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صرافیشــریف

Bureau de Change

Sharif

St-Laurent, QC H4N 1C8

$

EXCHANGE

___________
Sharif Exchange
261 boul. Cote-Vertu

Cote vertu, Bus 121 E

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

گـروه پـاسیفیـک

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز

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

Tel.: (514) 289-9011

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

www.sharifexchange.ca

www.ICPimmigration.com

www.ic-pacific.com

CarsRToys
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فروشاتومبیلهایدستدوم

Tel.: 514-484-8181

اسپشیال ازمونترال بهتهران
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دارالترجمه رمسی یکتــا
ترجمهرمسی  -دعوتــنامهرمسی

Tel.: 514-439-8501

الیت
صرافی

فارکس

(خضر)

انتقال فوری ارز

انتقـال ارز

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

GUY

Pars Plumbing INC
ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰﻭﻧﺼﺐﺷﻮﻓﺎژﭘﺎﺭﺱ

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

Tel.: 514.426.7200

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

Clinique paramedical

(514) 290-2959

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

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

Profusion Realty RF

حمیدصدیقکاغذچی

2178 Ste-Catherine W.

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

وحیدخلـجی

محضردارومشاورحقوقی

Tel.: 514-439-1444
_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.

Cell: (514) 827-6364

Lasalle Qc. H8R 2M9
Bur.: (514) 364-3315

fhemmatiyan@sutton.com

NOTAIRE-NOTARY

صرافیآپادانا

APADANA
EXCHANGE

حمیدرضا

خلیفی

Tel.: 514-839-7318

خدمات ارزی

 مطمئن ترین و سریع ترین روش انتقال ارز
با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران
 خریدار ارزهای خارجی
بابهترین نرخ روز
1405 Maisonneuve W.

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

1970 Ste-Catherine O,

دکتر شریف نائینی:
جراحدندانپزشک

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

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

مریم خالقی

Westmount, Qc H3Z 2A5

(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca
www.Christiesrealestate.com

O

مشاور امالک در مونتریال

و South shore

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

Agence Immobilière

1361 Greene Avenue

IK

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

)plein Sante (de Montreal

Maryam Khaleghi

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

صرافی نِت

AL

صــرافی  5ستاره

جنب دانشگاه کنکوردیا

Pointe-claire, Qc H9R 4S2

بزودی گشایش می یابد :کلینیک پارامدیکال :با مدیریت دکتر تینا فرشادگهر

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ

GUY

6600 Trans-Canada, Suite 750

www.ParsPlumbing.ca

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

www.sutton.com

با 25سال سابقه کاری در کانادا

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

ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ

فیروزهمتیان

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

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ DAr

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

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﻓﺎژ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﻰ

1449 St. Catherine W

سرعت،دقت ،اعتماد

خدمات ارزی ،بین ایران ،کانادا و آمریکا

بدونکارمزد
آلکس سلیمانی

)Tel.:514-917-9988 (cell.

)514-845-5959 (office

1425, boul Saint-Laurent Montréal, QC H2X 2S8

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

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

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

Minoo Eslami

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

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

قبل از هر
گونه سفر با ما
:متاسبگیرید

Caspian Travel

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

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

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

514-708-4722 :نرگس

narges.caspiantravel@videotron.ca

COROLLA CE 2017
STARTING AT

514-814-7700 :آزیتا

azita.caspiantravel@videotron.ca

Contact Alex for additional rebates.

18 479 $

+ TAXES

New 2017
model

NEW RAV4 hybride LE+ 2017
STARTING AT

36 714 $

+ TAXES

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

www.alixtoyota.com
Tél.: 514 376 9191

بامدیریت

الکس پورقناد

Earn Aeroplan Miles
with alixtoyota.com

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

وام با نرخ بهره

Financing

%
0

Lease and purchase ﬁnancing provided through Toyota Canada Inc. upon credit approval by Toyota Financial Services.
Registration, insurance, taxes and duties are extra. Subject to applicable conditions, the oﬀers apply to individuals who lease
or buy a vehicle starting April 1, 2017 and June 30, 2017 at a participating Quebec dealer, where you can obtain all of the
terms and conditions. The dealer may lease or sell for less. Oﬀers may change without prior notice. *Oﬀers apply to new,
in-stock 2016 Corolla CE (BURCEM AA) / 2016 RAV4 Hybride (RJREVC AM).

for certain
cars only

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

toyota.ca
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طرحی برتر ،برای زندگی بهتر

under
construction
( +مالیات)

بین  De la MontagneوDrummond

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید
ساعات کار:

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

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

برای کسب اطالعات
بیشتر با ما متاس بگیرید:

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

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

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

• جراحی دندان عقل و دندان نهفته
• روکش دندان و لمینیت
• دندانپزشکی کودکان
• سفید کردن دندان ها
• ساخت انواع دندان های مصنوعی
ثابت و متحرک
• کاشت دندان
• عصب کشی و درمان ریشه دندان
• درمان لثه
• گذاشتن نگی • اورتودنسی
__________________________

• دکتر بهروز شریف نایینی
دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه مونترال کانادا
دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه تهران
با بیش از  43سال سابقه
----------------• دکتر علی شریف نایینی

دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه مونترال کانادا
با بیش از  20سال سابقه
---------------• دکتر الکساندرا دومون
• دکتر آنتوان کایایان
• دکتر سیمون اون

544, Beaubien St East
Montreal QC H2S 1S5
)(Metro: Beaubien

Tel.: 514-277-1157

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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CANADA COLLEGE

ﺯﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻟﺞ

ﭘﺫﻳﺭﺵ ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ
ﻭﻳﺰﺍی ﮐﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﻭ
Database Administration (12 months)
ﺑﺭﺍی ﻭﻳﺯﺍی
Early Childhood Education (16 months)
ﺗﺣﺻﻳﻠﯽ ﺍﻗﺩﺍﻡ ﮐﻧﻳﺩ
Business Administration (16 months)
Residential Real Estate (6 months)
TESOL Diploma/ Certificate

ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎی ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﻭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ

ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ

IELTS, TOEFL, GRE, TEF, TEFAQ
1118 Sainte-Catherine W. #403, Montreal, Qc. H3B 1H5, Canada
T: 514 868 6262 info@CollegeCanada.com www.CollegeCanada.com
Metro PEEL, Open from Monday to Saturday

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
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ـــــ
اخذ وام بانكى

با بهترین نرخ براى
اتومبیلهاى
دست دوم

ازبانکهاىمعتبركانادا

ــــــــ

رامین عباسى

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

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

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

www.ileperrottoyota.com

www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

آژانسمسافرتییونیگلوب
نسرین پارسا

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

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

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

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

Head Office:

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

Tel.: 514-388-1588
)Toll free: 1-877-SKYLAWN (759 5296

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

شادی محمدی

shadim.sky@gmail.com

Tel.: 514-660-7135

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

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

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

5
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نگـاه...
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برجام دو ساله شد...

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 ّ

نگاهی به «فتح الفتوح»
روحانی پس از دو سال
 ۵مــرداد  -روشــنک
آســترکی  -برجــام یا
برنامــه جامــع اقدام
مشــترک کــه ژوئیه
 ۲۰۱۵به امضای ایران،
اتحادیه اروپا و گروه ۵+۱
(شــامل چین ،فرانسه،
روسیه ،پادشاهی متحد
بریتانیا ،ایاالت متحده
آمریکا و آلمان) رسید،
دو ساله شد.
با گذشــت دو سال از
امضای برجــام عدهای
آن را در مسیر اهدافی
که برایش تصور میشد ارزیابی و
هنوز بر طبل تبلیغات پرهیجان
میکوبند و عــدهای نیز معتقدند
برجام نتوانسته آن «فتحالفتوحی»
باشــد که حامیان حسن روحانی
و تیم مذاکرهکننده ایران با شــور
و احساســات درباره دستاوردهای
گرهگشــای آن در آینــده دور و
نزدیک ایران سخن میگفتند.
گذشــت دو سال از امضای برجام
و روندی که مسائل مربوط به آن
تا امروز ســپری کرده و همچنین
بررسی ادعاهای روحانی و ظریف
پیش و پس از عقد برجام میتواند
ضمن مشــخص کردن نــگاه و
خواست آنها از این توافق ،جایگاه و
نقش آن را نیز نشان دهد.

جمهوری
اسالمی
منی داند
آمریکا
و اروپا
بخاطر چند
قرارداد
جتاری بر
مصاحل کالن
ژئوپلتیک
چشم
منیببندند.

•

توافق امتی ،راه رهایی؟!

روحانــی و ظریف ایــن توافق را
گامی در مسیر تنشزدایی قلمداد
کــرده و آن را به عنوان چرخش
در سیاســتهای طرفین مذاکره
معرفی میکردنــد .آنها ظاهرا بر
این بــاور بودند که با عقد توافق و
عقبگرد در مسیر هستهای ،ایران
به کشوری عادیدر نظام بینالملل
تبدیل شده و روابط ایران با دیگر
کشــورها به قبــل از تحریمهای
هستهای بازخواهد گشت.
اگر آمریکا تحریمهای هستهای و
بطور کلی برخورد با فعالیتهای
هســتهای ایران را به عنوان یک
راهبرد در نظر گرفته بود ،مقامات
مذاکرهکننده نظام آن را ،بســیار
خوشبینانه و سادهانگارانه ،مانند
یک موضوع منفرد دیده بودند.
مقامات جمهوری اســامی این
موضوع منفرد را ســدی در برابر
ارتباطات اقتصادی ایران با اروپا و
دیگر کشورها میدانستند که با رفع
آن میشد به چرخه دالر بازگشت
شر تحریمهای اقتصادی رهایی
و از ّ
یافت؛ چرا که قصد آمریکاییها فلج
اقتصادی طرحهای
کردن زیربنای
ِ
اتمی بود.
در نــگاه مقامــات جمهــوری
اســامی ،واگذاری توان هستهای
و عقب گرد در مســیر طی شده
میتوانست آمریکا را برای برداشتن
گامهای ســازنده و برطرف کردن
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تنشها تشویق کند و حتا
میتوانســت در برابر خطر
تکفیریهــای منطقــه و
حامیانش ایــران را به یک
همکار منطقــهای تبدیل
کند.

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

•

{>> ادامه در صفحه}10 :

no.

Vol. 24, Aug. 01, 2017

راهبـردی برای کل نظام

واقعیــت اما ایــن نبود که
جناحی از نظام تسلیم شده
است بلکه راهبرد کلی نظام
در این مسیر بود و با وجود
تمام تناقضات در گفتهها،
همهارکاننظامبااینتصمیم
همراهی کردند؛ اگرچه دالیل آنها
میتوانســت متفاوت باشد .حتا
امثال مهدی کوچکزاده ،نماینده
وقت مجلس شورای اسالمی و از
مخالفان سرسخت برجام ،با نشان
دادن نقش علیاصغر میرحجازی
در تصویب بیست دقیقهای برجام
در مجلس به گونهای با این مسیر
همراهی کردند و بایکوت شدند.
همان طور که علی الریجانی همان
زمان گفت این توافق نه تصمیم و
یا فشار یک رکن از نظام جمهوری
اسالمی بلکه تصمیم کل نظام بود.
آن دعوایی هم که پس از امضای
برجام عموم شاهدش بودند ،دعوا
در حوزه لفاظیها و ادبیات توافق
بود و طرفین نه بر سر اصل توافق،
بلکه بر سر معنایی که از آنداشتند
دعوا میکردند.
بیش از هر کسی ظریف و تیم او
با پروپاگاندای حساب شده بیرونی
و درونی در یک زرورق غیر واقعی
و نمایشی پیچیده شدند و تبدیل
به موضــوع یک شــو جهانی با
کاربردیدوگانه گشتند؛ از یک سو
در خارج از کشــور ِ
ذلت یک نظام
انقالبی در برابر آمریکا نشان داده
شد و از سوی دیگر در داخل ایران
برای اقناع افکار عمومی و پذیرش
راحتتر برجام از آنها استفاده شد.
آنها کــه در بهترین حالت ،گامی
در جهت راهبرد آمریکا برداشــته
بودند و امتیــازات موجود را بدون
مابهازای روشــن به طرف مذاکره
داده بودنــد مورد حمایت روانی و
تبلیغی همــه جانبه قرار گرفتند.
حال آنکه گروهــی از آمریکاییان
نیز دولت اوباما را برای همین نقش
سرزنش میکنند و بر این باورند که
امتیازاتی به رژیم ایران داده بدون
آنکه واقعا تضمینی گرفته باشد.
علی خامنــهای ،رهبر جمهوری
اسالمی ،عقبنشینی از برنامه اتمی
را با عنوان «نرمش قهرمانانه» به
عنوان راهی از سر ضرورت و جهت
ترمیم زیرساختهای اقتصادی و
کاهش فشــار اجتماعی و در یک
کالم حفظ نظام جمهوری اسالمی
در نظر داشت.
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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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شعر و ترانه...

مـریـم...

خط عبور تو
تا ماورا
شط ستاره ها ست.

عنایت هوشمند (م.بارش)
در آستان آینه برخاستم
تا در رثای تو شعری بگویم
ناگاه ناباورانه دیدم
چون شمع ایستادهای و
بر ساحت وجود پرتو فکندهای

مریم!
شهید راز
تو هرگز نمردهای
اگر چه آن جسم بیمار تو
دریاچهی نیلوفرانهای ست
که مرگ
همچون سپیده دم
با مهربانی تمام

شور و شرار زندگی ست.

فرایش گرفته است.

و توفان ذهن زیبای تو
هنگامه تب هبوط
با رسم آن خطوط مورب
آیینه تکثیر کرده است و
آرامش و سکوت و سکینه
در قلبت آفریده است

تو در خسوف خویش تابیدهای و
خورشید را دیدهای
و در بارش نامنتهای ستارگان
تا چشمهسار آفتاب رفتهای و
راز جاودانگی را
دریافته ای

منشور زندگی تو سادگی ست
کانسوی هندسهی همتافته حیات
آواز فاختهای را شنیدهای و
دل باختهای و
رقص عروج کردهای

اینک مزار تو
چون معبدی مقدس ست
در دشت ابر و باد
و جسم کبریاییات
دفینهجواهری
که تا رستخیز عشق
در خاک خفته است

در چشمهای تو

تو
بیشمار مسیح و مریم
در هر کجای خاک
از نور بیبدیل خویش
زادهای.

رویکرد جدید آمریکا در قبال ایران؛
آیا خطر رویارویی جدی است؟

مجلس نماینــدگان آمریکا
الیحه موســوم به "مقابله با
دشــمنان آمریــکا از طریق
تحریمها" را با اکثریت قاطع
 ۴۱۹رأی موافــق در برابر ۳
رأی مخالــف تصویب کرد.
این الیحه که علیه سه کشور
ایران ،روســیه و کره شمالی
تنظیم شده ،اکنون به تصویب
مجلس سنا هم رسیده و در
صورت امضای دونالد ترامپ
جنبه قانونی به خود میگیرد.
تحریمهای جدید ایران ســه
حوزه را در بر میگیرند.
اول ،تحریم هر شخصیت حقیقی
و حقوقی که "دانســته" و به هر

نحوی بــه برنامه موشــکهای
بالستیک ایران کمک برساند.
دوم ،تحریم سپاه پاسداران (شامل
ســپاه قدس) و شــخصیتهای
بهنامآفریدگارعشق
حقیقی و حقوقی وابســته به این
و
عشق
گره خواهیم زد دل ها را با
نهاد و شــخصیتهای حقیقی و
زندگی را با مهر
حقوقی خارجی که با آنان رابطه
مجری مراسم زیبای
دارند.
سوم ،تحریمهای مربوط به نقض
حقوق بشــر علیه افراد حقیقی و
و کانادائی
حقوقی که ناقض حقوق شناخته
شده بین المللی هستند.
سفرۀ
عرو عقد تقریبا همه این تحریمها در قالب
س
چندین دســتور اجرایی روسای
جمهور آمریکا و نیز لوایح مصوب
لیلیصمیمی
(با مجوز رمسی از ایالت کبک) کنگره از قبل وجودداشته است ،اما
آنچه که این الیحه اضافه میکند
514-825-3170
عبــارت اســت از دادن اختیارات

عقد ایرانی

آه
اکنون جهان آکنده از عطر مریم است
و من هرگز ز تو
خداحافظینمیکنمعزیز
قدسیترین سالم جهان
بر تو باد

تو آن ستاره دنبالهدار بودهای
که در آسمان

سیاسی...
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گسترده در قالب قانون به رئیس
جمهــور برای گســترش تحریم
ها ،به عالوه تبدیل "دســتورات
اجرایی" چندین رئیس جمهور به
قانون ،که مآال لغو آنها تنها با تأیید
کنگره میسر است.
دو نکته مهــم در این رابطه قابل
توجه است.
اول اینکه ،با تصویب این قانون و
مد نظر قرار دادن این واقعیت که
ســپاه نقش عمده ای در اقتصاد
ایران بازی میکند ،شــرکتها و
سازمانهای زیادی میتوانند مورد
تحریم قرار بگیرند .بطور مثال اکثر
سهام شــرکت مخابرات ایران به
کنسرسیوم "توسعه اعتماد مبین"
متعلق است.
{>> ادامه در صفحه}24 :

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

Voyages Lexus

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

________________________________
1455 PEEL, local 148

•
•
•
•
•

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

فتوشاپ

نازگل فالح طوسی

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

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

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

½
½
½
½
½
½
½
½

برخی از خدمات ما شامل:

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

_________________________

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

Tel.: (514) 697-0225
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

ماری جوآنا در کجا باید فروخته شود؟

بنابر پیشــنهاد دولت فــدرال از
تابستان ســال آینده ماری جوانا
قانونی می شود .دولت فدرال پس
از انجام مشــورت های عام اکنون
درصدد تدارک چهارچوبی قانونی
برای کنترل تولید ،توزیع ،داشتن
و فــروش این ماده مخدر اســت.
درحــال حاضر نخســت وزیران
استان ها با یکدیگردیدار می کنند

تادرباره چگونگی آماده
کردن استان های خود
برای زمان تعیین شده
توســط دولت فدرال
یعنــی ژوئیــه 2018
گفتگو کننــد .در این
گفتگوها بــه برخی از
مســایل حل نشده از
جمله محل های فروش
فرآورده های ماری جوآنا پرداخته
می شــود .کبک هنــوز می باید
مقررات شبکه فروش این مواد را
اعالم نماید و درباره جزییات این
مقررات ابهامــات متعددی مانند
محل فروش ،این کــه دراین باره
با مردم مشــورت شده یا نه و چه
کســانی برای فروش آن تعیین و
تأیید می شــوند وجود دارد .افراد

بالغ خواهند توانست ماری جوانای
تازه یا خشک یا روغن آن را از خرده
فروش مجاز بخرند.در استان هایی
که شبکه فروش رسمی تعیین و
معرفی نشده باشد ،افراد خواهند
توانست مواد مورد درخواست خود
را به صورت آنالین از فروشــنده
ای که توســط دولت فدرال مجاز
شناخته شــده خریداری نمایند.
افراد مجازند خود گیاه ماری جوآنا
را تا ارتفاع  100ســانتیمتر برای
مصرف شخصی کاشته و پرورش
دهند .درحال حاضر هیچ تغییری
در قانون ممنوعیــت این ماده به
وجود نیامده و داشــتن ،مصرف،
خریــد و فــروش آن همچنــان
غیرقانونی است( .تلخیص از گازت
مونتریال 19 ،ژوئیه .)2017

افزایش چشمگیر ارزش دالر کانادا،
کاهش خرید ملک از سوی خارجی ها
ثبات سیاسیدر کانادا سبب شده بازار امالک
برای خارجی هایی که درپی سرمایه گذاری
امن هســتند دلخواه جلوه کند .به همین
سبب ناظران آگاه براین باورند که وضعیت
موجود به گونه ای است که امکان دارد حتی
برقراری  15درصد مالیات بیشــتر برای این
افراد [در انتاریو] واقعا ســبب کاهش تقاضا
برای امالک مســکونی و تجاری در بازار کانادا نشود.
البتهدر اواسط ژوئیه که ارزشدالر کانادا افزایش یافت
و به حدود هشتاد صدم دالر آمریکا رسید ،خرید ملک
برای خارجی ها را گرانتر کرد .اما برای این که چنین
خریدی برای آنها سودمند نباشد ،باید بهای دالر کانادا
بیش از اینها باال بــرود و به ارزش همتای آمریکایی

درپی تصمیم شــرکت پرسابقه
"سیرز" کانادا به بستن  59مرکز
از مجمــوع  95فروشــگاه خود
در سراســر کانادا ،که تحت نظر
دادگاه و به منظور تغییرساختاری
در شــرکت صورت مــی گیرد و

موجب بیکاری حدود  2900تن از شوند .این فروشــگاه ها به حراج
کارکنان آن می شود ،اعالم شد که موجودی کاالهای خود پرداخته
فروشگاه های واقع در مرکز خرید اند.
(تلخیص از گازت مونتریال21 ،
"پالس ورتو" و الوال نیز از جمله
ژوئیه .)2017
مراکزی خواهند بود که بسته می

جای نگرانی از افزایش شمار
پناهجویاننیست
درحالی که افزایش قابل مالحظه
کسانی که به قصد یافتن پناه به
صورت غیرقانونی از مرز گذشته
و وارد کانادا می شــوند  -و شمار
زیادی از آنها به کبک می آیند-
نگرانی هایی درمورد توان پذیرش
آنها برانگیخته است ،در یک آمار
دولتی منتشرشدهدر هفته پایانی

ماه ژوئیه اعالم شده که این شمار
در قیاس بــا تعداد کل مهاجران
و پناهندگان تعداد اندکی است
و جای نگرانی نیســت .در  6ماه
نخست ســال جاری  4345تن
به صورت غیرقانونی از مرز عبور
کرده اند که  3350تن از آنها وارد
کبک شده اند .این تعداد اگرچه

افزایش زیادی نســبت به مدت
مشابه ســال قبل داشته ،ولی در
قیاس بــا  300هزار مهاجر و 20
هــزار پناهنده ای که هر ســال
پذیرفته می شــوند تعداد اندکی
است و جای نگرانی ندارد.
(تلخیص از گازت مونتریال24 ،
ژوئیه .)2017

اثر سوء تبلیغات خوراکی های ناسالم بر روی نوجوانان
خود نزدیکتر شود .چنین روندی آغاز شده و یک دالر
آمریکا که در چهارم ماه مه قدرت خرید  1.3749دالر
کانادایی را داشت ،در  14ژوئیه تنها می توانست 1.26
دالر کانادا بخرد( .تلخیص از تارنمای ایران جوان21 ،
ژوئیه .)2017

لغو دستور وزیر بهداشت و درمان توسط
دادگاه عالی کبک

درســال  2015وزیر بهداشــت
و درمــان کبک دســتورالعملی
درمورد تغییر شرایط کار کارکنان
شبکه سالمت و خدمات اجتماعی
صــادر کــرد .انجمــن مدیران
موسســات ســامت و خدمات

بسته شدن
تعدادی از
فروشگاه های
"سیرز" در کبک

اجتماعی درمورد این دستور به
دادگاه عالی کبک شکایت کرد و
خواستار لغو آن شد .روز پنجشنبه
 20ژوئیه دادگاه عالی کبک حق
را به شــاکیان داد و دستور وزیر
بهداشــت و درمــان را لغو کرد.

مدیرکل این انجمن از رأی دادگاه
عالی کبک ابراز خرسندی کرد و
آن را یک پیروزی بزرگ توصیف
نمود.
(الپرس مونتریال 21 ،ژوئیه
.)2017

درصد بسیار باالیی
از آگهی های مربوط
به مــواد غذایی که
توســط کودکان و
نوجوانــان دیده می
شــوند ،محصوالت
فاقد ارزش غذایی و
حتی ناسالم را تبلیغ
می کنند.
مــا از کــودکان و
نوجوانــان خود در
برابر خطرات مختلف
محافظت می کنیم؛
از تماشای خشونت در برنامه های
تلویزیونی و سینما گرفته تا سیگار،
اســلحه و غیره .زیرا به ســامت
فیزیکــی و روانی آنها اهمیت می
دهیم .اما از ســوی دیگر ،از ایجاد
رابطه ســالم بین آنها و غذا اکثرا
عاجز هستیم و از فرزندان مان در
برابر موج تبلیغات خوراکی های
ناســالم ( )junk foodمحافظت
نمی کنیم.
دکتــر تــام وارشاوســکی ،مدیر
Childhood
Obesity
 Foundationو استادیار دانشکده
پزشکی بریتیش کلمبیا ،با انتشار
مقاله ای جالــب در torymedia.
 ،comبه این معضل پرداخته است

و می نویسد:
از ســال  1979به این سو ،تعداد
کــودکان کانادایی مبتال به چاقی
مفرط سه برابر بیشتر شده است.
هم اکنون یک نفر از هر  3کودک
کانادایی اضافه وزن دارد .بیشترین
افزایش در گروه ســنی  12تا 17
سال مشاهده می شود.
شــواهد مســتند ،وجود ارتباط
بین «اوبیســیتی» و تبلیغاتی که
کــودکان در معرض آن قرار دارند
را نشان می دهد .تبلیغاتی که آنها
را در معرض مشــکالت جدی ،از
جمله بیماری های قلبی ،سکته و
دیابت قرار می دهد.
بازاریابــی یک بیزنــس پیچیده

اســت .میلیون ها
دالر پــول صــرف
ساخت تبلیغاتی می
شود که کودکان و
نوجوانــان را هدف
قرار میدهند .نتیجه
تحقیقــات اخیــر
پژوهشگرانکانادایی
نشــان می دهد که
 90درصد از آگهی
های مربوط به مواد
غذایی که توســط
کودکان و نوجوانان
دیده می شــوند ،محصوالت فاقد
ارزش غذایــی و حتی ناســالم را
تبلیغ می کنند .اکثر تبلیغات به
انواع بیسکوئیت ،کیک ،بستنی،
غــات صبحانه ،رســتوران های
فست فود و نوشیدنی های اشباع
شده با قند مربوط است.
کودکانی که آگهی های رستوران
های فســت فــود را در تلویزیون
تماشا می کنند 50 ،درصد بیشتر
از سایر کودکان به خوردن غذاهای
عرضه شده در این رستوران اقدام
می کنند .مصــرف هفتگی این
غذاها ،به معنای  800کالری اضافه
برای پسران و  660کالری
اضافه بــرای دختران در
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

وضعیت راه ها در مونتریال

این رازی سرپوشــیده نیست که
خیابان هــای مونتریال وضعیتی
اسفبار دارد و امیدی به بهبود آن
نیز نیست .وضعیت خیابان های
محله خود و میــزان نیاز آنها به
مرمت را ببینید و با محله مجاور
مقایسه کنید .شهرداری مونتریال
اطالعات ارزشمندی درباره کلیه
خیابان های اصلی و فرعی منتشر
کرده است .این اقدامدر چهارچوب
برنامه «شــهر هوشــمند» انجام
شــده که هدف آن یافتن راه حل

های فنی برای مشــکالت شهری
مونتریال اســت .بنابــر داده های
ســال های  2010و  ،2015هنوز
برای بازسازی سیستم جاده ای در
مونتریال کارهای زیادی باید انجام
شود .بنابر تحلیلی که رادیو کانادا
انجام داده ،شمار خیابان هایی که
وضعیت آنها بهتر شده کاهش یافته
درحالی که تعداد خیابان هایی که
وضعیت آنها بدتر شده بسیار زیادتر
شده است .درواقع ،بیش از نیمی از
خیابان های مورد بررسی در سال

 2015در وضعیت «بد» یا «خیلی
بد» بوده اند در حالی که درســال
 2010تنها یک ســوم از خیابان
ها در وضعیت بد بودند .درســال
 2015خیابان هــای ناحیه های
آنژو ،السال ،رزمونت پتیت پاتری،
مرسیه اوشالگا  -مزون نوو و کوت
دو نــژ -ان دی جــی در بدترین
وضعیت و خیابان های ناحیه های
سن لئونارد ،ریویردو پرری ،پوئنت
اوترامبل و اوترمون در ســال های
 2010تا  2015بیشترین بهبود
وضعیت را داشــته انــد .بهترین
خیابان هــای مونتریال در ناحیه
های پی یر فوند -روکسبورو و سن
لوران قرار دارنــد .اینها در حالی
اســت که از سال  2011تا 2017
بودجه مرمــت خیابان ها نزدیک
به  5برابر شده و از  44میلیون به
 218میلیون دالر رسیده است.
(تلخیص از تارنمای رادیو کانادا،
 23ژوئیه .)2017

Quebec construction holiday

تاریخچهتعطیالتتابستانیکارکنانساختمان
در تابستان ســال  ،1971درپی
دستور دولت کبک مقرر شد که
کارکنان صنعت ســاختمان از دو
هفته تعطیالت تابستانی استفاده
کننــد .ایــن امر به درخواســت
ســندیکای کارکنــان صنایــع
ســاختمان انجام شد که خواهان
تعطیالت همسان و هم زمان بودند
زیرا در غیر این صورت هماهنگ
کردن دست اندرکاران پروژه های
ساختمانی مختلف برای استفاده از
تعطیالت دشوار بود .در طول سال
ها مقــررات این تعطیالت تحول
یافــت .در آغاز این تعطیالت یک
هفته در زمســتان و دو هفته در
تابســتان بود .از سال  1980یک
هفته تعطیالت پایان سال نیز به
آن افزوده شد .در مدت تعطیالت
کارگــران چکی از «کمیســیون
ساختمان کبک» ( )CCQدریافت
می کنند .در ابتدا مبلغ این چک
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بانک مواد غذایی کبک :گرسنگی تعطیلی ندارد!
در روزهایــی کــه بیشــتر مردم
ســرگرم گذراندن یا برنامه ریزی
برای تعطیالت خود هستند ،بانک
های مواد غذایی کبک هشدار می
دهند که گرســنگی به تعطیالت
نمی رود و خواســتار کمک مردم
به این موسســات شده اند .ریشار

دانو ،مدیرکل ســازمان «موآسون
مونتریال» می گوید که به خاطر
تعطیالت تابستانی بســیاری از
دانش آمــوزان که توســط نظام
آموزشــی در مدارس تغذیه می
شدند از این کمک محروم هستند.
در مونتریال حدود  40هزار جوان

نیاز به این کمک دارند .در تابستان
این نیاز باری اضافی بردوش بانک
های غذایی اســت و برای تأمین
آن دســت طلب به ســوی مردم
دراز کــرده اند( .تلخیص از گازت
مونتریال 23 ،ژوئیه .)2017

یافته شدن  4تن در یک کانتینر در بندر مونتریال

مأموران گمرک بنــدر مونتریال
روز پنجشنبه  20ژوئیه  4مهاجر
غیرقانونــی را در یک کانتینر در
بندر مونتریال یافتند .این مسافران
قاچاقی به بیمارستان منتقل شدند

و خطری جانشــان را تهدید نمی
کند .این افراد که اهل گرجستان
هســتند از حدود  20روز قبل در
کانتینر به سر می برده اند .هنگام
یافتن آنها ،حالشــان به قدری بد

بوده که موجب نگرانی شــده و با
آمبوالنس به بیمارســتان منتقل
شده اند و خوشبختانه خطر رفع
شده اســت( .تلخیص از تارنمای
رادیو کانادا 21 ،ژوئیه .)2017

توافق اصولی شهرداری مونتریال با سندیکای کارگران

حدود  8درصــد کارکرد هر فرد
بود و اکنون به  13درصد افزایش
یافته است .استفاده از تعطیالت
برای کارکنان صنایع ســاختمان
اجباری اســت و  80درصد از آنها
را پوشــش می دهد 20 .درصد
بقیه کارهای ضروری ،تعمیرات،
نگهداری و نوســازی را انجام می

در بیانیــه ای کــه روز جمعه 21
ژوئیه منتشــر شد ،شــهرداری
مونتریال جزییــات توافق خود با
سندیکای کارگران شهرداری که
در هفته های آینده باید به تصویب

دو طرف برســد را اعالم کرد .این
توافق که بین شهرداری مونتریال
و ســندیکای کارگران انجام شده
درمورد بازنشستگی کارگران است.
سندیکا پیشتر در ماه مه به خاطر

پرونده تصادف
ژولی پایت

افزایش شمار
بازداشت مهاجران
غیرقانونی

درپی خبر انتصــاب ژولی پایت،
بانوی فضانورد کانادایی ،به سمت
فرماندار کل کانادا ،اعالم شد که او
درسال  2011عامل تصادفی منجر
به مرگ با زنی  55ساله در ایالت
مریلند آمریکا بوده اســت .پس از
تحقیقاتی که  8ماه به درازا کشید،
پلیــس به این نتیجه رســید که
دلیلی برای متهم کردن او نیست.
در گزارش پلیس آمده اســت که
خانم پایــت مرتکب هیچ خالف
جنایی ای نشــده است( .تلخیص
از ژورنــال دو مونتریال 21 ،ژوئیه
.)2017

بنابر اطالعات منتشرشــده شمار
مهاجران غیرقانونی بازداشت شده
در ماه ژوئــن در کبک افزایش و
در مانیتوبا کاهش یافته است .این
تعداد در ماه ژوئن  884تن بوده که
نسبت به  742تن ماه مه نزدیک
به  20درصد افزایش یافته است .از
مجموع افراد بازداشت شده781 ،
تن در کبک بوده اند که در قیاس
با  576تن ماه پیــش از آن یک
سوم افزایش داشته است.
(تلخیص از تارنمای رادیو کانادا،
 22ژوئیه .)2017

دهند .به عنــوان نمونه ،مدارس
که در تابستان از غیبت شاگردان
برای تعمیرات ضروری استفاده می
کنند ،مشــمول تعطیالت الزامی بعــد از ظهــر شــنبه  22ژوئیه امسال «جشن التینی» بود .مراسم
بیســتمین کارنــاوال دوقلوها در از ساعت  4بعد از ظهر از «پالس
نمی شوند.
(تلخیص از ژورنال دو مونتریال ،مونتریال برگزار شــد .درهرسال ِد فســتیوالز» در تقاطع خیابان
 22ژوئیه  .)2017برای این کارناوال موضوع خاصی مزون نوو و ژان منس آغاز شــد.
مطرح می شود .موضوع پیشنهادی صدهادوقلو و نیز چندین سه قلو و

وجود «مشکالت عملیاتی جدی»
از شهرداری شکایت کرده بود.
(گازت مونتریال،
 21ژوئیه .)2017

برگزاری کارناوال دوقلوها در مونتریال

افزایش شمار فرار نوجوانان از خانه

تاکنون هرگز تعداد نوجوانان ناپدید
شــده به اندازه ماه ژوئن گذشته
نبوده است .اگر این روند ادامه یابد،
می توان پیش بینی کرد که تعداد
فرار از خانه تا پایان سال  2017به
دوبرابر سال گذشته برسد( .ژورنال
دو مونتریال 25 ،ژوئیه .)2017

ســال  2017درحال شکســتن
رکورد تعداد فرار نوجوانان از خانه
در کبک اســت .پیشتر هرگز به
اندازه ماه ژوئن گذشته این تعداد
نوجــوان از خانه فرار نکرده بودند.
این هشدار «شــبکه بازگرداندن
کودکان به خانه» اســت .به گفته

مدیر این شبکه :از زمان تأسیس
در  32سال پیش هرگز وضعیت به
وخامت اکنون نبوده است .درحالی
کــه در تمام ســال  2016تعداد
پرونده های فرار نوجوانان از خانه
 67مورد بوده ،تا نیمه سال 2017
این تعداد به  71مورد رسیده است.

هفته می باشد .این یعنی
بیــش از  4.5کیلو (10
پوند) اضافه وزن در یک سال.
اســتان کبک برای مبارزه با این
معضــل ،از ســال  1980به این
ســو ،آگهی های تبلیغاتی برای
مخاطب زیر  13ســال را ممنوع
کرده است .در حال حاضر الیحه
ای بــرای ممنوعیــت تبلیغ غذا

و نوشــیدنی به کودکان زیر  13اند .در پایان نظرسنجی با شرکت
ســال در کانادا در مجلس سنا در  126کارشناس بین المللی تغذیه
حال بررســی است ،که به خودی و اوبیستی ،اکثر پاسخ دهندگان
خود گامی مثبت تلقی می شود .تعیین ســقف ســنی  16سال و
اما کارشناسان معتقدند که شرط حدود نیمی از پاســخ دهندگان
سنی بایستی به  16سال افزایش تعیین ســقف ســنی  18سال را
پیدا کند .مقامات سایر کشورهای توصیه کردند.
•
جهــان ،از جمله انگلســتان ،نیز
ممنوعیت مشابه را به اجرا گذاشته

چهارقلو در این مراسم که هرسال
در چهارچوب جشنواره «فقط برای
خنده» برگزار می شــود شرکت
داشتند( .ژورنال دو مونتریال،
 23ژوئیه .)2017

کبـــک
اختصاص  24میلیون
دالر بودجه برای
قربانیانجنایت
دولت کبک در سال جاری نزدیک
به  24میلیــون دالر برای کمک
بــه قربانیان رخدادهــای جنایی
اختصاص داده است .استفانی واله،
وزیردادگستری با اعالم این مطلب
گفت که مراکز کمک به قربانیان
رخدادهــای جنایی حــدود 21
میلیون دالر از این مبلغ را دریافت
می کننــد .عالوه بر ایــن مراکز،
 8ســازمان دیگر نیز از این کمک
دولتی برخوردار می شوند( .ژورنال
دو مترو 23 ،ژوئیه .)2017
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تاملی بر آتنا و فرزندان یک هیوالی قاتل
چند پرسش ...

محمد امین قانعیراد،
جامعهشناس
دربــاره مســائلی که در بســتر
اجتماعی کشور رخ میدهند ،کمی
باید اصولی و علمی نظریه داد .این
روزهــا که روح و حیثیت عمومی
جریحــهدار شــده ،واکنشهایی
همراه با عصبیت ،خشونت و گاهی
غیرمنطقی را در واکنش به قتل
وحشیانه آتنا میبینیم .آدمهایی
که در شرایط عادی بسیار منطقی
به نظر میرسند ،اما به ناگاه و در
فشــار جمعی به قدر احساسی از
خود واکنش نشان میدهند چه
خوب که این دوســتان در منظر
وکیل و قاضی قرار نگرفتهاند.
افــرادی که به دلیل خدشــهدار
شــدن انســانیت درباره با دندان
دریدن قاتلــی صحبت میکنند
کــه هیچ از پیشــینه و عقبهاش
نمیدانند .افردای که آرزو میکنند
میتوانستند این بال را بر سر دختر
و یا فرزنــدان قاتل بیاورند تا او به
تلخی کاری که کرده برسد .آنها
شیشههای خانهای را نشانه گرفتند
که قاتلی در آن نبود .خانواده ای
را تصور میکنم که در گوشه خانه
خزیدهاند و پشــت دیوار ســنگر
گرفتهاند .بچههای معصومی که
ســالهای طوالنی در کنار مردی
حیــوان صفت زندگــی کردهاند،
احتماال آزار دیدهاند و خشــونت

پدر و همســر خود نبودهاند؟در
روزهای گذشته کســی به فکر
روانکاوی فرزندان بــه جا مانده
از اســماعیلی بوده که این روزها
عکســش به نام قاتل دســت به
دست میشود؟ کسی نگران شده
که چه باید کرد تــا بازماندگان
این مرد جانی ،درآینده میراثدار
خبائث او نباشند؟
چقــدر غیر احساســی تصمیم
میگیریم؟
آیا صــرف اعدام ایــن جانی که
کشیدهاند و حاال هم با چشمانی خواست همه ما هم میتواند باشد،
دردمنــد و ملتهب پاســخگوی تمامی ماجرا را حل میکند؟
جنایت شــومی هستند که هیچ چقدر بــه فرزندانمــان آموزش
دادهایم؟
نقشی در آن نداشتهاند.
من درباره افرادی صحبت میکنم خانواده آتنــا در این ماجرا چقدر
دخیلاند؟
که در تمامــی این چند
خشونت
آیــا در تمام ایــن مدت به
روز اعــدام در مالءعام را
تنها نتیجهدرمان ایندرد زاییده صرف کوچک بودن شــهر
میدانســتهاند و احتماال خشونت و آشــنا بودن با مردم کار
درستی اســت که دختری
در روزهای پیشین بارها
در مذمت اعدام ســخن است زیبا و کوچک به تنهایی در
شهر قدم بزند؟
گفت هاند.
خشــونت زاییده خشونت است ،آیا آتنا درباره حریم شخصیاش،
خشونت زاییده عواملی است که دربــاره تنهــا بودن بــا غریبهها
هیچــگاه منطقــی در آن وجود هیچوقت آموزشــی دیده یا بنا به
نداشته اســت .در تمام سالهای رســوم متعصبانه دختر هیچگاه
گذشــته درباره اعدام در مال عام دربــاره مســائل ممنوعه چیزی
سخن گفتهایم ،بارها تصاویر رقت نمیگوید؟
انگیز اعدا م در میادین را در پیش خانــواده قاتل که شــرایط مالی
چشــم کودکانی هم سن و سال جالبی هم ندارند آیا میتوانند در
این شهر زندگی کنند؟
آتنای از دست رفته دیدهایم.
آیا این اعدامها نتیجه دادند که اگر آیا مــردم سرشــار از ناراحتی و
داده بود ،زندانها مملو از جانیان عصبانیت به آنها فرصت دوباره
خطرناک و مجرمین جنسی نبود .زندگی و پذیرفتن میدهند؟
چقدر میتــوان امیدوار بود که در آیا از اول مهر بچههای قاتل مدرسه
میان تمام آنهایی که سنگها را خواهند رفت؟
به شیشه خانه قاتل پرت میکردند به این مسائل کلیدی فکر کردهایم
هیچ مجرم جنسی دیگری حاضر و یــا هنــوز دلمــان میخواهد
خانه اســماعیل را بر سر فرزندان
نبود؟
چقــدر میتوان امیــدوار بود که بیتقصیرش خراب کنیم؟
منبع :وبسایت امتداد
فرزندان و همسر وحشت زده قاتل،
در تمام این سالها قربانیان جنسی
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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

Autumn semester / Session d'automne:

Levels: Beginner, Intermediate & Advanced
Niveaux: Débutant, Intermédiaire et Avancé
Courses Schedule / Horaire des cours:
Morning / Matin: 9h00 à 12h00
Afternoon / Après-midi: 12h30 à 15h30
Evening / Soir: 18h00 à 21h00
Saturday / Samedi: 14h00 à 18h00

PLACES ARE LIMITED
!!!PLEASE REGISTER BEFORE AUGUST 31st
!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 ou (514) 755-3480
EMULCQ@gmail.com
)emulcq.com ou coursdefrancais.ca (section inscription

)Address: 3480, Boul Décarie, 2e étage (Métro Villa-Maria ou Vendôme
Montréal (QC) H4A 3J5
نشانی جدید:

سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA
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برجام دو ساله شد...

