11 10 9 4
8 7 6 55 34 1
3 14
2 813
1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 -11دش��من سخت-
سخت-
دش��من
-11
قول
به
كه
است
سد
پشت
كشاورزان
از
ول
1
ع
ا
ج
ش
ر
س
پ
ي
ل
ي
ف
و
م
ه
1
و
و
ن
پ ر ت و
ژ ي
و
ل
و
پ د
پ ر ت و ن و 4و8 1 5 6 7 3
ع
ا
پ س ر ش ج
 1ه م و ف ي ل ي
ژ ي
و
پارانشيم ل
و
 1پ د
پارانشيم
م ح ت ا ج هدهد -علم نجوم
علم دنجوم ت ي ا ت ر
هدهد -ر
و 8ا
د ي
ك ن
ا
ر
 2ك ل
م ح 2ات 7اج نج ه1
2
است
مسجدسليمان اشده
ت ر
ت ي
د
آواره ر
ا
خودش و
ج ن ه
ا
د ي
ك ن
ا
ر
 2ك ل
ت
ع��دد
مادرب��زرگ-
-12
 -12مادرب��زرگ -ع��دد
د ل ك و
ن
ا
3
ر ي
ا
ي
ا
گ ي ر
ر س
ب و
ي 3ا  2رب وي م 9ي  4د 6ه5
3
د ل ك و
ن
ا
ه
د
ب و م ي
3
ا
گ ي ر
ر س
ب و
 -12گاز اس��تخر!-
را
هايش
دام
تازگي
به
گويد
مي
ايران
به
اس��تخر!-
گاز
-12
را
ي ا س
ب 4ل و ط
ا ش
س
ن
ي و
س و س ن
ا
ت
د
 4ش ا
6
ي ا س
ب ل و ط
ا ش
 4م و س
جشن
بيهوده-امجلس
پيشتاز-
 4يم وو 9ن
س ن
س و
ت
د
 4ش ا
مجلسكردن
بيهوده-با زياد
پيشتاز-آنك�ه
گتوند پيش از
روس��تا
وارد
مختلف
هاي
جشن آب  5ه ر از طريق كوه
م ي ن س ك ك م ا ج ك عريان -اش��اره ب��ه دور-
�تا
دور-
ك
ز
ب��ه ر
اش��ارهب ا
 9ن
 1ك
ا 5جه  6ر 7ك ا س
5
ز
ا
عريان -ر3
ك
ز
ر
ب ا
ا س ك ن ر
5
ك م
م ي ن س ك
ز
ا
 -13خودرأي -س��رقت-
كنند،
خودرأي-را غرق
 -13آبماهيك
روستاي منطقه
س��رقت-
س پ
ا ي ن
ق
و
ن ي م 4ر
ن گ 6ن ل ن
ز گ ل
ا
ن
 6ي
ارتباطيسرا پزير
يك 9
پل ن
تنها ي
ا
است .وچون ق
كردهم ر
ن ي
 6ن
ا و ن گ ل ن رفيق يك رنگ
و
ا
ز گ ل
ا
ن
 6ي
ير
رنگ
رفيق
ديگري براي آنها ش�هرك
ند در جاي
ديوار اقلعه
ش و ش
ر
و
ا
ش ن
ش ي ن
 7دد وو
م
و
د
م
ا
ر
ه
ا
ه
ن
ا
 7س ر
ديوار قلعه
هايو ش
بازمانده ش
ر
آخرين و
ا
تا ن
بردهاندش
آب ن
و ش ي
 7د
م
ا
ر
ه
ا
ه
ن
 7س ر
م
پشت
ت
 -13از بخشهاي مهم
8
مهم س ت
ا
بخشهاي ر
از ب ه
 -13ه
ا
ر
س ن
و
س
خ
ز
ب ر
ز ش
ر
م
ا
ا
 8ت ي ن
ا س ت
ر
ه ب ه
ا
ر
 8س و س ن
نشد.
رگز عملي
ب ر
ش
ر
م
ا
 -14ا
 8ت ي ن
خ
ز
بيمارس��تاني ز در
در
بيمارس��تاني
-14
شوند.
روستاها
ترك
به
مجبور
هم
سد
د.
9
پدرت و پ
صاحبخانه -س
ا
كاشان -ي ل
ا ب
ه
ت
9
و
م
ه
ا س ا س ي ت ز و ي ر كاشان -صاحبخانه -پدر
ا س ت و پ
ا ب ي ل
ه
 9ي ش ت
9
ت ز
ا س ا س ي
و
م
ه
ش ر
وي ي
س��بكيهاي
خري�د خانه
خ كارشناس�ي
س��بكي
امري-
تهران -لزوم
ب�رايامري-
تهران -لزوم
ر
م ش ت م ل
و ب ر ك ه
ا 10نم و
و
ن
ا
ر ك
ا
ت ع ف ن
ل
 10ا
كشد،
پيش لمي
ر
كهت م
مسألهه كوههام راش
البته ر ك
ب
 10م و
ر ك
ا
ت ع ف ن
ل
 10ا
د،
 -14ه��وو -با جرأت-
جرأت-
با
ه��وو-
-14
ترجيح
روستائيان
از
بس�ياري
بود كه
د
ا
ه ك ش ي
ز
ط ك ن ت
ز 11ك ب م
ب ط
ز
ر
ا
م ب
ر
ت ي ل
 11ي
11
ا
ي
ش
ك
ه
ز
ت
ن
ك
م
ك
مسير دهم  11يدر
ر
ا
م ب
ر
كشتيي ل
ت
كشتي
در
اين
ترسم
مي
شود.
مي
ساكت
هم
ه ي گ ل ي ماشين حساب قديميها
قديميهات ل ه
حساب م ي
ماشين ي
ر
و
د
ه ي  12ا
ي ز ي د
 12ر س م
ت ل ه
م ي
ر ي
و
د
ن ه
ابرابر از خانه و زمي�ن خود دفاع كنند 12 .ا
ي ز ي
 12ر س م
ن هي
گ ل
ثروت درسيده-
 -15تازه به
شود.
مسدود
و
شناسايي
رسيده-
ثروت
به
تازه
-15
و ي
ا
ن
ا
ر س و
اق ي ب
 13رن
ق
م ش ر
د
ر
ا
ه
ر
ا
ن
 13ا
13
و ي
ا
ن
ا
ر س و
ا ي ب
ن
ر
ا
ه
ر
ا
ن
 13ا
 -15مرك��ز اس��پانيا-
اچه سد حاشيه نشيني و فقر به انتظار
مرك��زا اس��پانيا-
قالب،د تور م ش 14ي س ا و ل -15
ن
س ك ا
ت ر ن
ها را
م ي د
ا
ن
س ك و
ه
 14ن ت ي ج
گوسفند ن
بخواهم س ك ا
ا
گويد راگرن
و اولمي ت
 14ي س ا
صيد ماهي از آب با قالب ،تور
را
م ي د
ا
ن
از آب باس ك و
ماهي ه
صيد ي ج
 14ن ت
مصر س ب د ب ا ف ي  15ي و ز ب ا ش ي ش ا ه ق ا س م بندر مصر
بندر ه
س رم ا گ ا
 15اك ا
سه ف ي
براي ا
بياورم د ب
روستا س ب
به ه
قايق ا
ر با ا گ
 15ك ا
ق
ه
ش ا
ديگري ي
ا ش
ابزارب
هر ز
 15ييا و
دقيقه
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استراتژی محکوم به شکست خامنهای! ...

شایسته الهامی (مونترال)

دیدگـــــاه...

باید بپذیرید ،که به جنگ معتاد شده اید
 1جــوالی -ران جیکوبس Ron
 Jacobsنویســنده کتابهــای
متعددی است که ناشرآن سایت
مترقی کانترپانچCounterpunch
است.
او مقاله ای در  28ژوئن با عنوان
« باید بپذیرید که به جنگ معتاد
شده اید» نوشته است.
Gonna’ Have to Face It,
You’re Addicted to War

که اولین بار توسط همان سایت
چاپ شده ،طبق معمول هم در
سایت Information Clearing
 Houseآمده است.
در زیــر برگردان مقالــه را می
خوانید:
آخرین باری کــه فکر میکردم
ممکن اســت جنــگ جهانی
دیگری پیش بیایــد ،دهه  80و
در زمان ریگان بــود که نوکران
اطرافش ،برای جاسازی موشک
های با کالهک هسته ای در تمام
اروپا گشت زنی می کردند.
در حالــی که ریگان همراه تاچر
مشــغول توطئه چینی و همراه
کردن نمایندگان مجلس ســایر
کشورها برای تصویب این طرح
بودند .میلیون ها زن و مرد همراه
با موزیسین ها به خیابانها آمدند،
تا با تظاهرات ،مخالفت خود را با
این کار نشان دهند.
قبل از آن ،بچگی من و هم نسل
های من همراه میلیون ها انسان

دیگر در جنگ سرد سپری شد.
کالس اول و دوم ،اول صبــح
خواهر مقــدس در باالی کالس
دعا میکرد که از طرف کوبا مورد
حمله قرار نگیریم .آخر هفته ها
هم با پدر و برادرم درکنار دیگران
برای پر کردن کیسه های شنی
و گذاشتن آنها در مقابل مدرسه
و کلیسا ســپری می شد؛ تا در
صورت حمله شــوروی با بمب
های هسته ای به واشنگتن و یا
پایگاه نظامی کــه ده مایل با ما
فاصلهداشت.پناهگاهیباشد.
این کارها برای من و هم ســن و
سال های من طبیعی بود.
به زمان حال برگردیم.
اوائل ماه ژوئن نظامیان آمریکائی،
هواپیمای جنگی ســوریه را در
آسمان سوریه مورد اصابت قرار
دادند .این عمل از نظر قوانین بین
المللی نقض آشکار قانون است.
ظاهراً آنها با این تحریک منتظر
عکس العمل نظامی بودند.
افزون بر این ،بودن آمریکا در یک
کشور خارجی (ســوریه) بدون
دعوت ،نقــض خودمختاری آن
کشور محسوب میشود.
در جواب این کار آمریکا ،روسیه
هم شفاهاً و هم بوسیله نظامیان
خود از ایاالت متحده خواســته
تا هواپیماهایش را از سوریه دور
نگهدارد.
در همین زمان واشــنگتن بهانه

جوان تر بنظر برسید!...
ســر و اســتفاده مداوم از تلفن
همراه می تواند به تدریج منجر
به ایجاد چین و چروک در پوست
گردن شود.
•
مصرف کافی پروتئین:
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>> ادامه از صفحه27 :

مصرف کافی سبزیجات:

سبزیجات بهترین مسواک برای
دندان ها هســتند .ســبزیجات
غنی از فیبر مانند اسفناج ،کاهو،
کلم بروکلی ،به داشــتن دندان
های سالم کمک می کند .ضمنا
رژیم غذایی سرشار از سبزیجات،
پوست چهره را نیز جوان تر می
کند.
•

برای داشتن موهای شاداب ،باید
به میزان کافی پروتئین مصرف
کنید .اغلب زنان باید روزانه ۴۶
گرم پروتئین مصرف کنند .این
میزان پروتئین بخصوص در زنان
باردار و شیرده و ورزشکاران حرفه دوری از اضطراب:
استرس منجر به بروز فرایندهای
ای توصیه می شود.
التهابیدر پوست می شود که می
•

گفتمان نزدیک به مطالبات مردم
را برگزیده بود بر خواســتههای
خود مبنی بر صلح با جهانیان و
آشتی ملی در داخل که دو شرط
توسعه و پیشرفت ایراناند ،پای
فشردند.
اما ولی فقیه که از ماهها پیش ،از
زبان سران نظامی و ائمه جمعه به
حمایت از رئیسی برخاسته بود ،با
واکنشهای عصبی و پرخاشگرانه
و ایــراد ســخنان تحقیرآمیــز
خطاب به روحانــی ،عصبانیت
و کینهتوزی خود را نســبت به
نتیجه انتخابات نشان داد .او که
خود در دوقطبیکردن جامعه به
خودی و غیرخودی با بصیرت و
بی بصیرت ،انقالبی و غیرانقالبی،
لیست انگلیسی و لیست انقالبی
سابقهای طوالنی دارد روحانی را
علنــا و در حضور منصوبان خود
به اتهام دو قطبیســازی جامعه
صریحا ســرزنش و وی را تهدید
کرد که اگر تســلیم منویات او
نشود به سرنوشت بنیصدر دچار
خواهد شد.
دســت آخر هم با فرمان «آتش
به اختیار» نشان داد که ظرفیت
کنترل اعصــاب و حفظ تعادل
روانی خود را از دست داده است.
تشدید حمالت به روحانی از سوی
رهبر و مسئووالن نظامی و قضایی
و امامان جمعه و مداحان ،حاکی
از آن اســت که رهبر جمهوری
اسالمی و نیروهای تحت امر وی
هرچند ظاهرا و به ناچار نتیجه
انتخابات را میپذیرند ،اما از هم
اکنــون اســتراتژی فلجکردن و
ناکارآمدکــردن دولت روحانی را
در پیش گرفتهاند .این استراتژی
در صورتی آنان را به هدف خود
میرســاند که روحانی در دوره

دیگری برای توســعه جنگ در
ســوریه می آورد و اینکه پیش
بینی می کند که ســوریه قرار
است ،در آینده حمله شیمیائی
بکند .یادآوری می شود که چند
سال پیش سوریه سالح شیمیائی
خود را تحویل داده است .بدیهی
است مذاکرات بین واشنگتن و
مسکو یک تنش جدی و جنگ
بیندو قدرت است .جنگ زمینی
هم که بطور فرضی باید برعلیه
داعش باشد .ولی حتی موافقان
جنگ هم اعتقاد دارند که تلفات
غیرنظامیان در اثــر بمباران ها
بسیار باالست.
در این اثنــا ،بازی تحریک آمیز
بین واشــنگتن و پیونگ یانگ
ادامــه دارد .اینجا باید از یکی از
بازیگران بازی امپراطوری یعنی
کره جنوبی تشــکر کرد که می
خواهــد این وضعیــت را تغییر
دهــد .از زمان انتخــاب دولت
جدیــد در انتخابات مخصوص
دیگری هم در سراســر
کره جنوبی  ،صــدای جنگ در
دنیا هســت که در حال
شــمال تبدیل به صدای صلح
حاضر ادامه دارد.
شده است .ولی واشنگتن با صلح
کاری ندارد .انتقام جوئی بخاطر  -افغانســتان ،که آمریکا تعداد
مرگ دانشجوی جوان زندانی در نظامیــان را حدود پنج هزار نفر
کره شمالی ،بعد از برگشت اوبه بیشتر کرد.
کشورش و یا هردلیلدیگر نباید -در افریقا و فیلیپین ،که نیروهای
دلیل جنگ باشد .اینها بهانه های آمریکا به آنجا اعزام میشود .ظاهراً
جنگ برعلیه یک دشــمن بی
سطحی است.
چهره بانام تروریسم و کارتل های
کشمکش و جنگ های
مواد مخدر است ،ولی فقط برای
کنترل جنگهای مذکور در باال در
وسعت بیشتر است.
تواند حتی منجر به پسوریازیس - ،بر اینها عملیات پنهانی برعلیه
آکنه و اگزمای شــدید شــود .دولت ها مثل ونزوئال هم اضافه
تکنیک های تمــدد اعصاب به می شود.
کاهش سطح استرس و جلوگیری تشدید هر کدام از این جنگ ها،
از پیرشدن پوســت کمک می براحتی باعث فراگیری بیشتر در
کند .خواب و اســتراحت کافی منطقه خواهد شد .بزبانی دیگر
نیز به داشتن پوست سالم کمک یک جرقه در ســوریه ،روسیه ،و
می کند .در طول خواب عمیق کره ،طوفان آتش برپا خواهد کرد.
بدن مقادیر بیشتری از هورمون
اســتروژن و پروژسترون ترشح
می کند .این روند یک مکانیسم
طبیعی ترمیم پوست است و از •
بروز آکنه نیز جلوگیری می کند .خواب کافی:
در طول خواب عمیق ،بدن مقادیر
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>> ادامه از صفحه6 :