او میدانســت که افزایش فشــار
اجتماعی بــه دلیل مشــکالت
اقتصادی ،و بــاال رفتن تنش در
هیئت حاکمــه میتواند منجر به
فعال شدن گسلها و چند قطبی
شدن فضای سیاسی و اجتماعی
شود و این موضوع همواره تهدیدی
ی ایران به
برای بقای حکومت انقالب 
شمار میرود.
روحانــی در انتخابات ریاســت
جمهوری ســال  ۹۲بــا انتخاب
«کلید» به عنوان نماد کمپین خود
به طرف آمریکایی پیام فرستاد که
پیام «کلید مک فارلین» را گرفته
و اکنون آن کلید در دستان اوست.
•
توافق پا در هوا

به هر حــال کلیت نظام در اینکه

با کوتاه آمدن در حوزه هســتهای
شر فشــار اقتصادی و
میشود از ّ
جبههی جهانی علیه ایران خالص
شد همعقیده بودند.
انتظار مقامات ایرانی در برابر این
تسلیم ،دریافت مشوقهای مهمی
بود تا بشــود گامهای بیشــتری
برداشــت اما در کمــال ناباوری
دســتاورد آن برای مــردم ایران
در قیاس با اهمیــت آنچه وعده
داده شده بود «هیچ» بود .اگرچه
جمهوری اسالمی توانست در کنار
آزاد کردن و عفو و منتفی شــدن
پیگرد برخی وابستگان خود که در
شبکههای پیچیدهی قاچاق مواد و
قطعات هستهای در سراسر جهان
فعال بودند ،موفــق عمل کند و
همچنین میلیونها دالر از دارایی

بلوکه شدهی ایران را پس بگیرد.
بدون آنکه مردم بدانند آن افراد چه
کسانی هستند و این پولها صرف
چه شده و میشود.
حاال ظریف در دوســالگی برجام
میگوید آمریــکا روح و متن
برجام را نقض کرده است و البته
تهدید میکند که دســت طرف
ایرانی خالی نیســت و میتواند از
توافق برجام خارج شود! آمریکا هم
عین همین اتهام و تهدید را علیه
رژیم ایران مطرح میکند.
هرچند تهدید آمریکا را میتوان به
راستی جدید گرفت ،اما تهدیدهای
مقامات جمهوری اسالمی بیشتر
پوچ و هذیان است زیرا اهرمی برای
فشــار به آمریکا در دست ندارد.
بنیانهای اقتصادی کشور از عهده

کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما
________________

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

Clinique paramedical
>> ادامه از صفحه6 :

ترم پائیزی

)Du 25 septembre 2017 au 10 décembre 2017 (11 weeks / semaines

بزودی گشایش می یابد :کلینیک پارامدیکال :با مدیریت دکتر تینا فرشادگهر

)plein Sante (de Montreal
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برآوردن نیازهای عمومی و عادی
به سختی برمیآیند و در معنای
واقعی چیزی به نــام اقتصاد که
مربوط به «ثروت ملت» باشــد در
ایران وجود ندارد .این در حالیست
که شــور و هیجان برجام و شعار
اقتصاد مقاومتی روز به روز بیشتر
رنگ میبازد و آمریکا با محاسبات
دقیق و با حفظ زیرســاختهای
قانونی تحریمهــای ثانویه که با
برجام تعلیق شــده و همچنین
اعمال تحریمهای جدید در سایر
حوزهها توانســته است همچنان
دریچههــای جریان دالر به داخل
کشور را محدود نگه دارد.
در این شرایط ،تهدید ظریف مبنی
بر خارج از شدن از برجام و از سر
گرفتنبرنامه اتمیدقیقایعنی چه؟
در عمل یعنی جمهوری اسالمی با
واگذاری داشتههای هستهای که با
هزینههای سنگین مستقیم و غیر

مستقیم به دست آمده بود ،حاال
بدون دستاورد میخواهد به زمان
قبل از این داشتهها برگردد!
قابل توجه است که این داشتهها
آن مقــدار اهمیــت داشــت که
آمریکاییها حاضــر بودند در هر
جا که طرف ایرانی تعیین میکرد
مذاکره کنند؛ حاضر شدند شماری
از قاچاقچیان و خالفکاران آنها را
در آمریکا آزاد کنند و برخی را نیز
تبرئه کرده و پیگرد برخی دیگر را
منتفیسازند.
اکنون اگر چه سیاســت خارجی
جمهــوری اســامی ،در صــدر
برنامهی خود واگذاری امتیازهای
اقتصادی به اروپا را برای کاســتن
از فشار آمریکا در دستور کار قرار
داده است و در واقع مقامات نظام
میخواهند یک پیوند میان منافع
خــود و اروپا ایجاد کــرده و عدم
تحریم ایران را به منافع اروپا مبدل

سازند تا اروپا از آن به دفاع بپردازد،
اما هنوز و همچنان از مناسبات و
الزامات و منطــق حاکم بر روابط
بینالملل غافل هستند و نمیدانند
آمریکا و به تبع آن اروپا به خاطر
چند قــرارداد تجــاری هرگز بر
مسائل کالن ژئوپلتیک مانند منابع
انرژی و توازن قوا در منطقه چشم
نمیببندند؛اروپاییهااینقراردادها
را با هماهنگی آمریکا با ایران پیش
میبرند و هــرگاه این هماهنگی
مسیر دیگری را ایجاب کند ،همان
را در پیش خواهند گرفت .عاقالنه
نیست کســی فکر کند مناسبات
اروپا و جمهوری اسالمی ایران برای
اروپاییها مهمتر از مناسبات آنها با
آمریکا و یا حتی دیگر کشورهای
نسبتا با ثبات منطقه است.
•
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ﮐﻠﯿﮥ اﻣﻮر ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﯽ
ﻓﺪرال-ﮐﺒﮏ-اﺳﺘﺎﻧﯽ

All aspects of Immigration
Federal-Quebec-Provincial

آیا کشور ما مدرن میشود؟

محمودسریعالقلم

ویکتور پِلِوین ()Victor Pelevin
رمان نویس روس در رمان ۲۰۰۸
( )۱خود ،مــدرن بودن را چنین
تعریف می کند:
• قطارهای روسی سر موقع برسند
و حرکت کنند؛
• کارکنان رشوه نگیرند؛
• قضــات بــه تلفنهای
توصیهای پاسخ ندهند؛
• تجــار درآمد خــود را به
لندن نبرند؛
• پلیس راهنمایی و رانندگی
با حقوق خود راحت زندگی
کنند؛ و
• ساکنان ( Rublyovkaمنطقه
اعیان نشــین بیرون مسکو) همه
به ( Christopal Skeyaزندانی در
مسکو) منتقل شوند.
تاریخ سیاسی روسیه همانند تاریخ
ما به شــدت تحت تأثیر مسائل
فقیر و غنی بوده است .ناتوانی در
پرکردن این شــکاف طبقاتی به
پوپولیسم و اقتدارگرایی منجر شده
است .پرکردن شکاف طبقاتی یا
ایجاد عدالت ،رفاه و حقوق مدنی
برای شهروندان بدون قاعدهمندی
و حکومت قانون امکانپذیر نیست.
حکومت قانــون ضرورتاً حکومت
دموکراتیک نیست .سنگاپور یک
حکومت قانون ،قاعده و شفافیت
اســت؛ اما حکومت دموکراتیک
نیست .انگلستان سه قرن حکومت
قانــون بود در حالی که هنوز یک
قرن نشــده که دموکراتیک شده
است.
دموکراسی بدون نظام حزبی
و تســلط بخش خصوصی بر
اقتصاد تحقق پیدا نمی کند.
با شــرایط فعلــی رســیدن به
دموکراســی در خاورمیانــه (اگر
عزمی باشد!) نزدیک به نیم قرن کار
دارد .مدرن شدن یک طیف است.
بعضی به اشتباه فکر می کنند که
مدرن بودن یعنی مصرف کاالهای
لوکس ،پوشیدن لباسهای گران
قیمت ،سوارشدن اتوموبیل آلمانی
و زندگی در خانههای بزرگ .کام ً
ال
بد فهمیده اند .مبنای مدرن بودن
در افکار و رفتار است و نه در نوع
مصرف.
ریشــه فلســفی مدرن بودن در
مدنیت است.
ّ
شخص مدرن به تکثّر برداشت و
ِ
اندیشــه معتقد است و نظر خود
را صرفاً یک نظر در میان نظرات
دیگر تلقی میکند.
شــخص مدرن ،متفــاوت بودن
ِ
فکــری انســانها را حــق آنها
شــخص مدرن با دلیل و
میداند.
ِ
 factبا دیگران تعامل می کند نه
تخیالت ،توهمات و شنیدهها.
شــخص مدرن نه اجازه میدهد
ِ
دیگری وارد حریم خصوصی او شود
و نــه در حریم خصوصی دیگران
دخالت میکنــد .اما یک ویژگی
شخص مدرن بسیار تعیین کننده
ِ
در جامعه مدنی و حکومت قانون
است :به محض اینکه پای خود را

از منزل بیرون گذاشت در سطح بسیار روشن و شفاف :انرژی ،عزم،
جامعه برای تمامی شــهروندان ،اراده ،همت ،خواســت و تصمیم
مسئولین و نخبگان سیاسی یک
حقوق انسانی قائل است
تابحال دیدهاید :سرنشــینان یک کشور اســت که جامعه را مدرن
اتوموبیل گران قیمت یک میلیارد میکنــد .اول خودشــان عمــل
تومانــی ،چگونه پوســت میوه ،میکنند و سپس با دقت و جدیّت
دســتمال کاغــذی بر اجرای قوانین نظارت میکنند.
و خاکســتر سیگار نخبگانی که خود قانون را رعایت
بــه بیــرون پرتاب نکنند نمیتوانند از جامعه انتظار
مدنیت داشته باشــند .هنگامی
میکنند؟
ّ
تابحالدیده اید چهار که یک وزیر با رانت زندگی نکند
نفر آهسته با هم در ســپس میتوان انتظار داشت که
عرض یک پیاده رو آحاد مردم با حقوقی که میگیرند
نیــز زندگــی کنند.
قدم می زنند
خوشا به حال مردم،
و گپ میزنند و مانع عبور
مبنای
حکومت و قوه قضائیه
دیگر شهروندان میشوند؟
مدرن
کره جنوبی که وقتی
تابحــال دیده ایــد پیاده
روهــای نزدیــک بــه بودن در
متوجه شدند رئیس
جمهور خالف کرده
رســتورانهای فستفود
افکار
با او برخــورد کردند.
ساعت دوازده شب چگونه
و رفتار
است و نه روحیــات ،افــکار،
مملو از آشغال است؟
خواســتها و پایگاه
آیا تابحالدیده اید رانندهای
در نوع
اجتماعی نخبگان یک
نهدوبله بلکهدر ردیف سوم
مصرف.
کشور ،سرنوشت آن را
پارک کرده و رفته است و
تعیینمیکند.
ترافیــک خیابان را مختل
جامعــه و حکومــت
نموده است؟
ضد مدرن قانون یا مدرن شدن یک تصمیم
صدها رفتار مانند اینها ّ
است .بیعدالتی ،فساد مالی ،رانت،
بودن است.
فکر کردن ،استدالل آوردن ،ورود عــدهای خاص به حوزههای
مؤدب بودن ،احترام گذاشتن ،دولتی و کتمان واقعیتها از جمله
نظیف بــودن ،رعایت حقوق زمینههایی بودند که باعث شدند
دیگران را کــردن ،قانون را تا سیســتم پهلوی دوم علی رغم
رعایت کردن ،منظم بودن ،صد کارهای عمرانی نتواند تداوم پیدا
متر دورتر رفتن ولی درست کند .وقتی جامعه مدرن میشود
پارک کردن ،وظیفه شــناس که دولــت و نخبگان سیاســی
بودن ،مالیــات دادن ،درآمد بخواهند مدرن شــوند و سیستم
بدون زحمت را قبول نکردن ،قانونی را نهادینه کنند .جامعه در
دقیق بودن ،حــرف بیهوده عصر مجازی سریع متوجه میشود
نزدن ،تخریب نکردن ،غیبت که آیا قانون برای همه اســت یا
نکردن ،قانع بــودن ،دورغ عدهای .برای شناخت یک جامعه و
نگفتن ،انتهای صف ایستادن ،حکومت و آیندۀ آن باید اول سراغ
تهمت نــزدن ،وجدان کاری نخبگان سیاســی و درجۀ رعایت
داشتن و صدها اندیشه و رفتار قواعد و قوانین از سوی آنها رفت.
دیگر از مشتقات مدرن بودن آلمان ،ســوئیس ،ژاپن ،سنگاپور،
کرهجنوبی ،کانادا ،نروژ ،ســوئد و
است.
درســت میفرمایید اگر همه این دانمارک نمونههای بارز هســتند.
گونه رفتار کنند کشــور بهشت هیچ اتفاقــی در طبیعت تصادفی
میشــود؛ حتی اگر هفتاد درصد نیست .رعایت قواعد پاسخ میدهد.
این گونــه عمل کننــد ایده آل ثروتمند شــدن در آلمان با قاعده
اســت .ملتها و سرنوشت آنها است و نه رانت .بخش حقوقیدفتر
بــا خصلتهــای اکثریت تعیین صدراعظم آلمان ،مهمترین بخش
میشود .اگر اقلیتی درست رفتار از حاکمیت این کشــور است زیرا
کند فایدهای ندارد.
هر تصمیــم و عملی باید با تأیید
ژاپن ،ژاپن شــده است چون  ۹۵بخــش حقوقی انجام شــود .اگر
بخش حقوقــی غفلت کرد حتی
درصد مدرن رفتار میکنند.
رمــان نویــس روس نمیگوید یک خبرنگار میتواند توجه همه را
دموکراتیــک شــویم بلکه مدرن به نقض قانون جلب کند.
رماننویس روس هــم همین را
شویم:
قانون را رعایت کنیم ،رشوه نگیریم ،میخواهــد .او نمیگوید ثروتمند
به حقوقی که میگیریم قانع باشیم نشــوید بلکه با رعایــت قاعده به
و با رانت صاحب خانه نشویم .بی ثروت برســید و این فرصت برای
دلیل نیست وقتی گفته میشود همه فراهم باشد.
بعضی کشورها در خاورمیانه هنوز نکته علمی آخر:
وارد عصر مدرنیته نشــدهاند؛ چه در تمامی کشــورهایی که مدرن
برســد به دموکراسی که تحمل شدهاند و حکومت قانون تشکیل
اندیشههای متفاوت ،رقابت حزبی و دادهانــد ،نخبــگان سیاســی به
دو لت حداقلی در آن متصور است .لحاظ احساســی ،عقلی ،وجدانی
و تاریخی ،تعلق خاطر عمیقی به
چگونه جوامع مدرن میشوند؟
تاریخ غرب ،آسیا و آمریکای التین کشور ،خاک و وطن دارند.
•
به ما به وضوح پاسخ میدهد.

 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

ﻣﺷﺎور رﺳﻣﯽ ﻣﮭﺎﺟرت و ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ

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

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

(۰۲۱) ۸۵۵۲ ۱۴۸۳

ﺑدون ھﯾﭻ ﭘﯾش ﺷﻣﺎره

دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ و از ﺳﺎﻋت  ۱۹ﺗﺎ  ۲ﺑﺎﻣداد ﺑﮫ وﻗت اﯾران
واﯾﺑر واﺗزآپ اﯾﻣو ﺗﻠﮕرام ۵۱۴ ۵۵۰ ۹۲۰۴

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

www.mariacottone.com

مرکز آموزشی بزرگساالن هایاسکول مونتریال
انگلیسی

بیاموزید  :نامنویسی ترم پائیزی

کالس های انگلیسی مقدماتی :
BASIC ENGLISH COURSES
REGISTRATION: AUGUST 8, 9 & 10, 2017
9:00 A.M. - 11:00 A.M. / 5:00 P.M. - 7:00 P.M.

نامنویسی:
اطالعات
			

COST $100.00 Debit/Credit/Cash - All books and fees included

اطالعات کالس هاCourse information: :
		 A.M. Classes: Monday to Friday
8:45 A.M. - 12:45 P.M.
August 28 to November 30, 2017
P.M. Classes: Monday to Thursday
5:30 P.M. - 9:30 P.M.
August 28 to November 30, 2017

مدارک ضروری:

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

If you were born out of the country, your PASSPORT IS REQUIRED.
ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS (ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
Canadian / Quebec Immigration Documents
Residency Card
Canadian Citizenship Card
ONE OF THE FOLLOWING PROOF OF QUEBEC RESIDENCY
(ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
Medicare Card | Driver's Licence | Hydro bill | Other proof
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آماده شوید!

ا برای ادامه تحصیل وموفقیت در بازار کار

انگلیسیبیاموزید!

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

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

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

چگونه حجاب اجباری را میفروشند؟
مجیدمحمدی

خدا و دســتوراتش باور دارند باید
آن را رعایت کننــد و اگر نکنند
مرتکب گناه شدهاند و همان خدا
آنهــا را به طریقی که صالح بداند
مجازات میکند .خداوند مسلمانان
کجا به تک تک مسلمانان وکالت
داده کــه گناهــکاران را مجازات
کنند؟ جمهوری اسالمی البته همه
گناهان را به جرم تبدیل کرده و در
مقام خدایی نشسته است.
•

میشــود .با چند من سریشم نیز
نمیتوان ایــن توجیه را به علم و
دانش و حفاظت و ســامتی ربط
داد.
•

با تغییر نســل به نظر میآید که
توجیهات گذشته در مورد اجباری
بودن حجاب (ســنت و غیرت)،
گروههایی از زنــان حتی اعضای
«رعایت حقوق دیگران»
خانوادٔه روحانیون و اسالمگرایان
این ســنخ از توجیهــات (ظاهرا)ً
نزدیک به آنها را قانع نمیســازد.
حقوقی برای اعمال حجاب اجباری
از همین جهت دستگاه تبلیغاتی
با زور دولت از شــگفتانگیزترین
حکومت بــه توجیهــات غریب،
آنهاســت چون بــا وقاحت تمام
شگفتانگیز و مغالطهآمیزی برای
حجــاب اجبــاری و نقض حقوق
اعمال حجاب اجباری متمســک
زنان در انتخاب پوشش را با منطق
صدور اشعه
میشود.
ایــن توجیهات را به شــش گروه این توجیه ظاهراً پزشکی را برای آزادی و رعایــت حقــوق دیگران
توجیهــات شــرعی ،پزشــکی ،اصل حجــاب به اولیــن رئیس توجیهمیکند:
اجتماعــی ،جمهــور در جمهوری اســامی «موضوعی که باعث شــده است
روانپزشــکی،
زیباییشناختی و حقوقی میتوان یعنی ابوالحسن بنیصدر نسبت من شخصاً از اجباری بودن حجاب
دستهبندی کرده و مورد انتقاد قرار میدهند .گرچه نویسنده ،خود این حمایت کنم به منطقی بر میگردد
ســخن را از وی شنیده اما وی در بــا محوریت «حقــوق دیگران»
داد.
سالهای اخیر منکر آن شده است .که حتی در لیبرالیسم هم به آن
•
در هر صورت گوینده کمتر از اصل تأکید شده است… بیحجابی… یا
دستــورالهی
ایــن توجیه از جملــه توجیهات سخن اهمیت دارد.
هر اقدامی که باعث شود سعادت
شرعی یا دینی است که هنوز برای بنا بر این دیدگاه ،اشعهای از موی انســانی دیگر از جامعه به خطر
بیفتد یا کانون خانواده تضعیف
بخشهایــی از جامعه که تفاوت زنان ســاطع شده
جمهوری
شود ،ممنوع اســت چرا که
میان اســام (دین غیردولتی) و و مــردان را تحت
اسالمگرایی (دیندولتی) را متوجه تأثیر قرار میدهد اسالمی آزادی نباید «حقوق دیگران»
را سلب کند .پس همانطور
نیســتند کار میکند .روحانیون و آنهــا را از حالت
همه
که حکومت بــه عنوان مثال
شیعه (بجز چند روحانی بسیار نادر عــادی خــارج
کهدر سطوح عالیتردیوانساالری میکند .کسانی که گناهان را وظیفه دارد اجازه ندهد مواد
غذایی آلوده در جامعه توزیع
دینی حضوری ندارند) بر این باورند بخواهند حجاب را به جرم
شود چون ســامت دیگران
که بر اساس دستورات شریعت و اجباری کنند یک تبدیل
لطمه میخورد ،وظیفه دارد
قــرآن حجاب باید توســط همه گزارٔه دیگر یعنی
کرده
اجازه ندهــد ،فضای عمومی
زنان در جامعهای که اکثریت آن مسئولیتدولتدر
را مسلمانان تشــکیل میدهند سالمت جامعه را
جامعه آلوده شود چون سعادت
دیگران لطمه میخورد».
و قدرت نیز به دســت آنان است بدان میافزایند.
اجباری باشد .آنها دستور حجاب روایت دیگر اشعهای برای توجیه
(مدیر مسئول روزنامه خراسان،
را صرفاً متوجه زنان مســلمان و حجاب آن اســت که اشعهای از
خراسان ۲۵ ،تیر)۱۳۹۵
چشــمان مرد ساطع میشود که با ایــن منطق هیــچ حقی باقی
باورمندنمیدانند.
از این جهت حتی غیر مسلمانان تنها حجاب مانع رسیدن آن به زن نمیماند چون همیشــه کسانی
ســاکن و غیر مسلمانان مسافر و میشود .زنان برای حفاظت خود پیدا میشوند که آزادیهای برخی
زنان مسلمانی که به حجاب باور از این اشعه باید خود را بپوشانند .افراد را آلودهکنندٔه فضای جامعه
ندارند باید حجاب را رعایت کنند اجباری شــدن حجاب نیز برای میدانند .از نگاه مسلمانان برخی
و در غیر این صورت باید مجازات اطمینان از حفاظت زنان در برابر از انسانها نجس هستند و نفس
شــوند .از نگاه آنها حجاب چیزی این مخاطره (نگاه سادٔه مردان به وجود آنها آلودهکنندٔه جامعه است
شبیه به ضرورت دین است که در زنان) است .مشــکل این نظر آن و با همین منطــق آنها را از میان
هر صورت باید اعمال شــود و اگر است که اگر این اشعه وجود دارد میبرنــد .این هم حتماً به معنای
حکومت دینی آن را اعمال نکند چرا صورت و دستها و کف پاهای آزادی لیبرال است .هیچ تحقیق
علمی نشــان نمیدهــد تحکیم
حکومتدینی نیست .از این جهت زن میتواند پوشیده نباشد.
نمیگذارند مســلمانی که بدان مشکل دیگر در معرض این اشعه خانواده منوط به حجاب زنان است
اعتقاد ندارد آزاد باشد و به مسیر قرار گرفتن زنــان در برابر مردان مگر آن که خانواده را فقط خانوادٔه
محرم خود است مگر آن که فرض روحانیون و پیروان آنها بدانیم.
خود برود.
اما اگر حجاب زنان دســتور الهی کنیم تنها
اشــعه چشم مردان در •
ٔ
است طبعاً تنها کسانی که به آن مواجهه با زنــان غیرمحرم تولید زیبایی برای پستو

نامنویسیکالسهایروزانه:

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

نامنویسیکالسهایشبـانه:

de 17:00 à 19:15

Inscriptions pour le soir:
les 17, 23 et 31 aout, les 7 et 14 septembre 2017

Session: le 5 septembre au 30 novembre 2017
نامنویسیکالسهایانگلیسیدبیرستان:
Inscriptions pour le secondaire anglais:
les 10, 17, 22 et 30 août de 9:00 à 11:15










Session
:
le
28
août au 1er décembre 2017

Metro

514-337-3856

RENSEIGNEMENTS:
Cote
Vertu
CEA St. Laurent Adult Education Centre
www.slaec.ca
950 Fraser
Pour le secondaire
Ville St. Laurent, Quebec
2405 Place Lafortune O.
H4M 1Z6
Ville St. Laurent,Qc H4M 1A7

ایــن توجیــه ،وجــه ظاهــراً
زیباییشناســانه دارد .این توجیه
برای حجاب (به اضافه قدرت -برای
حجاب اجباری) میگوید زیبایی
زن باید در پس پرده و اختصاصی
باشــد تا بکر و دستنخورده باقی
بماند و مورد سوء استفادٔه دیگران
قرار نگیرد .در این منطق زن نباید
شیء جنسی در خیابان و محیط
کار بلکه باید فقط کاالی جنسی
در اندرونی برای مالکش باشد.
زنان در این منطــق اصوالً باید از
عرصه عمومی حذف شــوند مگر
ٔ
در گونی و پشــت دیوار .البته اگر
سهمی از درآمدهای نفتی به مرد
خانواده برســد نیــازی به کار زن
نیســت و میتوان با شــل کردن
سر کیسه ،زن اندرونی را تا حدی
راضی نگاه داشت.
•
ممــانعت از جتاوز و سوء
استفادهجنسی

این توجیه وجه اجتماعی دارد .بر
اســاس این توجیه هر گونه سوء
استفادٔه جنسی از زنان و دختران
(حتی کودکان شش و هفت ساله)
ناشــی از پوشــیده نبودن آنها و
تحریک شدن مردان است.
برای پیشــگیری از این امر زنان
هم باید حجاب داشــته باشند و
هــم از اختالط با مــردان پرهیز
کنند .اســامگرایان و روحانیون
حکومتی هر گونه تعرض به زنان
را به عدم رعایت حجاب توســط
آنها و اختالطشان با مردان نسبت

میدهند ،چه تجاوز جنســی به
دختــران در یک باغ در اصفهان و
چه سوء استفاده از یکدختر هفت
ساله و کشته شدن وی.
از این نــگاه ،حکومتی که مدعی
است امنترین دولت جهان است و
همه باید امنیت را از آن فرا گیرند،
هیچ مسئولیتی برای امنیت جامعه
احساس نمیکند .در این منطق
همیشه قربانی مالمت میشود و
نه متجاوز.
•
ممانعت از افسردگی و استرس

این توجیه تــاش میکند خود
را علمی و مبتنی بر روانپزشکی
بنمایاند .روزنامهها ،ســایتهای
اینترنتــی و شــبکههای مجازی
حکومتدرایرانبرایتبلیغحجاب
پیوسته این نکات را تکرار میکنند
که «بیحجابی موجب افسردگی
است» یا «بیعفتی افسردگی به
دنبال دارد» یا «افزایش افسردگی
از پیامدهای بیحجابی است».
این گزارهها در برابر سخنان برخی
از مخالفان حجاب گفته میشود
کــه گفتهاند حجاب افســردگی
میآورد .مشــکل طرف قبل آن
است که با این استدالل از اجباری
بودن حجاب دفــاع میکند و نه
اصل آن.
حتی در سمینارهای ظاهراً علمی
(با دعوت از پزشکان حزباللهی)
تربیتشــدگان «دانشــگاههای
اسالمی» میگویند نگاه مردان به
زنان بیحجاب آنها رادچار استرس

میکند:
«دیدن جنس مخالف که پوشش
نامناسبیدارد برای آقایان میتواند
استرسآفرین باشد؛ و برای زنان
نیز شنیدن صدای جنس مخالف
استرسزا است… وقتی فردی
عفاف را رعایت نمیکند خودش را
در معرض استرس قرار میدهد».
(عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات
علوم اعصابدانشگاه بقیةالله ،ایرنا
 ۱۹تیر )۱۳۹۶
این بدین معناست که مردان همه
بیماری جنسیدارند و میخواهند
همه زنان بیحجاب را از آن خود
ٔ
کنند امــا نمیتوانند و به همین
دلیل اســترس میگیرند .بدین
ترتیب تمام امور زیبای عالم را باید
نابود یا پنهان کرد (از ســاختمان
و خودرو و وســایل زیبای خانه تا
گلهای باغها ودریاچهها و کوهها)
چون کســی که آنهــا را میبیند
خواهان مالکیت آنها میشــود و
چون نمیتواند صاحب آنها شود
افسرده یا دچار استرس میشود.
گذشته از این آیا استرس گرفتن
مــردان در برابــر زنان ناشــی از
جداسازی از ســن شش سالگی
نیست؟ آیا وقت آن نرسیده است
بسیجیانی که امروز عنوان دکتر و
پزشک دریافتهاند در باب جوامعی
که نمیشناسند ســکوت پیشه
کنند؟

•

13

www.paivand.ca

 سال  24شماره  10  1330مرداد 1396

PAIVAND: Vol. 24  no.1330  Aug. 01, 2017

آژانس مسافرتی

اقتصـــاد...

سقوط قیمت نفت قطعی است

کشــورهای عضــو اوپــک و بیفزایند تا کسری
تولیدکنندگان نفت سنگین تالش بودجــه خــود را
میکنند با پایین نگهداشتن میزان جبــران کننــد.
تولید نفت خام ،مانع از ســقوط انتظار نمیرود که
بیشتر قیمت نفتدر بازارها شوند .در آینــده نزدیک
اما ایــاالت متحده آمریکا با تولید تحولی در این دور
هر چه بیشــتر نفت برنــت بازار باطل پدید آید.
را اشــباع میکند و به این ترتیب از گزارشهــای
تالش تولیدکننــدگان اوپک به ماهانــهای کــه
جایی نمیرسد :سقوط قیمت نفت کارتلهای نفتی
وزارت انرژی ایاالت متحده
درباره ذخایر نفت
قطعی است.
استخراج نفت
قیمت نفت خام و نفت برنت آمریکا خــام در جهان برنت در آمریکا ،آمریکا اعالم کرده اســت
از چند هفته پیش تاکنون به زیر منتشر میکنند تولیدکنندگاننفت که در ســال  ۲۰۱۷تولید
 ۵۰دالر به ازای هر بشکه رسیده چنین برمیآید سنگین را حتت نفت خام در این کشور در
و از آغاز ســال  ۲۰۱۶در مجموع کــه اوپــک به فشار قرار داده مجموع به  ۴۶۰هزار بشکه
در روز می رسد که  ۸۰هزار
یک پنجم ارزش خود را از دست هدف خود دست
است
بشکه بیشتر از تولید نفت
نیافته است.
داده است.
سه سال پیش در بازارها هر بشکه کشــورهای عضو اوپــک متعهد خام در آمریکا تا دســامبر ۲۰۱۶
نفت خــام بــه  ۱۰۰دالر معامله شدهاند تولید نفت خام را تا اوایل است.
ســال آینده کاهش دهند با این گروه پیرا کهدر زمینه سیاستهای
میشد.
گلدمن ساکس هشدار داده است هدف که مقدار اضافی ذخایر نفت انرژی تحقیق میکند اعالم کرده
که چنانچه ایاالت متحده آمریکا در جهان مصرف شــود و قیمت که ایاالت متحده آمریکا تا ســال
تولید نفــت برنت را کاهش ندهد نفت ثابت بماند .با اینحال ذخایر  ۲۰۲۰جزو  ۱۰کشور صادرکننده
و کشــورهای عضو اوپک نتوانند نفت خام در  ۶ماه گذشته نه تنها نفت در جهان خواهد شد.
چارهای برای مازاد نفت در ذخایر کاهش پیدا نکرده ،بلکه از میانگین تا سه سال آینده تولید نفت برنت
جهانی بیابند قیمت نفت خام باز پنج سال گذشــته هم فراتر رفته در آمریکا به میزان سه برابر سال
 ۲۰۱۶افزایــش پیــدا میکند و
هم کاهش بیشتری پیدا میکند و است.
به  ۴۰دالر به ازای هر بشکه تنزل عامل اصلــی افزایش ذخایر نفت میزان صادرات نفت آمریکا با میزان
خام در جهان کشورهای نیجریه و صادرات نفــت در کویت و امارات
مییابد.
برخــی ناظــران
لیبی هستند .ایندو متحده عربی برابری میکند.
پیشبینی می شود
کشور همراه با ایران عربستان ســعودی که زمانی در
پیشبینی کردهاند
تا پایان سال جاری
کــه تا پایان ســال
از کاهش تولید نفت سایه اقتصاد نفتی درآمد سرشاری
ممکن است قیمت
از فروش نفت به دست میآورد ،در
جاری ممکن است
معافاند.
نفت خام به  ۲۰دالر
اوپک وعــده داده سال گذشته با کسری بودجه ۱۰۰
قیمت نفت خام به
و حتی کمتر از آن
بود که تولید نفت میلیارد دالری مواجه شد و ناگزیر
 ۲۰دالر و حتــی
برسد.
کمتر از آن برسد.
خــام را بــه میزان برای جبران کســری بودجهاش
 ۱.۸میلیون بشکه از ذخایر ارزیاش اســتفاده کرد.
کشــورهای عضــو
اوپک و تولیدکنندگان نفت خام در روز کاهش دهد .اما تولید نفت اقتصاد کشورهای روسیه و ونزوئال
با اقتصاد نفتی تحت فشــار قرار آمریکا که بــه توافق اوپک پایبند و نیجریه نیز از کاهش قیمت نفت
دارنــد .آنها ناگزیرنــد با کاهش نیست ،در همان حال  ۱۰درصد آسیبمیبیند.
قیمت نفت ،بــر تولید نفت خام افزایش پیدا کرده است.
•

 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

دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی ) (CIVILو شرعی
شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

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

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

مشاور امالک در مونتریال

مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال

Maison de Voyages

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732

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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شایسته الهامی (مونترال)

دیدگـــــاه...

مرکزگردهمایی
فارسی زبانان
دعوت به همفکری

سرنوشتافرادمتهمبهفساد،درکشورهائیکهظاهراً
دموکراسیآنجاحاکماست،بهکجامیانجامد؟

در خبرهای روزانه از فســاد
بلندپایگان می شــنویم .این
مســئله تنها به اینجا محدود
نمیشــود .در تمام دنیا اتفاق
می افتد .اینکه عاقبت این افراد
به کجا می رســد به مراحل
دادگاهی طوالنی بستگی دارد.
در نتیجه بسیاری با گذشت
زمان اصل موضوع را فراموش
می کنند.
در برنامه خبر  ، CTVهجدهم
ژوئیه از مایکل اپلبام Micheal
 Applebaumشــهردار سابق
مونتریال خبر جدیدی پخش
شد مبنی براینکه شهرداری
از او خواسته است ،مبلغ 160
هــزار دالری را که "به عنوان
ترک یا انتقال از شــغل" در
ســال  2013دریافــت کرده
است ،به شهرداری بازگرداند.
اما وی این درخواست را قبول
نکرده است.
در نظرســنجی همان
برنامه در ایــن رابطه
سئوالی شد و آن اینکه:
«آیــا شــهرداری باید
اپلبــام را مجبــور به
برگردانــدن این پول
بکند و یا نه؟»
 82درصد جواب مثبت
و  18درصد رای منفی
داده بودنــد .مردم در
مصاحبه میگفتند ،چون او مرتکب
جرم شده ،باید پول را برگرداند.
برای درک مسئله ،مختصری به
پس زمینه ماجرای اپلبام ،از پنج
ســال پیش به این طرف اشــاره
میکنم.
تمامی مطالب از روی گزارش ها و
اخبار کوتاهدو روزنامه مترو و  24از
چند ماه پیش جمع آوری و تهیه
شده است.
در نوامبــر  2012مایکل اپلبام به
طور موقت بجای میشل ترامبله،
شهردار مونتریال انتخاب شد.
یادتان باشــد یکی از دالئلی که
باعث هیاهو و جنجال و در نتیجه
کناره گیری میشــل ترامبله شد،
سوء استفاده در مسئله کنتورهای
آب بود ،اپلبــام تا ژوئن  2013به
عنوان شهردار باقی ماند ،تا اینکه
به جرم گرفتن رشوه و فساد اداری
متهم و سپسدستگیر شد.
او در دادگاه به چهارده مورد :رشوه،
فساد اداری ،تقلب ،توطئه و سوء
استفاده از اعتماد مردم متهم شد.
این جرائم در ســال های 2006
تــا  2011و در زمانی اتفاق افتاده
که او شــهردار کوت د نژ Cote -
des –Neiges –Notre –Dame
 – Graceبــوده و آنطور که گفته

اند ،در مقابل انجام کارهائی برای
گروهی دو بار رشــوه پنجاه هزار
دالری دریافت کرده اســت .البته
او در دادگاه اعــام کرد که مقصر

نیست.
در اواســط
فوریه 2017
از چهــارده
مورد اتهامی در هشت مورد متهم
شناخته شد .او بعد از محکومیت
اجازه کار خود را از دست داد.
در دادگاه دوم آوریل با وجود این
که خود او در دادگاه ساکت است
ولی پسر 24ساله او حرف میزند.
پســرش می گوید :در این مدت
خنده او را ندیده و حتی دیده است
که او گریه می کند.
اپلبام سه ســال است که در یک
شرکت معامالت ملکی کار کرده
ولی مشتری زیادی نداشته است.
در دادگاه از دو سال محکومیت او
صحبت میشود .ولی در دادگاه دوم
آوریل او به یک سال زندان محکوم
می شود.
در خبر هفتــم ژوئن یعنی هفت
هفته پیش گزارش شد که مایکل
اپلبام پنجاه و چهار ساله بعد از دو
ماه از زندان آزاد شده است .از زمان
دستگیری تا محکومیت و زندانی
شدن چهار سال طول می کشد.
در اینجا این سئوال پیش می آید
که چرا شهرداری در همان زمان
محکومیت اپلبــام او را مجبور به
برگشت این مبلغ نکرده بود.
از این مــوارد در میان کارمندان
ســطح باالی شــهرداری و سایر
ادارات دولتی زیاد اســت .با دنبال
کردن آنها مــی بینیم هر کدام از
آنها حتی اگر محکومیت شان به
اثبات برسد هیچ اتفاقی نمی افتد با
گذراندن مدت کوتاهیدر زندان به

مدرسه دهخدا

زندگی قبلی خود برمی گردند.
مدتها پیــش در مجله مک
لین مطلبی در رابطه با فساد
اداری در کبک چاپ شد ،که
خیلی سر و صدا کرد .مدتیدر
برنامه  Power & Pliticsسی
بی سی مهمانها بحث کردند
و بعد صحبت ها تمام شــد و
یا حداقل من نتوانستم دنبال
کنم.
مثال ها زیاد است ولیدر اینجا
به موضوع و محکومیتدیگری
اشاره می کنم و امیدوارم که
در نوشته های بعدی باز موارد
بیشتری را توضیح بدهم .تا با
مسایلی کهدر جامعه خودمان
می گذرد ،آگاهی پیدا کنیم.
 : Gilles Deguireدر ژانویــه
 2016ژیل دوگویر شــهردار
شــمال مونتریــال متهم به
تجاوز جنســی به یک دختر
زیر شــانزده سال شد .او قب ً
ال
پلیس بــوده و در تحقیقات
جنائی مجبور به کناره گیری
از کارش شد.
یک ســال بعد در دســامبر
 2016ژیــل دوگویر اعتراف
می کند که به مدت دو ســال
تماس جنسی با یک دختر برقرار
کرده که در آن زمان بین سیزده
و پانزده ساله بوده است .این اتهام،
اول در دادگاه جنائــی مطرح می
شود و ســپس با یک بازبینی به
درجه پائین تــر تقلیل پیدا می
کند .اگر اتهام قطعی شــود او به
سه ماه زندان محکوم خواهد شد.
او در حال حاضر آزاد اســت .ولی
در دادگاه ماه مارس نتیجه معلوم
خواهد شد.
دوم ماه می امسال در خبرها اعالم
می شــود که "کمیسیون آزادی
های مشروط کبک" خطر تکرار
جرم تجاوز جنســی و خشونت را
در "حد ضعیف" اعالم کرده است.
ژیل دوگویر در آخر ماه آوریل بعد
از یک ماه زندانی شدن آزاد شده
است .آزادی او مشروط اعالم شده
است.
همانطور که در باال نوشــتم ،این
مسائل تنها اختصاص به کبک و
جامعه ما نــدارد .هفته آخر ژوئن
امســال در خبرها ،یک کاردینال
هفتاد و شــش ساله استرالیائی با
نام  George Pellکه در رده سوم
از مشاوران پاپ قرار دارد ،متهم به
تجاوز جنسی شد .وی روز بیست
و ششــم ژوئیه در دادگاه ملبورن
حاضر شد.
سرنوشت این افراد در کشورهائی
که ظاهراً دموکراسی حاکم است،
به کجا می انجامد؟ آیا نظیر همان
افرادی نیســت که در کشورهای
عقب نگهداشته شده می بینیم؟
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کنسرت «تار و پود»:

ستایش عشق ،به عنوان اساس هستی
به گزارش مسئول هنرى بنياد
سخن آزاد« ،تار و پود» عنوان تازه
ترین اثر حمید متبسم آهنگساز
موسیقی ایرانی است که هفدهم
ماه سپتامبر با خوانندگى مهديه
محمدخانى در مونترآل به اجرا
در خواهد آمد.
این اثر بر اساس داستان عاشقانه
خسرو و شیرین نظامی گنجوی
ساختهشــده اســت 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 است این
بار در چهار شهر كانادا به ترتيب:
اتاوا  /مونترال  /تورنتو /و واترلو این
اثر را به اجرا دربیاورد.
سمیرا گلباز ،نوازنده سه تار ،بهار
مدیــری ،نوازنده قیچــک آلتو،
ارسالن علیزاده نوازنده بربت و بهنام
معصومی نوازنده سازهای کوبهای،
اعضای گروه را به سرپرســتی و
آهنگسازی حمید متبسم نوازنده
ســه تــار و خوانندگــی مهديه

محمدخانى تشکیل میدهند. .
«تــار و پــود اقتباســی آزاد و
موسیقایی است از منظوم ه عاشقانه
خسرو و شیرین اثر نظامی گنجوی
شاعر بزرگ قرن شش هجری (۱۲
و  ۱۳میالدی).
خسرو و شــیرین شرح عشق و
دلدادگی و ماجراهای دو شاهزاده
کهن مشرق زمین ،یعنی خسرو
پرویز ،فرزند هرمز چهارم امپراطور
ایران و شیرین شاهدخت ارمنستان
است.