دوم ریاست جمهوری به مردمی
که به وی رای دادند پشت کند و
برای بقای خود تسلیم خامنهای و
دست نشاندگان او شود.
محاسبه صددرصد غلط خامنهای
اگر روحانی در کنار مردم بایستد
تمام محاسبات ولی فقیه غلط از
آب در خواهند آمد .اعتبار و وزن
اجتماعی دو نهاد والیت فقیه و
ریاســت جمهوری ،در  ۳۸سال
گذشــته چنان تغییر کرده که
تناسب قوای اجتماعی میان این
دو نهاد را نسبت به قبل معکوس
ساخته است .این واقعیتی است
که ظاهرا آیتاللــه خامنهای و
مشاوران وی هنوز نفهمیدهاند.
در دوره ریاســت جمهــوری
بنیصدر حملــه لفظی آیتالله
خمینی علیه رئیس جمهور ،در
جامعه تاثیرگذار بود و میتوانست
رئیس جمهــور را تضعیف کند
بدون آن که در ارکان نظام حاکم
تزلزل و خللی چشمگیر پدید آید.
امروز اما بــه دالیل چند گانهای
که همه میدانیم مســاله کامال
برعکس شده است .بهطوری که
مخالفت و کشمکش ولی فقیه
علیه رئیس جمهور خــود او را
منزویتر میکنــد ،همدردی و
حمایت مردم را نسبت به رئیس
جمهور بر میانگیزد .و شکافهای
درونی نظام را در جهت تضعیف
نهــاد والیــت فقیــه عمیقتر
میسازد.
پاسخها و ســخنان روحانی در
هفتههای گذشــته دال بر این
اســت کــه او به خوبــی از این
واقعیتها آگاهــی دارد و ظاهرا
قرار نیســت به این آســانیها
تسلیم شود .او میداند که با هر
یک گام عقبنشینی او تندروها

چنــد گام جلوتــر میآیند ،در
حالی که برعکس ایستادگی در
برابر آنان بخت وی را در بســیج
رایدهندگان به حمایت از خود
و تحکیم موقعیتاش وی افزایش
میدهد .و شــکاف میان طیف
موســوم به اصولگرا را در جهت
انزوای اسالمیســتهای افراطی
تشدیدمیکند.
هــم اکنون تفرقــه میان طیف
اصولگرایان و افزایش شکاف میان
جبهه پایداری با سایر گروههای
موســوم به اصولگرا به اوج خود
رســیده اســت .هرچه روحانی
در برابر آتش ســرداران نظامی و
تمامیتخواهان جبهه پایداری
محکمتر بایستد ،تعداد بیشتری از
چهرههای نسبتا معتدل اصولگرا
را به خود نزدیک میسازد.
حمــات چهرههای شــاخص
سرکوب مثل ســردار جعفری،
صــادق الریجانی و محســنی
اژهای و یا دشــنامهای مداحان
و لباس شــخصیها و سانسور و
تحریفهای صداوسیما ،روحانی
را بیش از پیــش در انظار مردم
تقویت میکنــد و به موازات آن
جریان مقابل و شخص رهبر را،
تضعیف میکنــد .و این چیزی
نیســت که از دیــد چهرههای
هوشــیارتر و سیاستیتر جریان
موســوم بــه اصولگــرا پنهان
بمانــد .در حــال حاضر نه فقط
رایدهندگان به روحانی بلکه به
احتمال زیاد بســیاری از تحریم
کنندگان انتخابات نیز در دعوای
او با تندروها و شخص رهبر خود
را در کنار روحانی حس میکنند.

در ایــاالت متحــده امکان کنار
گذاشتن جنگ نادیده گرفته می
شود .بعضی از آنها بخاطردروغ ها
ویا گفتن فقط نیمی از حقیقت
است که موقعیت را مغشوش می
کنــد .در این بین بعضی ها هم
اهمیت نمی دهنــد .متنفران از
کلینتون ،او و اوباما را مقصر می
دانند و مخالفین آنها هم ،ترامپ و
جمهوری خواهان را.
مقصــر واقعی هــر دو حزب و
سیستمی است که آنها حمایت
می کنند .دلیل واقعی برای رشد
این تهدید ها اینست که آمریکا
می خواهد تمام منابع و بازارها را
کنترل کرده و بوسیله آن منافع
وال استریت را بیشتر کند .علت
جنگ دائمی برای همین است،
که معنایش امپراطوری است.
دموکرات هــا و جمهوریخواهان
هیچکدام مخالــف امپراطوری

نیستند .به عبارت دیگر ،مقصر
هر دو حزب هستند .همچنین
آنهائی که از جنگ و نظامی گری
حمایت میکنند .تکبر ،خودبینی
و نادانی روش سیاسی حکومت
امریــکا را در  2017تعیین می
کند.
دوســتان و فامیل یــک معتاد
امیدوارند که قبــل از اینکه فرد
معتاد از «اووردوز» (افراط کشنده
در مصرف مــواد) بمیرد دخالت
کرده؛ او را نجــات دهند .ایاالت
متحده به آن نقطه رسیده است.
زمان احیا و برگرداندن زندگی به
او و لگد زدن به عادات دیرینه فرا
رسیده است.
جنگ ها را تمام کنید .نظامیان و
مزدوران جنگی و همه آنها را به
خانهبازگردانید.

علیکشتگر
•

•

بیشتری از هورمون های استروژن شود .این هورمون ها همچنین از
و پروژسترون تولید می کند .این ابتال به آکنه جلوگیری می کنند.
•
روند منجر به افزایش مکانیسم
های تعمیر طبیعی پوست می
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شایسته الهامی (مونترال)

جــامعــه...

غرامت10میلیون دالری کانادا به زندانی سابق گوآنتانامو:

عمرخضر« ،کودک سرباز» یا «تروریست»؟!

در هفته اول ژوئیه خبر مربوط به
غرامت ده و نیم میلیون دالری
به عمر خضر و عذرخواهی دولت
کانــادا از او باعث جنجال زیادی
شد ،و هنوز هم ادامه دارد.
عمر خضر پســر پانزده ســاله
کانادايــی در ژوئیــه  2002در
افغانســتان زخمی می شــود.
اینطور که در خبرها گفته شد،
پرتاب نارنجک خضر باعث کشته
شــدن یک ســرباز آمریکائی و
زخمی شدن شــدید خودش و
یک سرباز دیگر شده است.
خضر به زندان گوانتانامو منتقل
شــده و ســال  2010با قبول
"مقصر بودن" به هشــت سال
زندان محکوم می شود .اوده سال
در زندان گوانتانامو بود تا اینکه
براثر تالشهای مستمر وکالیش،
برای اجرای بقیه محکومیتش به
زندانی در ادمونتون منتقل شده
و ماه می  2015بعد از دو سال از
زندان آزاد شد.
بعــد از آزادی در خانه وکیلش
زندگی میکنــد .تحصیالتش را
در رشته پرستاری ادامه میدهد.
در ضمن ارتباطی هم یا خانواده
خود نداشــته اســت .تا اینکه
خبر پرداخت غرامــت از طرف
دولت،باعث مطرح شدن دوباره او
در خبرها گردید.
قرار بود این موضوع در رسانه ها
مطرح نشود.
باالخــره درمصاحبه تلویزیون،
دو وزیــر دادگســتری و امنیت
ملی در این مــورد توضیح داده
و عذرخواهی کردند .جاســتین
ترودو هــم ،درآخرین کنفرانس
مطبوعاتــی خود در نشســت
هامبــورگ ســکوت خــود را
شکست ،و سئوالی را در این مورد
جواب داد.
این مســئله ربطــی به تصمیم
گیری دولت ندارد .اجرای حکم
دادگاه عالی کانادا از طرف دولت
است؛ مبنی براینکه حقوق یک
شــهروند کانادائی نادیده گرفته
شده است.
این رویداد در زمان دولت لیبرال

ژان کرتین اتفاق افتاد .در زمان
دولت لیبرال پل مارتن و تا اواخر
دولت محافظه کار استیون هارپر
ادامه داشت.
مخالفان و موافقان این تصمیم
گیری بشدت از نظرات خود دفاع
میکنن .د
مخالفان میگوینــد :خضر یک
تروریست اســت و دادن چنین
پولی به یک نفر که باعث کشته
شــدن یک ســرباز آمریکائی و
زخمی شدن سرباز دیگری شده،
اشــتباه اســت .این پول باید به
بازماندگان آن دو سرباز آمریکائی
پرداخت شــود .خانــواده آن دو
ســرباز هم در حالی که در سال
 2015از دولت آمریکا مبلغ 134
میلیــون دالر غرامت گرفته اند،
درخواســتی هم برای رسیدگی
به دادگاه اونتاریو داده اند .در این
میان اندرو شــئیر ،رهبر جدید
حزب محافظــه کار هم کام ً
ال با
پرداخت غرامت مخالفت کرده و
طرف سربازان آمریکائی را گرفته
است.
موافقان میگویند :یک پسر پانزده
ساله از نظر قوانین سازمان ملل
یک "کودک  -سرباز" است .مجرم
شناختن این کودکان با قوانین
حقوق بشری کام ً
ال مغایر است.
در ضمن خضر در زیر شــکنجه
شدید به جرم اعتراف کرده است.
دادگاه عالی کانادا در رای قضائی
کشــورهای دیگر نمیتوانســت
دخالت کند .همچنین نظردادگاه
عالی کانادا اینســت که سیستم
قضائی -نظامی زندان گوانتانامو
درست مخالف مفاهیم برگرفته از
قوانین کانادا عمل می کند.
ششم ژوئیهدر صفحه  14روزنامه
«مترو» آقائــی به نام رونالد آلبر
می نویسد :شــرم بر نمایندگان
محافظه کارأ .اودر قســمتهائی
نوشته ،رفتار با یک بچه مثل یک
فرد بزرگســال< ،حتی اگر این
بچه مقصر هم باشد> قابل توجیه
نیســت .در مورد مسئله خضر،
کانادا وظایف خود را بطور جدی
نادیده گرفته اســت .کانادا اجازه

داده که یک بچه شکنجه بشود
بدون اینکه حتی بتواند انگشت
کوچک خــود را باال ببرد ،کانادا
داوطلبانه اجازه داده که زندگی
یک بچه خردشده و به مدت ده
ســال در زندان رنج بکشد .این
برای یک کشور دموکراتیک شرم
و خجالت دارد.
آلبــر در ادامه می نویســد من
برعکس نماینــدگان محافظه
کار افتخار می کنم که کانادا به
اشــتباهات خود پی برده است.
اگرچه دیر اســت .بــه نظر من،
دادن ایــن غرامــت مالی کام ً
ال
درست اســت .این ممکن است
بخاطر اوج بیعدالتی باشد و یا به
مسخره گرفتن وظایفش .
در یــک مقاله دیگــر فردی به
اسم ســندی گاروسینو Sandy
 Garossinoبــا عنوان "اگر عمر
خضر گناهکار نباشد ،چه...؟!"
او مینویســد :مدت پانزده سال
خبرهای مربوط به خضر با فرض
«گناهکار بــودن» او حاکم بود.
بعنوان دادســتان ســابق ،ما در
این مــورد اطالعات کمی داریم.
من همیشه در مورد این موضوع
ناراحت هستم و مرور زمان هم
ایــن ناراحتــی را تخفیف نداده
است.
ســندی ادامه می دهــد :هیچ
وکیل باتجربه ای پرونده چنین
پرزحمتی را بازگشائی نمیکند.
به استثناء پرونده یک تین ایجر
(نوجوان) بشدت زخمی با اقرار
به گناه زیر شــکنجه بازپرسان
بدرفتار .تمام شــواهد بر علیه او
کام ً
ال ناکافی اســت .با مرور به
آنها بیگناهی او بیشتر نشان داده
میشود تا گناهکاری او.
روزمری بارتــون مجری برنامه
 Power & Politcsهم مصاحبه
ای کوتاه با خضر انجام داده است،
که در قســمتی از آن خضر می
گوید:
شــاید این کار مــردم را به فکر
کردن وادار کند.
دهم ژوئیه در صفحه  8روزنامه
مترو یکی از مقاله نویسان هفتگی
به اسم حسین بن عامر مینویسد:
ایــن موضــوع کام ً
ال روشــن
است ،کافیســت که ایدئولوژی
و هیجانات را کنــار بگذارید .او
توســط آمریکائی ها در زندان
گوانتانامو نگهداشته شده ،بدون
اینکه هیچ اتهام رسمی برعلیه او
باشــد .دولت ما کاری نکرده و با
آنها همکاری کرده است.چیزی
که مهم اســت ،دولت ما حقوق
اولیه یک شهروند خردسال را به
مسخره گرفته است .ما باید نگران
باشیم ،چراکه وقتی یکبار پیش
بیاید امکان پیش آمدندوباره هم
وجود دارد.حقوق ما انتقال ناپذیر

همــدردی

از کجا آمده ام ،آمدنم بـهر هچ بود؟

هب کجا می روم؟ آخر ننمایی وطـنم

مرغ باغ ملکوتم ،نـیم از عالم خاک

قفس
دو هس روزی ی ساخـته اند از بدنم

دوست گرامی

جناب آقـای بابک هاشمیان
خانواده ها و عزیزان سوگوار

درگذشت غم انگیز مادر گرامی تان
را در ایران ،به جنابعالی و خانواده محترم تان
تسلیت عرض نموده؛ برای شما و سایر بازماندگان
آرامش و شکیبایی آرزومندیم.
ما را همراه و در کنار خود بدانید.

دوستان شما در
«گروه مردان ایرانی مونترال»

است .و این جزو اصول اولیه است.
حتی در مورد بدترین جنایتکار و
یا یک تروریست .دولت محافظه
کار هاپر برای اینکه نمی خواست
اشــتباه خود را بپذیرد ،بیشتر از
 4میلیون دالر خرج کرد .چون
درخواست خضر بیست میلیون
دالر بــود .ما نمیتوانیم با حقوق
کانادائی ها شوخی کنیم.
در خبر ظهر  CTVیازدهم ژوئیه
آقای کایل متیوس ،فعال حقوق
بشر می گوید ،مردم از پولی که
به خضر داده شده ناراحتند ،نه از
عذرخواهی.
باید گفت ،چرا مــردم از کمک

دولت فدرال و دولت اســتانی به
بمباردیــه آنهم هر یک به مبلغ
یک میلیارددالر ناراحت نیستند.
ضمناً سربازی که به جنگ میرود
مــی داند که یا می کشــد و یا
کشــته خواهد کشت .در جنگ
که حلوا پخش نمی کنند.در آخر
اینکه خود آن سرباز هم قربانی
سیستمی است که جنگ را ابدی
کرده است.
در فیســبوک دوســتی ،از
ماهـــرعرار(*) نقل قولی بود .او
ّ
نوشته بود :عمر خضر اول توسط
خانواده اش ،سپس توسط دولت
آمریکا ،بعد توســط دولت کانادا

مورد سوء اســتفاده قرار گرفت
و حاال این ســوء استفاده توسط
متعصبین و نژادپرستان دارد ادامه
پیدامیکند.
------------------*ماهر عرار ،بعد از یازده سپتامبر
در یــک فــرودگاه آمریکائــی
بازداشــت و به زندانی در سوریه
اعزام و به مدت یکســال در یک
زندان انفرادی مورد شکنجه قرار
داشت .آن زمان بشار اسد دوست
آمریکا بود.