هرچه داستان نظامی شرح
دلدادگی و عشقی 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 نه از تغییر
اشعار وداستان ،که از گزینش
خاصش از منظومهی نظامی
به دست میآید.
پایان «تــار و پود»
آغــاز و ِ
ستایش عشق است بهعنوان کانون
اساس هســتی؛ گوهری که به
و ِ
گفت ه نظامی تنها با اندیشه عمیق
میتوان به اهمیتش پی بُرد.
پس از چنین دیباچهای ،متبسم
عشــق خســرو و شیرین
به آغاز
ِ
میپردازد.
بنياد ســخن آزاد با افتخار شما را
به شــركت در ايــن برنامه زيبا و
فراموش نشدنى ،دعوت مى كند.
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کبـــک...

راه و رسم انگلیسی زبان بودن در جامعه

جشــن ملی کبک نــه تنها یک
جشــن بزرگ و بهانــه ای برای
بزرگداشت پیوند اقلیت انگلیسی
با اکثریت فرانسوی زبان این ایالت
است ،بلکه بهانه ای است تا جامعه
ی انگلیسی زبان به این موضوع به
شکلی عمیق تر بپردازند .هنگامی
که فرانســوی زبان ها بقا و البته
شــکوفایی زبان خــود را در یک
قلمرو انگلیسی جشن میگیرند،
به انگلیســی زبانها یادآوری می
شود که جامعه ی آنها همچنان با
چالشی جدی روبرو است.
طی هفته های اخیر ،دولت کبک
از اهالی انگلیسی زبان خود به گونه
ای گرم و صمیمی استقبال کرده
است .بارز ترین آن اعالم طرح تازه
ی نخســت وزیر ،فیلیپ کویار،
برای ایجاد یک دبیرخانه ی جدید
برای رســیدگی به مسائل اقلیت
ها بوده اســت؛ به نظر می رســد
اجرای این طرح تازه ،در مقایسه با
داشتن فقط یک مسوول رابط در
دفتر کار نخست وزیر ،به اقلیت ها
کمک بیشتری خواهد کرد .کویار
همچنین از پیشــنهاد اختصاص

یکــی از وزیران کابینــه به امور
انگلیسی زبان ها استقبال میکند.
پیش از این ،نخست وزیر کبک این
طرح را بهدلیل آنکه انگلیسی زبان
ها نیز بخشی از اهالی استان کبک
بوده و نیاز به یک وزیر مخصوص
ندارند ،رد کرد .هرچند این تصمیم
با هدفی مثبت اتخاذ شد اما حقوق
و منافع قابل توجه این جامعه در
آن نادیده گرفته می شد .او باید به
وضوح اذعان کند که سازماندهی
گســترده ی مجدد مراقبت های
بهداشتی درمانی( )10 Billمنجر
به آسیب های جانبی به استقالل
نهادها در جامعه ی انگلیسی زبان
می شود.
در محتوای نظام نامه سیاســی
جدیددولت کهدر زبان انگلیسی با
عنوان Quebecers, Our Way of
 Being Canadianنوشــته شده
از کلماتی دوســتانه برای جامعه
ی انگلیسی که ریشه هایی عمیق
در این ســرزمین داشته و بخش
جدایــی ناپذیــری از خانواده ی
کبک هستند ،استفاده شده است.
نگران کننده این است که حقوق
برابر اقلیت انگلیسی زباندر کبک
-در مقایسه با اقلیت فرانسوی زبان

در دیگر بخش های کانادا -نادیده
گرفته می شــود .البته وقتی که
سیاست های قدیمی کبک را در
این راســتا در نظر بگیریم ،جای
تعجبــی ندارد؛ تنها یــادآور این
واقعیت اســت که عشق چندانی
باقی نمانده.
دولت کویار بــه وجود معضالت
مربوط به اقلیت انگلیســی زبان
خارج از مونترال معترف اســت؛
جایی که خطر کاهش جمعیت از
میان رفتن نهادهای این جامعه را
تهدید می کنند .امید بر آن است
کهدبیرخانه ی جدید نیاز به حفظ
خدمات ،بویژه خدمات بهداشتی
در این منطقه را در دســتور کار
خود قرار دهد.
آدم های بدبین خواهند گفت که
ما در دوره ی پیــش از انتخابات
هســتیم و لیبرال هــا در تالش
هســتند تا پایگاه خــود را حفظ
کنند .شــاید اینطور باشد .اما ،ما
هنوز هدیه ی آنها را می پذیریم.
برای بســیاری از اقلیت ها ،حفظ
هویت و ایفای نقشــی عمده در
جامعه ی بزرگ تر اهدافی دوگانه
هستند و نمی بایست با یکدیگر
در تعــارض باشــند .انگلیســی
زبانهای کبک هر چه بیشتر خود
را با فرهنــگ اکثریت وفق داده و
مشارکت ما_ چه در گذشته و چه
در حال_ در هر دوره ای مشــهود
است.
در عیــن حال ،دفــاع از منافع و
تضمین ســرزندگی این جامعه
همچنان یک ضرورت است
سرمقاله گازت مونتریال 23 :جون
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خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

Tel.: 514-777-3604

پخــتروز
>> ساعات کار:

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

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

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

Courtier Immobilier Agréé

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

Email : info@masoudnasr.com

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

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

علیـرضا فخـاریان

Re-Mi

514-996-1620
3333 Cavendish, #285

Re-Mi

کلینیکپارامدیکال:بامدیریتدکترتینافرشادگهر

Clinique paramedical
)plein Sante (de Montreal

!High quality, Canadian-made women’s clothing for sale
…Guaranteed exceptional prices
Open to the public SATURDAYS 9:00 AM to 2:00 PM
111 CHABANEL ST. W. SUITE 501
MONTREAL QC H2N1C8

کیفیتعالی،
بهای مناسب

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

حراج پوشاک بانوان
باکیفیتعالی،
باقیمتباورنکردنی
و برترین سرویس
در خدمت هموطنان عزیز

نان سنگک

GESTION FINANCIERE LOYALE

اجنام کلیه امور ساختمانی

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

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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کلیسایاجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

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

ance Church:
220 Hyman,
DDO
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حتول «برادران قاچاقچی» و «دولت با تفنگ»
			 به یک هیوالی همه کاره
مجیدمحمدی

اکثر فرماندهان ســپاه و نیروهای
نزدیک به این نهاد تخم مرخهای
خود را در انتخابات  ۹۶در ســبد
قالیباف و رئیســی گذاشتند .بعد
از عدم موفقیت در کســب قوهی
مجریه ،تنش میان فرماندهان سپاه
و دولت روحانی باال گرفته اســت.
این تنش را هم در موضوعاتی مثل
قراردادهای نفتی (با دادن تریبون
یک ســاعته تلویزیون حکومتی
به یکی از فرماندهان ســپاه برای
نقــد قــرارداد با توتــال) ،هم در
موضوع قاچاق کاال و هم در انواع
فعالیتهای اقتصادی و اصوال نقش
ســپاه در اقتصاد کشور می توان
مشــاهده کرد .سپاهیان هر گونه
عدم سهم گیری مورد نظر یا تالش
برای محدود کردن حیط ه فعالیت
اقتصادی این نهاد را به "تضعیف
سپاه" تعبیر می کنند .سپاه با این
رویکرد به چه سمتی حرکت کرده
است؟
•

نهادی با اشتهای سیری ناپذیر
قدرت

سپاه پاســداران انقالب اسالمی
امروز بعد از دیوانساالری دینی به
قدرتمندترین نهاد از حیث میزان
نفوذ و تاثیر گذاری در سیاستها
(خارجی ،اقتصــادی ،فرهنگی و
اجتماعی) در ایران تبدیل شــده
اســت .این نهاد برنامههای اتمی
و موشــکی ،مدیریــت مداخالت
خارجی (در منطقهی خاورمیانه از
افغانستان تا سوریه و عراق و لبنان
و از بحرین تا یمن از طریق سپاه
قدس) ،سازمان سرکوب (اطالعات
سپاه) ،ارسال پارازیت به ماهوارهها،
حفاظت از مقامات (که نوعی قرار
گرفتن شیشهی عمر آنهادردست
سپاه است) ،پروژههای باالی صد
میلیون دالری کشور (محمد علی
جعفری ،خبر آنالین  ۲اردیبهشت
 ،)۱۳۹۰پرهزینهتریــن تریــن
خبرگزاریها و نهادهای تبلیغاتی
(مثــل خبرگزاریهــای فارس و
تسنیم و موسسه ی اوج) و بخش
قابل توجهــی از خدمات عمومی
مثل تلفن همراه را در اختیار دارد.
دستگاه قضایی ،وزارت اطالعات،
نیروی انتظامی ،رادیو و تلویزیون
دولتــی و بنیاد مســتضعفان یا

تحت نفوذ سپاه هستند یا توسط گسترشدادهاند.
پاســداران سابق و الحق اداره می •
شــوند .در امری از امور کشــور اشغال حیط ه اجتماعی
نیســت که ردپای سپاه مشاهده بر اساس قرارداد منعقد شده میان
نشود ،از مسجد سازی (مشارکت ســپاه و کمیته امداد قرار اســت
سپاه در ســاخت  ۷۷۰۰مسجد ،سپاه پاســداران به تهیه جهیزیه
ایرنا  ۹خــرداد  )۱۳۹۳و ادارهی مددجویان نیز ورود کند( .تسنیم ۷
بیمارستان (از جمله خاتم االنبیا) و آذر  )۱۳۹۵فرمانده سپاه پاسداران
دانشگاه (امام حسین) و مدرسهی در نمایشــی که از سوی همهی
اختصاصی (دبیرستانهای سپاهدر دســتگاههای تبلیغاتی جمهوری
سراسر کشور) تا برگزاری تظاهرات اسالمی پوشش داده شد  ۴۹خانه
حکومتی و ادارهی اسکله ،از قاچاق را در قلع ه ســیمون اسالمشهر به
کاال تا تعیین ســفرا (مثل تعیین روســتاییان این منطقه اهدا کرد
ایرج مســجدی ســرتیپ سپاه و (فارس و روزنامهها و ســایتهای
مشاور قاسم ســلیمانی به عنوان دولتی و شــبه دولتــی ۲۲ ،دی
سفیر ایران در عراق) ،و از اسکان .)۱۳۹۵
بازنشستگان خوددر بناهای میراث این مراســم بــه خوبی یــادآور
فرهنگی تا مدیریت ورزش کشور .کمکهایی است که سازمانهای
سپاه با وارد شدن به بازار مالی در مافیایــی بــه روســتاییان و
کمتر شــرکت بزرگی است که به شهرنشینان محروم در کنار دیگر
طور مستقیم یا غیر مستقیم سهام فعالیتهــای غیرقانونی خود می
نداشته و از این طریق نفوذ خود را کنند .این آخرین گام از گامهای
ســپاه پاســداران برای تبدیل به
اعمال نکند.
تنها نهادهایی که به تمامه به اشغال مافیایی است که نهادهای معمول
سپاه درنیامدهاند ،دولت و مجلس نمی توانند با آن به مقابله یا رقابت
هستند که آنها نیز برخالف منویات بپردازند.
فرماندهان سپاه عمل نمی کنند؛ ایــن موضــوع را اگــر در کنــار
که اگــر چنین کنند هواپیماهای دسترسی سپاه به هر گونه سالح
سپاه در روز بازگشایی یک پروژه در کشــور ،درگیری آن در قاچاق
(فرودگاه جدید تهران) به پرواز در از جملــه قاچاق مواد مخدر طبق
می آیند یا برای آنها پرونده سازی برخی از گزارش ها ،پولشویی در
حد میلیاردها دالر ،سرکوب هر که
می شود.
هدف مهندســی انتخابــات باال بخواهند و سازمان میلشیایی آن
بردن ســهم نزدیکان ســپاه در قرار دهیم ما را به یاد سازمانهای
دولت (اعضای کابینــه ،معاونان مافیایی مــواد مخدر در آمریکای
وزرا ،مدیــران کل ،اســتانداران و التین مثل مافیای پابلو اسکوباردر
فرمانداران) و مجلس بوده است.
شهر ِمدِیین کلمبیا می اندازد.
بسط حوزه نفوذ سپاه و در اختیار اســکوبار در کنار شبکهی توزیع
گرفتن امکانات کشــور از سوی مواد مخدر خود در قارهی امریکا
ســپاه تمامی نداشته است .روزی در برنامهها و خدمات اجتماعی نیز
نیست که خبری از این بسط حوزه حضوری فعال داشت تا حدی که
نفوذ و شکایت از آن شنیده نشود .حمایت اقشاری از فقرا و بیکاران را
ســپاه در کنار دســت اندازی به در پشت سر خود داشت .سپاه در
قدرت سیاسی و اقتصاد کشور به فضای اجتماعی خود را به عنوان
حوزههای فرهنگی و اجتماعی نیز جنگجوی عدالت اجتماعی معرفی
از آغاز ورود کرده و اکنون در حال می کند امــا در فضای اقتصادی
مشغول تاراج منابع کشور با اتکا به
بسط این حوزههاست.
روحانیون و دستگاه رهبری چون قدرت نظامی و امنیتی است.
در میان اقشار دیگر جامعه پایگاه •
قدرتمند و قابل اتکایی ندارند ،هر قرارداد اجتماعی مافیـایی
روز به این نهاد برای تداوم حکومت سپاه پاسداران همیشهدر چارچوب
وابسته تر شده و سپاهیان با علم به روش کاسترویی حکومت عمل می
این ضعف قــدرت و ثروت خود را کرده است:
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عا دارید  -همچنین
 اگر احتیاج به د
«زندگی مسیح» و
برای دریافت فیلم
سیحی (رایگان) -
جزوات م
ن ما متاس بگیرید:
با تلف

) 514-999-5168

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.

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG,

Tel.: 514-481-0671

دادن برخی خدمــات اجتماعی
(مثل بهداشت و آموزش و امکانات
ورزشــی در برخی مناطق فقیر)
به ازای واگذاری آزادی ،زندگی و
دمکراسی ،گویی نمی توان اینها را
در کنار هم داشت.
این روش با پولدار تر شــدن سپاه
و دسترســی آن به انواع منابع و
سهم گیری از آنها با قوت بیشتری
در ایران دنبال می شود .سپاه در
مناطق روستایی مدرسه می سازد
و این کار تحت عنوان محرومیت
زدایی انجام می شود( .کیهان ۱۳
تیر )۱۳۹۶
این فعالیت معطوف بوده است بر
خرید وفاداری به سپاه و بازگشت
ناپذیر کردن بســط حوزهی نفوذ
سیاســی و اقتصادی این نهاد در
کنار کاهش مخالفت با فربه شدن
آن.
در یکی دو سال گذشته کسانی که
با تحریم سپاه از سوی دول غربی
مخالفت می کنند ،استداللشــان
این است که صدها هزار نفر کارمند
سپاه و قرارگاهها و شرکتهای آن
هســتند و تحریم این نهاد یعنی
مخدوش شدن معیشت آنها .سپاه
دقیقا به همین علت در حال بسط
حوزه نفوذ اقتصادی خود است تا
کســانی که به خطرات بسط این
هیوال برای اقتصاد و سیاســت در
ایران وقوف ندارند به همین گونه
استداللها برای عدم تضعیف آن
رو کنند.
ســپاه در چهار دهــهی اخیر در
تالش برای تجســم بخشیدن به
نوعی قــرارداد اجتماعی در ایران

بوده است:

"با مـــا کار کنید تا زندگی تان
تامین شود؛ بـــا ما کار نکنید
نابود می شوید".

•

پاکسازی زندگی خصوصی و
مهندسیفرهنگی

وقتی معاون ســتاد کل نیروهای
مســلح در مورد نظام هنجاری و
ارزشهای خانوادگی و دستکاری
حکومت در آنها سخن می گوید
آژیرهای تمامیت خواهی و دخالت
ســران مافیا در زندگی خصوصی
افراد به صدا در می آید:
"رها شدگی فرهنگی خانواده را به
عنوان هسته اصلی جامعه تهدید
میکند".
(ایلنا  ۱۷تیر )۱۳۹۶
نظامیانی که از سالمت فرهنگی
و اخــاق اجتماعی ســخن می
گویند در واقع دارند از مداخلهی
مدام حکومت پلیسی در زندگی
خصوصی مردمدفاع می کنند .آنها
در این عرصه احساس می کنند که
به اندازهی الزم پیش نرفتهاند:
"سالمت فرهنگ و اعتالی اخالق
جامعه بــا دو تهدید روبروســت
که چنانچه به طــور عاجل ،رفع
تهدید صورت نگیــرد ،معضالت
زیادی را در پس خواهد داشــت
که عبارتند از انفعال گســترده در
عرصه مدیریت فرهنگ کشــور و
دیگری تالش فوقالعاده و مدیریت
شده دشــمنان با هدف استحاله
فرهنگی ...براســاس آموزههای
اســام عزیز ،مدیریــت فرهنگ،
یک اصل اساسی است که هرگونه

کوتاهی نســبت بــه آن ممکن
اســت عوارض غیرقابل جبران به
همراه داشته باشــد و حاکمیت
به طور مســتقیم مسئولیت دارد
آن را کنتــرل و مدیریت کند و به
شدت از مرزهای عقیدتی ،فکری،
اندیشــهای ،هنجارهــا ،رفتارها،
نقشهــا ،نمادهــاف خلقیات و
ذاتیات جامعه مبتنی بر اسالم ناب،
پاسداری کند و با موارد ناسازگار،
قاطعانــه برخــورد و آنها را دفع
نماید(".همانجا)
نظامیان تمامیت خواه و اقتدارگرا
نه نگران امنیت جامعه بلکه نگران
تغییرات اجتماعی و نسلی هستند:
"متاسفانه در شرایط امروز اینگونه
عمل نمیشود و همین امر سبب
شده تغییرات اجتماعی و تغییرات
نسلی ،خارج از کنترلهای تجربه
شده حتی سایر جوامع پیشرفته
دچار رهاشدگی بشوند( ".همانجا)
***
ســپاهیان روزی همدیگر را برادر
خطاب می کردند .امروز ســپاه به
یکــی از "بـرادران بزرگ" مردم
ایران تبدیل شده است .سپاه وانمود
می کند که انواع سالحها را خود
می ســازد -در حالی که همه آنها
از کرهی شمالی و چین و روسیه
وارد می شوند -اماآنچه سپاه در آن
تخصص یافته ادارهی کارخانههای
حقیقت ســازی ،فرهنگ سازی،
عدالت ســازی و معنویت سازی
است( .رادیوفردا)
•
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تفاوت حکم قاری قرآن متجاوز در ترکیه و در ایران

`حکم معلم قرآن متجاوز به پسران
قرآنآموز در ترکیه صادر شد۲۰۳ :
سال و  ۱۷۱ماه و  ۴۵روز زندان
---------------این خبر ،پروندهی قاری معروف
بیت رهبر ایــران را به یاد همهی
ایرانیــان مــیآورد .پروندهای که
دستگاه قضایی جمهوری اسالمی
آن را بست و بجای محکوم کردن
مجــرم ،برخی از کــودکان مورد
تجاوز قرارگرفته را زندانی کرد!
ایــن معلم قرآن ترکیــهای ،تنها
به مــدت  ۱۳ماه یعنــی از ژوئن

 ۲۰۱۵تا ماه ژوئیه  ۲۰۱۶در این
مدرسه قرآن فعالیت داشت و در
طی همین مدت بــه  ۹کودک و
نوجوان قرآن آموز تجاوز جنسی
کرده است.
دادگاهی در اســتان "گی ِرسون"
ترکیه به پرونــده جنجالی تجاوز
جنســی به  ۹کــودک و نوجوان
قرآن آموز  ۹تا  ۱۳ساله رسیدگی
و متهم پرونده را به بیش از ۲۰۰
سال زندان محکوم کرد.
به گزارش سی ان ان ترک ،متهم
این پرونده کــه "خلیل ابراهیم"

نام دارد و یک کارآموز مفتیگری
بوده است با احراز جرم تجاوز به ۸
کودک  ۹تا  ۱۳ســاله در مجموع
به  ۲۰۳سال و  ۱۷۱ماه و  ۴۵روز
زندان محکوم شد.
دادگاه رســیدگی به مــورد نهم
پرونده را به دادگاه دیگری موکول
کرده است و در صورت رسیدگی
و صدور حکم نهایی ممکن است
مدت زمان زنــدان فرد متهم به
تجاوز افزایش یابد.
این پرونده از زمان مطرح شــدن
در تابستان سال گذشته جنجال

زیــادی به پا کــرد و در
ماه آگوست سال گذشته
متهم اصلی آندستگیر و
روانه زندان شد.
گفتنــی اســت متهم
پرونده از کمک معلمان
تدریس قرآن در مدرسه
شــبانه روزی پســرانه
آموزش قرآن در شــهر
کوچــک " آلوجــرا" در
اســتان گیرسون ترکیه
بوده است .او هم کارمند
شــهرداری بوده و هم به
منظور گذرانــدن دوره
الزم برای کسب مقام مفتی گری و

(514)585-2029

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

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

6195 St-Jacques H4B 1T7

«منــوی رســتوران آنیکس»

17

امامت جماعت می بایست  ۵سال می پرداخته است( .شهروندیار)
در مدرسه قرآن به تدریس قرآن
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شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC

PAIVAND: Vol. 24  no.1330  Aug. 01, 2017

آیا نرخ سود سپرده بانکی و وام
کاهش خواهد یافت؟
احمد علوی

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

info@loadextransport.com

نرخ ها
برا ی ویژه
ی
با اضافه
ر
هوایی
م
ا
س فران
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نرخ بهره ســپردهها و همچنین
تسهیالت بانکی نقش مهمی در
تنظیم و مدیریت روابط اقتصادی
بازی می کنند.
بهره بانکــی هزینــه بکارگیری
ســرمایه در چارچوب یک اقتصاد
معین است.
طبیعی است کاهش سود بانکی به
معنای کاهش هزینه سرمایه بوده
و مشوق سرمایه گذاری ،اخذ وام ،و
مصرف می باشد.

فرایند رشــد اقتصادی کاهش
نرخ بهره است.
درهمین راســتا ،نــرخ باالی
ســود بانکی و تســهیالت در
ســالهای اخیر یکــی از موانع
رونق اقتصادی تلقی می شود و
علیرغم اقدامات بانک مرکزی و
دولت -در مقیاس بین المللی-
بسیار باالست.
بنابراین یکی از شرطهای افزایش اینک اما محمدرضا حســینزاده
ســرمایه گذاری ،مصرف ،تولید و رئیس شورای هماهنگی بانکهای
خروج از رکود و ســرعت دادن به دولتــی مــی گویــد« :مطابق با
سیاستهای دولت ،قرار است نرخ
سود بانکی به تدریج کاهش یابد...
نرخ بهره بانکی بــه طور قطع به
کمتر از ۱۵درصد کاهش خواهد
یافــت ...بانکهای دولتی تصمیم
گرفتند که نرخها را پایین بیاورند».
البتــه بانک های ایــران پیش از
این هم بارها
کاهش سود طی توافقی با
بانکی مشوق بانک مرکزی
سرمایهگذاری ،د ا شــتند ،
اخذ وام ،و قــرار بود نرخ
مصرف است .بهره بانکی را
کاهش دهند
اما غالب آنها توافــق را دور زده و
پرداخت نرخهای باال به سپردها را
ادامه دادند تا قدرت رقابت خود را
باال برده و نقدینگی خود را افزایش
دهند؛ بــه همین دلیــل توافق
پیشین اجرائی نشد.
عوامل گوناگونی با نرخ بهره پیوند
خورده است.

نرخ تورم ،ریســکهای سیاسی و
اقتصادی کشور ،رقابت و کارآمدی
بازار سرمایه و تسهیالت ،نرخ رشد
اقتصادی و نرخ ارز از جمله عواملی
هستند که در شــرایط گوناگون
اقتصادی ،هریک دارای تاثیری بر
نرخ بهره هر کشــور بوده و از آن
تاثیر می پذیرند.
همزمان نبایــد فراموش کرد که
شبکه بانکی ایران رقابتی ،پاسخگو،
کارآمد نبوده و شفاف نیست و از
فساد رنج میبرد .به همین دلیل
افراد ذی نفوذ میتوانند با حداقلی
از ضمانت با نرخ بهره مناســب از
امکانات بانکی اســتفاده کنند و
بســیاری از مقررات را دور بزنند،
همزمان بسیاری از تولید کنندگان
خرد و متوسط برای دریافت وام در
مضیقههستند.
شبکه
•
چرا نرخ بهره
باید کاهش
یابد؟

بانکی
ایران
رقابتی،
پاسخگو،
کارآمد
نبوده و
نیست و از
فساد رجن
می برد.

دالیلگوناگونی
ضرورت کاهش
نــرخ ســود
بانکی-سپردهها
و طبیعتــا
تســهیالت و
وام -در ایران را
توضیح میدهد.
نخســت اینکه با توجه به کاهش
تورم ،نرخ سود سپرده و تسهیالت
باال دیگر توجیهــی ندارد .در غیر
این صورت ،تفــاوت میان تورم و
{>> ادامه در صفحه}32 :
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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



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک
شهر
مرکز
در





















جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیا










 

 







جراح دندانپزشک
دکتر مهری حیدری









دانا
مظفری 


مهبد







 
دندانپزشک
جراح
دکتر

 6سالگی
-

louis
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Dr. Mehri Heidari D.M.D.

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.

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






















 

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

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


e
عقل
دندانهای
جراحی
و
کشیدن

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











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

Dr. Abed G Kahwati
CEREC AC Bluecam 
 GYNÉCOLOGUE:

























 
















 













 Root Canal






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






















کلیه
قبول


















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











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






















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

















W



www.ismapquebec.com


R
U

انستیتوعالیپزشکیمکملوبهداشت

L’Institut Supérieur de Médecine Alternative et Podothérapie

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

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

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

بزودی گشایش می یابد :کلینیک پارامدیکال :با مدیریت دکتر تینا فرشادگهر

Clinique paramedical
)plein Sante (de Montreal
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آمریکا ،سپاه پاسداران و
سرنوشت «برجام»

فریدون خاوند کیلومتری اطراف ایران جمع آوری به سپاه زیر تحریم آمریکا هستند
و این خود یکی از عوامل احتیاط
(تحلیلگراقتصادی) کند».
4مــرداد :طرح تــازه تحریمهای روزنامه «کیهان» چاپ تهران در شدیدی است که موسسات مالی
ایاالت متحده علیه روسیه ،ایران ارزیابی پیآمدهای خطر احتمالی اروپایی در رابطــه با ایران از خود
و کره شمالی سه شنبه شب  ۲۵قرار گرفتن ســپاه پاســداران در نشانمیدهند.
جــوالی بــا  ۴۱۹رای موافق و  ۳فهرست «سازمانهای تروریستی» میدانیم که هیچ یک از بانکهای
رای مخالف بــه تصویب مجلس از ایــن فراتر میرود و در شــماره معظــم اروپایــی در تامین مالی
نمایندگان آمریکا رســید .همین چهارشنبه چهارم مرداد ماه خود ســرمایه گذاری در ایران شرکت
طرح ،بــا تفاوت هایی ،حدود یک این طرح را «ســیاه چاله تحریم» نکرده انــد ،از جمله به این دلیل
ماه پیش در ســنای آمریکا با  ۹۸توصیف میکند« .کیهان» در مورد که از ترس مجازاتهای آمریکا به
رای موافق و  ۲رای مخالف تصویب دالیل گزینش این اصطالح چنین هیچ وجه نمی خواهند پای آنها به
میگوید :
شده بود.
معامله با شرکتهای زیر تحریم
متن مورد نظــر قاعدتا باید بدون « ســیاه چاله چیزی اســت که کشانده بشود .حال اگر قرار باشد
مانع از دو مرحله دیگر قانونگذاری تمام اشــیا نزدیک بــه خود را به سپاه «سازمان تروریستی» قلمداد
آمریکا (بازگشــت دوباره به سنا و درون خود میکشــد .این همین شود ،احتیاط اروپاییها در رابطه با
امضای رییس جمهوری) بگذرد تا وضعیتی اســت که میتــوان از ایران طبعا شدید تر خواهد شد.
به قانون بدل شود.
نظر تحریمی برای توصیف طرح بالفاصله بعد از تصویب طرح تحریم
•
مذکور بیان کرد .به این دلیل که از سوی مجلس نمایندگان آمریکا،
«سیاه چاله حتریم»
اگر سپاه پاسداران انقالب اسالمی فهرست شرکتهای فرانسوی که
در ایــن جا تنها به مورد ایران می در لیست سازمانهای تروریستی می توانند در ایران با موج تازهای
پردازیــم .آنچه در این طرح بیش قرار بگیرد ،با توجه به آنکه ســپاه از دشواریها روبرو بشوند ،درچند
از همــه جلب توجه میکند و می یک نهاد رســمی و دارای روابط رسانه فرانسوی منتشر شد که در
تواند ،در صورت تبدیل شــدنش نظاممند با ســاختارهای دولتی و میان آنها اسامی سیتروئن ،پژو و
بــه قانون ،با پیآمد هایی بســیار غیردولتی اســت ،سبب میشود رنو (خودروسازی) ،توتال (نفت و
ســنگین هم برای سیاست و هم تا بخش زیــادی از حاکمیت اعم گاز) ،آلستوم (حمل و نقل ریلی)،
برای اقتصاد جمهوری اســامی از دولت یا ســایر قــوا و نهادها به بوئییگ و فرودگاههــای پاریس
همراه باشــد ،چگونگی برخورد با درون لیست تحریمی بروند .این (ســاختمان و زیر بنای فرودگاه)،
سپاه پاســداران انقالب اسالمی و اتفاق همانند یک سیاه چاله عمل ونسی (ساختمان) ،ایرباس (سازنده
کل زیرمجموعههای آن از جمله میکند و تعداد زیادی از نهادها که هواپیما) ...دیده میشود.
قابل پیشبینی نیست را تحریمی اگر ســپاه پاســداران به صورت
در عرصه اقتصادی است.
این طــرح ،نیروی قدس ســپاه میکند .حتی قابل تصور است که رسمی در فهرست «سازمانهای
پاسداران انقالب اسالمی را بازوی بانک مرکزی کهدر برجام از تحریم تروریســتی» قرار بگیــرد و یا در
اصلــی دولــت ایــران در اجرای خارج شد دوباره به لیست تحریم متن تازه تحریم آمریکا
به عنوان بــازوی دولت
سیاســتهایش در مجموعهداراییهای بازگردد».
روزنامه «کیهان» جمهــوری اســامی
راستای پشتیبانی از
صد
چند
سپاه
در
تروریسم و گروههای
بــرآورد در انجــام فعالیتهای
ارزیابی
دالر
میلیارد
پیآمدهــای قرار تروریســتی معرفــی
شورشــی توصیف
می شود
گرفتن نام سپاه بشود ،بانکهای ایرانی
میکند و سپس می
پاســداران رد نیز مجبور خواهند شد
افزاید:
«سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،و فهرست «سازمانهای تروریستی» روابطشان را با نهادهای
نه تنها نیروی قدس ،مسئول اجرای از دیــدگاه آمریکا ،اشــتباه نمی اقتصادی وابسته به سپاه
برنامه فعالیتهای بیثبات سازنده ،کند .حتی اگر نام ســپاه رسما در قطع کنند.
پشتیبانی از اقدامات تروریسم بین فهرســت مورد نظر قــرار نگیرد ،در ایــن زمینــه هــم
المللی و برنامه موشکی بالیستیک عبارات به کار رفتهدر طرح تحریم« ،کیهان» اشــتباه نمی
در صــورت تبدیل طرح به قانون ،کند وقتی می نویســد
ایران است».
اگــر این عبــارات در مراحل آتی از لحاظ حقوقی کم و بیش همان که یکــی از هدفهای
تا زمــان تبدیل نهایــی طرح به نتایج را به بار میآورد .حضور همه طرح تحریم ،تشــدید
قانون دست نخورده باقی بمانند ،جانبه سپاه در اقتصاد ایران امروز پدیده «خودتحریمی»
سپاه پاســداران انقالب اسالمی و یک پدیده شناخته شده در سطح در داخل ایران اســت:
نیروی قدس عمال «سازمانهای بین المللی است .انبوه شرکتهای «یعنــی آمریکا با ایجاد
تروریستی» به شمار خواهند رفت ،وابســته به زیر مجموعههای این فضای ترسناک پیرامون
هر چند که نام آنها در فهرســت نهاد در بخشهای گوناگون اقتصاد نهادهایانقالبیهمچون
«سازمانهای تروریستی» ،که بر کشور ،از فعالیتهای ساختمانی سپاه پاســداران انقالب
پایه مالکهای مورد قبول آمریکا گرفته تا نفت و گاز ،تله کام ،حمل اســامی میخواهــد
ونقــل ،واردات و صــادرات ،دارو ارتباط نهادهای داخلی
تهیه شده ،دیده نمی شود.
این تحول بزرگ ،که مسایل بسیار سازی و توریســم و غیره ،حضور همچون ارتباطات بانکی
پیچیدهای را هــم در درون ایران دارند و مجموعهداراییهای متعلق با آن را تضعیف کند».
و هم در روابط بین المللی کشور به آنها را چند صــد میلیارد دالر «خود تحریمــی» ،که
روزنامه «کیهان» از آن
به وجــود میاورند ،طبعــا از دید ارزیابیمیکنند.
نــام می بــرد ،پیش از
مسئوالن ارشد سپاه و رسانههای •
این اتفاق افتاده اســت.
ضرورت «خود حتریمی»
نزدیک به آنها دور نمانده است.
چند روز پیش محمد علی جعفری شــرکتهای خارجی کــه برای اگــر بانکهــای ایرانی
فرمانده کل سپاه پاسداراندر رابطه ســرمایه گذاری به ایران میآیند ،بخواهند به وضعیت خود
با همین چشم انداز هشدار داد که به دشواری می توانند از تماس با سر و ســامان بدهند و
اگر سپاه از سوی واشنگتن تحریم بنگاههای زیر سلطه سپاه در امان مشکالتشان را در رابطه
شــود« ،آمریکا بایــد پایگاههای بمانند .در حال حاضر نیز شــمار با بانکهای خارجی حل
منطقــهای خود را تــا عمق هزار زیادی از نهادها و بنگاههای وابسته کنند ،مجبورند قوانین

بین المللی در زمینه بانکداری از غیربرجامی ،نظیر طرحی که سه
جمله مبارزه با پولشویی و تامین شــنبه ســوم مرداد ماه از سوی
مجلس نمایندگان تصویب شــد،
مالی تروریسم را به اجرا بگذارند.
به همیندلیل بود کهدو بانک سپه «برجام» را به یک شیر بییال و دم
و ملت «قــرار گاه خاتم االنبیا» را و اشکم بدل نخواهد کرد؟ در یک
تحریم کردند .این «خود تحریمی» کالم ،آیا ایران در حال بازگشت به
جنجــال آفرید ،تا جایی که بانک دوران پیش از «برجام» نیست؟
مرکزی برای پایــان دادن به آن پاســخ پرســش اخیــر منفــی
مجبور به مداخله شد .ولی اگر سپاه اســت .مهمترین عامل موفقیت
پاسداران «ســازمان تروریستی» تحریمهای وضع شده علیه ایران،
قلمداد بشــود ،آیا بانکهای ایران وحدت تنگاتنگی بود که در اجرای
خواهند توانست روابطشان را با این آنها میان اتحادیه اروپا و امریکا به
نهاد حفظ کنند ،و اگر چنین کنند ،وجود آمده بود.
آیا خواهند توانســت با بانکهای در حــال حاضــر ،ایــن وحدت
معتبردنیا مبادلهداشته باشند؟
وجود ندارد .اروپایی ها ،بر خالف
آنچــه تا بــه این جا گفته شــد ،آمریکایی ها ،به «برجام» پایبندند
سرنوشت«برجام»راپیشمیکشد ،و از بازگشت ایران به جامعه بین
که کمی بیش از دو سال از امضای المللی اســتقبال میکننــد .آنها،
آن میگــذرد .در رابطه با این متن برخالف امریکا ،ایران را سردسته
بین المللی ،که به بحران بر ســر تروریستها در جهان نمیدانند و
پرونده هســتهای ایران پایان داد ،اســتراتژی خود در رابطه با ایران
امروز این پرسشها مطرح میشود :بر اساس تمایز میان جناح اصالح
آیا شــدت گرفتــن تحریمهای طلب در برابر جناحهای تمامیت

خواه تنظیم میکنند.
در این شرایط ،واشنگتن نظریهدور
ریختن و پــاره کردن «برجام» را،
که زمانی مورد توجه دونالد ترامپ
و همکاران نزدیک او بود ،رها کرده
اســت .به جــای آن ،آمریکا عدم
وفاداری ایران را به «جوهر برجام»
پیش میکشد ،با این استدالل که
جمهوری اســامی بعد از امضای
این توافقنامه به همان سیاستهای
پیشین خود علیه منافع غرب در
مناطق پیرامونی خود ادامه میدهد.
در واقــع کاخ ســفید میداند که
اعضای مهــم اتحادیه اروپا حاضر
نیســتند «برجام» را زیر پرسش
ببرند ،ولی به نقش ایران در عراق
و سوریه و لبنان و یمن معترضند
و این مــی تواند زیر بنای وحدت
دوباره آنها با آمریکا علیه سیاست
منطقهای ایران باشــد .ضربه زدن
به سپاه پاسداران و تضعیف آن ،با
همین هدف انجام میگیرد.
•
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طنــز...

چند خطی به بهانه
«پروانه» شدن
آزاده نامداری!

شراگیم زند؛ ایران وایر  -چند وقت پیش جمله
ی عجیبی بر روی بیلبوردهای سطح شهر برای
تبلیغ حجاب و در حمایت از زنان چادری با این
مضمون درج شده بود که " :بگذار به چادرت
««پیلــه»» کنند ،آخر تویی کــه ««پروانه»»
میشوی"
آن زمان بنده به شخصه نفهمیدم که جریان
چیســت و کی به کی ««پیله»» کرده است و
اصال ایده چنین جمله ای از کجا آمده و شأن
نزول این بیلبورد چیست و خالصه حسابی گیج
شده بودم تا اینکه امروز تصاویری از «پروانه»
شدن خانم آزاده نامداری مجری چادری صدا
و ســیما در سوئیس منتشر شد ...همان خانم
مجری کــه جمالت قصاری در مورد «حجاب
برتر» داشت و این اواخر به غیر از رنگ مشکی
به رنــگ دیگری هم رضایت نمیداد و معتقد
بود که " شــأنیت چادر به مشــکی بودن آن
اســت"  ...منتهی از بس که مردم ناآگاه ما به
او ««پیله»» کردند در ســفری که به سوئیس
داشت ،ناگهان تبدیل به ««پروانه»» شد و چادر
خود را شکافت و بدون حجاب بیرون آمد...
دهان ما همینجور چهار طاق بادیدن این صحنه
نادر از لحظه «پروانه» شدن ایشان باز مانده بود
که کاشــف به عمل آمد که ایشان یک بطری
آبجوی تگری هم در مقابلشــان است و دارند
نم نم میخورند و حالش را میبرند و همینجا
فهمیدیم که ایشــان در «پروانه» شدن سنگ
تمام گذاشته اند ...این وسط یک ِرندی هم از
تمام این صحنه های بدیع و نادر از دگردیسی
یک «کرم چادری» به یک «پروانه آبجوخوار بی
حجــاب» فیلم گرفت و فیلم هم همانطور که
پیش بینی میشد در سطح وسیع پخش شد
و با استقبال مردم مواجه شد( ...امیدوارم اسائه
ادب نشــود ...این اصطالحات کرم و «پیله» و
«پروانه» مال خود طرفداران حجاب برتر است
نه بنده!)
اینکه چه کســی این فیلم را گرفته و پخش کرده و آیا پای
همسر سابق و عوامل اجیر شده ی ایشان در میان است یا
خیر را ما نمیدانیم و اصال شأن ما باالتر از این است که
به اینجور دعواهای خانوادگی پیش پا افتاده ورود کنیم...
ما فقط جایی که احساس خطر میکنیم و کلیت نظام
در خطر باشد وارد میشویم.
ببینید..
باید به قول آقای جنتی یک فاکری کرد...
واقعا داریم به کجا میرویم؟
کار فرهنگی مان شــده است این که قلم مو برداریم و
یک غشای نازک از تقدس ودینمداری و عفت و طهارت
بر روی آدمها بکشــیم که ویترین نظام به هم نخورد...
این که داخل مغازه چه خبر اســت دیگر مهم نیست...
مجری خانمی که جلوی دوربین به ظاهر سوگوار یک
مناسبت مذهبی ستدر پشتدوربین کِرکِر میخندد...
پــری روی چادری دیگری تاب مســتوری نمی آورد و
کل سینما و تلویزیون ایران را میگذارد و میآید بیرون
و مدل مینی ژوپ و بیکینی میشــود ...مدیر شبکه ی
تلویزیونی با مجری شبکه اش سکس چت میکند...

FONDATION CULTURELLE

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

معلم قرآن مان بچه باز است...
مداح مذهبی مــان دنبال زن ها و دخترها موس
موس میکند ...واعظان مان جلوه ها در محراب
و منبر میکنند ولی در خلوت از صد تا شاهزاده
سرین «اومممممم آررررره» تر هستند.
یکجــا باید زنگهای خطر به صــدا در بیاید و
جمهوری اســامی یک بازنگری در اصول و
اهداف و روشهای خود بکند ...وضع به همین
شکل پیش برود در آینده زبانم الل باید شاهد
فیلم لــو رفته آیت الله آملــی الریجانی نیز
باشیم که فرض بفرمائید در یک نایت کالب
در مسکو در حال تماشای استریپرهاست...
آنوقت دیگر نمیشــود مساله را جمع کرد و
گفت چه میدانم نایت کالبش خصوصی بوده
و استریپرها همه از بستگان بوده اند و قس علی
هذا ...جمع نمیشود...
والله بالله تالله نمیشود!
•
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علــم...

CANADA COLLEGE

'ادامه کاهش تولید اسپرم در مردان ممکن
است نسل بشر را منقرض کند'
نتیجه یــک مطالعه تازه نشــان
میدهد که ادامــه کاهش تولید
اسپرم در مردان ممکن است نسل
بشر را منقرض کند.
محققاندانشگاه ایروبیک اورشلیم
اسرائیل پس از بررسی حدود ۲۰۰
مورد تحقیقات علمی به این نتیجه
رســیدند که در  ۴۰ســال اخیر
تعداد اسپرم موجود در مایع منی
در مردان آمریکای شمالی ،اروپا،
استرالیا و نیوزیلند ،به حدود نصف
رسیده است.
یافتههای این مطالعه نشان میهد
که علظت اســپرم  ۵۲.۴درصد و
شمارش اســپرم در مردان در این
قارههــا  ۵۹.۳درصد کاهش یافته
است.
اینمطالعههمچنیننشانمیدهد
که روند کاهــش جمعیت مردان
ساکن این کشورها همچنان ادامه
داشته و ممکن است که این روند
شدت بگیرد.
دکتر حقی لوین ،پژوهشگر اصلی

این پروژه میگوید در مورد آنچه
در آینده اتفاق خواهد افتاد "بسیار
نگران است".
او گفته اســت" :در نهایت ممکن
اســت ما مشکلی با تولید مثل به
طور کلی داشــته باشیم و ممکن
است که این مسأله به انقراض نسل
انسانبیانجامد".
این مطالعه  ۱۸۵پژوهش در این
زمینــه را را ارزیابی کرده که بین
ســالهای  ۱۸۷۳و  ۲۰۱۱انجام
شده است.
در مقابل،در آمریکای جنوبی ،آسیا
و آفریقا تاکنون هیچ کاهش قابل
مالحظهای در تولید اسپرم مردان
مشاهده نشده هر چند پژوهشگران
تاکیدداردندر این قارهها مطالعات
بسیار کمتریدر این زمینه صورت
گرفته است .دکتر لوین نگران آن
اســت که در نهایت ممکن است
که شمار اســپرم در این مکانها
نیز کاهش کند .هر چند شواهدی
روشــن از عوامل کاهــش تولید

اسپرم وجود ندارد اما قرار گرفتن
در معرض مواد شیمیایی صنعتی
از جمله پالستیک ،چاقی ،سیگار
کشیدن ،اســترس ،رژیم غذایی
نامناسب و حتی تماشای بیش از
حد تلویزیون بــه عنوان علل این
وضعیت مطرح شده است.
دکتر لویــن میگوید کــه پیدا
کردن دلیل کاهش تعداد اسپرمها
ضرورت مبــرم دارد و باید راههای
معکوس کردن این روند را هرچه
سریعتر پیدا کرد .وی گفته است:
"ما بایددر این زمینهدست به اقدام
بزنیم  -به عنوان مثال ،نظارت بهتر
بر مواد شیمیایی ساخته انسان  -و
ش خود در راستای مبارزه
باید تال 
با سیگار کشیدن و چاقی را ادامه
دهیم".
اما کارشناسان معتقدند نتایج این
چنین مطالعاتی را باید با احتیاط
تلقی کرد "موضوع هنوز حل نشده
اســت و هنوز کارهای زیادی باید
انجام شود".

کشف ارتباط بین قد و سرطان پروستات
نتایــج مطالعه ای جدید نشــان
داده است که برخی ویژگی های
جســمانی می توانند تاثیر قابل
توجهــی روی ابتال به ســرطان
پروستاتداشته باشند.
بنابــر گــزارش مراکــز کنترل و
پیشگیریازبیماریآمریکا،سرطان
پروستات شــایعترین سرطان در
بین مردان است (به غیر از سرطان
های پوست غیر مالنوم) محسوب
می شود .اما این نوع از سرطان تا
حد زیادی قابل درمان است  -نرخ
بقای پنج ساله آن حدود  99درصد
است  -زیرا سرطان پروستات رشد
کندی دارد و به آرامی گســترش
می یابد و به لطف آزمایش PSA
تشــخیص زودهنگام امکان پذیر
است .اما نتایج مطالعه ای جدید
نشان داده است که برخی ویژگی
های جســمانی می توانند تاثیر
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قابل توجهی روی ابتال به سرطان
پروستاتداشته باشند.
به گزارش "ریدرز دایجست" ،در
شــرایطی که عوامل خطرآفرین
برای ســرطان پروســتات نسبتا
شــناخته شده هســتند ،تیمی
پژوهشــی به رهبری دانشمندان
دانشگاه آکسفورد کشف کرده اند
که بزرگتر بودن از حد متوسط -
چه قد بلندتر یا چاقتر  -مردان را
در معرض خطر بیشتری برای ابتال
به تومور تهاجمیتر پروستات و در
نتیجه مرگ ناشی از آن قرار می
دهد.
در این مطالعه ،پژوهشــگران به
تجزیه و تحلیــل داده های 141
هزار  896مرد از هشــت کشــور
اروپایی شــامل دانمارک ،ایتالیا،
هلند ،اســپانیا ،ســوئد ،انگلیس،
آلمان و یونان اقدام کردند .از این

تعداد 7 ،هزار و  24نفر به سرطان
پروستات مبتال بودند .در این موارد
مبتال به سرطان 726 ،مورد دارای
تومورهای تهاجمــی ،یک هزار و
 388مورد در مرحله پیشــرفته
سرطان قرار داشته و  934مورد به
مرگ منجر شده بود.
بررســی دانشمندان نشان داد که
هم قد بلند و هم چاقی با ابتال به
تومورهــای تهاجمیتر و احتمال
بیشتر تجربه مرگ پیوند خورده
اند .با هر  10سانتیمتر قد اضافه،
خطر تومورهای تهاجمی و مرگ
بــه ترتیب افزایــش  21درصد و
 17درصدی را نشــان داد .با هر
 10سانتیمتر دور کمر بیشتر نیز
خطر تومورهای تهاجمی و مرگ
به ترتیب افزایش  13درصد و 18
درصد را نشان داد.

>> ادامه از صفحه7 :

دو شرکت از سه شرکت تشکیل
دهنــده این کنسرســیوم ،یعنی
"توســعه اعتمــاد" و "شــهریار
مهســتان" از شــرکتهای زیر
مجموعه بنیاد تعاون سپاهند .به
عبارت دیگــر ،در صورت تصمیم
دولت ترامپ ،شــرکت مخابرات
ایران میتواند شامل این تحریمها
شود و مشــکل جدی برای ایران
تولید کند.
اما موضوعی که اهمیت آن کمتر
از تحریمها نیســت ولی کمتر به
آن توجه میشــود ،بخش مربوط
به طرح جامع اســتراتژی آمریکا
برای "مقابله با تهدیدات متعارف
و نامتقارن ایــران در خاورمیانه و
شمال آفریقا" است.

تهیه این طرح در مدت  ۱۸۰روز
پس از نهایی شــدن الیحه ،بطور
مشــترک بر عهــده وزارت امور
خارجــه ،وزارت دفاع ،وزیر خزانه
داری و مدیــر آژانــس اطالعات
ملی آمریکا گذاشــته شده است.
این بخش به تفصیل و با ذکر سر
فصلها به موضوع مقابله با ایران
پرداخته است .باید منتظر ماند و
دید که طرح مزبور چه تنگناهای
جدیــدی را بــرای ایــران ایجاد
میکند.
این الیحه ممکن است مغایر ماده
 ۲۶بخش هســته ای موافقتنامه
جامع هستهای ایران و کشورهای
گروه ( ۵+۱برجام) تفســیر شود
که در آن آمده اســت که ایاالت

متحده ،با حســن نیــت ،نهایت
تالش خود را برای دوام این برجام
و پیشــگیری از ایجاد تداخل در
تحقق متمتع شــدن ایران از لغو
تحریمها بکار خواهد برد) .اما حتی
اگر این الیحه بــا برجام مغایرت
روشن نداشته باشد ،همین لحن
تند الیحه میتواند شــرکتهای
خارجی را که میخواهند در ایران
سرمایه گذاری دراز مدت کنند ،به
تجدید نظر وادار کند.
ورای این الیحه ،با توجه به اظهارات
رکس تیلرسون ،وزیر امور خارجه
آمریکا در ماه گذشــته در کمیته
روابط خارجی مجلس نمایندگان
آمریکا ،به نظر میرسد که موضوع
تغییــر رژیم در ایران در دســتور

ﺯﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻟﺞ

ﭘﺫﻳﺭﺵ ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ
ﻭ
)Database Administration (12 months
ﺑﺭﺍی ﻭﻳﺯﺍی
)Early Childhood Education (16 months
ﺗﺣﺻﻳﻠﯽ ﺍﻗﺩﺍﻡ ﮐﻧﻳﺩ
)Business Administration (16 months
ﻭﻳﺰﺍی ﮐﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺗﺤﺼﻴﻞ

)Residential Real Estate (6 months
TESOL Diploma/ Certificate

ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎی ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﻭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ

ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ

IELTS, TOEFL, GRE, TEF, TEFAQ
1118 Sainte-Catherine W. #403, Montreal, Qc. H3B 1H5, Canada
T: 514 868 6262 info@CollegeCanada.com www.CollegeCanada.com
Metro PEEL, Open from Monday to Saturday

کار دولت ترامپ قرار گرفته است.
وقتی از آقای تیلرسون سئوال شد
که آیا دولت ترامپ از تغییر رژیم
در ایران حمایت میکند ،پاسخ او
مثبت بود.
او گفــت کــه سیاســت آمریکا
"حمایــت از عناصــری در داخل
ایران است که نهایتا به تغییر صلح
آمیز آن حکومت منجر شود".
همچنین نشانههایی وجود دارد که
ترامپ قصد ندارد پایبندی ایران را
به برجام ،که باید هر سه ماه یکبار
توسط وی به کنگره اعالم شود ،در
نوبت بعدی ،یعنــی در ماه اکتبر،
مورد تایید قرار دهد.
گزارشی که فارن پالیسی روز ۳۰
تیر منتشــر کرد حاکی است که
ترامپ ،با کنار گذاشتن وزارت امور
خارجه ،به گروهی از دســتیاران
مــورد اعتمادش در کاخ ســفید
مأموریت داده که دالیلی گردآوری
کنند که بــه او امکان دهد در ماه
اکتبر پایبندی ایران را به برجام را
تأییدنکند.
در خبــر دیگری آمده اســت که
سناتور بانفوذ ،باب کورکر ،رئیس
کمیتــه روابط خارجی ســنای
آمریکا به صراحت گفته است که
باید کاری کرد که توافق هستهای
با اقدامهای ایــران به هم بخورد.
آقــای کورکر گفته اســت که به
عنوان مثال اگر درخواست بازرسی
از تأسیســاتی در ایران رد شــود،
چنین امکانی فراهم خواهد شد.
البته موضوع بازرسی ها ،که تحت
بندهای  ۷۴تا  ۷۸ضمیمه شماره
یک برجام مورد توافق قرار گرفته،
به سادگی که آقای کورکر عنوان

میکند قابل حصول نیست ،بلکه
فرآیند پیچیــدهای دارد که نهایتا
باید "حداقل" توافق کشــورهای
فرانسه ،انگلیس ،آلمان و وزیر امور
خارجه اتحادیه اروپا جلب شود.
فراموش نباید کــرد که اقدامات
آمریکا یک سوی این ماجراست.
سوی دیگر آن ایران است که باید
دید چگونه واکنش نشان میدهد.
آیتالله خامنهای به طرق مختلف،
و آخرین بار چندی پیش گفت "ما
هرچه در این زمینه کوتاه بیاییم،
حمل بر ضعف خواهد شد ،حمل
بر این خواهد شد که ما ناچاریم،
ناگزیریم؛ احساس ناچاری در ما،
دشمن را تشجیع میکند به اینکه
بر فشارهای ناحق خودش بیفزاید".
واکنش عملی ایران هر چه باشد
یک چیز قطعی است؛ ایران دست
از توســعه برنامه موشــکهای
بالستیک خود نخواهد کشید و این
برنامه میتواند به بحرانی عمیقتر
از موضوع هستهای در روابط ایران
و آمریکا منجر شود.
اگر ســه ماه دیگر ترامپ بر "عدم
پایبندی ایــران به برجام" گواهی
دهد و متعاقب آن تعلیق تحریمها
را تمدید نکند ،دو سناریو ممکن
است اتفاق بیفتد.
یکی اینکه اتحادیــه اروپا و چین
از همراهی با آمریکا سرباز زنند و
تجارت و کار با ایران را ادامه دهند.
در این صورت اگر آمریکا اقدام به
تحریم شرکتهای اروپایی و چینی
کند ،وضعیت پیچیدهای در روابط
آمریکا با کشــورهای مزبور پیش
خواهد آمد که مشکل بتوان عاقبت
آن را پیشبینــی کرد .نمونههای

این شکاف از هم اکنون بروز کرده
است.
سناریوی دیگر این است که اروپا
و چیــن ،تحت فشــار و باالجبار
با آمریکا همراهــی کنند .در این
صورت ،به احتمــال قوی ایران از
برجام خارج خواهد شد؛ چرا که با
بازگشت تحریمها ،تعهد به برجام
بیمعنا خواهد بود .در آن صورت،
در یک اقدام واکنشی ،ایران دست
به گسترش برنامه هستهای خود
خواهد زد که در شــرایط موجود
(بــا توجــه به موضع یکدســت
کنگره آمریکا و شــخص ترامپ
علیه حکومت ایران) موقعیت پر
مخاطــرهای پیش خواهد آمد که
احتمال درگیری نظامی را نیز باال
میبرد .نیویورک تایمزدر سرمقاله
 ۲۹تیــر ماه خود کــه به امضای
هیئت تحریریه روزنامه بود در مورد
جدی بودن احتمال ورود آمریکا به
جنگ علیه ایران هشدار داد.
موضوعی که پس از توافق هسته
ای ،در خصوص ممنوعیت مذاکره
با آمریکا ،در ایــران مد نظر قرار
نگرفت این واقعیت اســت که در
حالی که تضاد بین ایران و آمریکا
در چندین عرصه با همان شدت
ادامه دارد و بلکه روز به روز تشدید
میشود ،این انتظار که توافق هسته
ای محکم باقی بماند و از این روابط
خصمانه متاثر نشود غیر منطقی و
غیر عملی به نظر میرسد.
شهیر شهید ثالث
روزنامهنگار و تحلیلگر

25

www.paivand.ca

 سال  24شماره  10  1330مرداد 1396

PAIVAND: Vol. 24  no.1330  Aug. 01, 2017

زندگی...

7

مبلمـان

تفکر آرامش را
با این
مهمان زندگی خود کنید!
همه ما با اندیشــه ای پاک و خالص
متولد شــده ایم .بــه دوران کودکی
خود بیاندیشید که تا چه اندازه شاد و
سبکبالبودید.
با این هفت تفکــر آرامش را مهمان
زندگی خود کنید!
برگشتن به آن دوران چندان هم دور
از ذهن نیســت .نیاز به ماشین زمان
یا نیروی ماوراءالطبیعــه ندارید .تنها
کافیست ترسها و افکار منفی که به
مرور زمان در ذهنتان ریشــه دوانیده
را با افکاری مثبت جایگزین کنید .در
این مقاله هفت تفکر مثبت را به شما
معرفیمیکنیم.
•
 )۱آرامش با من شروع میشود.

اگر میخواهید در جهانی امن زندگی
کنید ،اول از همــه باید خودتان امن
باشــید .شــادی را موکول به زمان یا
مکانی خاص نکنید ،کافیست به دنیا
و اطرافتان با عشــق نگاه کنید و بذر
عشق را همه جا بپاشید .سعی کنید به
نوبه خود دنیا را محیط امن تری برای
زندگی خود کنید .با مردم آرامش جو و
صلح طلب همگام شوید .هر روز صبح
که از خواب برمیخیزید بگویید:
خداوندا ،امروز مرا برای بهبود این سیاره
یاری کن!
•

 )۲من در انتخاب اندیشههایم آزاد
هستم.

هیــچ کس ،هیــچ جا یــا هیچ چیز
نمیتواند به شما انرژی منفی بدهد مگر
آن که خود شما به آنها نیرو دهید .هر
وقت در شرایط دشوار قرار میگیرید با
خود بگویید:
من میتوانم خود را با هوشیاری کامل
از این شــرایط خالص کنم .انســان
خردمند در مقابل شــرایط دشوار زانو
خم نمیکند .شرایط را تجزیه و تحلیل
کنید و بهترین راه را انتخاب کنید.
بر ذهن خود مسلط شوید .هر کس بر
غلبه کند
ذهن خود
که به
از کسی
مسلط
کشوری
قو ی
شــو د ،
تر
است.
•

 )۳من زندگی ام را هر روز
میآفرینم.

آفرینــش جهان هر روز از نو شــروع
میشود .آفرینش این گونه نیست که
تمام شده باشد.
شــما هم بخشی از این نظام آفرینش
هســتید .بکوشــید لحظههایی پر از
عشق بیافرینید .یک پیام عاشقانه برای
همسرتان ،گرفتن دست یک نیازمند،
مهربانی با بدنتان و… همه اینها جزء
فرآیند آفرینش هستند.
•

پریلو

1899$

39,33$/mois ou

GALEN

Sectionnel

ا
و
ک
ا
ز
ی
ون

33,12$

عالی

/mois pour sofa

INCLINABLE ÉLECTRIQUE

Sofa 1599$ / Causeuse 1479$ / Fauteuil 999$

PRIX
FOU

MANDA

1699$

Sectionnel canapé lit 35,19$/mois ou

 )۴احساسات من اندیشههای
جاری در بدمن هستند.

پشت هر احســاس منفی ،یک تفکر
اشتباه نهان شده است .احساسات خود
را انــکار نکنید ،آنهــا را بپذیرید و با
تجزیه و تحلیل آنها تفکر غلط پشت آن
را بیابید .این گونه میتوانید احساسات
خود را بهبود بخشید.
به هنگام عصبانیت یا حســادت یا هر
حس منفــی دیگری،جلوی یک آینه
بایستید و به خود بگویید:
«خب من این گونه احساس میکنم.
کجای تفکرات من باعث شده که این
گونه احســاس کنم .چگونه میتوانم
بیاندیشم تا احســاس بهتری داشته
باشم».
•

999$

20,19$/mois ou

JITTERBUG
Sectionnel

41,40$/mois ou1999

$

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

31,05$

1299$

26,91$/mois ou

Lily Anne

احتمال از دست دادن شغل ،معشوق یا
سالمتی ما را با بزرگترین ترسها روبرو
میکند .این طبیعی و عادی است که
این ترسها را تجربــه کنیم ،اما باید
بدانیم که طبیعت از حباب متنفر است.
وقتی چیزی از دســت میرود چیزی
بهتر جــای آن را میگیرد .زندگی به
ما عشــق میورزد و هرگز ما را زمین
نمیزند.
•

/mois pour sofa

CUIR PARIS
$ PALLISER
$

Sofa 1499 / Causeuse 1469$ / Fauteuil 1299$ Sectionnel

VENTE
DANS TOUT

 )۵مــن به فرآیند زندگی
اطمینان دارم.

LE MAGASIN

CE SAMEDI
DIMANCHE ET LUNDI

JUSQU’À

%

65

BORDEAUX

1299$

7 morceaux complet 26,91$/mois ou

999

PRILLO.CA

20,69$/mois ou

Sectionnel

EN LIQUIDATION

PLUS

60

EASTERN CHARCOAL

6 MILLIONS $
DE MEUBLES

DE RABAIS
MOIS
POUR
PAYER

 )۶مـن در سن مناسبی هستم.

هر ســال خصوصیات و ارزش خود را
دارد و با عجایب مربوط به خودش پر
شده است .ما پیری را غولی فرض کرده
ایم که با انواع مصیبتها به سراغمان
میآید .در هر سن و سالی که هستید
از زندگی لذت ببرید .هر موی سپید یا
چینی روی صورتتان را به مثابه برگی
ارزشــمند از کتاب نفیس زندگی تان
بدانید.
•

CELTIC

CARLA

1699$

7 morceaux complet 35,19$/mois ou

PRIX
FOU

2399$

 )۷خوشبــختی دیگران آینه
فراوانی من است.

BENEDICT

Sectionnel électrique 46,69$/mois ou

خود را سوا از دیگر مردم ندانید .برای
خوشــبختی دیگران تالش کنید و
بدانید امکانات برای همه به اندازه
82,82$/mois ou 3999

$

JM012105749

کا فی
هست.
•

POUR UN

MAGASIN
PRÈS DE

CHEZ VOUS

ST-PIERRE

1599

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

RIDGE CHOCOLATE

33,12 /mois ou
$

PRILLO.CA
7 morceaux complet

Sectionnel
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این عالئم را در
سالمندان نادیده نگیرید

اگر در خانواده ســالمندی دارید ،باید بیش از
گذشــته مراقب وی باشید یا اگر خودتان پا به
سن گذاشته اید ،باید حواستان کامال به سالمتی
تان باشــد ،چون عدم توجه شما ممکن است
باعث شــود که عالئم غیرعادی در بدن ،عادی
قلمداد شوند.
الزم است افراد سالمند تحت نظر پزشک باشند
و به طور مرتب آزمایشات الزم را انجام دهند تا
در وضعیت سالمتی خوبی قرار داشته باشند و
اگر مشکلی وجودداشته باشد ،به موقع تشخیص
داده شود.
برخی از عالئم ظاهری ممکن است نشاندهنده
مشــکالت جدی باشــد .بنابراین اگر خودتان
سالمند هستید و یا با یک سالمند زندگی می
کنید ،مهم است که به آنها توجه شده و به موقع
به پزشک مراجعه کنید.
•
کم آوردن غیرعادی نفس

درد قفسه ســینه یکی از چند عالمت سکته
قلبی است .این عالئم ممکن است در هر فردی
متفاوت باشد .اگر به عنوان مثال با انجام کوچک
ترین گشت و گذاری در تنفس تان مشکل به
وجود می آید و نفس کم می آورید ،ممکن است
عالمت زودهنگام انسداد کامل و یا نیمه رگ ها
باشد .اگر متوجه این مشکل به صورت مزمن یا
غیرعادی شدید ،حتما به پزشک مراجعه کنید.
اگر در قفسه سینه تان احساس فشار و یا حالت
تهوع دارید نیز خیلی زود به نزد پزشک بروید.
•
حالت تهوع ناگهانی یا مشکل تعادل

عالئم خونریزی مغزی ممکن اســت چندان
مشهود نباشــد ،اما اگر بتوانید آن را تشخیص
دهید اوضاع به نفع تان خواهد بود .فرقی نمی
کند سالمند ،بزرگســال یا جوان باشید .عالئم
خونریزی مغزی عبارت است از :مشکل ناگهانی
در راه رفتــن ،از دســت دادن ناگهانی تعادل و
هماهنگی اعضای بدن  .عــاوه بر این باید به
عالئمی نظیر حالت تهوع شــدید ،مشکل در
تکلم ،اشکال در تلفظ کلمات ،تغییرات بینایی،
لمس شدن صورت،پاها و بازوها نیز دقت کنید.
•
خونریزی واژینال بعد از یائسگی

خانم های سالمندی که بعد از یائسگی لکه های
خون مشاهده می کنند حتما با متخصص زنان
مشورت کنند ،چون این مسئله عادی نیست.
برخی از خونریزی ها چندان مهم نیســت .با
این حال ممکن است خونریزی واژینال بعد از
یائسگی نشان دهنده بیماری خطرناکی مانند
سرطان باشد .نباید این مسئله کم اهمیت شمره
شــود .توصیه می کنیم حتی اگر از این قبیل
مشکالت نیز ندارید به طور مرتب آزمایش های
الزم را انجام دهید.
•

مشکالت نعوظی در آقایان

این وضعیت در مردانی که پا به سن می گذارند
بســیار عادی است و به تدریج که سن باال می
رود مشکل اختالالت نعوظی بیشتر می شود .در
واقع حدود  22درصد مردان  60ساله از مشکل
ناتوانی جنسی رنج می برند.
عالوه بر
البته مشکل ناتوانی
اینکــه به
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«« سالمت و مدیریت زنــدگی »»

16

مسئله رضایت جنسی مربوط می شود ،می تواند
با مشکالتی مانند بیماری های قلبی ،دیابت و
غیره نیز در ارتباط باشد.
با وجود اینکه این مشکل به دلیل افزایش سن
بروز می کند اما ممکن اســت در اثر باال بودن
استرس یا افسردگی نیز ایجاد شود .بنابراین بهتر
است با پزشک مشورت کنید.
•

خ
ص
و
ص
ی
ت
ا
ف
ر
ا
د
باهوش

یبــو ست

یبوســت باعث افزایش خطر بواسیر می شود.
زمانی که یبوست به طور هر از گاهی بروز می
کند عادی اســت ،اما ممکن است این مشکل
در افراد سالمند به طور مرتب بروز کند .در این
صورت ممکن است عالمت این باشد که چیزی
راه خروج مدفوع را مسدود کرده است .ممکن
است مشــکل مربوط به وجود تومور ،پولیپ یا
دیگر انســدادها باشــد .با وجود اینکه روده پر
می شود ،اما عمل دفع انجام نمی شود .در این
صورت حبس مدفوع بروز می کند و باید مورد
بررسی پزشکی قرار بگیرد.
•

ناهنجاری در پستان ها

عالئــم متعــددی از جمله ورم پســتان ها،
حساسیت و بی رنگی آنها ،ترشحات غیرعادی،
تغییردر رنگ پوست سینه و غیرهدر کنار وجود
گره های بزرگ از جمله عالئم سرطان پستان
است .گرچه سرطان سینهدر مردان بسیار کمتر
از خانم ها بروز می کند ،اما امکان نیز کماکان
وجود دارد .به همین دلیل مردها نیز مانند زن
ها باید به طور مرتب آزمایش دهند.
•
مشکالتپوستی

•

 .16بینظم هستند!

ممکن است به آســانی تصور کنید
آدمهــای باهــوش بینهایت منظم
هســتند .با این حــال ،اغلب اوقات
اینطور نیست .بســیاری از آدمهای
خیلی باهوش میزهای نامرتب دارند،
که برخی آدمها آن را به خالقیت زیاد
نسبت میدهند .محل کار برخی از
مشهورترین نابغهها از جمله آلبرت
انیشتین بســیار نامرتب بودهاست.
شــاید علــتاش این باشــد که به
واسطهی یادآوری اینکه کاغذ مورد
نیازشان دقیقا کجا است نیاز مداوم
به حل مســئله را رفــع میکنند یا
تمرکز شدید روی وظایفی به غیر از
مرتب کردن میز باشد .در هر صورت
این تصور غلط است که باهوشترین
آدمها منظمترین آدمها هستند .این
اصال درست نیست.

•

 .15خودشان را وفق میدهند

آدمهــای خیلی باهوش به آســانی
خودشــان را با شرایط و محیطهای
جدید وفق میدهنــد .حتی وقتی
قواعــد ،وظایف و محیــط کار مرتبا
تغییر میکند کارشان را به بهترین
نحو انجام میدهند .آنها

دربارهی همهچیز بدانند .حتی اینکه
دربارهی موضوعات معدود اطالعات
خیلی زیادی داشتهباشیم یک خیال
واهی است .این افراد درک میکنند
که دربــارهی هرچیــزی دنیایی از
اطالعــات وجــود دارد و حتی برای
دانستن مقدار کمی از این اطالعات
باید خیلی خوش شانس باشند .وقتی
از این آدمها سوالی پرسیده میشود
که جوابش را نمیدانند ،شاید بگویند:
"نمیدانم" .با ایــن حال به احتمال
خیلی زیــاد در صورت لزوم جواب را
پیداخواهندکرد.

آنها
م

ی
چیزی دانند
به
شان اسم
س
وجو
د
ن
دارد!

مــدفوعرنگی

ممکن است مدفوع بهدلیل مواد غذایی مصرفی
تغییر رنگ دهد .مصرف مکمل آهن و داروهای
ضداسهال از جمله مواردی هستند که مدفوع
را تیره می کنند .مدفوع قهوه ای یا ســبز رنگ
عادی اســت .اما اگر مشاهده کردید که مدفوع
تان سیاه شده یا با خون همراه است ،حتما به
پزشک مراجعه کنید ،چون ممکن است عالمت
خونریزی در دستگاه گوارش فوقانی باشد .این
مشکل همچنین در اثر وجود زخم ها ،بواسیر،
دیورتیکــول و دیگر بیماری هــای مربوط به
دستگاه گوارش و روده ها بروز می کند که باید
مورد بررسی پزشک قرار بگیرد.
•
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آد مهایی
نیســتند
کــه کارهای
تکــراری را ترجیــح
دهند و نتوانند از پس تغییر بر بیایند.
احتمال اینکه آدمهای خیلی باهوش
محدودیتهای جدید را درک کنند
و روشهایی برای اصالح محیطشان
پیدا کنند ،خیلی بیشتر است .این
افراد به انــدازهی کافی انعطافپذیر
هستند که وقتی برنامهها در آخرین
دقیقه تغییر میکند یا لغو میشود
با جریان همگام شــوند ،چون درک
میکنند کهدردرازمدت این تغییرات
کوچــک اهمیتــی نــدارد .اگر این
تغییرات جواب ندهد ،آنها میتوانند
فرصتهایدیگری را بسازند.

•

 .14آنها محدودیتها را درک
میکنند

•

 .13آنها عاشق یادگیری
هستند

اکثر آدمها ،اســتیو جابز
مشــهور را ،کــه یکی از
بنیانگذاران اپل اســت،
فردی بسیار باهوش قلمداد
میکننــد ،اگر بســیاری از
صفتهای نه چندان خوشــایند
دیگر او را به حســاب نیاوریم .به هر
حال او توانست صنعت رایانه شخصی
را متحول کند و کمک کرد آیپاد به
وجود بیاید .جابز مشهور بود به اینکه
عاشق یادگیری است ،با وجود اینکه
از دانشگاه اخراج شد .او به کارمندان
جوانتــر میگفت اگــر میخواهند
پیشرفت کنند مهم است یادگیری
را خارج از کالس درس ادامه دهند.
جابز و بسیاری دیگر از رهبران کسب
و کار فهمیدهاند که آدمهای باهوش
عاشــق یادگیری هستند ،حتی اگر
هیــچ ارتباطی با اعتبار و دانشــگاه
نداشتهباشد .آدمهای خیلی باهوش
بــرای یادگیریهایی که به ایدههای
جدیــد و درک دنیای اطرافشــان
میانجامد ،ارزش قائل هستند.