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
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ازنازی بپرس!...

الل که باشی،
ز
آمسان در تو
پیداست...

برای آنکه مانع احساس عدم
امنیت دیگــران در اطرافمان
باشــیم ،خود را از انظار دور
می سازیم .اما این کار ما را به
جایی نمی رساند  .ما متولد
شده ایم که شکوه و عظمت
خداوند را به نمایش در آوریم.
چیزی که در درون ماســت.
نه در درون برخی از ما ،بلکه
در درون تک تک ما .و زمانی
که به این نور درونمان اجازه
تابیدن می دهیم ،ناآگاهانه به
دیگران نیز اجازه چنین کاری
را می دهیم.

•

هر روز صبح در جنگل آهوئی
از خــواب بیدار میشــود که
میداند باید از شیر تندتر بدود
تا طعمه او نگردد ،و شــیری
که میداند باید از آهوئی تندتر
بدود تا گرســنه نماند .مهم
نیست که شیر باشی یا آهو،
با طلوع هر آفتاب با تمام توان
آماده دویدن باش.
•

مهم این نیست که زیبا باشی،
زیبا این است که مهم باشی!
حتی برای یک نفر!
•

ما هم به ذهن ســلیم و هم
قلب نیازمندیم ،شــکوه زندگی
این نیســت که هرگز به زانو در
نیائیم ،در این است که هر بار از پا
افتادیم،دوباره برخیزیم.
•

زندگی شگفت
انگیز است
فقــط
اگربدانید
که چطور
ز ند گــی
کنید.
•

شك هایت را
بــاور نكن و هیچ
گاه بــه باورهایت
شك نكن.
•

موفقیت پیش رفتن است نه به
نقطه ی پایان رسیدن.
•

بگذارعشق خاصیت تو باشد نه
رابطه خاص تو باکسی.

•

•

کوچک باش و عاشق ..که عشق
می داند آئین بزرگ کردنت را ...

آزادی به بریدن زنجیرها ازدست
•
ما زاده شده ایم تا شکوه و بزرگی و پا خالصه نمی شود ،آزادی به
خداوندی را کــه در درون مان احترام گذاشــتن آزادی دیگران
است ،آشکار ســازیم و این امر ،نیز نیاز دارد.
همه ی انسان ها رادر بر میگیرد• .
از خدا پرسیدم :خدایا چطور می
•
بهترین لذت آدمی این است توان بهتر زندگی کرد؟
که بداند نســلی که از او به خدا جواب داد :گذشــته ات را
جا مانده ،ولی حســی برتر بدون هیچ تاسفی بپذیر،
از هر لــذت موجود این با اعتماد زمان حال ات را بگذران
است که بداند مسئولیت و بدون ترس بــرای آینده آماده
خانواده ای بر دوش اوست شو.
و هر فــردی میتواند از این ایمــان را نگهدار و تــرس را به
گوشه ای انداز.
لذت برخوردار باشد.
شک هایت را باور نکن و هیچگاه
•
اگر قرار باشــد خون را با خون به باورهایت شک نکن.
شست ،دچار بدبختی میشویم ،زندگی شگفت انگیز است فقط
اگربدانید که چطور زندگی کنید .
ببخشیم اما فراموش نکنیم!
•

شــجاعت مترادف نترســیدن
نیست ،بلکه شجاعت به معنای
غلبه بر ترس است .

اصل پولدار شدن  :۸اطرافتان
را با آدمهایی پر کنید که از
شما بهتر هستند

اصل هشتم پولدار شدن این است
که خودتان را با آدمهایی محصور
کنید کــه در تمــام جنبههای

سخنان
نلسون ماندال

•

 9اصل ثروت سازی ...
و اکنون ثروتیدارند که میتوانند
با دیگران به اشــتراک بگذارند.
و دیگران ممکن اســت به این
موضوع پی ببرند و درخواســتی
داشته باشند.
اگر میخواهید به دیگران کمک
کنیــد ابتدا مطمئن شــوید به
ثبات مالی رسیدهاید و از تمامی
این اصول پیروی کردهاید .افراد
زیــادی را دیدهانــد که بهخاطر
سخاوتشان به بحرانهای مالی
افتادهاند.
•

•

بقای دوســتی ها به تفاهم
متقابل وابسته است .

>> ادامه از صفحه22 :

زندگی از شما بهتر هستند .اگردر
عرصهی خانوادگی کسی وجود
دارد که شما را به عقب میکشد،
از او فاصله بگیرید .با افرادی باالتر
از ســطح خودتان ازدواج کنید.
اجازه ندهید هیچ چیز شما را از
رسیدن به رؤیاهایتان بازدارد.
دوستان؟
دوستی پیدا کنید که از خودتان
بهتر باشد .از بخیلها و حسودها
و تنبلهادوری کنید.
کار؟ مربــی پیدا کنیــد که کار
مورد عالقه شما را به خوبی انجام
میدهــد .اگر وقــت کافی برای
مالقات شــما را ندارند ،آنها را
از دور زیرنظــر بگیرید .با رعایت
فاصله هــم میتوانید چیزهای
زیادی یاد بگیرید.
•

اصل پولدار شدن  :۹به آرامی
پیش رفنت هیچ ایرادی ندارد

درنهایــت اصــل آخــر بــرای
ثروتسازی این است که به خاطر
داشتهباشید به آرامی پیش رفتن
هیچ ایرادی نــدارد .به خصوص
برای «هزارهای»ها.
ثروتسازی نیازمند زمان است.
امروز درآمد کســب میکنید و
فردا آن را به سود میرسانید .اگر
اکنون درآمد ســالیانهی  5هزار
دالری دارید ،شــما ثروتمند از
قبل نیستید .اولین پولی که باید
از این مبلغ به خانه ببرید 2هزار
دالر است .این ثروت نیست .بلکه
نقطهی شــروع است .جایی که
باید از آن شروع کنید.
منبعthecollegeinvestor :
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است که قدم 
تشان به
ســه هزار و پانصد سال
قبل برمیگردد .در این
متون از عشاقی صحبت
م
یشود که «لب به لب»
میشــوند و مردی که
«شهد لبان زنی برده»
را م 
یمکد .نشــان ههای
بعدی هم مربوط به عهد
یونان باستان است.
بوســه رمانتیک البته
بــه آن معنــا کــه ما
م
یشناســیم تاریــخ
طوالنــی نــدارد .برای
مردمی که در گذشــته
زندگی میکردهاند لب
به لب شــدن ،شــاید
حرکت عجیب و غریب و
بوسیدن لب به لب
نوجوانــی و در دهه بیســت
از کی و در کجا شروع شد و به زندگیشــان به طور متوسط حتی ناخوشایندی بوده باشد؛
بیســت و یک بــار در هفته به ویژه پیش از ظهور مسواک
چه معنا است؟
و
دها

ن
شوی!
آیا همه
مردم از طریق بوسیدن (بیــش از هزار بار در ســال)
ب
وسه
ارو
عشق و
پایی اما به سرعت و به
محبتشــان را ابراز روابط جنسی داشتهاند بدون
ویژه
از
ط
ریق
فتو
میکنند؟
حات نظامی و
اینکه حتی یک بار شــریک
است
عمار
ج
وامع
د
تح
یگر ،فراگیر و
قیقگروهیازمردمشناسان جنسیشــان را لــب به
لب
جهانی شد.
نشــان م 
یدهد که تنها  ۴۶بوسیده باشند .البته این
مثال
تا زمان حاضر ب 
درصد ب
وسههایی که
وســیدن لــب به لب مردم این جزیــره را پیش
از
را به عنوان بوســه عاشــقانه ورود اروپاییان به آنجا توصیف در روابط اجتماعی رد و بدل
م
یشود نیز تفاو 
میشناسند.
تهای اندک
میکند.
خود
را
حفظ کرده اســت .در
تحقیقی که با مطالعات
شــریل کیرشنبام
ک
شور
هایی
همچون مکزیک،
و نظری ههای قبلی
میگویــد او هم
فران
سه،
اس
پانیا،
ه
لند،آرژانتین،
در ایــن زمینه
پس از تحقیقات
بلژ
یک،
س
ــوی
یس
و
ل
بنان دو
در تضاد اســت.
گســترده به
این
نتیجه رسیده که جنس با بوسیدن یک تا سه بار
چارلــز داروین
قالعادهای گون ههای یکدیگر به هم سالم
پدر زیس 
تشناســی
بوسه مثال فو 
میدهند.
تکاملــی
در ســال  ۱۸۷۲در از رفتار انسانی و انگیزه ذاتی
در
کتابی با ع
حالی که در کشــورهایی
نوان «بیان احساس برای ارتباط با دیگری اســت
هم
چون
در انس
فنالند و بریتانیادست
ــان و حیوانــات» بین اما سبک و ســیاق آن تحت
دادن
و
تــ
بوسیدن
کان دادن ســر را
لب و انواع دیگر بوسه تاثیر فرهنگها و هنجارهای
ترجیحمیدهند.
تف
اوت گذاشته و نوشته بود :مختلف متفاوت است.
ب
ســ
یاری
از
آلمان
ی
ها
بوســ
تنها به
یدن و رفتارهای مشابه برانیســاو مالینوفسـ
ـکی
ــاره بوسیدن افراد نزدیک بسنده
همچون لیســیدن صورت یا انسانشــناس
رب
د
میکنند.
مال
یدن بینی به بینی تقریبادر غیرمعمولترین رسم و ر
سوم
همه جوامع وفرهنگها وجود بوســیدن میگویــد که در در هند ،بنــگالدش و تایلند
دارد .به نوشــته او بوســه به تحقیقات خود به آن برخورد بوســیدن کامــا موضوعی
خصوصی محسوب م 
یشود.
مثابه ابراز
بیان عشق و محبت کرده اســت .او ایــن گروه را
در
ژاپن
و
چین بوســیدن در
رفتاری همگانی است.
در ســال  ۱۹۲۹را در جزایر
ح
ضور
دی
گران
تا
داروین
همین اواخر
پس از انجام مطالعات تروبراینــد در نزدیکی گینه
تابو
ب
ــود
و
تنها
به
تا
زیــاد
زگی بین
در ایــن زمینــه در نو دیده اســت .عشاق در
این
فرهن 
قبازی نسل جوان تا حدودی مرسوم
گهای مختلف سرانجام جزیره در طول عشــ 
شده است.
نتی
جــه گرفــت کــه انگیزه مژههــای یکدیگــر را
گاز
در حالــی که ما زبــان ،رنگ
بوسیدن در انسان ذاتی است .میگرفتند.
پو
ست
و رسم و رسوم متفاوتی
گروهی از مرد مشناســان اما
داریم
اما
ب
بوسه را
وسه تقریبا به یک
تنها پدیدهای فرهنگی بوسیدن لب به لب از کی و
زبان
ج
هانی
تب
دیل شده است.
میداننــد؛ چیزی که ما آن را کجا شروع شد؟
شــک
ل
ها
و
فر

م
های متفاوتی
در اجتماع فرا میگیریم و یا مردم چرا ل 
بهایشــان را به
دارد
اما
به
ع
نوان
تنها
رســم
در رسانهها میبینیم و سپس مهمانــی لبهــای دیگری
میبرنــد؟ یافتن پاســخ این و رسوم انسانی مشترک بین
الگوبرداریمیکنیم.
دونالد مارشال مردمی را مثال پرســش غیرممکن است .به همه باقی مانده است .بنا بر این
م
یآورد که در جزایر مانگایا در احتمال زیاد این نوع بوسیدن وقتی ما از بوسه به عنوان راه و
روش
ارتباط با اشخاص دیگر
اقیانوس آرام زندگی میکنند؛ به دالیــل اجتماعی از جمله
در
ای
ــن
جهان بزرگ صحبت
مردمــی که نامشــان از نظر ســردی زنــان در تمایالت
م

ی
کنیم
باید
در کنار داروین
فرهنگ جنســی بــه عنوان جنسی شروع شده است.
ایستاد.
فعالترین گروه به ثبت رسیده قدیمیترین نشــانهای که از
*
منبع:
ر
وزنامه
است.
گاردین
بوسیدن لب به لب کشف شده
*نویسنده :شریل کرشینبام محقق
در این جزیره مردان در اواخر مربوط به متون سانســکریت
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
خطربازتوليدكليشههايجنسيتي
سيمنيفروهر و پســرانی صمیمــی و مهربان
اینجا مطلبی از یک نویســنده و مراقبتکننــده از یکدیگر؛ اما
هندی ترجمه کردم که به موضوع روزی پســرک (که حتا مطمئن
آزار و اذیــت جنســی دختران نیستم بالغ شده بود یا نه) تصمیم
نوجوان از سوی پسران همکالسی میگیرد ما را پشــت ماشــینی
خود در مدارس هند میپردازد .ببرد ،شلوارش را پایین بکشد و
کشور هند از جمله کشورهایی از ما بخواهد که ادرار کردنش را
است که در آن مدارس مختلط تماشا کنیم! ترسیدیم و دویدیم
وجود دارد و دختران و پســران و فرار کردیم؛ اما خاطره آن روز
این امکان را دارند که با هم سر هیــچ وقت از ذهــن من بیرون
کالسهای درس واحد بنشینند .نرفت .مسخره و منزجرکننده بود.
همین موضوع باعث میشود که هرچه بیشتر فکر میکنم کمتر
در این جوامع گزارشهایی از آزار میفهمم هدفش چه بود و با آن
جنسی دختران توسط پسران در عمل میخواست به چه مقصودی
برسد .مطمئنم هیچکدام از آن
کالسهای درس موجود باشد.
حال سؤال این است که آیا مسئله دخترهایــی کــه آن روز با من
مطرحشدهدر این مقاله،در کشور بودند مثل من این اتفاق را از یاد
نبردهاند.
ما نیز مابهازاء دارد؟
همانطور که میدانیم در ایران یادم نیست چند ســالم بود اما
مدارس از ابتدایی تا دبیرســتان چندان بزرگ نشــده بودم .خانه
تکجنسیتی هســتند و امکان یکی از آشــنایان مهمان بودیم.
تحصیل دختران و پســران در بچهها در اتاقی مشــغول بازی
یک مدرســه وجود نــدارد؛ اما بودند .من پیش مادرم بودم که
آیا در عرصههــای دیگر جامعه دیدم یکی از مادرها که رفته بود
دختران نوجوان از سوی پسران در اتاق به بچهها سری بزند بیرون
تازه بالغشــده مــورد آزار قرار آمد و پچپچکنان و با عصبانیت
میگفت فالن پسر پایش را زیر
نمیگیرند؟
آیا سیاســت تفکیک جنسیتی دامن دخترها میبرد! تصویر آن
مدارس در زدودن این آسیب از پچپچ کردن و همهمه بعد از آن
توگوی درونی من با خودم
و گف 
سطح جامعه موفق بوده است؟
آیا عرصههای دیگری در جامعه پیرامون چرایی آن ماجرا ،هنوز
موجود نیستند کهدر آندختران در ذهنم است.
ک م سنوســال مــورد ارجاعات در دوران نوجوانــی یکــی از
جنســی پســران قرار گیرند یا دوستانم تعریف کرد که یک روز
شوخیها و تماسهای فیزیکی کهدر خانه تنها بوده پسرعمهاش
ناخوشایند از سوی آنان دریافت به خانهشــان میآید .پسر که از
نبود والدین دوست من مطمئن
کنند؟
به ســالها پیــش برمیگردم .بــوده از او میخواهــد که با هم
یک روز عصر تابســتانی اســت بروند روی تخت و فقط کنار هم
و مــن و دوســتانم در کوچــه بخوابند.دوستم عصبانی شده بود
مشــغول بازی هستیم .دختران و او را از خانــه بیرون کرده بود.
ترس از وقــوع دوباره
ایــن حادثه همواره با
او بود و اثرات مخرب
این اتفــاق تا مدتها
زمان :یکشنبه 6اوت
همراهش.
از ساعت  ۱۱صبح تا 13:30
اینها تنها مشــتی از
-----------خروارهاتجربهایاست
در محلدفتر انجمن
که همه ما ،اگرچه در
--------------------مدارس تکجنسیتی
به همــه زنان عالقمند خوش آمد
تحصیل کردهایم اما
می گوئیم
در ســایر عرصههای
8043 St Hubert
جامعه ،از عمومیترین
Montréal, QC H2R 2P4
تــا خصوصیترین ،با
)(Metro: Jarry
آنها روبــرو بودهایم.

جلسه اجنمن زنان

حیح پسران
تربیت ناص
یشود
ختران م 
نگی ر د
دام 

واکاویدن
ایــن معضــل ،پژوهشــی
جامعهشــناختی میطلبــد و
پرداختن به ریشــههای آن در
این نوشته نمیگنجد؛ اما واضح
آن اســت که مــا در جامعهای
زندگی میکنیم که پســران (و ناآرام کردن و آزار دادن گروهی از به جنســیت بر افراد محکوم و کنند .آنها باید بدانند که زندگی
دختران) از بدو تولد در خانواده همبازیهای دوران کودکیشان منفور است .به این ترتیب پسران و تحصیل و تفریــح در آرامش
و بعد از آن در مدرسه و جامعه ،نمیگــذرد .باید بــه آنها یاد ما بــه مادران ،دوســتدخترها حق آنها اســت و الزم است یاد
عمدتاً با رویکردهای جنسیتی بدهیم که زن و مرد هیچ کدام بر و همسرانشــان احترام خواهند بگیرند که مقابل هرکس که سعی
نابرابــر و تبعیضآمیــز پرورش دیگری ارجح نیستند ،هیچ کدام گذاشت؛ زنهایی که ممکن است داشــت این حق را از آنها سلب
مییابند و ذهن آنها با هنجارها به واســطه جنسیتشان محکوم دختران خود ما باشند .ما موظفیم کند با جسارت و اعتماد به نفس
و کلیشــههای جنسیتی شکل بــه انجام دادن یا انجــام ندادن به کودکان خــود اعم از دختر و بایستند
(بیدار زنی)
میگیرد .ایــن نوع تربیت باعث کاری نیستند و الصاق نقشهای پسر یاد بدهیم که بدنهای خود
اجتماعی معطوف را بشناســند و از آنها مراقبت
میشــود که ادراک مخدوشی
ِ
هــم از خــود و هــم از دیگران
برای آنها شــکل گیرد .پسران
و دختران مطابق با نوع تربیتی
کــه دریافت میکننــد صفات
طبق
آماری که توسط س
از
ما
ن
سال
یا
ن
خاصی رادارا میشوند ،نقشهای
قبل اع
بینالم
للی مهاجرت منت
الم کردهاند که م
شـ
ها
ـر
جر
ت
ی
ک
ظر
س
ف
ـ
سا
ـ

وم
تفکیکشــدهای به آنها محول
شــده اس
لهای آینده
این تعداد ،معموال
ــت  ۲۳میلیون ن
فر
ب
رن
ام
ه
نیز بیشتر شود.
خ
ود
در
میشود و رفتاری متناسب با این
جهان ب
را عملی میکنند.
ک
ــه دنبال مهاجر
ت
ف
را
ه
م
آ
ور
د
شورهایمحبوب
ه
ن
س
صفات و نقشها بروز میدهند.
مقدمات
ــتند .نتایج
بر اسا
این تحقیقات مها
س
جر
ن
ت
ظر
سن
ج
بر
ی
ا
در این فرهنگ پسران به سوی
موسسه
ساس نظرسنجی
مو
س
گا
س
لو
ای
ه
ن
پ،
د
آم
ست
ری
ه
از
نمایــش هرچه بیشــتر قدرت گالو
کا مقصد نخست
افراد برای عملی
پ صورت گرفته ا
س
ک
ــ
سان
ک
ت.
ی
رد
ا
ن
س
ب
ت
رن
ک
ام
ه
مردانه سوق داده میشود که با گســت
ــه مهاجر
برنامهای برای
ره این نظرسنجی
ت خود م
ها
اق
۱۶۰
جر
دا
ت
مـ
ـا
دا
رن
ت
د.
مع
پ
ینــی را ان
س از آمریکا،
ورود آنهــا به دوران بلوغ بیش کشور را شامل م 
جــام کش
یشود .سازما
م
ن
ور
ی
ها
د
ی
هن
ب
ــ
ری
د
تا
و
ی
نی
ا،
ک
از پیش نمــود بیرونی به خود بینالملل
عربستان،
ی از مهمترین
ی مهاجرت بر اسا
پی
س
کـــ

ش
ـا
نا
شـ
دا
ـر
و

ط
ف
ها
ران
ای
ی
سه نیز در
مهاجرت به
میگیرد .در این مرحله از رشد ن تحقیقات اعالم
کر
ده
ا
رد
س

ه
ک
ت
ها
ش
ی
ــ
بع
ور
مو
ت
دی قرار دارند.
رد نظرشان ،تامین
پسراندوره تکامل جنسی خود صور مهاجرت به ک
ش
ور
آل
دی
ما
گر
ن
مال
ن
ی
یز
ای
از
ن
را طی میکننــد اما به دلیل برای
سفر است.
حیث محبوبیتدر
 ۷۱۰میلیون نفر
در
ر
ا
بع
ده
از
اد
ش
ای
ش
ن
م
ر
ا
و،
س
ای
ت.
تربیت نادرست راه مواجهه با جهان
ن افراد مد 
تها پس
ی ،تصور نامعقولی نی
س
نی
م
ان
ت.
ی
د
از
از
م
م
ی
ها
ک
ج
نن
را
شــم
بلوغ جنسی را بلد نیستند.
د تا قادر ب
ن جهان از ۲۰
ار افراد مایل به مها
ه تامین ک
جر
ش
ت
ــ
هز
ور
ین
ه
و
م
ع
م
ها
د
جر
تا
اگرچــه پســران بــا نسبت ب
ت شوند.
از کشورهای
آموزش آ
ه سال  ۲۰۱۰افزای
فر
ش
یق
ی
زبا
ای
ن
ــ
ک
ی
ش
م
ور
ی
آ
مق
ین
ص
محدودیتهــای جنســی بالغ بر ۵
د و تالش ب
ــد .در این
درصد داشته است.
رای میان
گر
بی
فت
ن
شت
وی
ری
زا
ن
ن
تع
یز
د
از
اد
مهاجران
دیگر مقدماتی
روبرو هســتند اما اعتباری کارشناســان پس
از
ب
رر
س
ش
ــ
ا
هر
ی
س
ون
دا
ت
ن
ک
ه این
دو کشور نیجریه و
کــه تا کنــون از خانواده و دادههــای برآم
افراد به آن توجه
ــده از ایــن دارند.
هندهستند.
جامعــه کســب کردهاند نظر
ســنجی اعــام
ک
رد
در
ه
ان
وی
د
سا
لی
ل
ــ
۵
ام
سـ
باعث هموار شــدن مسیر کــه
 ،۲۰۱دو میلیون نفر
ـوینگ ،مدیر کل
 ۲۳میلیون نفــر ب
ه
م
ط
ها
س
ور
جر
ــ
وا
از
رد
ما
آل
ن
ما
بی
مکاشفههای جنسی برای مشــخ
ن شدند .این در
نالمللی مهاجرت
ص به دنبال مها
جر
حال
ی
ت
مع
ا
تق
س
د
ا
ت
س
ک
ه
ت
ک
در
آنها میشــود .در کوچه به کش
ه پدیده م
همین سال،
ور دیگر هستند .ه
هاجرت ح
می
د
ت
ن
ود
دا
ی
وم
ــ
ک
خو
م
اه
یل
د
یو
دا
ن نفر خاک
شــت و پیش
و خیابــان ،مهمانیها و کارشناسان با عزی
م
ت
از
ت
ای
ج
ن
رب
ب
ک
ه
ین
ش
ی
ور
م
یکن
را ترک کردند.
دورهمیهای خانوادگی و
د کــه گرایش به
کالس درس آموزشگاه و
•
دانشگاه به دختران دور و برشان
که تا دیروز با هم بازی میکردند
و شاد بودند متلکهای جنسی/
جنسیتی میگویند ،جوکهای
رکیک تعریف میکنند ،جنس/
جنســیت آنها را به تمســخر
میگیرند و اگر امکان یابند آنها
را لمس میکنند غافل از اینکه
درحال آزار رساندن به دوستان
دوران کودکی خود هستند که
ممکن اســت تبعات این آزار و
اذیت تا پایان عمر با این دختران
PARTICIPATE in our
باقی بماند.
COMMUNITY
•

۲۳

راه حل چیست؟

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.

الزم اســت تربیت پسرانمان را
بر مبنای کلیشههای جنسیتی
متوقف کنیم تا بتوانیم بستر امن
و آرامی بــرای فرزندانمان مهیا
کنیم .پسران ما باید بیاموزند که
رضایت و سرخوشی آنها از مسیر
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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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سود بیشتر می خواهید بایستی
قدرت تحمل ریســک بیشتر
داشته باشید و زمان بیشتری به
پول خود بدهید.
---------------

کیـواننصیرنیا

سود حساب  TFSAاز پیش تعیین

مشاور مالی و بیمه مورد تایید کانادا
Financial Security Advisor

شده و ثابت نیست!

keivan.nasirnia@investorsgroup.com

گفتار قبل بــه معرفی اجمالی به نام همسران باشد وجود ندارد.
---------------------حســاب دولتــی پس انــداز و
ســرمایه گذاری کودکان یعنی حساب  TFSAهمانطور که از نامش
 RESPاختصاص یافت .در این پیداست معاف از مالیات می باشد!
---------------قسمت به معرفی محبوب ترین
و عمومی ترین حساب پس انداز همانطور که گفته شد سود این
و ســرمایه گذاری در کانادا می حســاب معاف از مالیات است
پردازم .حســاب معروف  TFSAهر چقــدر هم که زیاد باشــد.
که مخفف عبــارت  Tax Freeممکن اســت با خود بگویید که
چه فرصت بی نظیــری! از فردا
 Savings Accountمی باشد.
برای این منظور معرفی را با طرح هر چه پــول دارم برای رهایی از
پرسشــهایی که معموال توسط چنگال مالیات در حساب TFSA
مخاطبان مطرح می شود به پیش می گذارم! اما نکته اینجاست که
این حســاب قوانین دیگری هم
می برم:
دارد .یکــی از آنها محدودیت یا
•
دلیل اهمیت و محبوبیت حساب سقف مجاز مشارکت سالیانه می
 TFSAچیست؟
باشد .هر سال دولت میزان مجاز
همانطور که می دانید در کانادا مشارکت همان سال را اعالم می
سود ســپرده های افراد درآمد کند و چنانچه افراد بیش از سقف
محســوب گردیده و مشــمول مجاز تعیین شده پول در حساب
مالیات می شــود .بدیهی است بگذارند ،جریمه نقدی می شوند!
که این مالیات بخشــی از سود میــزان جریمه نیــز یک درصد
ســپرده ها را می بلعد! اما سود ماهیانه به ازای هر دالر می باشد.
این حســاب به اصطالح دولتی •
همانطور که از نامش پیداســت سقف مشارکت در حساب TFSA
معاف از مالیات می باشــد .یک چقدر است و چگونه استفاده
چنین معافیت مالیاتی استثنایی می شود؟
ســبب محبوبیــت و عمومیت ظرفیت سالیانه  TFSAبرای سال
حساب  TFSAگردیده به نحوی های  2009تــا 5,000 2012
که به لحاظ مدیریت مالی دیگر دالر بوده و طی دو ســال 2013
متصور نیست که یک کانادایی از و  2014با  500دالر افزایش به
 5,500دالر ارتقا یافته است .این
این حساب بی بهره باشد.
ظرفیت در سال  2015به ناگاه به
•
حساب  TFSAچه ویژگی هایی  10,000دالر افزایش پیدا کرد!
دارد؟
اما ســال بعد از آن یعنی 2016
این حســاب از ســال  2009به کاهش یافت و به همان 5,500
وجــود آمده و تنها افراد بالغ می دالر قبلی رسید .ظرفیت مذکور
توانند آن را داشــته باشــند نه برای امســال یعنــی  2017نیز
افراد زیر  18سال .همچنین این همان  5,500دالر می باشــد .با
حساب تنها به نام یک نفر باز می این حساب اگر شما این حساب
شود و  TFSAمشترک که مثال را در ســال  2009افتتاح کرده

بازهم قتل دردناک یک کودک ...

درموردقربانیانمردعموما"حفظ
آبرو" یا فرار از نگاه تمسخرآمیز
اطرافیان مانع علنیشدن موضوع
و پیگیری ماجرا میشود.
این پدیده البتــه مختص ایران
نیســت .به عنــوان مثــال در
تجاوزهــای گروهی در هند هم
قربانیانشکایتمیکنندازاینکه
در رســیدگی به شکایت جایگاه
قربانی و متجاوز عوض میشود
یا برخورد غیر قاطع عامالن را به
تکرار جرم تشویق میکند.
آیا قاتل را باید کشت؟

موضــوع دیگری کــه در موارد
مشابه بارها مطرح شده ،موضوع
خونخواهی است .همزمان شمار
باالی اعــدام در ایران که رکورد
محسوب میشــود ،نه تنها در

باشــید اکنون در سال 2017
مجموع ظرفیت حســاب شما
 52,000دالر می باشد!
----------------

خارج از این کشور ،که در داخل
هم منتقدان فراوانی دارد.
نگاهی دوباره به تصاویر ویدیویی
منتشرشدهازجمعیتیخشمگین
که به هویت قاتل آتنا اصالنی پی
برده اســت :در برخی صحنهها
جمعیت برافروخته به سود مقتول
خواستار قتل قاتل میشود.
موضوع اعــدام قاتل آتنا اصالنی
هم به بحثیداغدر فضای مجازی
تبدیل شده است .طرفداران اعدام
به کاربرانی که از هشــتگ #نه_
به_اعدام استفاده میکنند ،حمله
میکنند ،آنها را به روشــنفکری
نابجا متهــم میکنند و موضوع
قتل آتنا اصالنی را تأییدی بر لزوم
وجود حکم اعدام میدانند.
البته کاربرانی هم هســتند که
مخالفت خود با اعدام قاتل را به