آدمهــای خیلی باهوش نخســتین •
کســانی هســتند کــه میگویند:
"نمیدانــم" .آدمهایــی که هوش
کمتری دارند ســعی میکنند از این
عبارت اجتناب کنند چون احساس
میکننــد دیگران آنهــا را خرفت یا
ناآگاه قلمــداد خواهندکرد .آدمهای
خیلی باهوش میدانند امکان ندارد
همهچیــز را

 .12شوخ طبع هستند

آدمهای باهوش معموال در مقایســه
با کســانی که هوش کمتری دارند
شوخ طبعی بیشتری دارند ،هرچند
گاهی جوکهایشان برای افرادی با

افراد سالمند معموال بیشتر در معرض سرطان
پوست قرار دارند .حتما به بروز هر نوع مشکل
ناگهانی و غیرعادی روی پوست و در آمدن هر
نوع خال یا تغییرات آن حساس باشید .زمانی
که هر نوع مشکل پوستی درمان نشود ،ممکن
{>> ادامه در صفحه}30 :
است تبدیل به ســرطان پوست شود .بسیاری
از مشــکالت و ضایعات پوستی وجود دارد که
ممکن است به پیری تعبیر شــود ،اما در واقع
چنین مشکالتی زندگی فرد را تهدید می کند.
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نب�وده و تنه�ا دوب�ار آن در ج�اي درس�ت
كمپين بايد سيستم داشته باشد.
گردشگري ايران در  8سالنب�وده و تنه�ا دوب�ار آن در ج�اي درس�ت
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براي بازديد
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صرفي
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بندري
است.
سال 24اين
 در
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اين تعداد هم گردشگران صرفي كه براي بازديد
در اين نشست عنوان شده است .بندري كه در
آمدند
ايران
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تفريحي
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تاريخي
ام��كان
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استاني
دارد.
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گمرگ ايران
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هركس به
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پتانسيلنبود
پتانسيلهاي بسيار زيادي براي رشد اقتصادي و
نبود بلكه هركس به هرعنواني از گمرگ ايران
اقتصادي و
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منتفع شدن كشور از آن دارد اما همانطور كه
گذر ميكرد ،در فهرست گردشگران ايراني قرار
منتفع شدن كشور از آن دارد اما همانطور كه
گرفت.
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عم��وم ايرانيه��ا ندارد و همين مس��أله حضورآنقدر كم بوده كه هنوز هم در صدر سؤاالت
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داروهــا که
تحرکی ،سندروم التهاب و گاهی بــدون التهاب در
چشمبی
چاقی،
کبــد چرب بر اثــر
انداز مناطق
چربیدارد كه در
تجمع اعتقاد
كشور هم
حوزه
در
تخصصي
به
كه
خبرن��گاران
كشور هم اعتقاد دارد كه در چشمانداز مناطق
خبرن��گاران كه به صورت تخصصي در حوزهاي
اعتقاد
او
هس��تيم.
عقب
ها
برنامه
از
خيلي
آزاد
تا
كنند
فعاليت
س��اله
بيست
انداز
چش��م
نام
به
ای
مسئله
اما
شود
می
ایجاد
فرد
به
چرب
کبد
کننده
رفع
و
کبد
کننده
چربی
باال،
خون
قند
متابولیک،
کبد
داخل
در
های تری گلیسیرید
آزاد خيلي از برنامهها عقب هس��تيم .او اعتقاد
به نام چش��مانداز بيست س��اله فعاليت كنند تا
رسيد.
«همگرايي»
به
بايد
شده،
تصوير
1404
براي
ها
زيرساخت
گذش��ته
8س��ال
در
كه
دارد
ايرانيان
ت��ك
تك
نس��بت
بتوان
آنها
كمك
به
براي شده1404
میزيرساخت
گذش��ته
دارد كه در
تصوير شده ،بايد به «همگرايي» رسيد .به كمك آنها بتوان نس��بت تك ت��ك ايرانيان
نیست
رســدهاتایید
جدی و8س��الفروش
ایجاد شده و به عبارتی اگر 5درصد خون باال و فشارخون باال همگی که ممکن است بســیار
تحقق س��ند مهيانبود .س��الهايي كه به گفته همگرايي كه بدون آن هيچ اتفاقي نميافتد .در
نشس��تهاي
1404
ب��ا عدد
تحقق را
همگرايي
كرد .گفته
مش��خصكه به
س��الهايي
مهيانبود.
س��ند
دنبالكه بدون آن هيچ اتفاقي نميافتد .در را ب��ا عدد  1404مش��خص كرد .نشس��تهاي
سند را بيناز 400تا
چرب
کبد
باشــد
اين تا
دهند
هم
دست
دســترد ودر
به
را
بســیاری
عوارض
حتی
و
اشغال
چربی
توسط این
3 2020هزار
خطرناکتا
بين 400
میآنها
برخي از
بدل شد
چشمانداز
سند
نشست
گفتهها در
کبد 3هزارو
ایجاد سه
نشسته است
سندبه راانتظار
كه
اي
مالزي
س��ازي،
شفاف
زداي��ي،
مق��ررات
هاكيا
س��عيدي
تشخيص گام
مجمع
مق��رراتچش��م
رسانه و سند
س��ازي،
اندازشفاف
زداي��ي،
س��عيديكيا
مالزياي كه به انتظار  2020نشسته است سه رسانه و سند چش��مانداز مجمع تشخيص گام
كشور
آزاد
ي توسعه مناطق
آزاد
مناطق
عنوان
بود .را
چابهار
پيداآزاد
نشستي
كرده
دارد.
آزمایشات
كشوروتنها
چينيو
است
التهاب
قومکنند
کبد
منطقهبه
ديگريرا
شكل كهفرد
چربدربهمبتال
شود
خصوصيماند.ی
اعالمگفته
برگ که
شود آنگاه است
هنديبا كه
مااليا،
توسعهبادارد،
الگويووجود
حاكم
كرده
سازي
كرده گام
پيدااست.
مس��ير
اين
كوچكي در
كوچكيقوم
بود .در
ديگري
شكل
سازي
خصوصي
كه حاكم وجود دارد ،مااليا ،چيني و هندي كه كوچكي در اين مس��ير است .گام كوچكي كه
300
داشتن
بلوچستان با
و
داشتن 300
بالینیبا
بلوچستان
سيستان و
كند
يادآوري
هم
مسأله
ميكرد
معرفي
سند
کبداين
درگیر در
نكته تلخ
ن سؤال
سنجشكشور
دولت اين
داشتهاند.
هم مشكل
هماره با
رشد
منطقه
«نگذاشتندراكه
نهايت او
رشدنميكند.
استفاده
موجود
کبــدهاي
گويد:ظرفيت
بازهم از
های
مانند
هیــچ
چــرب
بیمار
ذکركهشده
موارد
کنترل
گويد:تا اين عدم
است.
شده
چرب
تنهافرد
هماره
منطقه
«نگذاشتند كه
آنزیم او مي
نهايت
درمــانبا هم مشكل داشتهاند .دولت اين كشور بازهم از ظرفيتهاي موجود استفاده نميكند.
كشور
اقتصادي
شرايط
بود
بهبود
تنها نقشي در
آزادنه
گذشته
س��عيدي8كياسال
هاي آزاد در
كند».آبيبهبا آب
ري از شركتكنندگان كيلومتر مرز
كشورمحكم براي
اقتصاديقدمي
شرايطيگانه» را
«مالزي
رسيدن به
مناطق
س��ردبيران و
دبيران،
نگاران،
اعتقاد از روزنامه
شود.بهدع��وت
رسيدن به
آزاد يك
مناطق
كيا
س��عيدي
كند».
داروهای«مالزي يگانه» را قدمي محكم براي دع��وت از روزنامهنگاران ،دبيران ،س��ردبيران و
تشخیصازداده می
کبدی
خون
دیابت،يكپرفشاری
به
تمامــی
نــدارد و
دارویــی
مبتال
اعتقاد را
است:
چرب دو گروه
کبد
بپرسندها
كه تحريم
زني
داند.بسياري
تحريمها
زماني كه
نكرد آن هم در
مقرراتيراوهم
اقتصادي خود
زخمهاي
بسياري ازنداش�تبازكه
چرا يك
خود
 2020مي
رسيدن به
درمان الزم
مديريتي
س��اختاري،
تعريف
الزمو س��يما
مديريتيصدا
90و درصد از
كنندگان��ي كه
بازتعريفتهيه
رسيدن به  2020ميداند.
مقرراتي
س��اختاري،
تهيهكنندگان��ي كه  90درصد از صدا و س��يما
خارج
طبیعی
حالت
از
کبد
وقتی
فایده ای نداشته و
هیچ
عمال
تبلیغاتی
گیاهی
می
عروقی
و
قلبی
مشــکالت
و
چرب
کبد
و
الکلی
غیر
چرب
کبد
اقتصادي
مبادالت
براي
هار
بدون
ايده
وج��ود
دارند
اعتقاد
كارشناس��ان
به
بايد
ها
برنامه
است
معتقد
كيا
س��عيدي
دارد.
مجمع
دهد.
مي
نشان
خوبي
به
را
مسأله
اين
بود
مايندگان مجلس حتي مس�يرها را به روي ايران بسته بود و بدون شك استفاده از بندر چابهار براي مبادالت اقتصادي
دارد .س��عيديكيا معتقد است برنامهها بايد به
كارشناس��ان اعتقاد دارند وج��ود ايده بدون بود اين مسأله را به خوبي نشان ميدهد .مجمع
اماحدود
سخنتا
كشور را
امروز
ايط
س��رانجام
به
باش��د
ميان
در
اتح��ادي
ك��ه
اين
براي
كوچكي
الگوي
به
چابهار
كه
برود
سمتي
کبدی
های
شرایط
برخی
در
البته
دارند.
تجاری
نقش
تنها
ســلو
شــود،
مــی
بی
و
چاقی
شود
می
تاکید
اما
کند.
ل
بسیار
ایران
در
که
موردی
الکلی.
و
رسانه
نشست
6
چابهار
به
رس��يدن
از
پيش
تا
حدود
تا
را
كشور
امروز
شرايط
خوردن
رقم
جلوي
توانست
مي
ميانه
آسياي
و
افغانستان
هند،
بين
به
انداز
چشم
ند
سمتي برود كه چابهار به الگوي كوچكي براي اينك��ه اتح��ادي در ميان باش��د به س��رانجام تا پيش از رس��يدن به چابهار  6نشست رسانه و
ان
ها در 8
طور
عملي
«اميدواريم با
تبديل
چربوبزرگ
کبد ايران
كرده
برگزار
تبديل را
چشمانداز
همانكند.
نخواهدرسيدصيد
پاكستان
مبادله با
علتبراي
هند
عالقگي
ش��ود:بي
مقصود را از
ماهي
بگيرد
شــدهزيادي
خبرها
كند.كه
صيدآنطور
يست.
بیمار همان
نخواهدرسيد
پزشک عملي
است .با
«اميدواريم
ش��ود:
طور كه برنامهها در  8سال چشمانداز را برگزار كردهاست.
تجویز
داروهایی برای
توسط
حاد
بزرگ و
ايراندهند
دست م
برنامه از
عملکردكهخود را
ابتالی افراد
شایع
تحرکی دو
سالی
غیرالکلی
شایع
برسد.
نظر
مورد
نقطه
به
نتوانست
هم
گذشته
چابهار،
آزاد
منطقه
در
انداز
چشم
سند
ساختن
فضاي
در
كوچكي
جوي
و
جست
است
كافي
شود.منطقه آزاد چابهار ،گذشته هم نتوانست به نقطه مورد نظر برسد.
انداز در
سند چشم
كافي است جستوجوي كوچكي در فضاي
می
ساختنچرب
کبد
دارد اگر
همچنين می روند.
كشور است .گيلآبادي از بین
عارضه کبدی
به این
ن��د «داووداست.
برنامهدرسند
دان��شكهجعفري»
ايراني
 1404بتوانيم
باش��يد؛
داش��ته
س��ايبري و
نقطهنيست
كوچكدوررا ازدرذهن
ميرسد،
چيست؟»
 8سال به كار برده
اعتقادجعفري»
هرچن��د «داوود دان��ش
شروع را می ک��رد.
شروع
اينترنتنقطه
كوچك را در
بتوانيم ايراني
كشورتنها خبرگيلآبادي همچنين اعتقاد دارد برنامه سند س��ايبري و اينترنت داش��ته باش��يد؛ تنها خبر
وضعیت
تنها
نه
تبلیغاتی
داروهای
از
دسته
این
شــرایط
در
آید،
وجود
به
التهاب
به
مقاومت
بــدن
در
کــه
زمانی
به
مبتال
بیماران
از
نیمی
از
بیش
ايراني نسبت
مصلحتبرود
تش��خيصبه سمتي
چشمانداز بايد
نظام
مصلحت
پاس��خي به رشد
برنامههاي رو
چابهار،
توجه يك يعني
رشدنشس��ت
نشس��تبهها به
راستايدنبال
در هم به
مجلس
نماينده
در با كه
آن
خيصتنها دوبار
بوده و
كه باهرتوجه
نظام
عضو مجمع
اينهاي رو
برگزاريبرنامه
موجوددرازراستاي
يعني چابهار،
چشمانداز بايد به سمتي برود كه هر ايراني نسبت موجود از برگزاري اين نشس��تها به نشس��ت
همانطور
نكتهبهاي
كند.
معتقدپيدا
موجودرادربا آن
خودش
رشد 18
بايد
معتقد است
افزايش
صفحهباايهدف
كش��ور
سه در
اقتصادي
بخشــدهيچ
نشسترفاهديگر
پنج
شود .از
بلکه
نمی
بهبود
کبدميرا
می
«سیروز»
سمت
خاص
باید
چربی
ایجاد
انسولین
دیابت و
هستند.
چاق
چرب
درحاليکبد
تواندپيدا كند.
میبا آن
خودش را
هرچند
بگردد.
هزار
درباره س��ند
استبهكه
ت .اين
رشدكه18
کبدبه
بايد
است
رفاهشرايط
سطحشد،به
سطح
افزايش
هدف
منتهيبا
قشمكش��ور
اقتصادي در
عوارضنكتهاي كه همانطور قشم منتهي ميشود .از پنج نشست ديگر هيچ
چابهار كه
درمردم
مي تاگويد
ميهم
ايرانكيا
سعيدي
اینكه
1404
س��ال
اليي مي
ران
سعيديكيا
كنيم».
منطقهكهايجاد
مردم در
هفتمكهاما
نشست
كنيم».اخبار
ايجادنيست.
منطقهدست
خبري در
سعيدي كيا
چشم
اعتقاد
هم
منتقدان
باالتاتا سال
خواهدكه
ميداند
س��ال
خواهد
برس��د.
درصد
شرایطیدر اين
مردم
گويد درمردم چابهار كه خبري در دست نيست .اخبار نشست هفتم اما
همبهميهیچ
باشند و
داشته
كياهمراه
سعيديبه
تری را
شدید
کبدی
است
1404و
مرحله
سیروز
رود.
عمل رخ
اما
انداز رود
بیــن
س��نداز
کبد
دارنداز
ايننیز
خون
های
چربی
بــودن
مدعوين
ميزبان
آزاد،
منطقه
سازمان
مديريت
به
كه
جايگاهي
شود.
كشور
دي
منطقه
در
را
مالكيت
حس
بايد
مردم
گويد
مي
كردند.
پيدا
اي
رسانه
فضاي
در
مش��هودي
رنگ
نيا آشنا باشد .بهگفته بسيار كلي گفته شده و هماره راه گريزي براي قدرت اول اقتصادي كشور شود .جايگاهي كه ميگويد مردم بايد حس مالكيت را در منطقه به مديريت سازمان منطقه آزاد ،ميزبان مدعوين رنگ مش��هودي در فضاي رسانهاي پيدا كردند.
تبلیغات فریبنده به سراغ این
مشــاهده
سويافراد با
عنوان
هستندغیرقابل
دارايي،به طور
معمــوال
کبد
نشستکه
گفته در
چربی ها
این
دهد و
دورهنكتهاينمی
اســت.
عارضه
دارايي،این
زمینهای
وزيرهزار علل
چشم
وسند
رسانه
واژهو
اقتصاد
اي
همهاز آن
آب��ادي
كه
باش��ند.
داش��ته
دعوت شده
خبرگزاري
باش��ند.كه از
اخباری
گيلخواهد
مش��خص را
وق��ت در
مس��ئوالن
امورتركيب
بري 9
اقتصاد و
وزير امور
هفتمينهاي
براس��اس
آب��اديهاياز آن
نكتهاي كه گيل
انداز داش��ته
هفتمين نشست رسانه وسند چشمانداز هستند اخباری كه از سوي خبرگزاريهاي دعوت شده
نروند.
آور
زیان
داروهای
این
در
و
دیده
آســیب
بازگشــت
سلول
تدریج
به
و
شده
حبس
کبد
باعث تغییر
داشت .که
مختلفــی
ايران هيچ
گفتوگو
اينکآنها
ه��مش��ود.
ديدهنيانمي
سندميان 25
عواملدر
22
اينک
م
همگراي��ي ياد ميكن��د و در كوچه
ب��ه عنوان
رفت .به نظر
س��ايتها و
روي خروجی
رتبهامضا
قبل از
وسال
ميانبا25
رتبهدر 22در
علي طيب
رسانههاكوچه
كن��د و در
همگراي��ي ياد مي
ب��ه عنوان
ديده نميش��ود .آنها در گفتوگو با ايران هيچ روي خروجی س��ايتها و رسانهها رفت .به نظر
اســتبلكه
دانند،
ممکننمي
شرایطبه خود
متعل��ق
بندر را
كجاي
ا دارد .برخي استادان
خبري از
هاي
وخيابان
گوييكوچه
پس
مجمع
مدعوين
مبتالرس��د
فردكوچهمي
متعل��ق وبه خود
كجاي
انداز
چشم
شركت
استادان
دارد .برخي
منطقه را
کبداز
خبري
كههاي
وخيابان
ها
پس
درماننميدانند ،بلكه ميرس��د كه دعوت مدعوين از كاركنان مجمع
بندر ورا کنترل
هستند
كاركنانچرب
چابهار ازبه
گرفته
كش��ورقرار
آسیب
چابهارمورد
هایبندرکبدی
بندر مبتال
دعوتکه
افرادی
سندهاشامل
شوند،
كليمی
شركتبدن
متابولیسمدر
دست بوميآنها
چيز بندر
هيچ
دارند كه
كننده دراعتقاد
ن
84ميتوان
زماني
نيست .به
گوييبه در سند آن
توانبه سمت
ميبايد
س��يما
صدا
رس��انهاي
فعاالن
چيز بندر
در كه
اندازنــددارند
اعتقاد
كليانداز
نشست،چشم
ديل سند
فعالیسند
گوييدردر
نشست،
هفتمين
پشــتوزماني
سعيديكيا
گفته
نيست .بهبه
دچاردر دست بوميها و فعاالن رس��انهاي صدا و س��يما بايد به سمت
سال
سعيدياز
گفتهاندازوايران
سند
درازهيچمدت
مــی
گوش
آن ورا
سندخود ورا
های
ت
كلينتواند
دیگر
شود
التهاب می
ایجاد
كيا به
منجر
چش��مو
تغذیه
براس��اسسوء
وزن،
ناگهانی
کاهش
در
داردكه
اعتقاد
هم
آبادي
گيل
نيس��ت.
موفقيت
عدم
داليل
از
يك��ي
سازمان
از
مردم
كه
كرد
دفاع
سازمان
عملكرد
از
كه
طور
همان
ت��ا
برود
ها
روزنامه
خبرگ��زاري
مدر ك��م بوده كه هنوز تا س��ال  88بايد رشد اقتصادی به رشد  8و نيم چش��مانداز را هم يك��ي از داليل عدم موفقيت از عملكرد سازمان دفاع كرد كه مردم از سازمان نيس��ت .گيل آبادي هم اعتقاد داردكه در سند خبرگ��زاري و روزنامهها برود ت��ا همانطور كه
کبدی و در
نارســایی
کبدی،
مزمن
دهد.
انجام
درستی
های
رادیکال
شدن
است
ممکن
نیز
دهمموضوعي
باشد.
كوچك
موضوع
چشمانداز
گرسنگی و دهم
نهم
دولت
چند
آزاداز مردم
ادامهاگ��ر
كنند؛
دفاع
چابه��ار
آزاد
منطق��ه
چشمانداز را
سند
ها
رسانه
گويد
گيلآبادي
موضوع كوچك
انداز بايد
چشم
حوزه،
عملكرداين
خبرن��گاران
نهم و
دولت
بايدعملكرد
هرچند
آن ميدانند؛
مردم
اگ��ر از
مشکالتكنند؛
ميدفاع
چابه��ار
منطق��ه آزاد
نهایت باشد .موضوعي گيلآبادي ميگويد رسانهها سند چشمانداز را
س��ند
دراينكه
توجهوبه
ام��ا با
رس��يد
طوالنی می
درصد
برایبندر
ساكن در
تك تك
زندگي
تواند
كه مي
قراربرده
ابهامي
ل را در
داز
چابهار را
نكردايو هستيد،
منطقه
کند .كه
شود
پرسش
عمومي
پیوندنياز
مردم و
پرسش به
قابل
عارضه به
این
شوند.
کبد می
عاديبه
زندگيچهنیاز
ترین
مهم
دادهسندکه
اکســیژن رخ
آزاد
چرب
درگیركهکبد
ساختگي را
آباديچنانافراد
راحتیتك
زندگي تك
گرهميتواند
جامعه كه
اقداماتكه
افرادبرده
ابهامي
چنان
نیز را در
اینانداز
چشم
هم
چابهار را
هستيد،
منطقهاي
جلوگیریكه
شود
افراد ساكن در بندر به زندگي عادي مردم و نياز عمومي جامعه گره
مديريت
چهپيدا
اجرايي
حالت
چش��مانداز
مشخصي
پيام
بربگيرد.
در
را
ديگري
شهر
هر
يا
ديد.
وضوح
به
را
گويي
كلي
ن
اين
شاهد
امروز
متأسفانه
اما
بدانند،
خود
براي
براي
را
مسئوالن
گريبان
كه
هايي
رس��انه
بزنند.
در
را
ديگري
شهر
هر
يا
اصلي
س��ؤال
وقتي
ند
ديد.
وضوح
به
را
گويي
كلي
اين
تأثير
توان
نمي
اين
شاهد
امروز
متأسفانه
اما
بدانند،
خود
براي
بربگيرد .پيام مشخصي بزنند .رس��انههايي كه گريبان مسئوالن را براي
شرايط
در
را
كشور
خارجي
هاي
تحريم
و
داخلي
های
ســلول
نابودی
ســاز
زمینه
از این بیمــاری قرن حاضر ،انجام کنترل اســت و با کنترل وزن ،ورزش روزانه و تغذیه
عمده تریــن نظریــه ای که در
برنده.
پيش
محور
يك
با
باشد
داش��ته
آنها
براي
بايد
آبادي
گي��ل
اعتقاد
به
كه
نيستيم.
وضعيت
نه
نكنند
رها
انداز
چشم
سند
درباره
پاسخگويي
كلي گوي��ي كه به اعتقاد گي��ل آبادي بايد وضعيت نيستيم.
 www.printablesudoku99.comبراي آنها داش��ته باشد با يك محور پيش برنده .پاسخگويي درباره سند چشمانداز رها نكنند نه
عه هستند در نهايت به ويژهاي قرار داد بايد در س��ال  92به  14درصد
شود.
می
كنند.را بهبود بخشید.
توان آن
سادگینظرمی
مناسبداردبه
های
ورزش
حداقــل
وجود
چرب
ایجــاد کبد
30دقیقــهرسد،
اهداففردا
گويد< چو
مي
مش��خصيكه
ضربالمثلي
برخالف
خصوصو اهداف
برس��د
کبدیبراي
دارد
آباديتاهم
بسنده
براييك
خبر يا
يك
آبادياً بههماعالم
گيل صرف
انداز
مش��خصيچشم
ودرباره سند
برس��د و
ريز و
رس��يدنبهبهبرنامههاي
رس��يدن به
اعتقاد
برخالف ضربالمثلي كه ميگويد< چو فردا رسد ،صرفاً به اعالم يك خبر يا يك نظر بسنده كنند.
افتادگی ها
اعتقادعقب
جبران
گيلبرسد
رشد اقتصادي
•
کبد چــرب در برخی موارد دارای مناســب روزانه ،کاهــش وزن و
دارد ،مقاومت به انسولین است.

سالمت...

کبدچربوهشداردربارهتبلیغاتتجاری
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Easy Sudoku Puzzles 1

یک جـــدول با دو شـــرح

یک جـــدول با دو شـــرح

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

جدول عادي

1

2

3

4

5

6

5
9
4

7

1

افقي:
 -1هزينه آن را ميبلعد -نوعي
ماهي بزرگ طعمهخوار
3
 -2كشتي جنگي -بنشن ريز-
4
جمع عالم
5
 -3آس��ايش و آرام��ش -عدد-
6
فرمانبردار -مرگ از غصه
 -4پس��وند ش��باهت -زحل-
7
بندري در كشور سوئد
8
 -5چهار م��ن تبري��ز -والده-
9
مطابق روز -حرف مفعولي
10
 -6عجله -كمك كننده -پيامبر
11
كشتيبان
 -7از ش��عراي ش��يرازي سده
12
دهم -خبرگزاري انگليس -موضوع
13
 -8فراوان -انبار كش��تي -رود
14
شولوخف -ضد پشتك
15
 -9جنس مذكر -مجبور شده-
7 mcx
روانه
 -10آزمايش -رود طوالني اروپا -سالم و در سالمت
 -11موسيقي غربي -عود -مركز انگليس -طعم دهنده غذا
 -12مرطوب -دقت بيمارگونه -گردش كودكان
 -13مظهر زيبايي در طبيعت -پس زدن -كرانه آسمان -فروغ آفتاب
 -14شماليترين شهر استان كرمان -باالي مجلس -محصوالت شيري
 -15شاعر مثنوي فرهاد و شيرين -خود را با آن ميبينيم
عمودي:
 -1كمد كشويي -كشوري در جنوب خاوري اروپا
 -2تمرين نظامي -رود مرزي -كشتيبان
 -3علم احصاييه -آبشار ديدني حومه اليگودرز -قطار -پنبه دانه
 -4جمع منت -خوشگل -پارچه يا فرشي كه جلوي درمياندازند
 -5رنجوري -سيم گردن كلفت -نام آذري -پنجه ،سطح
 -6سياهرگ -صندوق قديم -چوبدستي پير
 -7وسيله تهيه چاي -شترمرغ امريكايي -دايره
 -8چيستان -واحد سطح -امر به رفتن -دزد
 -9استوار ساختن -پادشاه ستمگر عصر حضرت ابراهيم(ع) – تهديد پوچ
 -10س��هولت -ص��داي
برخورد ناخن با س��از -روايت
حل جدول عادی شماره 5519
كننده
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 -11مايه -يكدور تنيس-
ا
ن م
ا
ب ي خ
 1ش ي ر خ ش ك
ك ن س ر
س م ن و
ر
و
ا
 2ب
شش عرب -حرف همراهي
3
ا
ه ت
ا
ف ر
ا
ه
د
ا
ر
ا
ساختمان-
 -12كارشناس
ب د
ا
ش ي د
ا
ا
ل
ا
 4ن
5
ر ش ي د
ت ل م ب ه
ه ن
محكم ،آهنين -نوعي خواهر
6
و
ر ك
ا
م
ا
ر
و
ا
م
ر
و برادر
7
د ج
ا س ك ا
ل
ا
ج ب
ا
و
8
و
ر ي ز
م ت
ا
ع ت
ا
ر
ز
 -13زائوترسان -گودال-
9
د ب
ا
ب ح ب و ح ه
ي ب
رنج -سرمربي پرسپوليس
ب و ي
ك ا
س ر ي ر
 10ن س
ف
ه
ا
ر
م
ه
ي ر
ا
ب
 11ر
 -14مون��س -زهكم��ان-
ب ر
پ ف
ا
م
ك ا
و ش
 12م
پلكان چوبي
ن
ا
ت ب
ن س ب ت
ق و
ا
 13چ
ر گ
ز
ر ي ش ه
د ت
ا
ل
 14و
 -15مؤلف «معجمالبلدان»-
و ي
ل ي م
ن و ي ل
ا
ب
ا
 15ب
* All purchases
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2
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STORES
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 9جدول ويژه 1 4 2
جدول عادي
افقي:
افقي:
 -1مي��وهاي ش��يرين و
نوعي
بلعد-
مي
را
آن
هزينه
-1
7
4
8
گوشتدار-هيستولوژي
ماهي بزرگ طعمهخوار
 -2نوش��ته ش��ده -امتحان-
 -2كشتي جنگي -بنشن ريز-
نقاش
خودمان��ي -روس��ياه 8
اسپانيايي5
2عالم
جمع
 -3آرام
عدد-
آرام��ش-
و
آس��ايش
-3
مطبخ -درنده جنگل��ي -اطراف
 8از غصه
فرمانبردار -مرگ
ش��باهت4-زحل -دهان -4طريق -وس��طي -مجبور 2
 -4پس��وند
بندري در كشور سوئد
شده
 -56چهار 2
 -5ش��هري در حومه 3
تهران-
1والده-
م��ن تبري��ز-
استاد -رخشندگي -تاب
مطابق روز -حرف مفعولي
 -6بيهوده -كمد -شهري در
-6
4
كشتيبانعجله9-كمك كننده2-پيامبر  7جنوب استان فارس 8
 -7بهار -فاش شده -بخار
 -7از ش��عراي ش��يرازي سده
 -8زردآلوي خش��ك ش��ده-
6موضوع
دهم -خبرگزاري انگليس-
5
2
شخص مبهم -عدد يك رقمي-
 -8فراوان -انبار كش��تي -رود
برمال كردن
شولوخف -ضد پشتك
خاكروبه-
مهاج��م-
عدد
-9
8
9
4 1
2
شده-
مجبور
 -9جنس مذكر-
ش��هري در اس��تان اردبي��ل در
روانه
منطقهايكوهستاني
سالمت
در
و
سالم
اروپا-
طوالني
رود
آزمايش-
-10
3-10از توابع يزد5-رونده8 -
7 9 1
امپراتور
6

13
14
15

Ma

T

5520

5520

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

15
ن
و

ك
ي

س
ه

م
ا

انگليس -طعم دهنده غذا
عود -مركز
سست-غربي-
موسيقي
-11-11
حركتي -مايه
دريا -بي
مخفف
تأليف كردن -پروانه عاش��ق
شناس��ي-
كوچك دوره
 -12از
كودكان
زمينگردش
بيمارگونه-
تقس��يماتدقت
 -12مرطوب-
-13آن است
دلسوخته
مظهر زيبايي در طبيعت -پس زدن -كرانه آسمان -فروغ آفتاب
كرمان-همتا
استانآرزو -بي
عريض-
ربالنوع
باالي مجلس -محصوالت شيري
مصريان-شهر
شماليترين
-14-13
بينيممهم تهران
ميهاي
شهرستان
شيرين-يكي
اروپايي -وبسياري-
شاعرهند و
طايفهاي
خوداز را با آن
مثنوي فرهاد
-15-14
عمودي:به كارگرداني علياكبر كوهكي و جواد ارشاد – ضدهوايي!
 -15فيلمي
Easy Sudoku Puzzles 1
عمودي:
كمد كشويي -كشوري در جنوب خاوري اروپا
-1
كشتيبانامريكا
مرزي-هونولولو
لقب شهر
نائين-
نزديك
شهري
 -2 -1تمرين نظامي -رود
 -2دلواپسي -پيدا كن! -چندشاعر
قطار1 4 -
2
9
5
پنبه دانه
حومه اليگودرز-
 -3علم احصاييه -آبشار ديدني
عاميانه
يك
خوار-
حشره
اي
پرنده
 -3جزيره اندونزي -سدآذري-
1
4
8 9
جلوي 5درمي78اندازند
فرشي كه
 -4جمع منت -خوشگل -پارچه يا
 -4سنگ قيمتي -الك -دريچه اطمينان2 4
كلفت -نام
رنجوري -سيم
-5 -5
آذري4-پنجه ،سطح 2
8
خوب
ميوه
گردندرشت-
لذيذ -آواي
برهنه -آبزي
3
چوبدستي 2پير1
6
قديم-
صندوق
سياهرگ-
-6
8
دار 7
زاويه2
ديوار9 4
 -6كادو -فوتوگرافي -نقطه برخورد دو 1
دايره
امريكايي-
شترمرغ
چاي-
تهيه
وسيله
-7
 -7توانايي -رهايي از عيب و آفت -طرف
5
2
6
بستانكار 2 8
نساجي9 4-
1
دزد
رفتن-
شانهبه
چارق-امر
بو-سطح-
واحد
-8 -8
چيستان-و بي
گازي بيرنگ
7 9 1
8 5 3
ستمگرهاعصر حضرت ابراهيم(ع) – تهديد پوچ
پادشاه
ساختن-
-9 -9
ياقوت -آئين
ايتاليا-
استوارمعاصر
نويسنده
چوبدستي -واحد وزن
جزيره ايراني-
س��هولت -ص��داي
-10-10
1
9
4
7
5
كاكل-
رايح��ه-
-11
روايت
س��از-
با
ناخن
برخورد
5519
حل جدول ويژه شماره  5519حل جدول عادی شماره
2
7 3 1
متن5 -رازيانه
 2جمع
كننده
4
5 3 1
8
8
7
6
5
4
3
2
1
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 15 3 142 131 12 11 10 9
مشاور-
دلواپس-
8 -12
 1ش ي  4ر  3خ 7ش 6ك1 5
مايه -ييكدور تنيس-
 1ا -11
ا
ن م
ا
ب ي خ
گ و گ ل ك ر
د
ل س ي
م
و
س8
 2ب  7ا و ر1
ك ن س ر
منزل و
سقف م ن
ا س ا
ل
د
ل ن
حرف ا
عرب -س
ششي م
ا
 2ق
همراهي
 3ا  2ر ا د 9ه  4ا5 6
ه��اي ا
اگروه ه ت
ف از ر
-13
3
و
ر
و ش
ن ق
ن س
ا
و
ا
د
ن
ساختمان-
كارشناس
-12
6
 4ن ا9
ب د
ا
ش 4ي د
ا
ا
ل
ر
ن ي
ك
ن س ا
ي خ
ا س
 4ي
ح��رف دو
ي��ك
خون��ي-
3
9
1
7
6
5
ر هد ن
ر ش ي
يت ل م ب ه
خواهر ا
گ
د
آهنين -م
محكم ،ب س ا
 5س ن
نوعي
بقا -از و
خ��الف ك
ر
ا
حرف9 -م
س��ه ا
و 4ر
پ م د ا
ر ك 6ت ر
ح
ت ي ل ن
ا
برادر
 76دن و
ل 7
د ج
دبيرستاني ا
ا س ك
دروسل
ا
وم ا ر ج ب
ح ب د
ص ا
و
ر
ا
و
ر ي ز
م ت
ا
گودال -ي  8ه ز و ر د ا ا ع ت
8
و
زائوترسان -ل
ج
ا
 -13ل
م ب ت
خ��ودروي
 -14نوع��ي
د ب
ا
ب ح ب و ح ه
9
 9م ج ي ل بس
ق ب ت
ا
ر
م
ا ش
پرسپوليس
سرمربي
رنج-
بخش
گرمي و ي
ب
خانوادگ��ي-ك ا
كس ر ي ر
ه 10ا ن ر س
ن
ا
س ر ش ت
ن
 10د
كم��ان -ي 11ن ر
ف
ه
ا
ر
م
ه
ي ر
چ بن ا
مون��س -زه م ت د
ا
ز
 -14ا
ن
 11ي
خانمانس��وز -چنگن��واز
ب ر
پ ف
ا
م
ك ا
ر
د
ي
ش د
 12ا س ا
ي  12مب و ر ش د
چوبي
پلكان
نامي
ن
ا
ت ب
ن س ب ت
ت 13ي چ ا ا ت ق ر و
ن
ا
ت و
ه
ه
ا
 13ل
بنيانگذار گ
ر
ز
 -15ي ش
ر
14ا و ب ل ك ا ي د ت
البلدان»-
مؤلف
رئيس هو
«معجم ي ب ر
ف
ه
 -15م
 14ي ت ي
و ي
ل ي م
ن و ي ل
ن
ا
شده ن ب
ا
برياند
ن
 15ز
فتح -معنيها
ا ب 15ر ب ا ا ه ب ه ا جنبش

ه

ي

گ
ي
ر

ي
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Sudoku
Puzzle

15 14 13 12 11 10

1

جدول ويژه
افقي:
 -1مي��وهاي ش��يرين و
گوشتدار-هيستولوژي
 -2نوش��ته ش��ده -امتحان-
نقاشاسپانيايي
 -3آرام خودمان��ي -روس��ياه
مطبخ -درنده جنگل��ي -اطراف
دهان
 -4طريق -وس��طي -مجبور
شده
 -5ش��هري در حومه تهران-
استاد -رخشندگي -تاب
 -6بيهوده -كمد -شهري در
جنوب استان فارس
 -7بهار -فاش شده -بخار
 -8زردآلوي خش��ك ش��ده-
شخص مبهم -عدد يك رقمي-
برمال كردن
 -9عدد مهاج��م -خاكروبه-
ش��هري در اس��تان اردبي��ل در
منطقهايكوهستاني

 -10از توابع يزد -رونده -امپراتور
 -11مخفف سست -دريا -بيحركتي -مايه
 -12از تقس��يمات كوچك دوره زمينشناس��ي -تأليف كردن -پروانه عاش��ق
دلسوخته آن است
 -13ربالنوع مصريان -عريض -آرزو -بيهمتا
 -14طايفهاي هند و اروپايي -بسياري -يكي از شهرستانهاي مهم تهران
 -15فيلمي به كارگرداني علياكبر كوهكي و جواد ارشاد – ضدهوايي!
عمودي:
لقب شهر هونولولو امريكا
نائين-
نزديك
شهري
-1
Sudoku
 -2دلواپسي -پيدا كن! -چندشاعر
Puzzle
سدآذري -پرندهاي حشرهخوار -يك عاميانه
 -3جزيره اندونزي-
 -4سنگ قيمتي -الك -دريچه اطمينان
 -5برهنه -آبزي لذيذ -آواي درشت -ميوه خوب
 -6كادو -فوتوگرافي -نقطه برخورد دو ديوار زاويهدار
 -7توانايي -رهايي از عيب و آفت -طرف
 -8گازي بيرنگ و بيبو -چارق -شانهنساجي -بستانكار
 -9نويسنده معاصر ايتاليا -ياقوت -آئينها
 -10جزيره ايراني -چوبدستي -واحد وزن
 -11رايح��ه -كاكل-
حل جدول ويژه شماره 5519
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شایسته الهامی (مونترال)

دیدگـــــاه...

جان مککین قهرمان جنگ ویتنام ،یـا ...

آرزوی من اینست که او دیگر
توانائی آن را نداشته باشد که
کشــتار بیرحمانه یک انسان
دیگر را امکان پذیر و آســان
کند.
خانمدایانا اوراک تاکید میکند،
که او فقط میخواهد مک کین
از اســاس در نیاز این کشــور به
از سنا خارج بشود .نه بمیرد و منبع:تابناک
با بازپس گیری موصل در شمال نفت بوده اســت؛ اما با آغاز جنگ
نه آسیب ببیند.
ســخنگوی کمیتــه ملــی عراق ،داعش به زودی میتواند به ســرد ،منافع اقتصادی به سرعت
حمهوریخواهان ،توئیت اوراک را پدیدهای مربوط به گذشته تبدیل جای خود را به منافع استراتژیک
در روزهــای اخیر نــام جان مک است.
کین سناتور آمریکائی ،بر سر زبانها هجدهم ژوئیه خانم کریســتین غیرمناسب نامیده و مک کین را شــود؛ اما نابودی داعش و از میان برای مقابله با شــوروی و به وجود
افتاده اســت .او بــرای یک عمل فیلیپ در واشنگتن پست مطلبی قهرمانی مینامد که فداکاری های رفتن خلیفه خودخوانده این گروه آمدن دولتهای دوســت شوروی
و ضد غربی در این
ساده به بیمارستان رفت ولی بعد را در رابطــه با بیماری مک کین بیشماری برای همه آمریکائی ها در عراق و سوریه ،به هیچ
هر نوع
منطقــه داد .بعــد
کرده و از قول آسوشــیتدپرس وجه صلح را به خاورمیانه
مشخص شد که به سرطان مغز ،مینویسد.
و
تعارض
از آن تالشهــای
نوشته او گزارش اتفاقات است .او آرزوی بهبودی هر چه سریع او را بازنمــی گردانــد و حتی
مبتال شده است.
درگیری
آمریکا برای تثبیت
میکند تا او به سنا برگشته و برای منجر به پایانی برای تراژدی
وی روز  25ژوئیــه برای امضای نقل می کند :
ســوریه نخواهد شد ،بلکه نظامی با
نقش و نفــوذ خود
الیحه پیشــنهادی بیمه پزشکی یک عضو کمیته ملی جمهوریخواه مردم آمریکا کار کند.
در واقــع فصل جدیدی در ایران ،منطقه در خاورمیانه با اتحاد
ترامپ از بیمارستان به کنگره آمد نــوادا ،بنام دایانــا اوراکDiana ،
این کشور با اسرائیل
و
هرج
و
آشــوب
پر
تاریخ
خانم
گزارش
ترجمه
از
هائی
بخش
تا مجلس بتواند بحث درباره آن را  Orrockعنوان مقالــه زیر را در
را به آتش
کریستین فیلیپ رادر باال خواندید .مرج و خونین این منطقه خواهد کشید تکمیل شــد و در
شروع کند.
توئیت خود می آورد.
An
Article
Called
for
John
نهایت ادامه آن با دو
دلیل انتخــاب این مطلب بخاطر باز خواهد کرد؛ فصلی که
مک کین دشمنی عجیبی با ایران
دخالت نظامی بزرگ
 McCain to ‘Just. F.....Dieدیــدار اخیر مک کیــن با مریم کمتر از فصل قبلی تاریخ
دارد.
’Already.
رجوی و رضا پهلوی بود .مســلم این منطقه بعد از سقوط امپراتوری در دو جنگ خلیج فارس در عراق
ســال  2007در زمــان مبارزات
انتخاباتی برای ریاست جمهوری ،و بعد کلمه " آمین" را در توئیت است مردم صلح طلب از این دیدار عثمانی در پایان جنگ اول جهانی همراه شد.
همچنیــن دخالــت آمریــکا در
خوشحال نبودند .چون مک کین خطرناکنیست.
وقتی از او راجع به ایران ســئوال خود اضافه میکند.
کردند آهنگی را با شــعر" بامب مقالــه توســط خانــم کیتلین هر کجا رفته ،با کسانی دیدار کرده به گزارش «تابناک»؛ یوشکا فیشر ،افغانســتان نیز انعکاس و واکنش
بامــب ایران" را خواند و خصومت جانســتون  Caitlin Johnstoneکه بالفاصله بلوائی برپا کرده اند که وزیر خارجه ســابق آلمان ،که از شــدیدی در خاورمیانه داشــته
نوشته شده که در Mediumچاپ نهایتاً به نابودی کشوری ختم شده مخالفان جدی جنــگ در عراق است .شورش مورد حمایت آمریکا
خود را با مردم ایران نشان داد.
است .عکس هائی هم از او با سران بوده است ،با ذکر این مطلب بیان در افغانســتان در دهه  ۱۹۸۰که
او جزو اسیران جنگی ویتنام و چند شده است.
تحت عنوان جهاد علیه اشغالگری
سالی در اسارت بوده است .بخاطر اوراک بعداً مجبور به عذرخواهی و داعش در شــبکه هــای مجازی میکند:
تداوم ایــن الگوی خشــونت در شــوروی شــروع شــد دو تن از
هست.
همین این روزها اوباما و دیگران ،حذف پست خود میشود.
از او به عنوان قهرمان جنگی یاد خانم اوراک در مصاحبه با  CNNدر یک نقشه کشورهائی را که مک منطقه خاورمیانــه به نظر تقریبا متحدان استراتژیک آمریکا یعنی
کین خواسته آمریکادر آنهادخالت قطعی است ،زیرا این منطقه توان عربستان و پاکستان را به تهدیدات
می کنند.
میگوید:
واقعیت این است که او در جنگ با سیاست خارجی مک کین موافق نظامی کند ،نشــان میدهد .که از حل و فصل تعارضات داخلی خود استراتژیک تبدیل کرد .این مسأله
ویتنــام خلبــان هواپیمــا بود و نیست ،ولی نمی خواهد که سناتور این کشورها ،حمله به افغانستان و یا ایجاد چهارچوبی عملگرا برای خود را به خوبــی در ماجرای ۱۱
سپتامبر نشان داده که در آن ۱۵
ماموریتش بمباران آن کشور .اکتبر هشتاد ساله بمیرد ،با این حال نیت ليبي و سوريه و عراق ،سودان كه ایجاد صلح را ندارد.
 1967ویتنامی ها هواپیمایش را و پیام مقاله خانم جانستون را قبول متاسفانه عملى شده است؛ ايران در واقع خاورمیانه در جایی میان تن از  ۱۹تروریســتی که القاعده
و كره شمالى و نيجريه و كوزووو قرن هــای  ۱۹و  ۲۰در تله افتاده مأمور کــرده بود ،از شــهروندان
ساقط کرده و خودش را به اسارت دارد.
عربستان بودند و این پاکستان بود
می گیرند .در اثر سقوط دست و جانســتون در مقاله خود نوشته بوســني بصورت جدى دنبالش است.
پاهایش میشکند و در بیمارستان است:
است .روســيه و چين و مالي در در این شــرایط ،قدرتهای غربی که طالبان را ساخته و پرداخته کرد
بستری میشود .ســال  1969در مک کین حاال می تواند یک مرد صدد انجام فاز بعدی.
نیز تا حد زیادی برای خشونت و که بستری برای القاعده شد تا تخم
زمان اســارت نواری بــا صدای او خوشحال و با افتخار بمیرد .او یک اگر از نظر روانشناســی به مسئله دشــمنی که در خاورمیانه وجود دشمنی خود علیه غرب و آمریکا را
پر می شــود ،که از رادیو هانوی قاتل جنگ طلــب نئوکان و یک نگاهی بکنیم ،شــاید بشود گفت دارد ،مقصر هستند .هر نوع اشارهای در آن بذرافشانی کند.
پخش می شود ،مک کین در این شیطان است ،که از تمام تجاوزهای تحقیری که در اثر اسارت داشته به قرارداد سایکس پیکو که طی آن موفقیت نخســتین جنگ خلیج
نوار بعد از گفتن مشخصات خود خونین نظامی در زندگی زشت و و حس دوگانگی از دروغ هائی که فرانسه و بریتانیا قلمروها و مرزهای فارس که در ســال  ۱۹۹۱توسط
از خدماتی کــه ویتنامی ها برای عمر طوالنی خــود حمایت کرده در مورد قهرمان بودن او گفته شده پسا عثمانی را رسم و وضع کردند ،جورج بوش پدر آغاز شد ،به شکلی
در حالی که کام ً
او کرده اند صحبت کرده و از آنها است.
ال مسئله برعکس هنوز چنان طغیان و خشــمی را اساســی ،دوازده سال بعد توسط
بابت محبت هایشان تشکر میکند .جانســتون ادامه میدهد ،اگر شما بوده او را به این درجه از قســاوت در جهان عــرب برمی انگیزد که پسرش به شدت زیر سؤال رفت،
سری که در سال زیرا جنگ خلیج فارس جورج بوش
او میگوید من مرتکب جنایت شدم منتظر هستید که بگویم "اشتباه رســانده که حاضر است با قربانی گویا این قرارداد ّ
پسر منجر به فاجعهای
ولی ویتنامی ها با من بهترین رفتار کردم" و هیچوقــت آرزوی مرگ کردن مردم آن احساس را بنحوی  ۱۹۱۶تدوین شده ،همین
دیروز به نتیجه رسیده است .خاورمیانه شــد که تا بــه امروز
کسی را نکرده ام ،باید بطور شفاف نادیده بگیرد.
راداشتند.
بعد از برگشت ،در دادگاه نظامی بگویم ،که صادقانه امیدوارم قلب من هم مثل خانم جانستون آرزو همچنیــن به هیــچ وجه جایی میان ادامــه دارد .در حالی
که جورج بوش بزرگ
به جرم خیانت به کشور به اعدام ســناتور آریزونا (جان مک کین) می کنم مک کین با مرگی آرام این نباید نقش روســیه تزاری
قرون  ۱۹و
محکوم میشــود .ولی مشمول " خیلی زود بیایستد و سپس توسط دنیا را ترک کند تا دیگر ،انسانی با در شرایط امروز این منطقه
تنهــا آزادی کویت را
تله
در
۲۰
را نادیــده گرفــت .پس از
بدون تغییر رژیم عراق
بخشش ریاست جمهوری" ریچارد متخصصین مرگ او اعالم بشود .فکر شیطانی او کشته نشود.
افتاده
است
• جنگ دوم جهانی ،حکومت
نیکسون شده و از مرگ نجات پیدا من آرزوی مرگ آهسته و یا مرگ
در دستور کار داشت،
بلندپروازیهای جورج
جانشین روسیه تزاری ،یعنی
میکند .از آنزمان تا حاال در شش دردآلود نمی کنــم .آرزوی مرگ
اتحاد شوروی و رقیب جنگ سرد بوش پسر بسیار فراتر از این بود.
دوره به عنوان سناتور انتخاب شده غیرطبیعی و خشــن نمی کنم.
آن ،ایاالت متحــده ،دخالتهای ایده این بود که با سرنگونی صدام
چندگانه خوددر این منطقه را آغاز حســین ،یک عراق دموکراتیک
پدید آید که تغییرات اساســی و
کردند.
در واقــع ایاالت متحــده آمریکا بنیادین را در خاورمیانه تســریع
بیشــترین نقــش و تأثیــر را در و آن را بــه منطقهای دموکراتیک
شیـخ صـاحل سیبـویه
مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال
آشوبهای امروز خاورمیانه داشته و دوســتدار غرب تبدیل کند .در
کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی
دوران بوش جوان ،امپریالیسم ایده
است.
تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)
عالقه شدید آمریکا به خاورمیانه آلیستی جای واقع گرایی سفت و