•

کانــادا مهاجرت کرده حســاب
 TFSAرا افتتاح نموده اما فقط
نگران ظرفیت حساب  TFSAخود  500دالر در حساب گذاشته اید.
نباشید.ظرفیتحســـابشما امسال در ســال  2017ظرفیت
قابل استفاده حساب شما شامل
محفوظاست!
 5,500دالر ظرفیت سال 2017
--------------به اضافــه  5,000دالر ظرفیت
•
استفاده نشده سال قبل می باشد.
تا به حــال حساب TFSA
نداشته ام! حال چه کنم؟!
یعنی هم اکنون حساب TFSA
اگر تا به حال این حساب را افتتاح شما  10,500دالر ظرفیت قابل
نکرده اید نگران نباشید! هر زمان استفاده دارد!
------------------که اراده کنیــد می توانید آن را
با حساب  TFSAمانند یک حساب
شروع کنید .هر چه زودتر بهتر!
همچنین نگران ظرفیت حساب ( Savingپس انداز) معمـــولی
رفتارنکنید!
نباشــید .ظرفیت حساب شما
---------محفوظ اســت! فرض کنید که
ســال  2009به کانادا مهاجرت •
کرده و تا به حال این حساب را برداشت از حساب  TFSAچگونه
باز نکرده اید .حال در سال  2017است؟
پس از خواندن این مقاله تصمیم شما هر زمان که اراده کنید می
می گیرید تا هر چه ســریعتر با توانید از حســاب خود برداشت
مراجعه به یکی از موسسات مالی کنید .فقط این نکته را به خاطر
یــا بانک های ارائــه دهنده این داشته باشــید که با برداشت هر
حساب نسبت به افتتاح حساب میزان پول از حساب  TFSAبه
 TFSAاقدام نمایید .جالب است همان میزان ظرفیت همان سال
بدانید که با افتتاح حساب ،کل را به اصطالح می سوزانید و غیر
ظرفیت منظور شــده برای این قابل اســتفاده می نمایید .اجازه
حســاب از ســال  2009یعنی بدهید موضوع را با مثالی روشن
52,000دالر به شما تعلق گرفته کنم .فرض کنیــد همین امروز
تمام ظرفیت امسال را استفاده و
قابل استفاده می باشد!
مبلغ  5,500دالر به حساب واریز
•
اگر نتوامن ظرفیت سالیانه را پر می نمایید .مدتی بعد در همین
کنم چه اتفاقی می افتد؟
سال  2017مبلغی مثال 4,000
اگر نتوانســتید ظرفیت سالیانه دالر از حساب بر می دارید .بدین
را پر کنید جای نگرانی نیســت ترتیب مانده موجودی حســاب
چون ظرفیت خالــی مذکور به شــما تنها  1,500دالر خواهد
سال های بعد انتقال می یابد تا بود و یک ظرفیت خالی 4,000
زمانی که اســتفاده شود .فرض دالری وجود دارد .اما دیگر نمی
کنید ســال گذشــته  2016به توانید این ظرفیــت خالی را تا

>> ادامه از صفحه7 :
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چند حساب  TFSAمی توامن
داشته باشم؟

پایان  2017اســتفاده نموده در
صورت استفاده جریمه می شوید .شــما می توانید به هر تعداد که
در عوض در سال  2018عالوه بر بخواهید در موسســات مالی و
ظرفیت همان سال یک ظرفیت بانک هایی که این حساب را ارائه
 4,000دالری نیــز در اختیــار می دهند اقدام به افتتاح حساب
خواهیدداشت.
نمایید! اما به خاطر داشته باشید
بنابرایــن توصیــه مــی کنم با که مجموع ظرفیت تمامی آنها
حساب  TFSAمانند یک حساب از میزان مجاز سالیانه نمی تواند
( Savingپــس انداز) معمولی یا تجاوز کند .فرض کنید به جای
به قول معروف دم دســتی رفتار یک حساب  TFSAپنج حساب
نکنید که بخواهید برداشت های  TFSAباز کرده اید .حال مجموع
متعــدد از آن انجام دهید .بهتر پولــی که در ســال  2017می
است نســبت به حساب  TFSAتوانیددر تمامی آنها بگذارید نمی
دید بلند مدت یا الاقل میان مدت تواند از  5,500دالر تجاوز نماید
داشته باشید.
زیرا جریمه می شــوید .درست
مانند زمانی که فقط یک حساب
•
سود حساب  TFSAچقدر است؟ دارید.
سود حســاب  TFSAنیز مانند
-----------سایر حساب های پس انداز بسته
شما می توانید به هر تعداد که
به نوع سرمایه گذاری است که با
بخواهید حساب TFSAداشته
پول خود انجام می دهید نه خود
باشید!
حســاب! بنابراین سود حساب
------------------ TFSAاز پیش تعیین شــده و
ثابت نیست .در واقع این حساب اگر تا به حال از حساب TFSA
 TFSAنیســت که ســود پول استفاده نکرده اید فرصت را بیش
شما را تعیین می کند .این شما از این از دســت ندهید! هر چه
هستید که با کمک موسسه مالی ســریعتر اقدام نمایید .استفاده
یا بانکی که حساب را در آنجا باز ازاین حساب بایستی به بخشی از
کرده اید معلوم می کنید که پول زندگی مالی شما در کانادا تبدیل
شما به چه صورت سرمایه گذاری شود.
شود تا معلوم شود که باید منتظر در اینجــا معرفی حســاب پس
چه درصدی ســود بــه صورت انداز و ســرمایه گــذاری معاف
از مالیــات ( )TFSAپایان می
تقریبی یا متوسط باشید!
نکته :همانطور که در مقاله های یابد و در شــماره بعد به معرفی
قبلی نوشــتم سود سرمایه شما حساب بســیار مهم پس انداز و
تابع عواملی از جمله مدت زمان سرمایه گذاری ویژه بازنشستگی
ســرمایه گذاری (کوتــاه مدت ( )RRSPخواهم پرداخت.
یا بلند مدت) و میزان ریســک
•
پذیری شما می باشــد .لذا اگر
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یکم و پانزدهم ماه

نوعیدیگر بیان میکند.
در توییت کاربری نوشــته شده
که او بــا اعدام قاتل آتنا اصالنی
به شخصه مخالف است .این کاربر کودکآزاری پرده برمیدارند.
پیشنهاد میکند قاتل را در چرخ بنا بــر اعالم معــاون اجتماعی
گوشت بیاندازند و گوشت چرخکرده سازمان بهزیستی ایران ،در سال
 ۱۳۹۴حــدود  ۱۲هــزار مورد
را در اسید حل کنند.
اختالف نظر بر سر اعدام مجرم کودکآزاری به اورژانس اجتماعی
زمانی تشدید میشود که عامل سراسر کشــور اطالع داده شده
جنایتی که قربانی آن یک کودک اســت .آمار حبیبالله مسعودی
است ،هم به سن قانونی نرسیده فرید نشان میدهند که در سال
باشــد؛ مثل قاتل  ۱۷ســالهی  ۹۴بهطور متوســط در هر ماه
ستایش قریشی که او هم به اعدام  ۱۰۰۰مورد کودکآزاری گزارش
شده است؛ یعنی در هر ساعت از
محکوم شد.
شبانهروز بیش از یک مورد.
ایــن آمار شــامل مــواردی از
خـالء قانونی
آمــاری کــه گهــگاه از مراجع کودکآزاری اســت که گزارش
رســمی اعــام میشــوند ،از شدهاند .به این رقم شمار مواردی
شــیوع نگرانکننــدهی پدیده که گزارش نمیشــوند ،اساســا

را بر روی سایت بخوانید

کودکآزاری دانسته نمیشوند یا
به مراجع دیگر گزارش میشوند
را هم باید افزود.
در ســال  ۱۳۸۱قانون  ۹مادهای
"حمایت از کودکان و نوجوانان"
در ایران تصویب شد که با گذشت
زمان نشان داد از اثربخشی کافی
برای حل معضــات این عرصه
برخوردار نیست.
در اردیبهشت  ۱۳۸۸قوه قضائیه
الیحــه  ۵۴مــادهای حمایت از
حقوق کودکان و نوجوانان را به
دولت وقت فرستاد .دولت محمود
احمدینژاد بــا کاهش مواد این
الیحه بــه  ۴۹ماده ،آن را پس از
دو سال تصویب کرد و در روزهای

پایانی آبانماه  ۱۳۹۰به مجلس
فرســتاد .این الیحه در  ۶سال
گذشته در مجلس مانده است.
بحثدر مورد آنچه بر آتنا اصالنی
گذشته و ریشــهها و پیامدهای
آن همچنان ادامه دارد .تجربهی
کشورهایی که در مهار معضالت
اجتماعی همچون کودکآزاری
موفقتر بودهاند ،نشان میدهد که
برای مقابله با پدیدههایی از این
دست نسخه مؤثرتری از آموزش،
آگاهیبخشی و حمایت قانونی و
اجتماعی از قربانی وجود ندارد.
-------------------•
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هیوالیبزرگیسرفرومینهدتاهیوالیبزرگتریسربلندکند!

بیش از ده سال اســت که سرمایهداری
جهانی با یکی از کمسابقهترین بحرانهای
دوران حیات خود دست به گریبان است.
این بحران چنان ژرف و عمیق اســت که
یک دهه تالش ســرمایهداران ،دولتها
و نظریهپــردازان آنها برای برون رفت از
آن ،هیچگونه ثمره و توفیقیدرپی نداشته
است.
تشدید بحران نظام سرمایهداری با تشدید
کشــمکشها و تضاد میــان قدرتهای
امپریالیســتی همراه شــده اســت .این
قدرتها ،بیآنکــه در ظاهر وارد جنگی
رودررو شوند ،به گسترش مناطق تحت
نفوذ و تثبیت موقعیت خود در آن مناطق
ادامه دادهاند.
منطقه پرآشــوب خاورمیانه بــا رژیمها
و دولتهــای ارتجاعی و ســرکوبگری
کــه خود بــا بحرانها ،کشــمکشها و
رقابتهای گوناگونی روبرو هســتند ،به
محل مســاعدی برای نزاع و تصادم این
قدرتهــا و بروز جنگهــا و بحرانهای
ناشی از حدت تضادها تبدیل شده است.
اگرچه سالهاست که این منطقهدر آتش
خانمانسوز جنگهای ارتجاعی ،فرقهای و
مذهبی میسوزد که عواقب بسیار وخیمی
برای مردم بهبار آورده است ،اگرچه ارتجاع
هار از گور برخاسته خونریز داعش ،برتن
منطقه رخت خون و عزا پوشــانده است،
اما مجموعهای از تضادها و اختالفات میان
قدرتهای امپریالیستی که بر بستر بحران
و کشمکش میان رژیمهای مرتجعدر این
منطقه کانونی شده ،خاورمیانه را به یکی از
کانونهای اصلی بحران و جنگهای بس
بزرگتر و مخربتر از آنچه تاکنون شاهد
بودهایم مبدل ساخته است.
پوشیده نیســت که یکی از دالئل اصلی
تنشهای حاد خاورمیانه ،حضور و مداخله
ت امپریالیستی آمریکا در این منطقه
دول 
است .امپریالیسم آمریکا ،بعد از شکست
در عراق و افغانســتان ،عقبنشــینی از
سیاستهای بوش را در پیش گرفت.
باراک اوباما پیشبرد سیاستی را برعهده
گرفت که در عرصه خارجی کم و بیش با
نرمش همراه بود .تحوالت داخلی آمریکا
اما ترامپ را به راس قدرت اجرایی پرتاب
کرد و بر این دوره ،نقطه پایان گذاشت .با
روی کار آمــدن ترامپ ،حضور و مداخله
نظامی آمریکا در منطقه نیز تقویت شده
است.
گرچه سیاســت اعزام گســترده نیروی
نظامی و اشــغال ،در مقیاس دوران بوش
عجالتا در دستور کار امپریالیسم آمریکا
نیست ،اما هدف یکیست.
گسترش و تقویت نفوذ امپریالیسم آمریکا
و تثبیت موقعیت آندر منطقه خاورمیانه.
این هدف ،البته با سیاست درگیر کردن
کشــورهای منطقه و مقابله با یکدیگر و
دامن زدن بر آتش جنگهایی پیگرفته
میشــود که اینجــا و آنجا شــعلهور
میشوند و آمریکا خود آتش بیار اصلی آن
است .امروز یکی از طرفهای اصلی درگیر
در سوریه دولت امپریالیستی آمریکاست
و البته داعش بهانــه الزم برای حضور و
مداخله آمریکا و سایر طرفهای درگیر را
مهیا کرده است.
طرف اصلی دیگر این ماجرا امپریالیســم
روسیه است که از تحوالت منطقه در دو
دهه اخیر متضرر شــده و خود را مغبون
احســاس میکند .دولت روسیه آرامآرام
گردوغبــار دوران خمودگی و انفعال را از
تن زدوده و در چند ســال اخیر با قدرت
بیشــتری وارد صحنه شده است .روسیه
در منطقــه خاورمیانه منافع معینی دارد
که حاضر به چشمپوشــی از آن نیست و
بطور قطع نمیخواهد سوریه را مانند عراق
از دست بدهد .چنین است که سوریه به
یکی از مراکز اصلــی رویارویی دو قدرت
امپریالیستی آمریکا و روسیه تبدیل شده
است.
خاورمیانه اما فقط ســوریه نیست .در هر
گوشهای از آن جنگی برپاست و کشمکش
و رقابت میــان مرتجعیــن ،دمبهدم بر
حدت تضادها میافزایــد و منطقه را به
درۀ هولنــاک و لبــۀ پرتگاهی نزدیکتر
میسازد که اگر در آن سقوط کند چیزی
از آن باقی نخواهد ماند و نجات آنچه باقی
مانده است دهها ســال زمان خواهد برد.
نگاهی ولو به اختصار حتا فقط به پارهای
از رویدادهای جاری منطقه ،این واقعیت
تلــخ را اثبات میکند که بهرغم تضعیف
روزافــزون خالفت داعــش در منطقه و
برچیده شدن عنقریب بساط آن درعراق
و سوریه ،اما بحران و جنگ در این منطقه
ادامه خواهد یافت.
چندروز قبل ،کاخ سفید با انتشار بیانیهای
حکومت بشــار اســد را به تدارک برای
انجام حمله شیمیایی متهم کرد و به آن
هشدار داد .بالفاصله دبیرکل سازمان ملل
اعالم کرد ،تهدید آمریکا علیه بشار اسد،

جدی است .در حال حاضر هواپیماهای
جاسوسی آمریکا بطور دائم بر فراز سوریه
ک باران
در پروازند .آمریکا عالوه بر موش 
یک پایــگاه نظامی ســوریه ،یک
فرونــد ســوخوی  ۲۲ســوریه در
منطقه کردستان سوریه را سرنگون
ساخته است و زمینههای روانی عملیات
نظامی علیه بشار اسد را تدارک میبیند.
نیروهای کرد سوریه تحت حمایت آمریکا،
با پشــتیبانی جنگنــده بمبافکنهای
آمریکایی توانستهاند بسیاری از پایگاههای
نظامی داعش را در اطراف شهر "رقه"
تصرف کنند" .پرت مکگورک"
نماینده ویــژۀ ترامپ به اردوگاه
آموزشی ائتالف آمریکایی
بزرگتری بنام
وارد شــده است
بحران خاورمیانه ر ا
که از طریق
ترسیممیکند.
پایگاهنظامی
مرگ
یکــی دیگــر از معضالتــی که
د
میشــو
تغذیه
آمریکا
هیوالی
منطقه با آن روبروســت ،مساله
و قرار اســت بعد از پاکسازی
داعش،
کرد و مردم کردســتان اســت.
"رقه" از وجود داعش" ،تامین
پایان
درحالیکه امپریالیســم آمریکا
امنیت" استان را برعهده بگیرد.
اینجا و آنجا حضور نیروهای جنگ در
کردهای سوریه را به سالحهای
پیاده نظام آمریکایی نیز دیده خاورمیانه مدرن تســلیح و تجهیز نموده
و از آنها حمایــت میکند ،اما
شده اســت و همزمان با تمام
نیست
ترکیه همپیمان آمریکا در ناتو،
اینها ،نیروهای نظامی ناتو در
آن را ناقض سیاســتهای قبلی
اروپا ،به چند برابر افزایش یافته
آمریکا میداند و از این سیاســت آمریکا
که اعتراض روسیه را درپی داشته است.
روســیه ادعای آمریکا در مــورد حمله به شدت ناراضی است .دولت فاشیستی
شیمیایی ســوریه را ،صرفا بهانهای برای ترکیه "یگانهای مدافع خلق" را شاخه
حمله نظامی آمریکا به سوریه دانسته ،آن سوری پ.ک.ک .و یک جریان تروریستی
را مهمل و بیپایه خوانده و هشــدار داده میداند و بارها این نیروها را مورد یورش
است اگر آمریکا به ســوریه حمله کند ،وحشیانه نظامی قرار داده و "ی.پ.گ ".را
روســیه به آن پاسخ مناسبی خواهد داد .در «عفرین» ودیگر نقاطدر شمال سوریه
پیش از این نیز هواپیمای بدون سرنشین توپباران کرده است .ترکیه نگرانی خود
آمریکایی را که در حال جاسوسی از پایگاه را از اینکه کردهای ســوریه از این کشور
روســیه در "طرطوس" بوده ســرنگون جدا شوند ودولت مستقل خود را تشکیل
ســاخته بود .اختالف و کشمکش میان دهنــد ،پنهان نکرده اســت .اقدامی که
دولتهای روســیه و آمریکا در ســوریه ،بیشک تاثیرات بیواسطهای بر سرنوشت
برخــاف وعدهها و حرفهای پیشــین و آیندۀ کردهای ترکیه و برانگیخته شدن
دونالد ترامپ ،روزبــروز در حال افزایش آنها به جدایی از ترکیه ،برجای خواهد
گذاشت.
است.
یک پــای دیگر نزاعهــای منطقهای که در کردستان عراق نیز اوضاع بهتر نیست.
تشدیدکننده بحران در خاورمیانه است ،درحالیکه اقلیم کردستان درصدد اعالم
ی اســت امــا نه فقط
رژیم جمهوری اسالمی است .جمهوری اســتقالل و جدای 
اســامی عالوه بــر کمکهــای مالی ،حکومت مرکزی عراق کهدولتهای ایران،
تســلیحاتی و نظامی به رژیم بشار اسد ترکیه و سوریه نیز شدیدا با آن مخالفاند.
و اعزام نیرو به ســوریه ،در عراق ،لبنان ،رئیس اقلیم کردستان از هماکنون تاریخ
بحرین ،یمن و دیگر کشــورهای منطقه معینــی را بهمنظور همهپرســی برای
درحال کشمکش و نزاع است .جمهوری استقالل کردستان عراق اعالم کرده است.
اسالمی با شلیک چند موشک به پایگاه بارزانی پیشنهاد ترامپ برای تعویق این
داعشدر سوریه که واکنش شدید اسرائیل همهپرسی را نپذیرفته است .اودرعینحال
را درپی داشت ،درگیریهای موجود را به تهدید کرده است حمله نظامی احتمالی
پلهای باالتر برده و احتمال ورود آشــکار ارتش عراق به کردستان ،جنگ خونینی
اسرائیل به این جنگ را افزایش داده است .را درپی خواهد داشت .بحث همهپرسی
حمله نظامی دولت صهیونیستی اسرائیل در شرایطی عنوان شده است که پیش از
به توپخانــه ارتش ســوریه در منطقه آن پارلمان عراق حتا با نصب پرچم اقلیم
"صمدانیه" و تهدیدات نظامی نتانیاهو که کردستان در کرکوک مخالفت کرده بود.
هیچگونه موشک ،خمپاره و آتش را تحمل هماکنــون ارتش عراق و شــبهنظامیان
نکرده و به آن با شدت پاسخ میدهد نیز مخالف داعش در موصل درحال پیشروی
هســتند .داعــش در شــرق موصل به
حاکی از همین مساله است.
ش و منازعه جمهوری اسالمی محاصره افتاده اســت .بخشهای زیادی
کشــمک 
با عربســتان نیز از حد دعواهای لفظی از شهر موصل از جمله "مسجد نور" که
فراتر رفته است .یمن به عرصۀ نبرد این سه سال قبل" ،ابوبکر بغدادی" تاسیس
دو کشــور رقیب و قدرتمند منطقه بدل خالفت داعــش را از آن اعــام کرد ،به
شده است .محمدبن ســلمان وزیردفاع تصــرف نیروهای عراقی درآمده اســت.
عربســتان که به معمار سیاســتهای همزمان دولت آمریکا نیز "مستشــاران"
تهاجمی عربســتان اشتهار یافته و اخیرا نظامی خود را به موصل اعزام نموده است.
پادشاه عربســتان او را به والیت عهدی در ســوریه نیز پایگاهها و مواضع داعش
برگزید ،به صراحت گفته است جنگ را به در "رقــه" یکی پس از دیگری به تصرف
داخل مرزهای ایران خواهد برد .بازداشت نیروهای ائتالفدرمیآیند.پایان کارداعش
 ۳ایرانی (عضو ســپاه پاسداران) به دلیل اما کافیســت تا تضاد های مختلف میان
سوءظن به اقدامات امنیتی ،که جمهوری نیروهای فعال جنگنده علیه آن ســرباز
اسالمی مدعیست صیاد بودهاند و کشته کنند و منفجر شوند.
شدن یک نفر دیگر توسط گارد ساحلی عــاوه بر اینها و عالوه بــر عملکرد دو
عربستان ،همگی نشــانههایی از تشدید قدرت امپریالیســتی آمریکا و روسیه در
تضــاد و اختالف میان دو دولت ارتجاعی منطقه ،تمام کشــورهای منطقه ،اعم از
جمهوری اســامی ،مصر ،ترکیه ،عراق،
عربستان و جمهوری اسالمیست.
اما این هنوز تمام تضادها و کشمکشهایی قطر و عربســتان جملگــی درصدد آن
که منطقــه را تهدید میکند نیســت .بودهاند که از آشوبهایی که داعش بهبار
چنانکه قابل پیشبینی بود ،با پایاندورۀ آورد و از آبهای گلآلود سوریه به سود
ریاستجمهوری باراک اوباما،دور جدیدی خود ماهی بگیرند .این سیاست را عموما
از تنش و نزاع میان جمهوری اســامی از طریق گروههای اسالمگرای شبهنظامی
و آمریکا کلید خــورد .تنش و نزاعی که مورد حمایت خود که تا دندان مسلحشان
پیوسته افزایش یافته و تشدید شده است .کردهانــد به اجرا گذاشــته و آن را پیش
سنای آمریکا تحریمهای جدیدی را علیه بردهاند .هر یک تکهای از خاک سوریه را
جمهوری اســامی و برخی فرماندهان به اشغال خود درآوردهاست ،مناطقی در
ســپاه تصویب کرده است .یک جنگنده اختیار داعش اســت ،مناطق دیگری در
اف  ۱۵آمریکایــی ،پهپاد (مدل شــاهد اختیار جریانهای وابســته به عربستان،
 )۱۲۹اهدایی جمهوری اسالمی به بشار ایران ،قطر یا ترکیه .همه آمادهاند تا بعد از
اســد را سرنگون ســاخته است" .مایک اتمام کار داعش ،آشکارتر از امروز به روی
پومپنو" رئیس سازمان اطالعات مرکزی یکدیگر شلیک کنند و یکدیگر را از صحنه
آمریکا (سیا) ضمن ابراز نگرانی از حضور خارج سازند.
و دامنه نفوذ جمهوری اسالمی در لبنان ،اگر اختالفــات و تضادهای موجود میان
عراق ،یمن و سوریه میگوید ،جمهوری عربستان و سه کشور عربی دیگر متحد
اســامی که در سراسر خاورمیانه حضور آن ،مصر ،بحرین و امارات ،با قطر و قطع
دارد "خطــری برای امنیت ملی آمریکا" مناسبات این کشــورها به قطر را به این
و "بزرگترین حامی تروریسم در جهان" مجموعه تضادها و کشــمکشها اضافه
کنیــم ،تصویر روشــنتری از مجموعه
است.
"جیمز ماتیس" وزیر دفاع آمریکا
نیز گفته است "در خاورمیانه هرجا
مشــکلی وجود دارد ،ر ّدپای ایران
دیده میشود" همه اینها حاکی از
تشدید تضادها و کشمکش میاندولت
امپریالیســتی آمریکا و دولت ارتجاعی
جمهوری اسالمیست که
صحنــهای از بحــران

تضادها ،کشمکشها و رقابتهای جاری
میاندولتهای ارتجاعی منطقه
بدســت دادهایــم .قابل

توجــه
است که
عربســتان و
ســه کشور
عربی یاد شده ،در پیش
شرطهای  ۱۳گانه برای
برقراری مجدد مناسبات
با قطر ،بر قطع همکاری
های مشترک نظامی
قطربا ترکیه و برچیدن
پایگاه نظامی ترکیه
قطع مناسبات با
در قطر،
جمهوری اسالمی ،تعطیل ســفارت
ایران در دوحه ،قطــع ارتباط و حمایت
از گروههــای القاعده ،اخوانالمســلمین
و حزبالله لبنان و موارد مشــابه دیگری
تاکید کردهاند .شرایطی که البته قطر آن
را غیرقابل اجرا دانسته است که این نیز
به معنای تشدید فضای اختالف و تشنج
و افزایــش درجه احتمال بروز جنگها و
درگیریهای جدید است.
جمهوری اسالمی که آگاهانه خود را در
عراق و سوریه و یمن درگیر کرده است،
نه میخواهد و نه میتواند به آسانی خود
را از این مخمصهای که با موجودیت آن
گره خورده است برهاند .عربستان سعودی
نیز هیچگاه سوریه و یمن را به جمهوری
اسالمی واگذار نخواهد کرد .ترکیه دیگر
دولــت قدرتمند منطقه کــه تحرک و
موجودیت مســتقل کردهای سوریه را
کامــا به زیان خود میبیند ،به آســانی
از خاک ســوریه پا پس نخواهد کشید و
چشم طمع از مناطقی که روزی زیر سلطه
عثمانی بودهاند ،برنخواهدداشت .سیاست
دولت امپریالیستی آمریکا عجالتا تقویت
و پشــتیبانی از کردهای ســوریه است.
موضوعی که به شــدت بحرانزا و مورد
مخالفت شدید قدرتهای بزرگ منطقه
است.
مجموعۀ این اختالفها و کشمکشهای
گوناگون کــه چون کالفی ســردرگم،
درهم پیچیده شده ،بحران خاورمیانه را
تشــدید خواهد کرد .دخالت قدرتهای
امپریالیستی نه فقط نتوانسته و نمیتواند
بحرانهــای منطقه را حــل کند ،بلکه
ایــن بحرانها را بیش از پیش تشــدید
میکنــد و تمام کشــورهای کوچک و
بزرگ منطقه را به درون آن میکشــد.
قدرت های امپریالیستی و طبقه سرمایه
داردرکشــورهای مختلــف منطقه برای
گسترش نفوذ و تأمین منافع خود ،برای
تقســیم مجدد ســرزمین ها و سروری
بــرآن ،جنگ افروزی مــی کنند.جنگی
که برافروزندهی آن طبقات فرادست اند
طبقات فرودست را بهکام خود می کشد.
جنگ و نزاع کشــورهای امپریالیستی و
دولت هــای ارتجاعی منطقه را هیچگاه
نباید و نمی توان ازنظام های سیاسی این
کشورها که موجد این جنگ و نزاع است
جداکرد .قدرت های راهزن اســتثمار گر
و توســعه طلب درهمان حال که جنگ
و کشــتار و خون ریــزی را برکارگران و
زحمتکشــان تحمیل می کنند ،درعین
حال طبقه کارگر را بهکلی ازصحنه خارج
نموده و چنان جهنم و وضعیت وخیمی
رابرپا مــی دارند که نه فقــط به طبقه
کارگر این فرصت داده نمی شــود جنگ
طبقه خود علیه استثمارگران را اغاز کند
و انقالب را توســعه دهد ،بلکه حتا جائی
برای مبــارزات و مطالبات روزمره آن نیز
باقی نمی گذارند.
پایان کار خالفت داعش نزدیک اســت.
پایان کار داعش اما پایان بحران خاورمیانه
نیست .مدتهاست که نحوۀ اداره مناطقی
که از تصرف داعش خارج میشوند مورد
نزاع و اختالف نیروهای درگیر بوده است.
تالش دولتهای منطقه برای گســترش
نفوذ خود در این مناطق شدت یافته است
و با فروپاشــی قطعی داعش در سوریه و
عراق ،شدیدتر نیز خواهد شد.
هیــوالی خونریــز خوفانگیــز و
نفرتانگیزی که جهان را در وحشــت و
ناامنــی و خاورمیانه را در دریایی از خون
فرو برد ،دارد نفسهای آخر را میکشد.
تضادها ،کشــمکشها و اختالفات میان
دول امپریالیستی و دولتهای ارتجاعی
منطقه که به بخشی از آن اشاره شد ،اما
شاهدیســت بر این مدعا که پایان کار
داعش ،پایان نزاع و کشمکش و بحران و
جنگدر خاورمیانه نیست .هیوالی بزرگی
سر برزمین مینهد تا هیوالی بزرگتری
سربلندکند!
نشریه کار شماره ۷۴۴
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وقتی نئولیبرالها نعل وارونه میزنند