پس از داعش:

خشونت در خاورمیانه تداوم خواهد داشت

دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی ) (CIVILو شرعی

سخت را گرفت که نتیجه آن بی
ثباتی مداوم خاورمیانه در کلیت
آن بود و به ایران اجازه داد تا حوزه
نفوذ خود را گسترده کند.
بعد از نابودی داعش ،فصل بعدی
تاریخ خاورمیانه را رقابت آشکار و
مســتقیم بین عربستان سعودی
ســنی و ایران شیعه برای تسلط
بر خارومیانه رقــم خواهد زد .تا
کنون این رقابت خاموش و تعارض
پنهان ،تنها تحت پوشش و توسط
نایبان رخ داده اســت .دو قدرت
بزرگ جهانی که اکنون در منطقه
فعال هستند ،آشکارا جایگاه خود را
در این تعارض مشخص کرده اند:
ایاالت متحده در سمت عربستان
سعودی و روسیه با ایران.
در آینــده جنــگ فعلــی علیه
تروریســم ،جای خــود را به این
تعارض بــرای هژمونی منطقهای
خواهد داد .با توجه به انزوای قطر
از سوی عربستان سعودی و چهار
کشور متحد سنی آن ،که بخشی
از آن بــه خاطــر نزدیکی قطر به
ایران بوده اســت ،این تعارض به
اولین مرحله حساس خود در قلب
خاورمیانه رسیده است:
خلیج فارس.
هر نوع تعارض و درگیری نظامی
با ایران ،منطقه را به آتش خواهد
کشــید و دامنه آن بسیار فراتر از
هر تعارض و درگیری قبلی خواهد
رفــت .به عالوه در حالی که هنوز
آتش جنگدر سوریه روشن است،
و عراق به خاطر رقابتهای فرقهای
بر ســر قدرت ،به شدت تضعیف
شــده ،داعش یا هر نوع دیگری
از شــاخههای آن ممکن اســت
همچنان فعال بمانند.
فاکتور دیگری کــه در بی ثباتی
خاورمیانه موثر اســت ،باز شدن
دوباره مسأله کردهاست.
کردهــا که قومی بــدون دولت و
حکومت هستند نشان دادهاند در
برابر داعش نیــروی قابل اتکایی
هســتند و اکنون از این دستاویز
سیاســی و نظامــی خــود برای
حرکت به سمت خودمختاری و یا
ایجاد یک دولت مستقل استفاده
میکنند .بــرای دولتهایی که از
این امر متأثر میشوند اول و بیشتر
از همه ترکیه اما همچنین عراق،
سوریه و ایران این درخواست یک
اعالن جنگ اســت ،زیرا منجر به
متأثر شــدن یکپارچگی درونی و
داخلی آنها خواهد شد.
با توجه بــه وجود این مســائل
حل نشــده و گســترده شــدن
تعارض هژمونیک میان ایران
و عربســتان ،فصل بعدی در
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اقتصاد...
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قدرت رسید و سیاست خود را بر
پایه توزیــع درآمد نفتی ،که طی
یک دوره کم و بیش دراز مدت از
اوجگیری باز نمی ایستاد ،استوار
کرد.
اقتصاد ونزوئــا ،تمام و کمال ،به
یک اقتصــاد رانتی متکی بر نفت
بدل شد.
استخدام انبوه کارمند ،خانه سازی
گسترده از ســوی دولت ،تزریق

و ایدئولوژی
ت

در باتالق نف
ال

ونزوئ
فریدون خاوند

(تحلیلگراقتصادی)
کشــوری که در نیمــه دوم قرن
بیستم از باالترین سطوح رفاه در
آمریکای جنوبــی برخوردار بود و
امروز ،در پی  18ســال حکومت
ویرانگر هوگو چاوز و جانشــین او
نیکال مادورو ،به جهنم بدل شده
است .شمار زیادی از ونزوئالییها
در حال حاضر تنها به فرار از کشور
خود می اندیشند.
انتقاماقتصاد

کجا برویم؟ این رایجترین پرسشی
اســت که امروز بین مردم ونزوئال
رد و بدل میشــود .به اسپانیا؟ به
شــیلی؟ به اکواتر؟ سخن بر سر
یک کشور  32میلیون نفری است
که بر مهمترین منابع نفتی جهان
تکیه دارد و حدود  70سال پیش
خود رو تولید میکرد .امروز همان
کشور ،به لطف «انقالب بولیواری»
هوگوچاوز و «سوسیالیســم قرن
بیست و یکمی» او و جانشینش
نیــکال مادورو ،در چنــان هرج و
مرجی فرو رفته که ترس از پیدایش
یک بحران بزرگ منطقهای را در

اساسی تازه
برای ونزوئــا برگزار کند.
کشــورهای پیرامون آن به وجود اوپوزیسیون نظام به شدت با این
ابتکار مخالفت می ورزد ،زیرا از آن
آورده است.
حدود یک میلیــون ونزوئالیی به بیم دارد که مادورو با قانون اساسی
کلمبیای هم مرز پنــاه آورده اند تازهاش بقایایدموکراسی رادر این
و این کشــور ،که به تازگی از یک کشــور از میان ببرد ،به اختیارات
جنگ داخلــی دراز مدت بیرون پارلمان پایان دهــد و یک نظام
آمــده ،از آن بیــم دارد که نتواند سیاسی مشــابه کوبا را در ونزوئال
از پس این چالش بــر آید .دیگر مستقر کند .در یک نظر خواهی
کشــورهای منطقــه ،از برزیل و نمادین که 16جوالی برگزار شد،
آرژانتین گرفته تا مکزیک ،نگران 7میلیون و ششــصد هزار نفر از
مــردم ونزوئال علیه
منطقهای شدن بحران ونزوئال
اقتصاد
با
هستند.
برگــزاری انتخابات
توان
منی
مجلس موسســان
در ورای آندسته از مردم که
رای دادند.
به نظام چــاوز  -مادورو «نه» شوخی
بحــران اوجگیرنده
میگوینــد و فــرار را بر قرار
ترجیح میدهند ،بخش مهم کــرد!
سیاســی در بطن
وخیمتریــن بحران
دیگری از مردم این کشــور
به مبارزه با نظام حاکم روی آورده اقتصادی در تاریخ ونزوئال جریان
اند و در این راه هزینه ســنگینی دارد .این کشــور آمریکای التین
نمونه آشکار شکست فاحش یک
پرداخته اند.
طــی چهار ماه گذشــته ،حدود نظام پوپولیســتی است که برای
یکصد نفر بهدست نظامیان مادورو تحکیم قدرت خود به ابتداییترین
کشــته شــده اند .در واقع نظام اصول اقتصادی پشت کرده است.
کاراکاس همه اهرمهای قدرت را ولی با اقتصاد شــوخی نمی توان
در دست دارد ،به جز پارلمان که کرد .تمام تجربه فرآیند توسعه ،از
جنگ جهانی دوم به این سو نشان
در دست اوپوزیسیون است.
برای خروج از بن بســت ،مادورو میدهد که اقتصاد ،اگر قوانین آن
قصد دارد ســیام جــوالی آینده زیر پا گذاشــته بشود ،به سختی
انتخابــات مجلس موسســان را انتقاممیگیرد.
بــه منظور نــگارش یــک قانون هوگو چــاوز در ســال  ۱۹۹۹به

سنگ های گرانیت
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دســت و دلبازانــه یارانه به همه
بخشهای اقتصادی ،توزیع غذای
مجانــی در مــدارس و واحدهای
تولیدی ،پخــش بنزین و برق به
بهایی بسیار نازل ،دست انداختن
دولت بر بخشهای گســتردهای
از اقتصــاد ،همــراه با ســخنان
آتشین رهبر «انقالب بولیواری»
در ســتایش «توده ها» و تقبیح
امپریالیسم ،بخش بسیار بزرگی از
افکار عمومی ونزوئال را در خواب
فرو برد و بخش بزرگتری از چپ
های «جهان سومی» رادر بسیاری
از مناطــق دنیا به ویــژه اروپا به
وجد آورد .چپیها که «مکه»های
قدیمی خــود به ویــژه «اردوگاه
سوسیالیزم» و مائوییسم را ازدست
داده و کوبا و کره شمالی نیز باعث
ســربلندی آنها نبود ،با اشتیاق
تمام به «سوسیالیزم کاراکاسی»
چسبیدند.
غافــل از آنکه در پشــت توزیع
سخاوتمندانه رانت نفتی ،قانقاریای
فساد سراسر پیکر نظام انقالبی را
در بر گرفته بود و اقتصاد این کشور
نیز چهار اســبه در جاده سقوط
پیش می تاخت.

کند ،رهبــر «انقــاب بلیواری»
چگونه خواهد توانســت به پخش
پول ادامه بدهد؟
و این سقوط در نیمه سال ۲۰۱۴
آغاز شــد .هوگو چاوز زنده نماند
تا مصیبــت بزرگی را کــه برای
هموطنانش به وجود آورده نظاره
کند.
جانشــین او ،نیکال مادورو ،انتقام
اقتصاد را به چشــم دید .کشوری
کــه  90درصد نیازهــای خود را
با دالرهای نفتــی از خارج تامین
میکند ،با نفت بشکهای زیر پنجاه
دالر در رکودی بیسابقه فرو رفت،
به ویــژه از آنرو کــه بدهیهای
خارجیاش نیز زیاد است و بخش
مهمی از در آمد نفتی باید صرف
باز پرداخت اصل و فرع آن بشود.
حاصل آنکه ،ســوپرمارکتهای
کشــور طی مدت چند ماه از کاال
خالی شدند ،نرخ تورم به نزدیک
1000درصد رســید ،جنایت اوج
گرفت و گروههای مسلح خواب را
از چشم مردم ربودند.
به نوشته «اکونومیست» ،طی این
بحران اقتصادی ،بــه دلیل تورم
عنان گسیخته و دستیابی روز به
روز دشــوارتر به مواد غذایی ،سه
چهارم مردم ونزوئال وزن کم کرده
اند ،هر یک به طور متوسط نه کیلو.
چه باید کرد؟

آیا قرار اســت کشور مهمی چون
ونزوئال برای یک دوره طوالنی در
کام هرج و مرج فرو برود و حتی به
یک جنگ داخلی دراز مدت دچار
بشود؟
برای دور کردن این شبح مخوف،
کشورهای منطقه به جنب و جوش
افتاده اند .رهبران این کشورها چاره
بحران ونزوئال را در کوبا جستجو
میکنند و باور دارند که تنها هاوانا
می تواند نظــام کاراکاس را از فرو
میاجنیگریکوبا؟
رفتن باز هم بیشتر در رادیکالیسم
عاشقان ســینه چاک هوگو چاوز باز دارد .خوان مانوئل ســانتوس،
از خود نمی پرسیدند که اگر نفت رییس جمهوری کلمبیا به تازگی
باالی بشــکهای صد دالر سقوط برای دیدار با رائول کاسترو همتای
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کوبایی خود به هاوانا رفت و طبعا
درباره بحران ونزوئال نیز با او گفتگو
کرد.
چرا رهبران آمریکای جنوبی برای
حل بحران ونزوئال دست به دامن
کوباییها شــده اند؟ عامل اصلی
نفوذی است که هاوانا ،طی هیجده
ســال اخیر ،در کاراکاس به دست
آورده است .مشــاوران کوبایی را
می توان در همه سطوح حکومتی
ونزوئال مشــاهده کــرد .روزنامه
فرانسوی «لوموند» می نویسد که
اطرافیان نزدیک رییس جمهوری و
نظامیان ارشد کاراکاس زیر نظارت
سرویسهای کوبایی هستند.
هزاران مشاور کوبایی مقیم ونزوئال
حقوقهای کالن دریافت میدارند
که البته نود در صد آنها به صندوق
رژیم هاوانا ریخته میشــود .از آن
مهم تر محمولههای نفت است که
کاراکاس با قیمت بسیار ترجیحی
در اختیار کوبا قرار میدهد.
در این شــرایط سقوط ونزوئال در
هرج و مرج و جنگ داخلی ،نظام
کمونیستی کوبا را نیزدر موقعیتی
بسیار دشوار قرار خواهد داد.
در واقع حکومت هاوانا که سالها
پیش پشــتیبانی مالی شــوروی
ســابق را از دست داد ،به دشواری
خواهد توانست حذف کمکهای
سخاوتمندانه «براداران» ونزوئالیی
خود را تحمل کند.
با توجه به همه این محاســبات،
این امید وجود دارد که دولت کوبا
به میانجیگــری در بحران ونزوئال
روی بیــآورد و دولت مادورو را در
راســتای یافتن راه حل مشترک
با مخالفانش ،تشویق کند .با این
حال نفرت اپوزیســیون ونزوئال از
کوباییها به جایی رسیده که بعید
به نظر میرسد میانجیگری هاوانا را
بپذیرد .مگر آنکه فشار سنگینی از
سوی کشورهای آمریکای جنوبی
بر آن اعمال شود.
•

بهروزباباخانی

کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما
________________

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692
تاریخ منطقه خاورمیانه هر چیز
میتواند باشد ،غیر از صلح و ثبات.
البته کــه ایاالت متحده به خوبی
از فاجعه عراق آموخته اســت که
نمیتوانــد در خاورمیانه ،به رغم
قدرت برتر نظامی خود ،یک جنگ

زمینی را برنده شود.
باراک اوباما به فکر خروج نیروهای
نظامی آمریــکا از این منطقه بود
که رسیدن به این هدف به لحاظ
سیاســی و نظامی مشکل از آب
درآمد .به همیــن دلیل بود که او

هرگونه مداخله نظامیدر سوریه -
حتی با استفاده از حمله هوایی  -را
رد کرد و خألیی به وجود آورد که
به سرعت توسط روسیه پر شد و
نتیجه آن را میبینیم.
جانشین اوباما،دونالد ترامپ نیزدر

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

کمپینهای انتخاباتی خود وعده
خروج از خاورمیانه را داد .از زمان
انتخابات به بعد ،او دست به حمله
موشکی به سوریه زده است ،وارد
تعهدات بیشتریدر قبال عربستان
ســعودی و متحدان آن شــده و

درگیریهــای لفظــی و تعارض
لفظی علیه ایران را گسترش داده
است.
ترامــپ بدون شــک و به وضوح
در یک سراشــیبی تند به لحاظ
آموزشــی در مورد خاورمیانه قرار

دارد؛ منطقــهای که به هیچ وجه
منتظر نمیماند تا ترامپ در رابطه
با آن به آموزش کامل برسد .هیچ
دلیلی برای خوشــبینی به آینده
خاورمیانه وجود ندارد.
•
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از میان نامه ها...

بیژن جاللی (مونتریال)
در شماره  1324روزنامه پیوند ،صفحه
 ۶در بخش سیاسی ترجمه مقاله ای
از انگلیسی به فارسی با تیتر «عربستان
ســعودی وضع دنیا را بی ثبات می
کند» توســط خانم شایسته الهامی
(مونترال) به چاپ رسید .نگاه عمیق و
دقیق تر بر این مقاله بخوبی نشان می
دهد که چگونه مترجم و نویسنده این
مقاله زیرکانه تالش دارد که شرایط
و اوضاع بحرانی منطقــه خاورمیانه
را بگونــه ای ترســیم نماید که انگار
تنها رژیم ارتجاعی اسالمی عربستان
سعودی عامل اصلی بی ثابتی،دخالت
گری ،رشد ،و حمایت از تروریسم در
این منطقه می باشد.
خانم الهامی  -مترجم  /نویســنده(!)
 در این دو ســال اخیــر با گزینشمقاالتی که در آغــاز در مجله هفته
و در یــک ســال اخیــر در روزنامه
پیوند ســعی فراوان داشته است که
با دســتچین کــردن مطالب خاص
نســبت به فجایع رژیم فاشیستی و
ســرمایه داری جمهوری اسالمی بی
اعتنا بماند؛ رژیمی که جنایاتش چه
در عرصه داخلی سیاســتهای قرون
وسطایی ،جنایتکارانه ،وحشیگری ها،
ویران سازی و نابودی کشور ایران۳۸ ،
سال حکومتی ننگین و ضد بشری که
دست آوردی بجز جنگ ،فقر ،فالکت
 بدبختــی ،بیکاری ،اعتیاد فســاد،فحشا ۱۳ ،ملیون کودکان کار زیر ده
سال ،فجایع محیط زیست  -نابودی
ارزشهای اولیه انســانی  -برای مردم
ایران نداشته است .
عجبا که مترجم  /نویسنده مونتریالی،
خانم الهامی ،صدای اعتراضش به هر
موضوعیدر سراسر جهان ،از امریکا ،تا
اسرائیل ،کانادا و ...و ...بلند است ،اما در
مورد جنایت های جمهوری اسالمی
یک کالم تا کنون جایی نگفته است.
از رژیــم والیــت فقیــه خمینی -
رفســنجانی  -خامنــه ای  -خاتمی
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گزینش های خاص
خامن
مترجم  /نویسنده!
					

 احمــدی نژاد و روحانــی که بجزقتل و عام و کشــتار خلق های کرد،
عرب و ..شــکنجه ،اعــدام  -دهه ۶۰
مبارزین کمونیست  -و آزادیخواه قتل
زهرا کاظمی ،ســهراب اعرابی ،قتل
عمد مبارزیــن کارگر و زحمتکش و
روشنفکر ایران فرزاد کمانگر ،افشین
اسانلو ،ستار بهشتی ،شاهرخ زمانی،
و دههــا و صدها تن دیگر از مبارزین
راه آزادی را در زندانهــای مخــوف و
قرون وسطایی خود نگه داشته است،
سخنی به میان نمی آورد؛
وی هیچ کجا از سابقه این رژیم عرصه
بین اللملی از عملیات های تروریستی
و داعشی رژیم ایران در خارج از کشور
علیه مبارزین جنبش دانشــجویان
ایرانی در کشــور هند در سال ۱۳۶۰
که به قتل رساندن دانشجویان مبارز
شهرام میرانی و امیر راهدار انجامید،
گرفته تا قتل فریدون فرخزاد  -قاسملو
 بختیار  -کاظم رجوی -رســتورانمیکونــوس  -که تنها گوشــه ای از
جنایات رژیم تروریستی ج.ا می باشد
سخنی به میان نمی آورد ..
.....
از طرفی ادامه سیاســتهای خارجی
ماجراجویانه و " صدور انقالب " کذایی
خمینی مرتجع و جالد از طرف ایران
اختالفات سیاسی  -اقتصادی (نفت -
اوپک)  -نظامی بین دو رژیم مرتجع
ایران و عربستان برای تصاحب قدرت
بیشتر در منطقه خاورمیانه به مرحله
بسیار حادی تبدیل شــده است؛ از
طرفی حمایت اقتصــادی و نظامی
(سپاه پاســداران  -نیروهای قدس)
رژیــم بنیادگرا و ارتجاعــی ایران از"
جنبش شــیعیان " در عراق ،لبنان،
سوریه و الحوثی های شیعه در یمن
و همچنین سیاســت امپریالیســم
جهانــی و دولت قبلی آمریکا (اوباما)
در نزدیکی با ایران برای پایان دادن به
تهدید "اتمی" ،نزدیکی رژیم ایران با
روسیه و حمایت از رژیم بشار اسد در
جنگ داخلی سوریه ،به توسعه طلبی

رژیم ایراندر منطقه میدان "وسیعی"
داده است؛
و از طرف دیگر رشــد جنبش بنیاد
گراییداعش که کشورهای عربستان و
ترکیه با حمایت از بخشی از حاکمیت
و جناحهای جنگ طلب امپریالیسم
آمریکا (جان مک کین )  -اســرائیل
در بوجود آوردن آن نقش اساســی
را داشتند .ایجاد حکومت خلیفه ای
داعش در بخشی از کشور عراق (علیه
نفوذ ایــران) حمایت کامل اقتصادی
نظامی حکومت طیب اردوغان ترکیه
از داعــش برعلیه جنبش انقالبی در
کوبانی ،نفوذ داعش در سوریه و لیبی
از ســویی دیگر شکســت "دمکرات
ها" و برنی ســندرز "سوسیالیست"
در انتخابات  ۲۰۱۶آمریکا و پیروزی
جنبش ناسیونالیســتی /فاشیستی
دونالد ترامپ و ســفر اخیر ترامپ به
ریاض هشداری بوده است به سیاست
های رژیــم ارتجاعی ایران در منطقه
خاورمیانه.
بنابراین "ثبات رژیم ســوریه" کسب
قدرت سیاســی الحوثی ها در یمن،
شکست بنیادگرایی ســنی داعش،
خطر جدی را برای عربستان و آمریکا
از طرف ایران ایجــاد می کند ،حال
با این شــرایط بحرانی بازگو شده در
منطقه خاورمیانه کــه دامنه آن به
کشورهای کوچک خلیج فارس مانند
قطر  -هم کشــیده شده درک از این
واقعیت ها در منطقــه خاورمیانه و
افشای سیاستهای ارتجاعی دو کشور
ایران و عربستان و امپریالیسم جهانی
باید معیار ســنجش واقعی و تحلیل
از بحران در منطقه باشد؛ نه محکوم
کردن عربستان به تنهایی!!
واقعیت بر روی زمین (ایران) را باید
دید و بازگو ،روشــنگری و افشاگری
کــرد ،حتی اگــر موافقــش که نه؛
مخالفــش هم باشــیم! ولی درصدد
تغییر ش برآئیم ،و اگر نکنیم ،آن وقت
است که فقط حرافی کرده ایم.

bijanjk@gmail.com
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اطالعیه

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

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

_____________
کمیته «یادمان»  -مونترال
comiteyadman@gmail.com

ـــــــــــ

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG,

Tel.: 514-481-0671

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

نشانهی یک فرد (یا موش) بسیار
آدم های باهوش >> ...ادامه از صفحه26 :
باهوش است که میتواند تمایالت
آنی خود را بــرای هدف بزرگتر
هوش متوسط چندان بامزه نیست .منتظردوستان و خانواده نمیمانند دربارهی موضوعات مورد عالقهشان کنار بگذارد .متاســفانه ،بیشــتر
از آنجا که آدمهای باهوش بهتر تا به کمکشــان بیاینــد .آنها به بیشتر میشــود .اگر کســی را موشها و انسانها نمیتوانند برای
میتوانند مسائل را بفهمند و اوضاع این شیوه شــانس خوب خود را مالقات کردید که سواالت زیادی پاداش بهتر صبر کنند.
میپرســد و واقعا به چیزهایی که •
اجتماعی را درک کنند ،میتوانند میسازند.
میگویید عالقه دارد ،به این فکر  .7ریسکپذیر هستند
به سرعت و به خوبی طنزپردازی •
کنیــد که شــاید آدم کنجکاوی وقتیدربارهی آدمهای ریسکپذیر
کنند .شــوخ طبعی یک ویژگی  .10شب زندهدار هستند!
شخصیتی است که با مهارتهای آدمهایــی که تا دیروقــت بیدار باشد .آدمهای خیلی باهوش اغلب فکر میکنید ،هــری هودینی یا
ارتباط کالمی پیوند دارد .بنابراین میماننــد و دیرتــر میخوابنــد میخواهند بیشتر بدانند و شاید ماجراجویانــی مانند اویل کانیول
آدمهای باهوش قادر خواهندبود احتماال خیلی باهوشتر از کسانی ســوال بپرســند ،کتاب بخوانند ،به ذهنتان میرســد ،کسانی که
کسانی را که بیشتر روی برقراری هستند که ساعت خواب منظمی به موزه بروند ،یــا با متخصصان ریسکهای فیزیکی را میپذیرند.
ارتبــاط کالمی اتــکا میکنند و دارند .احتماال این جمله شعار تمام صحبت کنند تادربارهی هرچیزی احتماال فکر نمیکنید که این افراد
این مهارتها را به خوبی پرورش دانشــجویانی است که بعد از یک کهدرحالحاضر نسبت آن کنجکاو ریسکپذیر خیلی باهوش هستند.
شب جشن و پایکوبی ،میخواهند هستند به سطح جدیدی از درک با این حال ،آدمهای خیلی باهوش
دادهاند،بخندانند.
ریسک میکنند ،اما این ریسکها
کمی بیشتر بخوابند .پژوهشگران برسند.
•
بسیار حسابشده است .مثال ،تصور
 .11آنها میدانند چیزی به اسم باور دارند کســانی که دیرتر بیدار •
شانس وجود دارد
کنید دو طراح گرافیک با هم برای
میشــوند ،کمتر احتمال دارد به  .8آنها به خودشان مسلط
آدمهای خیلی باهــوش واقعا به سرعت کســی که با کمک زنگ هستند
شرکتی کار میکنند که هر دو از
مفهوم کلی شانس اعتقادی ندارند .ســاعت خیلی زود بیدار میشود ،آیا به یاد میآوریــد که دربارهی آن نفرت دارند .طراحی که هوش
چون آنها ساز و کار دنیا را بهتر از خسته شوند .شاید خستگی ناشی آزمایش تسلط بر خود در موشها کمتری دارد ممکن است فقط در
بیشتر آدمها درک میکنند ،اغلب از کمخوابی یکی دالیل این باشد چیزی شــنیده باشــید؟ در این شــغل خود باقی بماند و دربارهی
باور دارند که شــانس یک افسانه که کســانی که تا دیروقت بیدار آزمایش دانشــمندان به موشها میزان نفرت خود حرفهای بدی
اســت .در عوض خوش شانسی میمانند معموال پول بیشتری هم یک خوراکی کوچک برای اکنون بزند .اما طراح خیلی باهوش ممکن
پیشــنهاد میکنند ،اگر موشها اســت طرحی برای تــرک کار و
احتماال نتیجهی سختکوشــی ،در میآورند.
بتوانند کمی صبر کننددو خوراکی شــروع فیلم خودش برنامهریزی
برنامهریزی اســتراتژیک ،حسن •
به موشها پیشنهاد میکنند ،این کند .چون او دربــارهی این طرح
تصادف ،و نیز آمادگی برای استفاده  .9کنجکاو هستند
از فرصتهای فوقالعادهای اســت آدمهــای خیلی باهــوش بهطور آزمون تســلط بر خود در موشها خیلی فکر میکند ،این یک ریسک
که سر راهشان قرار میگیرد .برای طبیعــی کنجکاو هســتند .آنها اســت .در موشها و انسانها ،آن حسابشده اســت و واقعا ممکن
مثال آدمهــای خیلی باهوش که میخواهنــد دربــارهی دنیــای دســته از افرادی کــه میتوانند است موفق شود.
میخواهند یک کسب و کار را آغاز اطرافشــان بیشتــر بدانند و به بلندمدت را ببینند و برای پاداش •
کنند برای یافتن معامالت کاری اکتشاف ادامه دهند .این کار آنها را بهتر صبر میکنند ،نظم و تسلط  .6آنها کارها را به تعویق
جدید جست و جو میکنند .آنها باهوشتر میکند ،چوندانششان بیشتری روی خودشان دارند .این میاندازند!

را بر روی سایت بخوانید

همچنین آدمهای خیلی باهوش
نسبتا مستعد به تعویق انداختن
کارها هستند .شــاید آنها عاشق
این هیجان هســتند که کاری را
در آخرین لحظه به پایان برسانند
یا بینهایت مطمئن هســتند که
میتوانند ایــن کار را بکنند .این
احتمال هم وجــود دارد که آنها
کاری را که برایشان کسلکننده
اســت عقب میاندازنــد تا زمانی
که دیگر نمیتواننــد آن را عقب
بیندازند .پژوهشگران فکر میکنند
به تعویق انداختن کارها میتواند به
نــوآوری و فکر کردن در لحظهی
آخــر بینجامد ،که فکــر بیش از
حد نیست .افرادی که کارها را به
تعویــق میاندازند به جای اینکه
کارهایشــان را زودتــر بــه اتمام
برســانند ،ممکن است وقتشان
را صرف فکر کــردن به نوآوری یا
ایدهی جدید بعــدی بکنند .الزم
به ذکر اســت همهی کسانی که
کارها را به تعویق میاندازند خیلی
باهوش نیستند .برخی از آنها فقط
تنبلهستند.

•

 .5اعتماد بهنفس کاذب ندارند

آدمهای باهوش بــه هوش خود
امتیازی کمتر از واقعیت میدهند،
در حالــی که آدمهایــی با هوش
کمتر به هوش خود امتیازی باالتر
از واقعیت میدهند .این اثردانینگ
 کروگر نامیده میشود .شما قبالتجربه کردهاید که فردی باور دارد

در چیزی واقعا فوقالعاده اســت
در حالی که اصال در آن سررشته
ندارد .مثل وقتی که یک شخص
ســالخورده فکر میکند مهارت
فوقالعادهای در کار با آیفون دارد،
حتی وقتی واقعا نمیداند چگونه
سیستم  GPSگوشی هوشمند را
تنظیم کند تا جهتیابی را برای
او انجــام دهد .آدمهــای خیلی
باهوش محدودیتهــای خود را
تشــخیص میدهند و میدانند
هنوز چه چیزهایی برای یادگیری
وجود دارد .این باعث میشود در
تعاملهایشاناعتمادبهنفسکاذب
نداشتهباشند.

•

 .4روشنفکر هستند

آدمهای خیلــی باهوش دربارهی
آدمهــا ،ایدههای جدیــد ،یا طرز
فکرهــای متفاوت روشــنفکرتر
هســتند .چون آنها برای منطق
بیشتــر از ویژگیهایــی مانند
وفاداری اثبات نشــده ارزش قائل
هســتند ،خیلی بیشتر احتمال
دارد که روشــنفکر باشند .برای
مثــال ،آدمهای خیلــی باهوش
کمتر احتمال دارد دربارهی مسائل
اجتماعی از قبیل نــژاد و هویت
جنسی ذهنی بسته داشتهباشند.
آنها ماهیت بیولوژیکی این مسائل
را درک میکننــد و نســبت به
آدمهایی کــه در این گروهها قرار
میگیرند ذهنی باز دارند.
از آنجــا که این آدمها به
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

چراوجداندرجامعۀماچنینبیاعتبارشده؟

مریم میزا خانی

با یاد دو دختـــر
ایران زمین ...

جایگاه رفیع جاودانگی انسان و
انسانیت.
مریم انکار کردنی نیســت
بــرای هیچکــس ،واقعیت
وجودی مریم ،حتی آنانی را
که بــرای زن ایرانی قفس و
زندان میسازند و برای بستن
دست و پایش احکام صادر و قانون
و تکلیف وضع میکنند ،به احترام
و تحسین واداشــت .مریم ستاره
بود ،درخشــید و رفت ،حال چه
باک که چشــمهای عدهای کوتاه
بین از غار درآمده ،توان دیدن نور
درخشان چهره او را ندارند و معنی
وجودی او را درک نمیکنند و به
اندازه قامت خود از این ماجرا بهره
میگیرند و در پی پوشاندن موی او
و ایرادگرفتن به عکس بی حجاب
تو باشند .مریم اسطوره شد و مرگ
او تراژدی.

این روز هــا دل ایرانیان رنجور دو
واقعه دردناک اســت .مرگ دختر
ســرفراز و افتخــارآور ایران مریم
میرزاخانی و تجاوز جنسی و قتل
آتنا اصالنی.
ایندو مرگ شبیه هم نیستند.
مریــم برای ایــران غــرور آفرید
فراوانــی بیشــتری دارد .اگر چه
و شــگفتی .مــرگ او در بلوغ و
آماری در این مورد موجود نیست،
امــا از تعداد پرونــده هایی که از
شکفتگی در نیمه راه زندگی اش
با هزار افســوس و درد همراه شد.
باب کــودک آزاری در دادگاه ها
گشوده میشــوند ،تعداد کودکان
«نامش تبرکی است» برای ایران به
ویژه زن ایرانی .مریم زن درخشانی
آزار دیــده که به بیمارســتان ها
بود هم از نظــر علمی هم از نظر
برای مداوا آورده میشوند ،تعداد
خصایص اخالقی .به شهادت همه
این نوع کودکان بدسرپرست که
به بهزیســتی ارجاع می گردند،
کسانی که با او حشر و نشرداشتند
ساده بود و بی آالیش ،متواضع بود
صدای کودکان آســیب دیدهای
و مهربان .دور از هیاهو و جنجال،
که در تلفن « 123بهزیســتی» و
عمیق بود و فکور .مریم نشان داد
یا «صــدای یارای انجمن حمایت
از حقــوق کــودکان» می پیچد،
که با تالش و استعداد میتوان از
البیرنت هــای هزارتویی که برای
میتوان اطمینان داشت که شمار
زن ایرانی ساختهاند ،عبور کند و آتنـا اصالنی
آنها زیاد و نیز رو به افزایش است.
از همه محدودیتهای اجتماعی اما مرگ آتنا با درد و غم باورنکردنی دردآورتر آن که بیان و عیان کردن
بگذرد و از هم ردیفان خود -به ویژه قساوت انسانی حیوان شده همراه این رنج و فاجعه در جامعه ایرانی
از مردان رقیب راه علمی -پیشی بود .با شــرمندگی جامعهای که تابویی اســت که به ضرر آسیب
بگیرد و برسد به جایگاه علمی که ســاز وکارهایش نتوانست زندگی دیده و یا در مواردی به گسیختگی
تا کنون فتح نشــده بود؛ برسد به شایســته ای بــرای او بیافریند و خانواده خواهد انجامید .بنابر این
کرامــت انســانی او را والدین سعی میکنند آن را چون
پــاس بدارد بــه واقع رازی سر به تو مخفی نگاهدارند و
حق زندگی از او گرفته از ایــن طریق از نام نیک و اخالق
شــد آن هم بــه طرز و پاکدامنی خانواده حفاظت کنند،
زمان :یکشنبه 6اوت
غافــل از آن که این خانواده نقش
ددمنشانه.
از ساعت  ۱۱صبح تا 13:30
آنچه بر آتنا رفت ،تنها اساسی خود را به عنوان پناهگاه و
-----------یکی از هزاران راز این ایمن گاه کودک از ،دست میدهد
در محلدفتر انجمن
چنینی اســت که از و رفتهرفته رفتار کودکان با خانواده
--------------------پرده برون افتاده .روزانه عتاب آلود میشود .این وضعیت
به همــه زنان عالقمند خوش آمد
شــمار قابــل توجهی با خود هزاران پیامد آســیب زای
می گوئیم
از کــودکان دختــر و سلســله وار به بار مــی آورد که
8043 St Hubert
پسر مورد هرگونه آزار جامعه را در بر خواهد گرفت.
Montréal,
QC H2R 2P4
قرار مــی گیرند ،که از پرسش اساســی در این است که
)(Metro: Jarry
بین آنها آزار جنسی چرا اخالق و وجدان فردی وجمعی
در این جامعه چنین بیاعتبار شده
اند؟
در جامعــهای که همــواره دم از
اخالق و هنجارهای کنترل کننده
هوس و نفس اماره شنیده میشود
و برای تقویت نفس لوامه بودجه
آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان کالنی صرف می گردد ،آمار جرم
تان میترسید؟ممکن است که شما قربانی خشونت های خانوادگی
و جنایات به ویــژه کودک آزاری
شده باشید .آیا به دنبال همزبان میگردید تا شما را یاری کند؟
رو به افزایش اســت .اینها همه
مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت خانواده های افغان و ایرانی
نشانگر آن است که دامنه امنیت و
هست و شما را گام به گام یاری میکند .اگر آرامش خاطر میخواهید
اعتماد که از شاخصه های سرمایه
تلفن را بردارید و با شماره 514-274-8117 :با ما تماس بگیرید.
اجتماعی است به طور روز افزون

جلسه اجنمن زنان

سادگی از باورهایشان یا آنچه به
آنها گفته شدهاست پیروی
نمیکننــد همچنان در
مقایســه با همتایانشان
نسبت به آدمها و ایدههای جدید
ذهنی بازتر دارند .اگر واقعا ایدهای
فوقالعاده دارید ،آنها میخواهند
آن را بشــنوند حتی اگر با ایدهی
خودشاندر کشمکش باشد.

•

شم و غریزهی خوبی دارند
ّ .3

آدمهــای خیلی باهــوش برای
تصمیمگیــری به غریــزه ،دانش
و تحصیالت خــود اتکا میکنند.

احتمــال تصمیمهــای آنی در
آدمهای خیلی باهــوش کمتر از
همتایان معمولی آنها است ،چون
از اهــداف بلندمدت خــود آگاه
هستند و میدانند تصمیمهای آنی
در برنامهشان به چه چیزی آسیب
میزند .آدمهــای خیلی باهوش
معموال در جهت اهداف بلندمدت
تالش میکنند ،خواه تحصیالت
بیشتر ،پسانــداز پول ،پرداخت
بدهی ،یا ایدهی فوقالعادهی بعدی
برای کسب و کار باشد .در نتیجه،
احتماال وقتی غریزهشان میگوید
چیزی اشــتباه است ،به خاطرش

از مسیر اصلی منحرف نمیشوند.
خوشــبختانه غریــزهی آدمهای
خیلی باهوش اغلب درست است
و بر پایهی منطق و واقعیتها قرار
دارد.

•

 .۲درونگرا هستند

آدمهای خیلــی باهوش از اینکه
وقتشان را در خلوت تنهایی خود
ســپری کنند ناراحت نمیشوند.
هرچند همــهی آدمهای خیلی
باهــوش درونگرا نیســتند ،اما
نگرشهای فردگرایانهشــان آنها
را قــادر میســازد مطالعه کنند،

روبــه تضعیف اســت .ارزش ها و
باورهای کنترل کننده اعمال،دیگر
کارکرد خود را ازدســت دادهاند و
توان مقابله با نفس اماره را ندارند ،و
با روشهایی چون گشت ارشاد ،امر
به معروف و نهی از منکر ،توسل به
زور و اجبار ،وجدان جمعی شکل
نمیگیرد و در افراد جامعه نهادینه
نمی شود.
به نظر میرســد ،هرچه جامعه نا
بســامان تر ،محروم تر و فقیر تر
باشــد راه برای بروز بداخالقی ها
و کژی هایی از این دســت بازتر
میشود.
آیا این وقایع ناشی از کژکارکردی
نهادهــای آموزشــی ،حقوقــی،
حمایتی،نظام فقــرزای اقتصادی،
عدم آگاهی قربانیان و ...نیست؟
آیا تجاوزگر ،خود قربانی نیست؟
آیا پدرو مادر آتنا قربانی دیگر این
وضعیتنیستند؟
چرا باید قاتل آتنــا به این درجه
از ســقوط اخالقی برسد؟ همسر،
فرزندان و دیگــر اعضای خانواده
قاتــل قربانیان دیگــر این ماجرا
نیستند؟
چرا به فکر چاره اساسی نیستیم
و از تجربههــا و برخوردهــای
کارشناسانه دیگر کشور ها و نهاد
های بینالمللی نمی آموزیم؟
چرا به بهانههای واهی مانع اجرای
سند  2030میشویم؟
با کدام حق و پیشــداوری نابجا،
آمــوزه های این ســند ،در مورد
آگاهی رســانی و ارتقــاء دانایی
کودکان و خانواده هــا را به اقدام
نفوذی و فریبکارانه دشمنان و یا
روش غلــط زندگی غربیان معنی
می کنیم؟
چــرا مانند جامعه وحشــت زده،
اعتماد به نفس خود را از دســت
داده و در نگرانی مــداوم از مورد

فریب و اغفال قرار گرفتن بسرمی
بریم؟
چشــم و گوش خود را بر دیدن و
شنیدن فجایع درون جامعه بسته
ایم وعلل این رخداد ها را به عوامل
بیرون از جامعه منتسب میکنیم
و برای برون رفــت از این فجایع
همچنان از روشهــای ناکارآمد
تکراری استفاده می کنیم.
جامعــه شناســان معتقدند که
ریشــه هر رویــدادی چه خوب و
چه بــد را باید در پس زمینههای
اجتماع جســت .دورکیم جامعه
شناس فرانسوی معتقد است وقتی
جامعه دستخوش تغییرات شدید
میشــود ،هنجارهــا ،ارزشها و
باورهای اجتماعی توان پاسخگویی
به نیاز های جدیــدی که مطرح
میشــود را دیگر نخواهند داشت
و تا زمانی کــه عوامل فرهنگی و
اجتماعی منطبق و هماهنگ با نیاز
های امروزین جامعه پانگیرند یک
نوع بی هنجاری (آنومیک  -ازخود
بیگانگــی اجتماعــی) در جامعه
ایجاد میشــود که بر اثر آن فشار
اجتماعی بر وجدان جمعی و فردی
کاهش مییابد ،و در نتیجه افراد
به راحتی دچار بــزه ،جرم و گناه
میشــوند .نهادهای اجتماعی در
ایران دیر زمانی است که نیازمند
تغییر و انطباق بادنیای جدیدند اما
متأسفانه در مقابل هرگونه تغییر
کمی و کیفیدر نهادهای اجتماعی
چون حقوقی،خانواده،آموزشــی،
پرورشــی،اقتصادی ،ازدواج و...
مقاومــت میشــود .در ارتباط با
آسیب های جنسی پرسش های
اساسی مطرح است:
آیا نهاد های آموزشی به کودکان
می آموزند که چه خطراتی متوجه
آن هاســت و چگونه باید از بدن
خود مراقبت کنند؟

آیا به آنها گفته میشــود که به
محض برخورد با کوچکترین رفتار
نادرســت با آنها ،اطالع دهند و
افشا کنند؟
آیا به آنها اطمینان داده میشود
که نباید بترسند چرا که مدرسه و
خانه ،امن گاه آن هاست و از آنها
حمایتمیکنند؟
آیا نظــام اقتصادی در راســتای
آسودگی و درآمدزایی است یا فقرو
محرومیت زایی؟
آیا نهادهای پرورشی ودینی اخالق
را نهادینه میکنند؟
آیا نهادهــای حمایت گر کودکان
وجود دارند و کارشان چیست؟
و هزاران پرســش مطرح در این
باب.
خالصه آن که هزینههای اجتماعی
این ماجرا به کل جامعه تســری
مییابد چرا که اکثر آسیبدیدگان
امروز تجاوزگران فردا هستند.
روانشناسان معتقدند آسیب های
جنســی سرمنشاء بســیاری از
دردهای جسمی و روانتنی هستند
که تا آخر عمر با آسیبدیده همراه
است و چه بســا زندگیاش را به
کندی و گاه بــه تندی به ویرانی
حس بی پناهی،
میکشاند ،ترس و ّ
گوشه گیری ،افسردگی ،خودزنی،
داشتن احساس شرم ،گناه و نفرت
ازخــود ،پرخاشــگری و نفرت از
اعضای خانــواده و دیگران ،فرار از
خانه ،اختالالتدر رشد و شناخت،
و اختالالت جنسی و...نمونه هایی
از اثرات آزارهای جنسی است.
باید نسبت به خطراتی کهدرمقابل
کودکانمان وجود دارد حساستر
باشــیم ،عاقالنه تر و مسوالنه تر
بیندیشیم و اقدام کنیم تا شرمنده
آنها نگردیم.

اجنمن زنان مونترآل
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یکم و پانزدهم ماه
بــه تنهایی مســیری طوالنی را
پیــادهروی کنند ،یا بــه تنهایی
شــام میخورنــد بــدون اینکه
به برای تنهاییشــان احســاس
خجالت بکنند .بسیاری از آدمها
سرگرمیهایی دارند که در خلوت
تنهایی با عشق به این سرگرمیها
میپردازند .ممکن است این باعث
شود حتی درونگراتر و خجالتیتر
از واقعیت به نظر برسند .بسیاری
از آدمها از اینکه با خودشان تنها
باشند احساس ناراحتی میکنند
و تقویمشــان را از برنامــه برای
فعالیتهایی به همــراه خانواده و

را بر روی سایت بخوانید

دوستان پر میکنند .کمتر احتمال
دارد آدمهای خیلی باهوش فقط به
خاطر مصاحبت با دیگران چنین
کاری بکنند.

•

 .۱آنها رفتار غیرتهاجمی دارند

اکثــر آدمهــای خیلــی باهوش
تهاجمی نیســتند .آنها میدانند
رفتار تهاجمی میتواند زننده باشد
و نمیگذارد به اهداف بلندمدتی
که مشتاقانهدنبال میکنند،دست
پیــدا کنند .بســیاری از آدمهای
خیلــی باهــوش در مواجهــه با
مشاجره کوتاه میآیند تا از بحث

و جــدل با آدمهــای غیرمنطقی
اجتناب کنند .آنها ترجیح میدهند
وقتشان را اینگونه تلف نکنند.
همچنین اگر آنهادرگیر مشاجره با
شما شوند دوست ندارند هیجانی،
ضعیف یا غیرمنطقی دیده شوند.
این یعنی اگر آنها به خاطر مشاجره
دچار هیجان شدید شوند ،احتمال
ندارد آن در طول دعوا بروز دهند.
آنها صبر میکنند تا بعدادر فرصت
مناســب دربارهاش منطقی با فرد
صحبتکنند.
منبعtheclever :
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•

تا چه سنی می توامن به
حساب بازنشستگی خود پول
واریز منایم؟

FINANCE

شــما حداکثر می توانید تا 31
دسامبر سالی که  71ساله می
شوید در حســاب بازنشستگی
خود مشارکت نمایید.
•

کیـواننصیرنیا

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

طی دو شماره گذشته دو حساب
پس انداز و سرمایه گذاری دولتی
را بــه صــورت مختصــر و مفید
توضیح دادم .یکی حساب RESP
که مخفف عبــارت Registered
 Education Savings Planمــی
باشد و به عنوان حساب پس انداز
و سرمایه گذاری تحصیلی کودکان
معروف اســت .دیگری حســاب
 TFSAکه مخفــف عبارت Tax
 Free Savings Accountمــی
باشد و به عنوان حساب پس انداز
و سرمایه گذاری معاف از مالیات
شناخته می شود.
حال گاه آن اســت که به معرفی
یک حساب دولتی دیگر بپردازم:
حســاب بســیار مهم پس انداز و
سرمایه گذاری ویژه بازنشستگی.
اگر در کانادا شــاغل هســتید و
می خواهید برای بازنشســتگی
خود برنامه ریزی مالی صحیحی
داشــته باشــید ،توصیه می کنم
که از حســاب  RRSPکه مخفف
عبارت Registered Retirement
 Savings Planمی باشد ،به هیچ
وجه غافل نشوید!
(این حساب را به اختصار  RSPهم
می نامند).
---------------"برای داشنت یک بازنشستگی خوب
توصیه می کنم که از حساب RRSP
به هیچ وجه غافل نشوید!"

-----------حساب  RRSPیک حساب دولتی
برای پس انداز شخصی است که
دارای معافیــت مالیاتی اســت و
اجازه می دهد برای بازنشستگی
خود پس انداز و ســرمایه گذاری
انجام دهید .این حســاب به دلیل
قوانین متعددی که دارد از جمله
پیچیده ترین حســاب های پس
انداز و سرمایه گذاری کانادا است.
بنابراین در این نوشتار سعی می

کنم که تا حد امــکان به صورت مهم این اســت که شغلی داشته
ساده و کاربردی به نکات اساسی باشید و بابت درآمد خود به دولت
پرداخته از جزییات و پیچیدگی ها مالیات بپردازید .لذا اگر تا به حال
حذر کنم.
شغلی نداشته اید مجاز به افتتاح
این حساب نمی باشید.
•
حساب  RRSPنیز ماننددو حساب
دلیل اهمیت حساب RRSP
چیست؟
 RESPو  TFSAدارای محدودیت
چند دلیل بر اهمیت حساب پس مشارکت سالیانه می باشد!
انداز و بازنشستگی  RRSPوجود
-----------دارد که به سه مورد از مهمترین ها
"هر آنکس که شغلی دارد و بابت
درآمد آن به دولت مالیات می
اشاره می کنم:
 -1یک دلیــل آن برطرف نمودن پردازد می تواند حساب بازنشستگی
سایه سنگین مالیات بر سود سپرده
 RRSPداشته باشد!"
است .هرچند حساب  RRSPمانند
------------------حساب  TFSAنیست که کامال از •
مالیات معاف ( )Tax Freeباشــد حنــوه مشارکت سالیانه در
اما مالیات مذکــور به مانند آنچه حساب  RRSPچگونه است؟
در مورد حساب تحصیلی کودکان خالصه نحــوه مشــارکت بدین
 RESPگفته شد تا زمان برداشت ،صورت است که شما هر سال می
معوق ( )Tax Differedمی گردد .توانید حداکثر  18درصد از میزان
-2دلیلیدیگری بر اهمیت حساب درآمد ســال گذشته خویش را به
 RRSPوجــود دارد که فقط ویژه حســاب واریز نمایید .همچنین
همین حساب می باشد و آن این این  18درصد نمی تواند از میزان
است که می توان با استفاده از آن مشخصی که هر سال توسطدولت
بخشی از مالیات بردرآمد سالیانه را تایین می شود بیشتر باشد.
برگشتداد!
جدول زیر سقف مجاز هرساله را
 -3همچنین امکان قرض گرفتن نشان می دهد:
Year
پول از حساب  RRSPبرای خرید Contribution limit
2013
$23,820
خانه اول یــا ادامه تحصیالت در
2014
$24,270
مقطع عالیه نیــز دلیلی دیگر بر
2015
$24,930
اهمیت این حساب می باشد!
2016
$25,370
•
2017
$26,010
حســـاب  RRSPچگونه کار فرض کنید مــی خواهید میزان
می کند؟
مشــارکت ســال  2017خود را
اول اینکه حســاب بازنشستگی محاســبه کنید در حالیکه درآمد
فقط ویژه افراد شــاغل می باشد .شما در ســال  2016چهل هزار
فرقی نمی کند که برای کسی یا دالر بــوده اســت 18 .درصد آن
جایی کار می کنید و به اصطالح می شود  7,200دالر که از سقف
 Employeeهســتید ،یــا برای تعیین شده در ســال  2017در
خودتــان کار می کنیــد و  Self-جدول فوق که  26,010دالر می
 Employedهســتید ،یــا اینکه باشد کمتر است .اگر فکر می کنید
صاحــب بیزینس یــا اصطالحا که این محاسبات قدری پیچیده
و دشوار اســت و یا اصال حوصله
 Business Ownerهستید.

کاهش نرخ سود سپرده ها ...
سود سپرده ها ،رانت بدون ریسکی
خواهد بود که به ســپرده گذاران
پرداخت خواهد شد.
پیامد چنین امری ،تبدیل سرمایه
فعال و ریســک پذیر به ســپرده
بانکی خواهد بود .چه بســیاری از
سرمایه گذاران ،تشویق میشوند تا
فعالیتهای پر ریسک اقتصادی را
وداع گفته و سرمایه خود را در نزد
بانکها به سپرده بگذارند .اما کاهش
سود سپرده بانکی-در مقابل -سبب
میشود که سپرده گذاران سرمایه
خود را -بجای ســپرده گذاری در
بانک -از شــکل پس انداز منفعل
خارج کنند و با پذیرش ریســک
در بخشهــای دیگــر اقتصادی
بکار بگیرند یا حتی مصرف کنند.
چون با کاهش نرخ سود بانکی و
تورم ،سپرده گذاری دیگر توجیه
اقتصادی نخواهدداشت.

و ظرفیت باقی مانده از سال های
گذشته باشد .حال چنانچه واقعا
قصد مشارکتدارید اما پول ندارید
نگران نباشــید! می توانید از وام
ویژه حساب های  RRSPاستفاده
نمایید.
---------------

محاسبه ندارید نگران نباشید! شما
نیاز به انجام این محاسبات ندارید
چون میزان مشارکت خود را می
توانید در آخرین فرم
 Notice of Assessmentکــه
توســط  CRAیــا همــان اداره
درآمد کانــادا Canada Revenue
"در مورد حساب  RRSPنیز مانند
 Agencyبرایتان ارسال شده است
دو حساب دولتی  TFSAو RESP
بیابید .در این فرم مبلغی با عنوان
اجبـــاریبهمشارکتسالیانه
RRSP contribution room
ندارید!"
آمده که نشان دهنده میزان مجاز
-------------------مشارکت شما می باشد.
•
•

درآمد سالیانه قابل محاسبه
برای حساب بازنشستگی شامل
چه درآمدهایی می باشد؟

درآمد سالیانه قابل محاسبه برای
حساب  RRSPتقریبا شامل همه
درآمدها به جــز درآمد حاصل از
سرمایه گذاری می باشد .لذا حقوق
و دســتمزد ،مســتمری و درآمد
حاصل از اجاره امالک را می توان
در محاسبات  RRSPلحاظ نمود.
•

آیا برای واریز پول به حساب
 RRSPمهلت یا محدودیت
زمانی وجود دارد؟

وام  RRSPچیست؟

بیشتر موسسات مالی و بانک هایی
که در آنها حساب  RRSPباز می
کنیــد وام ویــژه ای دارند که وام
 RRSPنــام دارد و اگر برای واریز
پول و استفاده از ظرفیت حساب
خود با کسری بودجه مواجه شوید
می توانید از آن اســتفاده نمایید.
همچنین معموال درصد سود وام
و میزان و نحوه بازپرداخت آن به
نحوی است که گرفتن آن با صرفه
است!
-----------------"برایتکمیلظرفیتحساب
بازنشستگی خود می توانید از وام
ویژه RRSPاستفاده منایید!"

بله! شما هر ســال حداکثر تا اول
ماه مارچ فرصت دارید تا در حساب
 RRSPخود مشارکت نمایید .در
------------غیر اینصــورت ظرفیت مذکور به •
چه اتفاقی می افتد اگر به هر
سال بعد انتقال می یابد.
دلیل بیش از سقف مجاز پول به
•

آیا در خصوص میزان مجاز
مشارکت سالیانه تعهدی دارم
یا خیر؟!

در مورد حساب  RRSPنیز مانند
دو حساب دولتی  TFSAو RESP
اجباری به مشارکت سالیانه ندارید
و میزان ظرفیت مشارکت نشده به
سال بعد انتقال می یابد .بنابراین
ممکن اســت در یک سال میزان
 RRSP contribution roomشما
حاصل جمع ظرفیت همان سال

حساب واریز منایم؟

اگر به هر دلیل بیشــتر از میزان
مجاز مشارکت نمایید باید ماهیانه
یک درصد مالیات آن را به عنوان
جریمه بپردازیــد .البته تا مبلغ
 2,000دالر آن شامل بخشودگی
است! یعنی اگر مثال میزان مجاز
مشارکت شــما  10,000باشد و
شما  12,000دالر مشارکت کرده
باشید مشمول جریمه مالیاتی نمی
شوید.

>> ادامه از صفحه18 :

اثر دیگر کاهش ســود ســپرده
بانکی این خواهد بود که نرخ ارائه
تسهیالت بانکی و وام به سرمایه
گذاران و بنگاهها نیز قاعدتا کاهش
پیدا خواهد کرد .بنابراین یکی از
شرطهای تداوم رونق اقتصادی و
سرعت دادن به روند رشد اقتصادی
همانا کاهش نرخ بهره است.
دولــت و بانک مرکزی در تصمیم
خود مبنی بر کاهش نرخ ســود
سپرده و تسهیالت به بازار مسکن
توجــه خاصی دارد .چــون اگر با
کاهش نرخ بهره و وجود شــرایط
این بخــش فعال شــود ،صدها
صنعت دیگر که به بخش مسکن
گره خورده اند نیز فعال شده و در
نتیجه رشد این صنایع نیز افزایش
یافته و فرصتهای شغلی تازه ایجاد
خواهد شد .اما همزمان بنگاههای
کوچک و متوسط هم که از مشکل

نقدینگی رنــج میبرند ،از کاهش
نرخ بهره بانکی ،میتوانند برخی از
مشکالتشان را با شرایط جدید حل
کنند .با کاهش نرخ ســود سپرده
بانکی ،حتی مصرف کنندگان نیز،
دیگر اولویتی برای پس انداز منفعل
نخواهند یافت و مصرف نیز قائدتا
تشویق خواهد شد.
•
مشوقها و موانع کاهش نرخ
بهره در ایران

کاهش بازهم بیشــتر نــرخ تورم
و همچنین ثبات سیاســتهای
اقتصادی دولت و تنش زدائی بین
المللی و کاهش التهاب داخلی از
اقدامات مهمی است که دولت باید
آنها را پیگیری نماید.
همچنین از آنجائی که شبکه بانکی
ایران رانتی و غیر رقابتی اســت،
افزایش رقابت موثر بین المللی و
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فعالیت بانکهای معتبر بین المللی
در داخل کشور هم میتواند بر نرخ
سود تسهیالت بانکی تاثیر گذاشته
و آنرا کاهش دهد .چون شبکههای
داخلی بانکی به شکل باندی عمل
می کننــد و علیرغم تنوع و تکثر
ظاهــری رقابت موثری با یکدیگر
ندارنــد .فعال شــدن بانک های
بین المللی در ایران حتی میتواند
نوسازی ســازمان و مدیریت بانها
و بکارگیری موثر منابع را درسایه
رقابت به بانک های ایران ایران را
تشویق کند.
یکــی دیگر از موانعی که بر ســر
کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد،
توزیع رانت به موسسات اعتباری
وابسته به ارگانها و نهادهای شبه
دولتی است که علیرغم بکارگیری
از منابع عمومی و رانت به شــکل
بیقاعده و نابرابر با بانکهای دولتی

و خصوصی رقابت می کند.
همچنیــن چون بانــک مرکزی
اقتــداری نــدارد و بخــش قابل
توجهی از فعالیتهای اعتباری در
بازار غیررســمی انجام می گیرد،
علیرغم کاهش نرخ تورم و توصیه
بانک مرکزی مبنی بر کاهش سود
بانکی ،بانکهــا هنوز در مقابل این
توصیهها مقاومت می کنند.
•

آیا تنها کاهش نرخ سود سپرده
بانکی ،برای تبدیل سپردهها به
سرمایه گذاری کافی است؟

کاهش نرخ سود بانکی البته شرط
الزم افزایش سرمایه گذاری است
ولی شرط کافی نیست.
بانک ها در شــرایط فعلی در ارائه
تسهیالت به بنگاههای کوچک و
متوسط بسیار سخت گیر هستند
و همچنین با مشکل معوقههای

چگونه می توان با استفاده از
حساب  RRSPمالیات بر درآمد
سالیانه را برگشت داد؟

شــاید ســاده ترین توضیح برای
نحوه برگشت مالیاتی با استفاده
از حساب بازنشســتگی RRSP
این باشد که میزان مشارکت شما
در حســاب بازنشستگی از درآمد
سالیانه کسر شــده و مالیات بر
درآمد بر اساس رقم جدید محاسبه
می گــردد .لذا میــزان اختالف
مالیات بردرآمد اصلی و مالیات بر
درآمد پس از کسر میزان مشارکت
حساب بازنشستگی به شما عودت
داده می شود!
ذکر یک مثال موضوع را روشــن
تر می کند .فرض کنید در ســال
 2016مبلغ  40,000دالر درآمد
داشته اید .فرم
 Notice of Assessmentشــما
نشان می دهد که میزان RRSP
 contribution roomشــما
 25,000دالر شــامل ظرفیــت
جدید و ظرفیــت انتقال یافته از
سالهای گذشــته می باشد .حال
شــما حداکثر تا اول مارچ 2017
مبلــغ  25,000دالر به حســاب
 RRSPخود واریز می نمایید .این
رقم از میزان درآمد واقعی 2016
شما یعنی  40,000دالر کم شده
و میزان درآمد شما  15,000دالر
محاسبه می گردد .مالیات بردرآمد
 15,000دالر از مالیــات بردرآمد
 40,000دالر کمتر است .بنابراین
این میــزان اختالف تحت عنوان
برگشــت مالیاتی Income Tax
 Returnبه شــما عودت داده می
شود!
--------------"یکی از جذابیت های انکارناپذیر
حساب  RRSPبرگشت بخشی از
مالیات بردرآمد سالیانه می باشد!"

-------------ادامه دارد...

کالن و انبــوه بانکــی
دست و پنجه نرم می کنند.
یکی از توجیهات بانکها برای باال
نگهداشــتن ســود بانکی همین
بدهیهای کالن معوقه است که
نماد ریسک اقتصادی باال در ایران
است.
بازپرداخت بدهی دولت به بانکها
ضروری اســت چون کاهش نرخ
ســود بانکی را تســهیل خواهد
نمود.افزون بــر این کاهش بازهم
بیشتر نرخ تورم و همچنین ثبات
سیاســتهای اقتصادی دولت و
تنش زدائی بین المللی و کاهش
التهاب داخلــی از اقدامات مهمی
است که شروط دیگر کاهش نرخ
سود بانکی هستند .بایددید که آیا
دولت در فراهم آوردن شروط دیگر
کاهش سود بانکی موفق خواهد
بود؟
•
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مسک

کمبود مســکن و اجارهبهای گــزاف همواره
یکی از مشکالت بزرگ شهرنشینان ایران در
دهههای اخیر بوده است.
مشکلی که با گذشت زمان ،نه تنها از دامنهی
آن کاســته نشــده  ،بلکه امروزه ،به یکی از
مشکالت عظیم تودههای وسیعی از مردم بدل
گشته است.
عباس آخوندی ،وزیر راه و شهرسازی ،تیر ماه
در نشستیدر سیستان و بلوچستان اعالم کرد
که اکنون جمعیت شهری حدود  ۵۹میلیون
نفر است که  ۳۵درصد از این جمعیت ،یعنی
 ۱۹میلیون نفر حاشیهنشین و بدمسکن ساکن
در بافتهای فرسوده هستند و این رقم تا ۴۱
درصد هم متغیر است.
اما حاشیهنشینی یا بدمسکنی تنها به مناطق
محروم و عقبمانده ایران محدود نیست.
بنا به گزارشی در ایلنا ،در تیر ماه امسال ،فقط
 ۲۳درصد از جمعیت تهــران در محلههای
توسعه یافته زندگی میکنند و  ۶۰درصد از
مناطق تهران و اطراف آندارای کمترین سطح
رفاه و توسعه هستند ،به طوری که ساکنین
این محالت با انباشت زباله و جریان فاضالب
منازل در کوچههــا ،آلودگی هوا و انواع دیگر
آلودگیها دســت به گریباناند .این مناطق،
به ویژه محالت حاشیهنشــین ،از دسترسی
به خدمات دولتی مانند خدمات آموزشــی و
درمانی محروماند؛ به شبکه حمل و نقل شهری
متصل نیستند؛ و گاهی حتا به آب آشامیدنی
سالمدسترسی ندارند.
یکی از علل افزایش جمعیت حاشیهنشین و
بدمسکن ،مهاجرت روستاییان به شهرها برای
کاریابی و دستیابی به خدمات شهری است.
گرچه آمار رسمی جمهوری اسالمی نیز کاهش
مستمر جمعیت روستاها و افزایش جمعیت
شهرنشین را تأیید میکند ،اما بخشی از این
جمعیت حاشیهنشین را شهرنشینانی تشکیل
میدهند که بر اثر کمبود مسکن و اجارههای
یاداشــت سیاســی -در گوشهای از
جهنمی که نظم سرمایهداری جهانی
بــرای  ۹۹درصد از مــردم جهان بر
پــا کرده ،قرار بــود تظاهراتی تحت
عنوان «به جهنم خوش آمدید» در
روز پنج شــنبه ۶ ،ژوئیــه ،یک روز
قبل از شــروع اجــاس دوروزه ی
 G20در هامبورگ ،برگزار گردد ،ده
هزار پلیس با ماشینهای آب پاش،
اسلحه ،باتوم ،اسپری فلفل با جلیقه
های ضد گلوله ،کاله ایمنی ،هزاران
نفر از تظاهرکننــدگان را محاصره
کردند .در جلوی صف تظاهرات که
حدود دویست متر به پیش رفته بود،
در گذرگاهی تنگ ،نیروهای پلیس
که خود ماسک به چهره داشتند ،از
تظاهرکنندگان که عمدتا آنارشیست
های بلوک سیاه از سراسر اروپا بودند،
دستور دادند ،نقاب شان را در مقابل
دوربین هــای پلیس بردارند .اگرچه
در قوانین آلمان پوشــش صورت در
حین تظاهرات ممنوع اســت ،اما تا
کنــون در هیچ یــک از تظاهرات و
تجمعات اعتراضی بزرگ مانند هنگام
اجالس جی  ،۸یا علیه تاسیس بانک
مرکزی اروپا و … هرگز پلیس چنین
درخواستی نکرده بود .علت این امر
روشن بود ،چرا که این درخواست از
سوی پلیس تحریک علنی محسوب
میشود و پلیس نیز به این امرکامال
واقف است .با این وجود طبق فیلمهای
بیشمار کهدر یوتیوپ ودیگر رسانهها
منتشر شده است ،حدود  ۸۰درصد
از تظاهرکنندگان پوشــش صورت
خود را برداشته بودند و تعدادی نیز
هنوز در حال برداشــتن نقاب های
ســیاه خود بودند ،که از جلو و پشت
صف تظاهرات دستور حمله داده شد.

سنگین مناطق توسعهیافتهتر شهری ،ناچار به
سکونتدر چنین مناطقی گشتهاند.
سران و کارشناسان جمهوری اسالمی مدعیاند
علت افزایش اجارهها ،به عدم تعادل بین عرضه
و تقاضاست و کمبود مسکن ناشی از نرخ باالی
بهره در نظام بانکی.
به زعم آنــان ،این نرخ باالی بهــره در نظام
بانکی است که ســرمایهها را به جای هدایت
به کانالهایی مانند ســاخت و ساز ،به سوی
سپردهگذاری سوق میدهد و کمبود مسکن
ناشی از کاهش ساخت و ساز است.
به رغم این ادعاها ،واقعیت آن اســت که حتا
اگر رکود در ســاخت و ساز برطرف شود ،به
اعتراف خود آخوندی ،این ساخت و سازها نه
برای «پاســخ به نیاز واقعی متقاضیان» ،بلکه
سوداگرانه خواهد بود .زیرا متقاضیان واقعی،
یعنی حاشیهنشینان و بدمسکنان درست به
علت عدم استطاعت مالی در خرید یا پرداخت
اجارهبهاهای سنگین اســت که به سکنا در
چنین محالتی ناچار گردیدهاند.
دردوران ریاست جمهوری احمدینژاد طرحی
به نام «مسکن مهر» به اجرا درآمد .در آن زمان
ادعا شــد که هدف این طرح «تأمین مسکن
مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشار کم
درآمد» است .کابینه احمدینژاد وعده داده بود
با ساخت ساالنه یک میلیون و  ۵۰۰هزار واحد
مسکونی ،کمبود مسکن را برطرف خواهد کرد.
اجــرای این طرح نه تنها وعــده و وعیدها را
متحقق نکرد ،بلکه منجر به ساخت صدها هزار
واحدی شد که بهدلیل کمبود زیرساختهای
الزم ،مانند جاده ،آب ،گاز ،برق ،فاضالب ،زباله،
قرار گرفتندر مکانهای نامناسب ودهها مورد
دیگر غیر قابل سکونتاند.
پس از احمدینژاد نیز دولت روحانی تورم ۴۳
درصــدی را به گردن تزریق  ۴۰هزار میلیارد
تومان از منابع بانک مرکــزی به این طرح و
البته دخالت دولت در اقتصاد و ساخت مسکن

بسیاری توانســتند با کمک مردمی
که در باالی دیوار کناری بازار ماهی
فروشان ایســتاده و شاهد خشونت
پلیس بودنــد ،از حلقه ی محاصره
فرار کنند .با این اقدام اگرچه پلیس
توانست مانع برگزاری تظاهراتی شود
که رســما اجازه ی برگزاری گرفته
بود ،اما تظاهرکنندگان در گروههای
متفرقه در شــهر پخش شــدند و
مقاومت ادامــه یافت .به این ترتیب
در عمل ،تظاهراتی که میتوانســت
از ســوی پلیس کنترل یافته برگزار
گردد ،تغییر شــکل یافته و خارج از
کنترل پلیس ادامه یافت… سرکوب
به ضد خود تبدیل گردید.
در ادامــه ی آن روز ،شــب و فردای
آن روز ،شهر هامبورگ به صحنه ی
درگیری تبدیل شد ،آتش ها برپا شد.
خشونت پاسخ خشونتی گردید که از
سوی پلیس آغاز شده بود و بی مهار
زبانه کشید .بیست هزار پلیس تنها از
کشور آلمان برای سرکوب و محافظت
از شرکت کنندگان در اجالس بسیج
شــده بودند .به این تعداد ســپس
نیروهای پلیس از کشــورهای دیگر
مانند اتریش ،هلند و بلژیک نیز افزوده
شدند .عالوه بر اینها  ۱۰هزار نفر از
نیروهای امنیتی حضور داشتند که
سران کشورهای صنعتی و در حال
توسعه در اجالس به همراه خود آورده
بودند .پلیس هامبورگ از قبل ،زندانی
موقت با ظرفیت  ۱۱هزار نفر در یکی
از مناطق هامبــورگ -هاربورگ بنا
کرده بود .صدها نفر از معترضین به
اجالس جی  ۲۰دســتگیر شده و به
این زندان فرستاده شدند.
دولت آلمان که یکی از مدعیان حقوق
شهروندی است ،باردیگر این حقیقت

دانســت و طرح را متوقف کرد .و ماندند دهها
هزار خانواری که وامهای بانکی و دســترنج و
پسانداز ناچیز خود را به امید خانهدار شدن
در اختیار دولت گذاشته بودند .خانوارهایی که
یا همچنان بدون خانه ماندند ،یا مجبور شدند
به رغم تمامی کمی و کاستیها به این خانهها
نقل مکان کنند.
در برابر مسکن مهر ،ما در شهرهای مختلف
ایران با ساخت و ساز ساختمانهای لوکسی
مواجهایم کــه هر متر مربــع آنها چندین
میلیون تومان قیمتدارد.
آخوندی در همان تیر ماه در مصاحبهای ،به
وجود  ۴میلیون و  ۷۰۰هزار واحد مســکونی
خالی و نیمهخالی اشاره میکند و آمار رسمی
سالهای  ۹۰تا  ۹۵نشان میدهند که تعداد
واحدهای مسکونی خالی بیش از  ۵۵درصد
افزایش داشته است.
بنابراین تا زمانی که مسکنســازی با هدف
ســودجویی و نوعــی ســرمایهگذاری برای
پیشگیری از کاهش ارزش پول باشد ،افزایش
ساخت و ساز اگر بتواند راهگشای مسکنیابی
قشــر محدودی از جامعه باشــد که از رفاه
نسبی برخوردار است ،در وضعیت بدمسکنی
تودههای وســیع کارگــر و زحمتکش تأثیر
چندانی نخواهدداشت.
در اوان رشــد و پیدایــش ســرمایهداری در
کشــورهای غربی ،میلیونها روســتایی از
روستاها کنده شده و برای کار به سوی مراکز
صنعتی و شهرها روی آوردند .تجمع این توده
عظیم در این مراکز ،مسئله کمبود مسکن و
بدمســکنی را به یکی از بالیای کارگران این
مراکز تبدیل کرده بود .پرولتاریای نوپا ناچار
بود همراه بــا خانوادهی خــود در خانههای
نامناسب ،پرجمعیت و غیربهداشتی سکونت
کند .این امر در موارد متعددی موجب شیوع
اپیدمیهای فراگیری میشــد که دامنگیر
بورژوازی میشــد .بنابراین در قرن نوزدهم،

را به نمایــش گذارد که
حقــوق شــهروندی در
جامعه ی سرمایهداری تنها تا جایی
رسما وجود دارد ،که این «شهروندان»
بنیان نظام ســرمایه داری را به زیر
ســؤال نبرند ،چرا که در این صورت
دیگر شهروندان خیالی نبوده و تبدیل
به انسانهای واقعی می شوند .حدود
ســی تجمع اعتراضی در حاشیه ی
اجالس جی  ۲۰ســازماندهی شده
بود .این تجمعات از ســوی اتحادیه
های کارگــری و احزاب چپ گرفته
تــا هواداران محیط زیســت و دیگر
منتقدان بی خطر نظام سرمایه داری
ترتیب داده شده بود .اما هیچکدام،
مانند تظاهرات ضد کاپیتالیســتی
روز پنج شــنبه ،مورد تهاجم پلیس
قرار نگرفت .البته نیروهای پلیس در
روزهای قبل نیز بیــکار نمانده و در
کناردیگر اقدامها سرکوبگرانه ،هر روز
و هر شــب با اسپری فلفل به کمپ
های موقتی که در پارکها برپا شده
بود ،حمله و ســعی در جمع آوری
آنها می کرد .به این ترتیب پلیس نه
تنها به کمپ ها ،بلکه به حق برگزاری
تجمع تهاجم کرد .حدود  ۳۲خبرنگار
که قب ً
ال اجازه گرفته بودند ،از لیست
خبرنگاران مجاز حذف شدند .به این
ترتیب حق آزادی مطبوعات برای این
خبرنگاران پایمال گردید .خبرنگاران
متعددی در حین اعتراضات متحمل
ضربات باطوم پلیس یا اسپری فلفل
شدند .از کار  ۱۲۰نفر از وکالیی که
قب ً
ال تحت عنوان «وکالی اضطراری»
برای دفاع از دستگیرشدگان متشکل
شــده و حتی بــا دادگاه هامبورگ
هماهنگــی کــرده بودند ،نــه تنها
جلوگیــری به عمل آمد یا اشــکال
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کمیســیونهای دولتی ،به عنــوان مثال در
انگلیس ،به تحقیق در مورد شرایط بهداشتی
زندگــی طبقه کارگر پرداختنــد .در پی آن،
قوانینی برای بهبود شرایط زیستی کارگران
تصویب شد ،اما همین قوانین نیز کامال رعایت
نمیشد ،مگر در مواردی که رسوایی بزرگی به
بار میآمد .رفته رفته همپای رشد بورژوازی،
آگاهی طبقاتی پرولتاریا نیز افزایش یافت و هر
چه بیشتر متشکلشد .به تدریج باال رفتن
بارآوری تولید اجتماعی ،رشد مبارزات کارگران
و پیشرفتهای علمی ،طبقه حاکم را ناگزیر
ساخت در سیستم شهرســازی تغییراتی به
وجود آورد .در نتیجه شرایط زیستی کارگران
بهتر شد .در میانهی سده بیستم ،با پیدایش
دولتهای رفاه ،بسیاری از دولتهای اروپایی با
ساختخانههایکماجارهبهاکوشیدندبامسئله
کمبود مســکن برای طبقه و اقشار کمدرآمد
مقابله کنند .گرچه این خانههایدولتی ازدامنه
کمبود مسکن کاست ،اما همچنان که امروزه،
به ویژه در اکثر شــهرهای اروپایی شاهدیم،
مسئله کمبود مسکن و خانههای ارزان کماکان
یکی از معضالت جامعه است .مشکلی که به
ویژه در ســالهای اخیر با اجرای سیاســت
نئولیبرالی و خصوصیســازی و واگذاری این
مسکنهای ارزان به بخش خصوصی در برخی
از کشورهای اروپایی ،مجددا مسئله مسکن را
به جلوی صحنه رانده اســت.گرچه هنوز هم
دربرخی کشــورهای اروپائی ،بخشی ازهزینه
مسکن اقشار کم درآمد را دولت می پردازد.
در کشورهای پیشــرفته سرمایهداری ،طبقه
حاکم با طبقه کارگری متشکلی روبروست که
در صورت ضرورت برای برخورداری از سطح
معینی از استانداردهای زندگی به اعتصاب و
اعتراض دست میزند .از اینرو ناچار است به
بخشــی از این نیازها پاسخ گوید .اما در نظام
سرمایهداری هار و افسارگسیخته ایران و متکی
به قهــر عریان دولتی حاکم ،در یک ســو ،و