بیشتر حس کرد.
صمد بهرنگی و برنامهای
از این جهت نیروی سوم ،باید از همین
امروز ،راهش را از چنیندوگانهسازیهای
برای جریان سوم
روحاللهسپندارند کاذبی جدا کند و به همین دلیل اســت
درنگ« -شــما زیادی فکــر میکنید ،که صمد بهرنگــی را میتــوان دوباره
همهاش که نباید فکر کرد .راه که بیفتیم ،بازخوانی کرد؛ صد البته که با اقتضائات
ترسمان بهکلی میریزد ».همین عبارات امروز کشــور و با تأمل بیشتر در آرایش
جامعه حال
کافی بود تا تــرس خیلی از آدمهای آن نیروهای سیاسی و اجتماعی
ٔ
نسل ریخته شــود .آدمهایی که «ماهی حاضر ایران.
میانــه دعواهای ثروت و قدرت
جامعه امروز در
ٔ
سیاه کوچولو»یی در سیاهیهای
ٔ
آن روز تحت اســتبداد و ظلم و خفقان بیشتر میتوان جمالت «اولدوز» را درک
بودند .آنها مشتهایشان را گره کردند کرد که بهرنگی از زبان او مینویسد:
تا به گفته امیر پرویز پویان ،در آن دنیای «قصه مرا برای بچههایی بنویسد که فقیر
باشند و یا خیلی نازپرورده
سربی ،ســوراخی ایجاد
نباشند…»اولدوزمیگوید
کنند و راهی برای رهایی
این بچهها حــق ندارند
بیابند.
داســتان من را بخوانند:
صمــد بهرنگــی بدون
«بچههایی کــه همراه
تردید ،داستاننویســی
نوکر به مدرسه میآیند
اســت کــه نامــش در
ماشین
و بچههایی که با
ِ
تاریخ ادبیات متعهد این
ســواری گرانقیمت به
ســرزمین ثبت شده و
مدرسه میآیند».
نمیتــوان او را فراموش
سادهلوحانهترین برداشت
کــرد؛ هر چند ســالها
را از ایــن جمالت همان
بعد ،عــدهای بخواهند
مهراب قاسمخانی کرده
او را تخطئــه کننــد و
آثارش را سیاســتزده بدانند «میخواستیم بود که میگفت صمد ،بعضی
آدمهای خوب
بچهها را از خواندن داستانها
تا ســناریویی را تکمیل کرده
و خوشبختی
باشند که نئولیبرالهای وطنی باشیم .در این منع کرده اســت .در حالی که
صمد بهرنگی از نیروی سومی
مدتهاست شروع کردهاند.
روزگار جمع
صحبت میکند کــه همواره
ایندو محال
ماجرا تازگی ندارد؛ درست در
بازیچه دست دو بازیگر اصلی
میمناید».
میانه همان دههای که عدهای
ٔ
نمایش قدرت در ایران بودهاند:
تاب تحمل آخرین روزنههای
رهاییبخش و صدای سوم را ندارند و با نهاد قدرتــی که خود را در پیوند با نهاد
تمام تریبونهایشان ،همدست گفتمان دین تعریف کرده اســت و دوم ،نهادی
حاکمیت میشــوند؛ صمد بهرنگی هم که بر محور اداره ســرمایهدارانه جامعه
قربانی خواهد شد .نئولیبرالهای وطنی میچرخد و خودش را با لعاب آزادی به
اگر چه خود را منتقد برخی ســویههای جامعه معرفی میکند.
گفتمانی حاکمیت فعلی ایران میدانند نیروی ســوم در دل داستانهای صمد
ِ
اما در یک ســویه ،همگی همداســتان نهفته است ،داســتانهایی که در آنها،
میشوند تا جریانهای چپ و مستقل را از نیروی ســوم میخواهد ترس را کنار
خاموش کنند و دست به تخریب آنها بگذارد ،بلند شود و راه بیفتد تا به گفته
بزنند؛ یک سوی ماجرا که حکومت است او در داســتان ماهی سیاه کوچولو «راه
و بزرگتریــن ابزارهای رســانهای را در که بیفتیم ،ترسمان بهکلی میریزد ».در
میانه چنین روایتی شاید خواب آسودٔه
ٔ
دســت دارد؛ سوی دیگر هم که خودش
را تنها آلترناتیو موجود معرفی کرده است ،نئولیبرالها و تریبونهای رســانهای و
مافیای رسانهای خود را به کار میگیرد سلبریتیهای هنریشــان آشفته شود
تا میراث انقالبیگری و رهاییبخشــی چرا که آنها خود را در میانه خوشبختی
انســانیت مــردم را به گونهای م 
یدانند.
ِ
و دفاع از
وارونه جلوه دهد .ایــن وارونگیها البته در انتهای داستان « ۲۴ساعت در خواب
کرسیها و البیها و رانتهای اقتصادی و بیداری» که دختر بچه پولدار و پدرش،
قابــل توجهی را هم برای آنها به همراه شتر اسباببازی را -که پسرکی فقیر به
میآورد .نمونه آن را در آخرین انتخابات نام «لطیف» آن را دوست دارد -میخرند
شورای شــهر تهران میتوان به وضوح و میبرنــد و او با صــورت خونی روی
سازی زمین میافتد و گریه میکند ،اگر صمد
دید که دســتگاههای کاذب بدیل ِ
نئولیبرالها ،چگونه رانتهای اصولگرایی بهرنگی از زبان «لطیف» مینویسد «دلم
را با چیزی به نام رانتهای اصالحطلبی میخواســت مسلسل پشت شیشه مال
جایگزین کردند و در فهرستهای نهایی من باشد» به معنای آن نیست که حاال
خود ،حتی اندک جایی هم برای نیروهای امثال مهراب قاسمخانیها او را مروج ترور
بدانند ،بلکه اوج بدبختی و رنجی را نشان
سوم باقی نگذاشتند.
حال اگر از آخرداستان به عقب بازگردیم ،میدهد کــه کودکی در فقر و فالکت با
میتوان قطعات این پــازل را به خوبی صورتی خونین بــر کف خیابان افتاده و
کنار هم قرار داد تا سویههای سناریوی کودکی دیگر در اوج خوشــبختی و ناز
نئولیبرالها بیش از پیش عیان شــود .و نعمت ســوار ماشین پدرش میشود و
چند ســال قبل یکــی از تریبونهای میرود؛ آنچه صمد بهرنگی نشان میدهد،
انقالبی دوران دوگانهای واقعی اســت ،نه دوگانههای
همان جریــان ،از مبارزان
ِ
اســتبداد پهلوی ،تحت عنوان «فداییان کاذبــی که حاال به اجبار برای جامعه ما
جهل» یاد میکند .دو ســال قبل یکی ساختهاند« :اصالحطلب و اصولگرا».
دیگر از سلبریتیهای این جریان یعنی آنچه صمد بهرنگی به تصویر میکشد،
مهــراب قاســمخانی ،کتابهای صمد بدبختی ریشــهدار در میان بخشــی از
بهرنگی را مروج ترور و خشونت میخواند .جامعه است که همواره قربانی جریانهای
چرا که صمد بهرنگی داســتانهایش را سیاسی و دوگانههای پوشالی شدهاند و
برای بچههای پولدار و مرفه که ماشین شــاید برای رهایی از بدبختی و رسیدن
گرانقیمت دارند ننوشته است و همین به خوشبختی مجبور شــوند دست به
تأکید صمد در ابتدای داستانش ،باعث کارهایــی بزنند که حــاال به نظر طبقه
میشود که طبقهمتوسطیهای نئولیبرال متوسطیها کارهای خوبی نیست؛ غافل
از آنکه ،آنهایی که حاال سوار بر کشتی
دچار تشویش شوند.
هر چند وقتــی صحبت از ســناریوی ثروت و قدرت شــدهاند و خودشــان را
نئولیبرالهای وطنی میشــود ،قطعاً به خوشبخت میدانند ،نمیتوانند ریاکارانه
سردبیران چنان خود را آدمهای خوبی بدانند و فکر کنند
معنای آن نیســت که
ِ
رسانههایی اساســاً توان سناریونویسی که دستهایشــان به زعم خودشــان از
برای چنین پروژهای داشته باشند ،بلکه خشونت پاک است.
مقصود آن اســت که آنهــا نیز در این شاهرخ مسکوب ،در بخشی از خاطراتش
پروژه ،خواسته و ناخواسته همسو شدهاند ،مینویســد« :مادرم میخواســت که ما
و صد البته که باالدســتیهای آنها ،در آدمهای خوب و خوشــبختی باشــیم.
این همســویی ،منافع زیادی را هم در شــاید در این روزگار جمع هر دو اینها
بلندمدت به دستآوردند .این دستیابی محال مینماید ».حــاال آدمهای خوب،
(کرســیهای ثروت و قدرت) ،تنها یک برای رسیدن به خوشبختی یا میتوانند
رقیب تمامیتخواهدیگر به نام اصولگرایی آدمهــای بدی باشــند و یــا از رهگذر
کنشگری متفاوتی تحت عنوان «نیروی
ِ
داشت که کافی بود نئولیبرالها خودشان
را تنهــا بدیل موجــود در برابر آنها جا ســوم» از چنین دوگانههایی فراتر روند
بزنند؛ این اتفــاق در انتخابات مجلس و و راه بیفتند تا ترسشــان بهکلی بریزد.
بعد از آن در شــوراهای سال  ۹۶افتاد .در چنین زمانهای میتوان دوباره صمد
ال مشــخص است و میتوان بهرنگی را بارها و بارها خواند• .
نتیجه کام ً
نتایج ملمــوس آن را در ماههای آینده
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استخـــــــدام
یک موقعیت عالی

FREE FRENCH CLASSES FOR IMMIGRANTS

l

)Beginner level (part time
Where: District Parc-Extension
When: From September 25th to December10th
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 یک نفر راننده
برای انجام کارهای
دفتــری
نیازمندیم.

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

Tel.: 514-892-5433
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

تلفناطالعات:

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

www.paivand.ca
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فروش سالن آرایش فرح

اوکازیون بی نظیر

classifieds
سی
عکا
رز

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

Salon Farah unisex
50 X 70

سالنآرایش
سال سابقه16با
در محل شلوغ
بامشتریثابت

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

879

879 999

999

Tel.: 514-971-3138

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

Canapé

Mega
Mega
825-

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

Canapé

____________________
5655 Sherbrooke W.

vente
vente
3170

6565

999$ jusqu’à
999$
Sectionnel

Sectionnel

514 585 - 2345

15امید رایگان از فوریه

2299 2299

7 mcx

7 mcx

PrilloPrillo
liquideliquide

Sectionnel

Montreal, H4B 2M5
aznov’15U

879$ 879$

Canapé

Sectionnel

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

com

BEN

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

aznov152104nikpour

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

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

>6007343

Tel.: 514-933-0-933

zarbarg
paivand






 




،دعوتنــــامهرسمی
ترجمـــهمدارک
514-624-5609

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال





























































































































 



 

Uazjune2011

(514) 678-6451

azjan15U




























مترجم رمسی
شهــریاربخشی

>6007343

توسط شادی

514-441-4295

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

514 585 - 2345

فال قهـوه
و ورق

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

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

قابلتوجهخامنها

اجنام امور ساختمانی

Canapé

صرافی
 ستاره5

ارز

Re-Mi

3333 Cavendish, #285

MagasinsMagasins
Centres de
Centres
liquidation
de liquidation
www.prillo.ca
www.prillo.ca
514-889-8765

شریف

Sectionnel

Re-Mi

Sectionnel

azmay2013hoomanfree

علیـرضا فخـاریان
999$ 999$
514-996-1620

،عضورسمیانجمنمترجمانکبک
•عضوجامعهمترجمان
عضوجامعه مترجمین کبک
ترجمه
تأیید
ترجمهو
º

»


¼
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¦








کبک و
¦
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ایران
رسمی
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
،رسمی اسناد و مدارک
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¢






©



¸
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با
مدارک
و¢
اسناد
کلیه
ترجمه
■
تنظیمدعوتنامه،ترجمهشفاهی
•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
مرکزشهرمونترال:محل
Cell.:
514-246-8486
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©



¸




½




گیل-نزدیکمترومک
(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

مترجم رمسی

514-833-8684

 سال8  تا2 آموزش موسیقی برای کودکان از
la qualitéla
auqualité
plus bas
au prix
plus bas prix
:با مدیریت

رمسی$ مترجم$
مترجم رمسیDÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
رمسی
مترجم
$DÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
$
1699$ 1699سروران
1099نغمه
1099$یکتا
1899
1899
699$ 699$
حتویلداری
خاطره
محمودایزدی
7 mcx

 رضا هومن:توسط

 سال سابقه در تهیه20 (با بیش از
واجرای برنامه های رادیو وتلویزیون
وخوانندگی باگروه های موسیقی
) پاپ ایرانی

tous les Meubles
tous doivent
les Meubles
être doivent êtreاساتید برجسته
$ آوازتوسط
$ آموزش کلیه سازها و
vendu!
vendu! 7 mcx
7 mcx

Dépêchez-vous!
Dépêchez-vous!

7 mcx

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

 مــی- آموزشگاه هنری ر

 انتاریو و ایران،رسمی کبک
جامعه
عضو
Setمترجمان
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$ /
 گواهی امضاء و کپی برابر اصل،رسمی
دعوتنامه
Miroirs
à partir de 99$تنظیم
/ Miroirs
Bureauxà partir
à•
partirdede99$
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.
021-85312009 :• تلفن مستقیم از ایران
Sectionnel

1399$ 1399

Sectionnel

فنگویندگی

صرافی
 ستاره5

Tel.: 514-812-5662

Tel.: 514-481-0671

%%

jusqu’à

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

) (نبش دکاری

SNOWDON

Meubles
Meubles
prillo
جواد ایراخنواه
514-prillo

Sectionnel

اطالعات آگهی
خود را به نشانی
:زیر ایمیل کنید

ساختمان عینک
 فرهت699 699

مجری مراسم
عقد ایرانی

azjly1u

نیازمندیهای

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

عکس های ما تضمینی و
matelas
*Ensemble
et matelas et
*آگاهی از جزئیات بیشترEnsemble
برای
های
sommier orthopédique
sommierدرخواست
orthopédiqueمتناسب با
:با شماره زیر تماس بگیریدDream Starباشد
Dream
میStar
ادارات مربوطه

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

Sectionnel

35
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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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Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca
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5780 Sherbrooke
W., Tel.: 369-3474(FISH)






























































































W., Tel.: 369-3474(FISH)

: حل جدولهای ویژه و عادی
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5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH)
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5780 Sherbrooke
W.,
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369-3474(FISH)
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210 St-Jacques (Lachine)



:ساعــاتکار















.با ما همکاری کنید
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Tel.: 514-366-1509
















شنبه
لغایت
دوشنبه
روزهای
،ها
سوژه
گزینش
برای
:توجه



514-247-1732


























17  لغایت11  از ساعت





(450) 638-7078
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هماهنگی
لطفا از پیش با تحریریه
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 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
---www.paivand.ca
!با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید

Iranian Business Directory

خا
خا
نام

223-3336
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 واحد وزن- چوبدستي- جزيره ايراني-10
5519 حل جدول ويژه شماره

5519 حل جدول عادی شماره
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Federal-Quebec-Provincial

Immigration

ﮐﻠﯿﮥ اﻣﻮر ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﯽ

95

All aspects of Immigration
خطبه
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اﺳﺘﺎﻧﯽ-ﮐﺒﮏ-ﻓﺪرال