طبقه کارگر غیر متشکل و فاقد حقوق اولیه،
در سوی دیگر ،طبقه حاکم و دولت پشتیبان
آن ضرورتی در توجه و حمایت حتا حداقلی از
خواستهایکارگرانوزحمتکشان نمیبینند.
اگر احمدینژاد و همدستانش با عوامفریبی با
طرحهایی مانند مسکن مهر به کالهبرداری از
کارگران و زحمتکشان میپردازند و دسترنج
ناچیــز آنــان را به یغما میبرنــد و به جیب
بساز و بفروشها میریزند ،روحانی و اعضای
کابینهاش هر گونه تالش برای بهبود وضعیت
مســکن توده مردم را تحت عنوان «دخالت
دولت در اقتصاد و بازار مسکن» مردود اعالم
میکنند.
کمبود مســکن ،بدمسکنی و حاشیهنشینی
در نظام سرمایهداری همواره تولید و بازتولید
میشود .زیرا در نظامی که هدف سودجویی
است ،پولی کهدر بخش مسکن سرمایهگذاری
میشــود ،مانند هر ســرمایهی دیگری باید
سودآور باشد.
این سود ،بخشی از همان ارزش اضافهایست
کهدر روند تولید توسط کارگران تولید میشود
و در جامعه بین ســرمایهگذاران بخشهای
مختلف بازتوزیع میگــردد .بنابراین ،راه حل
نهایی این مســئله نیز مانند سایر معضالت
کارگران و زحمتکشــان ایران در ســرنگونی
جمهوری اسالمی ،نظام سرمایهداری و برپایی
حکومت شورایی است.
ســازمان فداییان (اقلیت) در بخش اقدامات
عمومی خود ،یکی از وظایف حکومت شورایی
را «تأمین مسکن و تعدیل اجارهها» میداند.
برای تحقق این امر پیشنهاد میکند:
همــه مردم ایران باید از مســکن مناســب
برخوردار باشــند .تحقق این خواســت توده
زحمتکش مردم نیازمنــد اجرای یک برنامه
همه جانبه برای تولید انبوه مسکن است.
مادام که مشکل مسکن به طور بنیادی حل
نشده است ،اقدامات فوری زیر باید به مرحله
اجرا درآید:
• کلیه ساختمانهای زائد دولتی و مصادرهای
به عنوان مســکن در اختیار زحمتکشان قرار
گیرند.
• اجارهها متناسب با سطح دستمزد کارگران
تعیین و به مرحله اجرا درآیند و بخشــی از
هزینههای مســکن از طریق سوبسید دولتی
تامین گردد.
نشریه کار شماره ۷۴۵
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تراشــی
شد ،بلکه حداقل در یک مورد
نیز خود از پلیس کتک خوردند .در
این مــورد اطالعیه ای مطبوعاتی از
سوی این تشکل صادر شد.
ایــن نوع خشــونت ،تنهــا نوعی از
خشونت طبقاتی است که به شکل
مستقیم و رودرو با ماشین سرکوب
دولتی صورت می گیرد .اما خشونت
طبقاتی که در روبنای جامعه جریان
دارد ،بر پایه ی مناسبات اقتصادی و
در شکل اســتثمار روزمره ی انسان
ها ،در مصرف توان و نیروی کار آنان
جریان دارد .خشــونتی که از سوی
ابرقــدرت های نظام ســرمایه داری
جهانی هدایت و اِعمال میشــود و
عامل فقر و فالکت برای اکثریت مردم
جهان است .وارونه شدن این واقعیت
در عنــوان موضوعات مورد بحث در
اجالس جی  ۲۰جلوه می یابد:
مبارزه با گرسنگی در آفریقا ،حفاظت
از محیط زیست ،تشویق و حمایت از
زنان ،پناهجویان ،سالمتی و …
منظور از مبارزه با گرسنگی ،همانطور
که آنجال مرکل قب ً
ال اعالم کرده ،طرح
مارشــال برای آفریقا است که هدف
از آن بدهکار کردن هر چه بیشــتر
کشورهای آفریقایی از طریق تأمین
وام با بهره هایی که این کشورها هرگز
قادر به بازپرداخت آن نخواهند بود،
صدور کاال و به این ترتیب ایجاد بازار
مصرف جدید ،گشــایش کامل بازار
کار و برداشتن موانع سرمایهگذاری
خارجی خواهد بود.
در رابطه با حفاظت محیط زیســت،
ترامپ و اردوغان در اجالس از امضای

توافقنامه
ی پاریس خــودداری کردند.
طبق این توافقنامه که در کنفرانس
تغییر اقلیم از سوی سازمان ملل در
ســال  ۲۰۱۵تصویب و تاکنون۱۹۵
کشور آن را به امضا رسانده اند ،قرار
است از ســال  ۲۰۲۰انتشار گازهای
گلخانه ای کاهش یابد.
در مورد حمایت از زنان ،همین بس
کــه دختر ترامپ پیش برنده ی این
بحث بود و به همیــن بهانه نیز در
اجالس شرکت کرده بود.
تنها موردی که بر سر آن در اجالس
جی  ۲۰تاحدی توافق شــد ،تنظیم
بازار سرمایه و باز کردن هر چه بیشتر
بازارهای مصرف برای سرمایه داران
جهانی بود .توافق کامل ،تنها بر سر
مبارزه با تروریسم جهانی ،در جایی
که برای سرمایهگذاری ها مانع ایجاد
کند ،بود.
اگر چه برای هیچیک از توافقاتی که
در اجالس ســران صورت می گیرد،
تعهد اجرایی ایجاد نمی کند ،اما برای
این اجــاس دو روزه  ۱۳۰میلیون
یورو هزینه شد که بیشترین بخش
آن صرف تدابیر امنیتی گردید.
در حالی که اجالس جی  ،۲۰موضوع
اصلی در رســانههای جهانی گردید،
اما به محتوای اصلی این اجالس که
درواقع مهار بحران اقتصادی به نفع
طبقه ی ســرمایه دار جهانی است،
پرداخته نشــد ،وظیفهای که علت
وجودی این اجالس از ســال ۱۹۹۹
می باشد .برعکس ،رسانههای با نفوذ
جهان از روزنامههای پرتیراژ گرفته تا

رادیو و
تلویزیون بیشترین تمرکز را
بر آتش زدن چند ماشین و تخریب و
مصادره ی اجناس یک فروشگاه در
هامبورگ و خراب کردن شیشههای
مغــازه ها و … گذاردند .مصاحبهها و
مقاالت بسیاری بر سر محکوم کردن
خشونت چپ (!) منتشر شد .اما راجع
به خشونت ساختاری نظام سرمایه
داری سخنی در رسانههای بورژوازی
به میان نیامد.
با وجود تمــام ایــن تالشها برای
انحراف افکار عمومی و تزریق تبلیغات
نظام سرمایه داری ،ارعاب ،سرکوب
و اقدامهای خشــونت آمیز نیروهای
امنیتــی و پلیســی ،انواع و اقســام
محدودیتهــا و تهاجمات به حقوق
سیاســی که طی مبارزات طوالنی
کسب گردیده ،شهر هامبورگ صحنه
ی مقاومت و اعتراضات دهها هزار نفر
گردید .در روز شنبه هشتم ژوئیه در
تظاهراتی که تحت عنوان همبستگی
بــدون مــرز صورت گرفــت ،طبق
اظهارات رسمی ۶۷ ،هزار نفر شرکت
کرده و همبستگی خود را در مبارزه با
نظام سرمایه داری جهانی به نمایش
گذاردند… اما ما میدانیم که ما همه
جا حضور داریم در تک تک کارخانه
ها ،در اعماق زمین در معادن ،بر سر
زمینهای کشاورزی و بر روی دریاها
در حال ماهیگیــری ،در کالسهای
درس و … آری! ما بسیاریم.
نشریه کار شماره ۷۴۵
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کالس های زبان فرانسه رایگان ویژه مهاجران

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

به یک خانم برای انجام
کارهای منشی گری در دفتر
کمپانینیازمندیم:
آشنایی به زبان انگلیسی و
کامپیوتر ضروری است.

استخدام

آمــوزش

مکالمه و IELTS
ادیت مقاالت دانشجویی
توسط استاد قدیمی موسسه
کیش و سفیر
با مدرک کارشناس ارشد
TESOL

کمپانی حمل و نقل

$

C

E vol W eb

خدمات :نرم افزار و
سختافزارکامپیوتر
طراحیوبسایت
Google AdWords,
Facebook Ads, SEO

1399
پرستــار

Sectionnel

نگهداری از مادر و نوزاد
دربیمارستان
هنگامزایمان
(اعظم _ پرستار)

azjan01

pd2nov0117

خدماتمالیاتی

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ

شماره تماس:

ثبت شرکت و دفترداری
حسابها با نازل ترین قیمت
ﺳﺎﻝ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ 
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
514-242-6034

Tel.: 514-696-1590
514-814-6577

514-806-7870
azag17

آمــــوزش
خصوصی ریاضی

استخدام استخدام

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

به چند نفر
ویترس • CARWASH
• نیمه وقت و تمام وقت
Tel.: 514-649-9366
REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYL
DÉCORنفر کارگر
به چند
برای کار در کلبه عموجان
$
$
(پاره وقت یا تمام وقت)
نیازمندیم.

1

پرستــار1099

Sectionnel

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

1699

لطفا با شماره تلفن زیر 7 mcxبرا ی کار در کارواش
تماسبگیرید:
فورانیازمندیم:
تلفن اطالعات :احمد
Tel.: 514-484-8072

Tel.: 514-651-2661

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)

freeazmar

حسابـداری

Tel.:438-990-6529

abedi free

514-503-7391

(416) 948-4317

Magasins
فــا ل

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

azjune’15U

)

آرایشـــــگاه

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

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

ارز

514-996-9692

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

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

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

الکترونیک

 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

•
•
تدریس ریاضیات
وفیــزیک •
توسط مهندس •
•

514-827-6329
514-620-3255

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

Mailing Address:
2178 ste- Catherine W.

کلیهخدماتساختمانی
بازسازی ،به سازی
کیفیتعالی
نرخ مناسب
aznov-jan’17tpshP

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



احمــد

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

خدمات
ساختمـانی

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

abaee:azsepfree

Tel.: 514-991-6819

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

College,University
High-Shool

STORES
فارسی
تدریس

azjulyU

نیازمنــدیها

پیوندمان را حفظ کنیم!

آمــــوزش
نوازندگی پیانو

>> 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

MMUNITY

Tel.:438-990-6529

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

Pd2june17

PARTICIPATE in our
CO

NISSANGABRIELSTJACQUES.COM

Tel.: 514-892-5433

Tel.: 514-929-3937

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

به یک نفر راننده
برای انجام کارهای
دفتــرینیازمندیم.
تلفناطالعات:

de
rabais
فروش فرش
تعدادى فرش ايرانى
کامپیـوتر
 Beaucoupنائين كاشان وتبريز
de pièc
در انداره و طرح هاى
مختلف بفروش مى رسد.
و وبسایت
تلفناطالعات:
Dépêche
Tel.: 514-999-2480
pd2nov0117

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

استخـدام

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 .......................... .
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classifieds
سی
عکا
رز

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

نیازمندیهای

50 X 70

SNOWDON

ساختمان

غیره وتبدیل زیرزمین به
مسكونى
تلفن تماس (امید):

Sectionnel

JAS Floral Decor

matta@jasfloral.com

Tel.: 514-812-5662

Mega
Mega

!High quality, Canadian-made women’s clothing for sale
…Guaranteed exceptional prices
Open to the public SATURDAYS 9:00 AM to 2:00 PM
111 CHABANEL ST. W. SUITE 501
MONTREAL QC H2N1C8

vente
vente

Tel.:514.567.0888

امید رایگان از فوریه15

2299 2299

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

Re-Mi
قابلتوجهخامنها

Montreal, H4B 2M5
aznov’15U

879$ 879$
Sectionnel

aznov152104nikpour

استخدام

azjan15U

کلبــه عموجان

Sectionnel

Canapé

7 mcx

Sectionnel

7 mcx

7 mcx

7 mcx

صرافی
 5ستاره

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

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

Tel.: 514-933-0-933

Sectionnel

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

514-441-4295

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

1399$ 1399

Sectionnel

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
•عضوجامعهمترجمان
عضوجامعه مترجمین کبک
ترجمه
تأیید
ترجمهو
º

»


¼





















½











¦








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















¢






©



¸




½



با
مدارک
¢و
اسناد
کلیه
ترجمه
■
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
•ترجمهرسمیکلیه
تضمین تائید ادارات و سازمان های
رسمی،
های
فرم
کلیه
تکمیل
و
مدارک و خدمات مربوط به
ایالتی و فدرال
تأییدامضاء
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¦ 



½



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



¸




½




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

BEN

(514) 678-6451

Sectionnel

!Dépêchez-vous
!Dépêchez-vous

Canapé

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

توسط شادی

PrilloPrillo
liquideliquide

Sectionnel

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

اجنام امور ساختمانی

فال قهـوه
و ورق

6565

%%

jusqu’à

999$ jusqu’à
999$

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

Re-Mi

3333 Cavendish, #285

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

Sectionnel

Meubles
Meubles
prilloprillo
Facebook:

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

شریف

Sectionnel

Sectionnel

حراج پوشاک بانوان با کیفیت عالی
بهقیمتباورنکردنی
و برترین سرویس
در خدمت هموطنان عزیز

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

azmay2013hoomanfree

Tel.:

879$ 879$ 999$ 999$

گلآرائی

آموزشگاه هنری ر  -مــی

514-833-8684

سالنآرایش
با16سال سابقه
در محل شلوغ
بامشتریثابت

درخواست های
5388 Queen Mary Roadsommier orthopédique
sommier
متناسب باorthopédique
Montreal Qc. H3X 1V3
باشدDream Star
Dream
Starمی
ادارات مربوطه
60” grand lit 99$
60” grand lit 99$
514-971-3138

انجام کلیه گل آرایی برای
انجام كلیه كارهاى
مجالس شما :عروسی،
ساختمانى از قبیل $
$
وپاركت و 699
699
یادبود و غیره
 Canapéجشن هاCanapé،
سرامیك و رنگ

514 585 - 2345

توسط :رضا هومن

اوکازیون بی نظیر

azjly1u

صرافی
 5ستاره

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

ارز

(نبش دکاری )

Salon Farah unisex

برای آگاهی از جزئیات بیشتر
عکس های ما تضمینی و
*Ensemble matelasبا شماره زیر تماس بگیرید:
*Ensemble
et matelas et

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

info@paivand.ca
) Tel.: 514-996-9692
تدریس فنون گویندگی
برای :سخنرانی های موثر ،گویندگی
ژورنالیستی ،گویندگی برای رادیو
و تلویزیون ،آمادگی برای انجام
مصاحبه های کاری و یا رادیو
تلویزیون ،فنون شعر خوانی و
دکلمه و...

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

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

اطالعات آگهی
خود را به نشانی
زیر ایمیل کنید:

فنگویندگی

فروش سالن آرایش فرح

35

514-889-8765
com

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

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

514 585 - 2345

>6007343
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paivand






 




راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

مترجم رمسی

مترجم رمسی
شهــریاربخشی

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

دعوتنــــامهرسمی،
ترجمـــهمدارک
514-624-5609
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ARBARG

 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
---www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!
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باپیوندهمکاریکنید

وران ،عالوه بر استخدام
فرانسوي براي بررسي
ور ،توسط چند شركت
�راي همي��ن كار ايجاد
بررسيهاي گستردهاي
ابي س��اخت نيروگاهها
و در نهايت ،مس��يري

 -9پور -راه سخت و پرپيچ
و خم در كوه -آرشيتكت
 -10طري��ق كوتاه -آهو-
گريبان لباس -مرطوب
 -11قصاب ،پوست كن-
زردچوبه -عنصر شيميايي
 -12آگاهي يافتن -پيامبر
بت شكن
 -13در ش��عر همراه قافيه
ميآيد -از سازها -مواد زائد خون
 -14كار و كردار -س��وار
نيست -هماهنگ
 -15دارالمجانين -كشور
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روزهای
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هماهنگی
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ش��امل امريكا ،ش��وروي ،فرانس��ه و
آلم��ان بودند .م��ن از ابت��دا و بدون
اينكه اشارهاي زباني داشته باشم ،در
ذهن خودم امريكا و ش��وروي را كنار
گذاشته بودم .باور من اين بود كه اين
دو كش��ور قاعده و قانون ندارند و در
مناس��بات سياس��ي و در رويارويي با
يكديگر ،هر روز تصميمي ميگيرند و
به كش��ورهاي ديگر تحميل ميكنند
و مراودات آنها با كش��ورهاي ديگر،
نه برپاي��ه قراردادهاي فيمابين ،بلكه
در چارچوب اهداف سياس��ي تنظيم
ميش��ود ،ام��ا ب��ا فرانس��ه و آلمان،
روابط بهتري داشتيم و در عين حال
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اﺳﺘﺎﻧﯽ-ﮐﺒﮏ-ﻓﺪرال

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

خو

.. . آموزشعکاسیبهزبان

Thank you  از اﻋﺘﻤﺎد و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢMerci
təşəkkür ً ﺷﮑﺮاGracias 谢谢 Grazie Дякую Obrigado धन्यवाद

Sony a7

R II

معرفیدوربین

«وایMaria
از طریقCottone
اتصال به اینترنت
Immigration Canada
بنابراین به راحتی
.فــای» را دارد
Regulated Canadian Immigration
Consultant
ICCRC Membership No. R409295
میتوان تصاویر را به تلفن همراه و
Registered with Quebec Immigration
.یا تبلت انتقال داد
No. 11322
• لرزه گیر یا «اســتابیالیزر» این
ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﺗﻧﮫ
ﻣﮭﺎﺟرتبوده و
دوربین بسیار فعال و کاری
محورو ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ
ﻣﮭﺎﺟرت
ﻣﺷﺎور
5 رﺳﻣﯽدر
تصویر را
عمل تثبیت
،داﻧﺷﺟوﯾﺎندلیل
 به همین.میدهد
ﮐﺑﮏاگرو ﻓدرال
انجاماﻣور
ﮐﻠﯾﮥ
Quebec immigration new application
پایه
سه
بدون
جایی
در
مجبوریم
 ﺣق ﺷرﮐت در اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﮐﺑﮏ را دارﻧد، ﻓﻘط ﻣﺷﺎورﯾن ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ:ﺗوﺟﮫ
intake rules for 2017-2018
 نهایتا کار قابل،تصویربرداری کنیم
اﯾراﻧﯾﺎن
اﯾران ﺑﮫ
ﺧط ﻣﺳﺗﻘﯾم و راﯾﮕﺎن
New rules regarding the
which justifies
theاﻣور
needﻣدﯾر
forﻣوﻧﺗرال ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯽ ﻣﻧﻔرد
all territories). Only one
.خواهیم کرد
قبولیاز ارائه
maximum number of
a law to protect theﺷﻣﺎره
French
application can be sent at a
ﺑدون ھﯾﭻ ﭘﯾش
(۰۲۱)
۸۵۵۲سیستم
۱۴۸۳•
دوربین
»«اتوفوکوس
applications for a Certificat time. Applications dropped language. People are
given
اﯾران
ﺑﺎﻣداد ﺑﮫ وﻗت
۲
ﺗﺎ
۱۹
ﺳﺎﻋت
از
ﺟﻣﻌﮫ و
تقویت شــده و بسیار سریعتر
دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎنیز
de sélection du Québec
the freedom to use ۵۱۴
either۵۵۰ ۹۲۰۴
off in person will not be
واﯾﺑر واﺗزآپ اﯾﻣو ﺗﻠﮕرام
از ســایر دوربینهــای هــم رده
(CSQ – Québec selection
English or French;
accepted.
certificate) that can be
however, the law manThe rules pertaining to
 واضــح ترین تصویر را بطور،خود
received by the Ministère
applications excluded from dates an employee that can
.در ادامــه معرفــی دوربین های سنسور «فول فریم» بوده و میتوان اتوماتیک پیدا و ثبت میکند
will be in effect from April
serve the French-speaking
this maximum number,
• مطــرح در دنیــای عکاســی و با آن تا حد حرفه ای عکاســی و
پشت دوربینest,
کوچکsuite
 مانیتور103
6621
rue,
Sherbrooke
1, 2017 to March 31, 2018, processing priority and the
clients.
 و وضوح بسیارH1N
 شفافیت1C7
 همین مشخصه نیز دارای. این مقاله را اختصاص فیلمبرداری کرد،فیلمبرداری
inclusively.
This is very important
beselection grid are specified
Montreal,
Quebec
 قابل، آنto
عــاوه بر
 بوده وto
باالیی
These new rules pertain to
cause a significant
number
on the page Immigration
By appointment
only, Monday
Friday 10:00
18:00  باعث شده که تعداد پیکسل، بارزa7RII میدهیم به دوربین سونی
applications submitted by
of the population in Quebec
rules and procedures.
. های موثر این دوربین عالی در حد حرکت نیز میباشد.که شاهکاری در نوع خود میباشد
economic immigration canonly speak www.mariacottone.com
French. Without • ســریع ترین زمان باز و بسته
! مگاپیکسل باشد42  چندین،در شــماره های گذشته
didates (permanent workers Quebec Entrepreneurs &
the law, there is no guar یک، شدن شــاتر در این دوربین،بار در مورد دوربینهای موســوم • این سنســور با این توانایی باال
and businesspeople).
antee a French speaking
self-employed workers
Quebecois would be able to بــه «بــدون آینه» یــا اصطالحا امکان تصویر برداری در مکانهای هشــت هزارم ثانیه بوده که تمام
For the period April 1,
 تاریک را به راحتی در اختیارمان نیازهــای آماتور و حرفــه ای را. صحبت کرده بودیمMirrorless
Quebec Skilled workers
2017 to March 31, 2018, no communicate with others
The Ministère will receive
applications for a Certificat in their hometown if the
.این دوربین نیــز در زمره همین قرار میدهد و «نویــز» تصویر در برآورده خواهد ساخت
5000 applications for a
majority of the residents
de sélection du Québec
 • این دوربین به علت کیفیت باال.طبقه بندی بــوده و از نوع بدون کمتریــن حد خــود خواهد بود
selection certificate under
choose to only speak
will be received under the
 تا به حال،ماکزیمم عدد شاخص حساسیت و دقت زیاد در ساخت
.آینهمیباشد
the Regular Skilled Worker Entrepreneur Program and
English.
Gear of the year در این دوربین در حد برنده دو جایزهISO ویژگیهای بارز این دوربین به طور نور یا
Program during the next
Moreover, there will
Self-Employed Worker
Tipa Awards 2016  و نیز2015  جالب است. میباشــد102400 : موارد زیر میباشند،مختصر و مفید
intake period, the dates of
always be a risk from
Program.
which will be announced
businesses since business
.• اولین و جالبترین مشخصه این بدانید کــه در بهترین دوربینهای شده است
at a later date. Applications Toward a better Quebec is most commonly done in
 بین، این رقم در • قیمت بدنــه این دوربین،»دوربین این اســت که دارای یک گروه «دی اس ال آر
must be submitted using
English these days, putting
immigration system
 با. دالر میباشــد4000  تا3500
! واحد است25000
the Mon projet Québec
a lot of pressure on busiThe new application
:تلفناستودیوفوتوبوک
 هزینه جداگانه، امکان توجه به نیاز خود،• با این دوربین
secure space.
ness owners in Quebec to
intake rules for 2017-2018
.فیلمبرداری در وضعیت برای تهیه لنز را نیزدر نظر بگیرید
(514) 984-8944
Reminder
assist the sustaining of the
were established with the
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
candidates who can submit objective of modernizing
French dialect.
 را داریــد و قــادر بر شما حرام است اگر این دوربین4K
:استودیو فوتوبوک در فیسبوک
an application at any time
Additionally, Canada as
the Québec immigration
خواهید بود ویدئوهایی را خریداری کــرده و در وضعیت
WWW.FACEBOOK.COM/
Candidates with an ema whole is the land of
system as quickly as
!با کیفیت بسیار باالیی اتوماتیک با آن عکس بگیرید
STUDIOPHOTOBOOK1
ployment offer validated
opportunity, and by having
possible. By limiting the
نحوه
و
آموزش
به
نیاز
صــورت
در
.نمایید
تولید
STUDIO
PHOTOBOOK :تلگرام
by the Ministère or who
a French province it opens
number of new immigra»مونترآل
مورد
در
 «همه چیز:گروه ما در فیسبوک
،• از آنجایــی که این استفاده حرفه ای از این دوربین
are temporary residents in
a wide door for many
tion applications received,
MTL
PLUS
TV
پالس
تلویزیون آنالین مونترآل
Québec and authorized to
Francophone immigrants
دوربیــن از دوربینهای از جلســه رفع اشکال و تمرینات
the Ministère is able to
STUDIO.PHOTOBOOK
:اینستاگرام
submit an application for a
process a greater number of without the obligation of
«دی اس ال آر» «استودیو فوتوبوک» که در همین
:ن شماره
learning English.
Québec selection certificate pending applications.
سپشیال ای
 اســتفاده، صفحه معرفی شــده،کوچکتر و سبکتر است
ا
Furthermore, it offers all its
can do so at any time using In addition to working to
تمرین
و
اشکال
رفع
جلسه
.
د
بفرمایی
بوده
تر
راحت
آن
حمل
immigrants the chance to
the Mon projet Québec
reduce the backlog of ap کمتر،تنظیماتدستیدوربینشمادر«استودیو و در زمان استفاده
learn French for very low
secure space.
plications to be processed,
or no charge.
Those who wish to submit
. دالر جلب توجه میکند70 طی دو جلسه به مبلغ،»فوتوبوک
this period will enable the
ـــــــــ
عکاسیدرشب،پرتره،)(برایهرجلسه
an application under the
implementation of a new,
• این دوربیــن امکان
وعکسهایخانوادگی
Attention:
Programme de l’expérience more competitive and efquébécoise (PEQ – Québec experience program)
can also do so at any time
following the instructions
specific to the PEQ.

Quebec Investors
From May 29, 2017 to
February 23, 2018, the
Ministère will receive a
maximum of 1900 applications for a selection
certificate under the Investor Program, including a
maximum of 1330 applications from foreign nationals
from the People’s Republic
of China, including the
administrative regions of
Hong Kong and Macao.
Applications must be sent
by regular mail or by a
courier to the Direction
de l’enregistrement et
de l’évaluation comparative, in Montréal (for

fective system for immigration applications.
This new system will put
an end to the “first-comefirst-serve” principle,
reduce processing times
and make it possible to
select candidates who have
the best chances of participating fully, in French, in
Québec society.
Note that these new application intake rules are in
line with Québec’s immigration objective. Consequently, for 2017, Québec
plans to admit between
49 000 and 53 000 immigrants.
The importance of the
French language in
Quebec
As a Quebec resident, I can
see that English is commonly used everywhere,

not everyone is authorized to practice Quebec
Immigration Law, the
requirements to practice
Quebec Immigration Law
is demanding, and requirements need to be met by
the Immigration Consultant
who wishes to practice
Quebec Immigration Law.
A Regulated Immigration
Consultant who is a member in good standing with
the Immigration Consultants of Canada Regulatory
Council (ICCRC) also
needs to be registered with
the Registre Quebecois des
Consultants en Immigration.
Being a Regulated Immigration Consultant and a
member in good standing
of ICCRC does not give
you the legal right to practice Quebec Immigration.

You may find the list of
qualified Immigration Consultants Federal & Quebec
on our website.
Any questions on the
Quebec Programs contact
us, a member of our staff
will gladly answer to any
questions or concerns.
---------------Keep safe, stay healthy,
and make sure laughter is
in your everyday life.

ترجمه فارســی مقــاالت را در
وبسایت ما بخوانید
Maria Cottone
Regulated Canadian Immigration Consultant
Registered with Quebec
Immigration
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

•

»«همهچیزدرموردمونترآل

Infos pratiques
sur Montréal

بزرگترینوفعالترینگروهفیسبوکی
ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل
اطالعاتکاربردیواخبارمفیدبرایاطالعازرویدادهایشهرمونترآلو
.مذهبیوحزبیندارد،کامیونیتیخودمان؛اینگروههیچگرایشسیاسی
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به مجریان اعدامهای ۶۷
مدال بدهید!

احمد خاتمی ،عضو هیات رئیسه
مجلس خبــرگان رهبری و امام
جمعه موقت تهران ،خواهان مدال
دادن به کسانی شده که در سال
 ۱۳۶۷به فرمان آیتالله روحالله
خمینی هزاران نفــر از زندانیان
سیاسی را اعدام کردند.
او گفته اســت" :برخورد با اینها
و کنــدن کلــک منافقیــن ،از
عملیاتهای صالح امام راحل بود
و باید به همه آنها که فرمان امام را
اجرا کردند ،مدال داد".
در ماههای اخیر بحث اعدامهای
دهه  ۱۳۶۰در فضای سیاســی
ایران باال گرفته است.
حســن روحانی در جریان کارزار
انتخاباتی خود از کسانی که "در
طول  ۳۸سال فقط اعدام و زندان
بلد بودند" انتقاد کــرد .ابراهیم
رئیسی ،رقیب اصلی آقای روحانی
در انتخابات ،یکــی از مقامهای
تصمیمگیرنــده در جریــان
اعدامهای  ۱۳۶۷بود.
احمد خاتمیدر نماز جمعه ضمن
تشبیه سازمان مجاهدین خلق به
داعش ،از برخــی که به گفته او
جای "شــهید و جالد" را عوض
میکنند ،انتقاد کرده است.
آقای خاتمی همچنین از فرانسه
برای اینکه بــه مجاهدین اجازه

فدرر و هشتمیــن
جـامویمبلدون
فــدرر
روژه
قهرمان  35ساله
سوئیسی با پشت
ســر گذاشتن
قهرمانــان جام
تنیــس آقایان،
ندال ،موری و نواک جووکویچ در
فینال مســابقات در مصاف آقای
پوالنسکی از اونتاریو قرار گرفت و
توانست وی را در سه ِست با نتایج
 6-4 ،6-2و  6-4مغلــوب نماید و
برای هشتمین بار جام ویمبلدون
را نصیب خود کند.
آقای فــدرر کــه در زمین های
سخت و کوبیده مهارت بیشتری
دارد ،توانسته است بهترین رکورد
قهرمانیدنیا را نصیب خود نماید.
او تا بحال  93بار برنده مســابقات
تنیس بوده و در  19مسابقه مهم
رکورددار بوده است .
فدرر در سال های  2003تا 2007
و سال  2009قهرمان تنیس دنیا
شده است.
وی در نظر دارد  2تا  3سال دیگر
در بازی ها شرکت کند .
تماشــاچیان و عالقمندان بازی
های وی برای حضور در استادیوم

برگزاری نشســتی داده انتقاد
کرده است.
او گفته اســت فرانسه با اجازه
برگزاری نشست مجاهدین به
"حمایت علنی از تروریســم"
پرداخته و نشــان داده که "در
عرصه سیاسی عقبمانده است".
رهبــر ،مقامهــای قضایــی و
شــماری دیگــر از چهرههای
جمهوری اسالمی با این استدالل
کــه مجاهدین خلــق گروهی
تروریستی بودند و به ایران حمله
کردند اعدام زندانیان سیاسی را
توجیهمیکنند.
در سال  ۱۳۶۷و پس از عملیات
شکســت خورده فروغ جاویدان
مجاهدین خلق ،آیتالله خمینی
دستورداد هیاتی زندانیان سیاسی
را که "بر سر موضع نفاق" هستند
اعدام کنند.
پس از آن هزاران نفر از زندانیان
سیاسی که دوران محکومیتشان
را میگذراندنــد در جلســاتی
کوتــاه به اعدام محکوم شــدند.
جنازههای این اعدامشــدگان به
خانوادههایشان تحویل داده نشد و
در مواردی گورهای دستهجمعی
این اعدامیان پیدا شده است.
ابراهیــم رئیســی ،مصطفــی
پورمحمــدی ،حســینعلی
نیــری و مرتضــی اشــراقی از
تصمیمگیرنــدگان اصلــی این
اعدامها بودند.
ســال گذشــته نواری از جلسه
آیتالله حســینعلی منتظری با
مجریان اعدامها برگزار شــد که
در آن آقــای منتظری اعدامها را
"بزرگترین جنایت" میخواند.

•

و دیدن بــازی وی اکثرا در صف
هــای طوالنی منتظر می مانند و
بلیت های مسابقات فدرر از قبل
به قیمت هــای گزاف
خریداری می شود.
فــدرر در زمین چمن تا
بحال  13بار برنده و یک
بار بازنده بوده است.

تنیسویمبلدون
بانوان
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کشتار  زندانیان سیاسی دهه 60
و   نقش اصالح طلبان حکومتی
• پیام دکتر امیر خدیر از حزب کبک سولیدر
• سخنرانی مهدی اصالنی،
زندانی سیاسی دهه شصت و از جان بدر بردگان
کشتار زندانیان سیاسی تابستان شصت و هفت
«تحریف تاریخ و کشتار عامدانه زندانیان سیاسی دهه
شصت توسط جناح های گوناگون حکومت در ایران»
• آواز زندانی سیاسی دهه شصت ،خانم شیرین مهربد،
به همراه گیتارآقای برایان
• گروه موسیقی لوئیس ،لوئیس دسرتین،
رودریگو ساالزار ،اولیویه ساالزار

ورودی 10 :دالر
F.C. Smith
شام در مکان برنامه بفروش می رسد
Loyola Campus
زمان :شنبه  ۲۶آگوست
7141 Rue Sherbrooke West
Montréal, QC H4B 1R6
ساعت  6/30بعد ازظهر

کشتار زندانیان سیاسی در ایران
و ضرورت دادخواهی
ميز گرد با شركت فعاالن سياسى :مهدى اصالنى،
کوروش عرفانی و عزت مصلی نژاد
زمان :یکشنبه  ۲۷آگوست،
ساعت  ۶بعدازظهر

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

نه می بخشیم
و نه فراموش میکنیم
خانــم ســرنا ویلیامز
خواهــر ونــوس ،که
یکی از پرسابقه ترین
و از قهرمانان پرقدرت
تنیــس بانــوان می
باشــد ،بعلت بارداری
نتوانست در این رقابت
های شــرکت کند .او اما امیدوار
است پس از فراغت از بارداری در
ماه ســپتامبر  2017خود را برای
شرکت در مسابقات سال
 2018آماده نماید.
اخیر عکــس نیمه برهنه
ای از وی با شکم باردار در
مجله آمریکایی ونیتی فیر
به پیشنهاد عکاس معروف
آنــی لیبوویچ بــه چاپ
رسیده است.

خانــم Grabine
 Mugurzaبازیکن
 23ساله اسپانیولی
توانســت روز 15
جــوالی ،در فینال
مسابقات ویمبلدون
خانم ســرنا ویلیامز
بازیکن  37ســاله آمریکایی را با
نتیجه  6-0و  7-5شکست دهد و
لیونل مسی فرار
جام ویمبلدون را نصیب خود کند.
در پایان مسابقه وی اشاره کرد که مالیاتی و ازدواج!
در ســت اول او آرامش و کنترل آقای مســی بخاطر کالهبرداری
بازی خود را حفظ نمــود ،اما در مالیاتی به مبلــغ 370هزار دالر
ســت دوم مانند یک اسب سوار کانادایی مــورد اتهام اداره مالیات
باتجربه حریف خود را بزانو در آورد .بارســلون قرار گرفته اســت و در
اما حریف ،ونــوس انتظار چنین صورت عدم پرداخــت این مبلغ
ممکن اســت به  21مــاه زندان
شکست سختی را نداشت.
در حال حاضر خانم انجلیک کربر محکوم گردد .وی به این اتهام رسما
آلمانی عنوان نخست رده بندی و اعتراض کره و پرونده کالهبرداری
ایشان همچنان در دادگاه مالیاتی
قهرمانی دنیا را در اختیار دارد.

در جریان است.
آقای مســی در
سال  1996با یک
دوشیزه اسپانیایی
بــه نــام آنتونال
روکوزو آشــنا شد
و مــدت ده ســال
دوستی آنان ادامه یافت .اخیرا این
دوستی به ازدواج منجر شد.
در مراسم باشــکوه عروسی که با
حضــور  260نفر مهمان در هتل
باشــکوه پولمن آرژانتین برگزار
شد ،خواننده معروف بین المللی،
شکیرا ،همسر فوتبالیست معروف
آرژانتینی و دوســت آقای مسی
شــرکت داشــت و با صدای گرم
خود به شادی و اهمیت این جشن
افزود.
قــرار داد آقای مســی برای بازی
در تیم آرژانتین تا ســال 2021
ادامه دارد .و رئیس کلوب فوتبال
آرژانتیــن اظهار داشــته که وی
باالترین حقوق بیــن بازیکنان را
دریافت می دارد.

نهمینمسابقه
 1000کیلومتری
دوچرخه سواری کبک
le grand defi

برای اطالعات بیشتر با ایمیل زیر تماس بگیرید:
Koshtaredahe60@gmail.com

ورزشـــی...

در روزهــای  15تا 18
ماه جون ،در تابستان
مســابقه
2017
وســف تی زهــوش ،از
ی
دوچرخــه ســواری
دیمیترینایرانیانجامعه
ق
کبک با حضور 1060
یرانی مونتــرال ،قهرمان
ا
یشینتیمملیپینگپنگ،
دوچرخه سوار و در یک
پ
بیفدراسیونپینگپنگ
کیلومتری
مسیر 1000
مر
،1963
انجام گرفت.
رمان تیم ملــی ایران
قه
شــرکت کنندگان در
چکســولواکی 1976؛
در یوگسالوی ،1965
طول مســیر از تشویق
ورزشــی در کلکته1976؛
خبرنگارکیهــان
شیالمپیکمونتریال1976؛
و حمایت تماشــاچیان
خبرنگارکیهانورز
فنی داوران تنیس روی
شــدند،
برخــوردار می
سرپرســت کمیته
یی درتهران 1974؛ مشاور
میزمسابقات آسیا
توانستند این مسیر را در
جهانیدرانگلستان1977
فنیمسابقات
هوای گــرم و اغلب بارانی
طــی نماینــد و پس
الووآ توانست دوچرخه
از عبــور از مونــت
ســواران دیگر را پشت
ترامبــان و ســن
سر گذاشته ،مقام اول را
آگت پایان مسابقه
بدست آورد.
خود را در استادیوم
وی ضمــن اظهــار
المپیک با استقبال
خوشــحالی از استقبال
تماشــاچیان جشن
مــردم اشــاره کرد که
بگیرنــد .شــرکت
هنگامی که از پل قرمز
کننــدگان در این
می گذشتند با بارندگی
مســابقه از نیروی
بدنی و اســتقامت بــاال برخوردار بسیار شدید مواجه شدند که این
بودند و موفق شــدند در شرایط قسمت یکی از مشکل ترین بخش
بارندگی شــدید اکثر روزها بدون های این مسیر  1000کیلومتری
بود.
توقف به مسابقه ادامهدهند.
در ایــن رقابــت ها آقــای پی یر

یادداشتهای«شامپیون»!
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1190 Mackay: Phase2

• CENTRAL AIR CONDITIONING SYSTEM
• FINISHED CEILING (UPTO 9 FEET)
• QUARTZ COUNTER TOP
• KITCHENS CABINETS UP TO CEILING
• TWO ELEVATORS
• ULTRA MODERN GYM OF OVER 1000 SF
• OUTDOOR ROOF-TOP SWIMMING POOL & 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$
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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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 مطمئنترینوسریعترینروش انتقالارز
با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران
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سفر به ایران

 Mailing Address:

info@paivand.ca www.paivand.ca

باباخانی

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک






Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

7روز
هفته

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

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

Tel.: (514) 933- 8383

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE

ﻓﺮزﯾﻦ ﻋﺴﮕﺮي

آرﺷﯿﺘﮑﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺒﮏ

انتقـال ارز

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ  -اداري  -ﺗﺠﺎري  -ﺻﻨﻌﺘﯽ

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

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

عینک
فرهت

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

Tel.: 514-481-0671

 انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس
در کمتر از  24ساعت
(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

صرافی نِت

سرعت،دقت ،اعتماد

خدمات ارزی ،بین ایران ،کانادا و آمریکا
آلکسسلیمانی

ALIKO
بدونکارمزد

)Tel.:514-917-9988 (cell.

)514-845-5959 (office
St-Laurent

1425, boul St-Laurent
Montréal, QC H2X 2S8

به مدیریت :بیژن احمدی

با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی
____________________________________ GUY
)1855 Ste-Catherine W. H3H 1M2 (Corner: St- Marc

Cell.: 514-944-3279

Centracondos.Com

1190

Mackay:

80%

Phase2

اسپشیال
از مونترال به تهران از

$999
limited time offer

تور  7روز کوبا
هتل  4ستاره از
100 meters
from
Concordia
university & 200
meters
from
metro:
Guy Concordia
pg.: 38

$700

از تهران به مونترال
رفت و برگشت از

$749

ویژه

پاییز
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Tel.: 514-937-5192