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

خو

.. . آموزشعکاسیبهزبان

،زمینه سفید گرفته میشوند
Thank you ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ
ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺷﻤﺎاز پوشیدن
اســت که
 از اﻋﺘﻤﺎد وبهترMerci
təşəkkür ً ﺷﮑﺮاGraciasاحتراز
谢谢سفید
Grazie
Дякую Obrigado धन्यवाद
لباس به رنگ
کنتراست
،تصویر
نموده تا
Immigration Canada
Maria
Cottone
.داشــته باشد
بیشــتری
Regulated Canadian Immigration
Consultant
ICCRC Membership No. R409295
لباســهای تیره نیز پس از
Registered with Quebec
Immigration
آن چیزی
 تیره تر از،چاپ
No. 11322
که مانیتور میبینیم ظاهر
Fast application processing, enhanced
ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﺗﻧﮫ
 بنابراین برای.خواهند شد
ﻣﺷﺎور رﺳﻣﯽ ﻣﮭﺎﺟرت و ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ
customer service now available for companies
دو چندان شــدن زیبایی
will allow Canadian emresearchers taking part in
بهترو ﻓدرال
پرســنلیﮐﺑﮏ
داﻧﺷﺟوﯾﺎن
ﮐﻠﯾﮥ اﻣور
عکسهای
ployers, who are investing
hen companies in
short-duration research
and
skills
here رنگهایدر اﻣور
Canada can thrive
projects being conducted in in people
دارﻧد
ﮐﺑﮏ را
ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ
ﺣق ﺷرﮐت
ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ
 ﻓﻘط ﻣﺷﺎورﯾن ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ:ﺗوﺟﮫ
 به،لباسهایی
است
in Canada, to continue to
and grow, they create more
Canada will not require a
، بنفش، سبز،شاد مثل آبی
اﻣور اﯾراﻧﯾﺎن
jobs. The Government
grow by attracting
top ﻣدﯾر
tal- ﺧط ﻣﺳﺗﻘﯾم و راﯾﮕﺎن از اﯾران ﺑﮫ ﻣوﻧﺗرال ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯽ ﻣﻧﻔرد
work permit.
روشن
قهوه ای۸۵۵۲
 قرمز و،زرد
of Canada’s new Global
ent from around the
world.
First announced in Noﺷﻣﺎره
ﺑدون ھﯾﭻ ﭘﯾش
(۰۲۱)
۱۴۸۳
Skills Strategy will give
Whether it’s developing
a  ﺑﺎﻣداد ﺑﮫ۲  ﺗﺎ۱۹.باشید
vember 2016, the Global
 قطعا با دانســتن و رعایت این. عکاس هایی که به کارشان واقعا
دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎبه تن
وﻗت اﯾران
داشتهﺳﺎﻋت
ﺟﻣﻌﮫ و از
employers a faster and
new product line or۵۱۴
leading
Skills Strategy helps
۵۵۰ ۹۲۰۴ واﺗزآپ اﯾﻣو ﺗﻠﮕرام
واﯾﺑر
•  عکسهای زیباتری دریافت، همیشه قبل موارد،عالقه داشته باشند
more predictable process
a new sales team, bringing
promote global investment
.از آمدن مشتری به استودیو و در خواهید کرد
در
و
کانادا
در
اساسی
بی
شایعه
for attracting top talent
in the best and the brightest
in Canada and supports the
بین خودمان رایج میباشد مبنی
• زمان تماس تلفنی مشتری برای
and new skills to Canada,
from around the world will
Government of Canada’s
creating economic growth
result in6621
more good-qualInnovation and Skills Plan.
پاسپورت ایرانی
عکس
بر اینکه
rue, Sherbrooke
est,
suite
103 توصیه هایی در مورد عکس های پرســنلی و،گرفتن وقت قبلی
and more middle-class jobs It recognizes that by faciliity, middle-class jobs for
 بهتر است که با برای بانــوان حتما باید با مقنعه،را به مشتری ارائه کرده و زمانی کارت شناسایی
for Canadians.
tating the faster entry of top Canadians.” Montreal, Quebec H1N 1C7
مشکی
By appointment
only, Monday to!باشد
Friday
10:00دارtoچانه
18:00 را به ذکر جزئیات کار اختصاص لباس رسمی و ظاهر نسبتا آراسته
Immigration, Refugees
Navdeep
talent with specialized skill – The Honourable
and Citizenship Minister
Bains, Minister of Innovasets and global experience
چنین امری به هیچ عنوان صحت
:میدهنــد تا ســئانس عکس به ای در استودیو حاضر شوید
www.mariacottone.com
Ahmed Hussen, Innovation, Science and Economto Canada, we can help in خانمها با یــک آرایش مالیم و نداشته و حتی در وبسایت دفتر.بهترین وجه ممکن برگزار گردد
tion, Science and Economic Development
novative companies grow,
.برخی از عکاسان به این جنبه ها آقایان با صورت اصالح شده و هر حافظ منافع نیز درج نشده است
ic Development Minister
flourish and create jobs for
 عکس بنابراین بانوان میتوانند با خیال.توجهی نکرده و مثل عکاسیهای دو با لباس رسمی و مرتب
Navdeep Bains and Rodger Canadians.
“Through the Global
Cuzner, Parliamentary
Talent Stream, innovative
“Employers that are mak از زیباترین و شــادترین،مســتقر در داروخانــه هــا و پرسنلی با صورت ژولیده و موهای راحت
Secretary to the Minister
companies can fill highly
ing plans for job-creating
 قبل از اینکه سیخ سیخ شدهدر ادارت پذیرفته رنگهای روسری و یا شال استفاده،فروشگاههای بزرگ
of Employment, Workforce investments in Canada will skilled and in-demand jobs,
 به سه خواهد شد ولی به هیچ وجه زیبا نموده و پارچه های ســیاه را در،مشتری خود را آماده کند
Development and Labour,
scale-up and grow, and
often need an experienced
announced that employers
create even more jobs for
leader, dynamic researcher
! هر چه موها مرتب تر و آشپزخانهبازیافتنمایند.سوت و یا به صورت «دیمی» از او نمیباشد
and highly-skilled workers
or an innovator with unique Canadians here at home.
•  در عکس بهتر،آراســته تر باشد
!عکستهیهمینمایند
can now benefit from the
Paired with Budget 2017’s
skills not readily available
 به همین دلیل بانوانی که قرار اســت برای تهیه.این مقاله بــه بیان اکثر مواردی دیده خواهد شد
Global Skills Strategy.
investments in innovation,
in Canada to make that
As part of the Strategy,
skills and education, Cainvestment happen. The
مربوط میشــود کــه خودمان به اکثر بانوان توصیه میکنیم که سئانس عکس مدلینگ و استفاده
which includes four pillars, Global Skills Strategy aims nadians can feel confident
» موهای خود را از خدمات «میک آپ آرتیست،همیشه قبل از آمدن دوستان به در صورت امکان
high-skilled workers comwe’re building the foundato give those employers
 به خاطر داشته، اداره مهاجرت به استودیو بروند.استودیو به آنان یادآوری میکنیم از پشــت ببندند
ing to Canada on a temtion for a bright future for
confidence that when they
و یا دفاتر «پاســپورت باشــند که حتما بدون آرایش
porary basis are now able
our economy.”
need to hire from abroad,
to benefit from two-week
they’ll have faster, more re- – MP Roger Cuzner, Parکانــادا» اجبــاری به مراجعه نمایند تا زیرســاخت و
:تلفناستودیوفوتوبوک
liamentary Secretary to the
processing of applications
liable access to top talent.”
پوشیدن لباس خاصی آرایش مورد نظر به خوبی بر روی
Minister of Employment,
for work permits and, when – The Honourable Ahmed
(514) 984-8944
 ضمنا زیور.ندارنــد و حتی با یک پوستشان اجرا گردد
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
Workforce Development
necessary, temporary resiHussen, Minister of Im:استودیو فوتوبوک در فیسبوک
and Labour
dent visas.
migration, Refugees and
تی شرت هم میتوان آالت و بویژه کفش پاشنه بلند را
WWW.FACEBOOK.COM/
Open work permits for
Citizenship
!عکس پرسنلی گرفت فراموشنفرمایید
STUDIOPHOTOBOOK1
For more information on
spouses and study permits
STUDIO.PHOTOBOOK :اینستاگرام
اندازه
به
آن
زیبایی
ولی
•
When companies are
the Global Skills Strategy
for dependants will also
:ن شماره
عکس با لباس رسمی بانوانی که برای ســئانس عکس
able to grow and thrive
program or any aspects of
be processed in two weeks
سپشیال ای
ا
here in Canada, they create Immigration including Inwhen applicable.
.جلسهرفعاشکالوتمرین نیست
دوران بــارداری بــه اســتودیو
ternational students, please
Employers can now benefit good, middle-class jobs
 از قبل با همسر،مراجعه میکنند
• تنظیماتدستیدوربینشمادر«استودیو
for Canadians; our new
do not hesitate to contact
from Immigration, Refu دالر همچنیــن در مــورد خودشــان هماهنگ کنند که70 طی دو جلسه به مبلغ،»فوتوبوک
our office.
gees and Citizenship Cana- Global Talent Stream will
عکاسیدرشب،پرتره،)(برایهرجلسه
give companies a faster
-----------da’s new dedicated service
عکسهای پرسنلی کهدر چه سبک عکســی میخواهند
وعکسهایخانوادگی
Keep safe, stay healthy,
channel and the new Global and more efficient process
 هــر خانواده ای فرهنگ.بگیرند
to bring in global talent, so
and make sure laughter is
Talent Stream. This will
خاص خود را داشــته و برخی از
they can grow and expand
in your everyday life.
help them access tempo عکس دوران بارداری را با،مردم
their Canadian workforcrary, high-skilled, global
es. We’re keeping Canada
talent, scale up or expand
 پوشش کامل میگیرند و برخی ترجمه فارســی مقــاالت را درInfos pratiques
their knowledge of special- competitive in the global
 چند نمونه وبسایت ما بخوانید. دیگر بدون لبــاسsur Montréal
marketplace and helping
ized skills so that they can
-----------بزرگترینوفعالترینگروهفیسبوکی وسایل و لوازمی که به نوعی در
our industries grow and
be more innovative and
Maria Cottone
succeed.”
build their expertise.
ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل ارتباط با نــوزاد آینده و ورودش
Regulated Canadian Immi– The Honourable Patty
Two new work permit
اطالعاتکاربردیواخبارمفیدبرایاطالعازرویدادهایشهرمونترآلو به این دنیا میباشد را با خود به
gration Consultant
.مذهبیوحزبیندارد،کامیونیتیخودمان؛اینگروههیچگرایشسیاسی
exemptions have also taken Hajdu, Minister of EmployRegistered with Quebec
استودیو بیاورید تا از آنها در تهیه
effect today. Highly-skilled ment, Workforce DevelopImmigration
ment and Labour
workers who need to
 قطعا هر.عکسها استفاده شود
www.mariacottone.com
come to Canada for a very
 چندین مدل از این،استودیویی
mariacottone@hotmail.com
“The Global Skills Strategy
short-term assignment and
لوازم رادارد ولی همیشه بهترین
نتیجه را از لوازمی میگیریم که
خود مشتری به همراه خود به خاطر داشته باشند که زمان در عکسبرداری و فیلمبرداری شود خانم ها و آقایانی که برای تهیه
استودیو آورده و یا از آنها خاطره روز عروســی همیشه به سرعت را نزدیک به هم انتخاب نمایند عکســهای شــغلی حرفه ای و
LinkedIn  از کفــش نــوزاد و یک برق و باد سپری شده و بهتر است و ترجیحا همه در یک محدوده عکس برای پروفایل.دارد
 یکی از بدترین به اســتودیو مراجعه میکنند به. صبح زود از جغرافیایی باشند،اسباب بازی سمبلیک گرفته تا که در روز جشــن
 گیر خاطر داشته باشند که چنانچه،هدایای ارسالی خانواده و برگه خواب بیدار شوند تا فرصت کافی اتفاقــات در روز عروســی
!سونوگرافی از جنین
برای انجام همه کارها را داشــته کردن در ترافیک و اتالف وقت در تخصص و جو محیط کارشــان
•
 اونیفرم و وسایل، همچنین سعی کنند این رفت و آمدهای بیهوده است! لباس کار.باشــند
 حتما،خاصی را میطلبد
• عــروس و دامادهای گرامی به تمام جاهایی که قرار است از آنها

«احکام» حضور
در استودیوی عکاسی

W

“

»«همهچیزدرموردمونترآل
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هیأت خارجی تنها از
«لوکسترین» بخش زندان
اوین دیدن کرد

•
•
•
•

زمان :شنبه  ۲۶آگوست
ساعت  6/30بعد ازظهر
F.C. Smith
Loyola Campus
7141 Rue Sherbrooke West
Montréal, QC H4B 1R6

سمینار کشتار زندانیان سیاسی
در ایران و ضرورت دادخواهی

•

•

سخنرانی
پیام
رقص
موسیقی

زمان :یکشنبه  ۲۷آگوست،
ساعت  ۶بعدازظهر مکان :کتابخانه نیما

5206 Boul. Décarie, #3
Montréal, QC H3X 2H9

نه می بخشیم
و نه فراموش میکنیم

برای اطالعات بیشتر
با ایمیل زیر تماس بگیرید:

Koshtaredahe60@gmail.com

«منــوی رســتوران آنیکس»

 -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
چهارشنبه :قورمه سبزی$ 9.99 ---
پنج شنبه :قیمه$ 9.99 ---
WINE
R
U
O
ME
GY
جمعه :انتخاب رسآشپز
BRIN YOUR TI
Y
O
ENJ
شنبه :باقالی پلو با ماهیچه$ 14.99 ---

(514)585-2029

نمونه هایی از آن پوشش
خــاص را همــراه خود
داشته باشــند تا از آنها در
تصویر استفاده کنیم .عکس سر
آشپز و یا مکانیک با کت و شلوار
و کراوات ،اصال جالب نیســت و
حتما باید با اونیفرم ویژه تخصص
خودشان باشد.
•
در زمینــه ســئانس عکس
کودکان بهتر است زمانی به
استودیو برویم که کودک قبال
به اندازه کافی استراحت کرده
و شکمش سیر و اعصابش آرام
باشد تادر سئانس عکس بتوان
عکسهای زیباتری از او گرفت.
البتــه هر عکاســی ترفندی
برای مشــغول کردن بچه ها
دارد ولی در مجموع ،ساکت
کــردن بچه هایی که در دائم
در استودیو گریه میکنند و یا
جای خود را کثیف کرده اند،
در تخصص عکاس نمیباشد!
در زمان حضور در اســتودیو
به کودکان دلبند خود گوشزد
کنید که استودیو جای گرگم
به هوا نمیباشد!
•
در زمان عکاسی از محصوالت
غذایی و یا هر محصول تجاری
دیگــری ،ظــروف مرتبط،
تزئینات تکمیلی ودکور خاص
آن محصول را به همراه داشته
باشید.
•
چنانچه بــرای یادگیری هنر
عکاســی و آموزش پرتره به
استودیو میآیید ،ترجیحا یک

شخص خوش چهره و جذاب را
همراه خودتان بیاورید تا از او به
عنوان مدل اســتفاده کرده و به
جای عکاسی از عروسک ،از یک
مدل زنده و خوش سیما عکس
بگیرید!

کشتار زندانیان سیاسی دهه 60
و نقش اصالح طلبان حکومتی

6195 St-Jacques H4B 1T7

 :VOAبنا به مقاله ای در نشریه
ایندیپندنت نوشته رها بحرینی،
محقق سازمان عفو بین الملل،
ایران هفته گذشته از یک هیأت
دیپلماتیک خارجی متشکل از
 ۴۵نماینده از اروپا ،آسیا ،آفریقا،
و آمریکای جنوبــی دعوت به
دیدار از بخش هایــی از زندان
اوین در تهران کرد.
رهای بحرینــی در مقاله ای در
ایندیپندنــت با عنــوان «ایران
لوکستریــن بخش یکــی از
مخوفترین زندانهای کشور را
برای هیأتی خارجی به نمایش
گذاشت» می نویسد این دیدار
برای کارشناســان زنــدان و یا
فعاالن حقوق بشــری صورت
نگرفته بود.
بنا به نشریه ایندیپندنت ،هیأت
خارجــی تنهــا از بخش هایی
از اویــن دیدار کردنــد که در
بهترین شرایط ممکن بسر می

بــرد و میزگردی که برای بح 
ث
و گفتوگو برگزار شده بود نیز
در باغ سرسبز این زندان صورت
گرفت که به نقل از خانم بحرینی،
چیزی بیش از یک مانور روابط
عمومی رژیم نبوده است.
اما تنها چند روز پس از مالقات
هیأت خارجــی از زندان اوین،
رسانه های دولتی ایران مطالب
متعددی درباره سیستم بسیار
پیشــرفته زندان اوین منتشر
کردند که گویا تحسین مقاماتی
از هند ،اندونزی ،و کره جنوبی را
به دنبال داشته است.
اما بنا به ایندیپندنت ،آنچهدر این
روایت ها به آن اشاره نشده این
است که زندان اوین محوطه ای
بسیار بزرگ دارد و از ساختمان
های متعددی تشکیل که شرایط
آنها با یکدیگر فرق دارد.
22) VOAتیر)
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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
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iew
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 6آگوست
یکشنبه

خوشمزهترینکباباینتابستان،درجمعدوستان داغداغ

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

Tel.: 514-937-5192
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سفر به ایران

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

روز7
هفته

 خریدار ارزهای خارجی
بابهترین نرخ روز

$
$
jusqu’à
Sectionnel
Sectionnel
ناهیدپاکروان
info@expertfx.ca
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خدمات ارزی
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جنب دانشگاه کنکوردیا

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

with any other promotion or discount.
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