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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
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اسپشیال از مونترال به تهران از

850

مــاره:

در این ش سنگی در جهان
 )6افزایش گر
سی کردها و..
 )7همه پر
ی کبک ،کانادا
گزیده خبرها
)9-8
در سازمان ملل!
 )1نخست وزیر
0
وزش و پرورش
« )1فاجعه» آم
1
حسن روحانی
شور «خیالی»
وک
ن در عربستان
 )1رانندگی زنا
2
ها و مسجدها...
 )13آتشکد ه
 )14ایران من...
ل  6 1400،نمـا!
 )15سا
یها در دنیا
کآزار 
شترین کود 
 )16بی
شها...
ن عراق :چال 
 )18کردستا
جر و مسافر از
ذیرش مها
 )23ترامپ پ شه ممنوع کرد
ران را برای همی
ای
ه تاخیر دارند!
یها همیش
 )24بعض 
هرهای جهان
سزاترین» ش
« )25استر 
چه باید کرد؟!
 )2با افسردگی
6
ی زوال عقل...
 )27نشان هها
ت انسان ماندن
 )2آزادی ،ضرور
آلمان آموختم
9
رییس جمهور
 )30آنچه از ت های مرگبار»
 )3کتاب «هوی
 1حمقان ههای مائو!
 )32ا
روت خاورمیانه
 )33بشک ه با
ی ،مهاجرت و...
 )36عکاس

دارالترجمه رمسی یکتــا
ترجمهرمسی  -دعوتــنامهرمسی

Tel.: 514-439-8501

الیت
صرافی
(خضر)

 ص6 :

انتقال فوری ارز

«فاجعه» آموزش و پرورش
و کشور «خیالی»روحانی
 ص7 :

انتقـال ارز

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

 ص11 :

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

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

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

Tel.: 514.426.7200

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

www.ParsPlumbing.ca

ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰﻭﻧﺼﺐﺷﻮﻓﺎژﭘﺎﺭﺱ

کلینیکپارامدیکال:بامدیریتدکترتینافرشادگهر

Clinique paramedical
)plein Sante (de Montreal
info: (514) 945-5259

(514) 290-2959

صــرافی  5ستاره

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

Profusion Realty RF

حمیدصدیقکاغذچی

2178 Ste-Catherine W.

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

مشاور امالک در مونتریال
 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

وحیدخلـجی

محضردارومشاورحقوقی

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

fhemmatiyan@sutton.com

صرافیآپادانا

APADANA
EXCHANGE

خلیفی

 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

مریم خالقی

1303 Greene Ave, # 500
Westmount, Qc H3Z 2A7

Maryam Khaleghi

(514) 935 3337

Real Estate Broker

www.profusionrealty.ca
www.Christiesrealestate.com

Cell: (514) 983-5415

فروش سالن آرایش
اوکازیون بی نظیر

5388 Queen Mary Road
Montreal Qc. H3X 1V3

سالن آرایش با16سال سابقه
در محل شلوغ | با مشتری ثابت
----------------------برای آگاهی از جزئیات بیشتر
با شماره زیر تماس بگیرید:

GILLES COHEN
Certified real estate broker
)RE/MAX ROYAL (JORDAN

Tel.: 514-891-2523

حمیدرضا

Tel.: 514-839-7318

خدمات ارزی

Agence Immobilière

Salon Farah unisex NOTAIRE-NOTARY

Tel.: 514-439-1444

Cell: (514) 827-6364

جنب دانشگاه کنکوردیا

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

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

و South shore

GUY

GUY

با 25سال سابقه کاری در کانادا

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ

www.sutton.com

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

Pars Plumbing INC

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

فیروزهمتیان

Montreal Qc. H3G 1S6

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

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

ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ DAr

1449 St. Catherine W

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﻓﺎژ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﻰ

فارکس

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.

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

2
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ت و ساز
ساخ ه است
غاز شد
آ

 برای زندگی بهتر،طرحی برتر

under
construction

:آگوست ساز
2016

:• قیمت شروع
 دالر۳۴۳۰۰۰ از

• 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.

) مالیات+(

 اتاق خوابه۳  و۲ ،۱ •
• بامدرنترین طرحهای ایتالیایی
René Lévesque W • در خیابان

Drummond وDe la Montagne بین

•باشگاه ورزشی
ی
 •استخر داخل
•سالن سونا •سالن یوگا
 •سالن پذیرای
ی
•سالنسینمـا
•سالنکنفرانس
... ساعته و۲۴•نگهبان
برای کسب اطالعات
:بیشتر با ما متاس بگیرید

New Model Unit:

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید
:ساعات کار

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

1059 De la Montagne, Suite 250,
Montreal,
Qc H3G 0B9
H3G 2T3

Collège INSA

Développement des compétences et vous-même

»کالـج بین املللی «اینسا

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

.با ما پیشرفت خود را تضمین کنید

• 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
__________________________

New sessions every month!
INSA College offers short-term or long-term programs
(DVS, DEP and University certificate upon completion):

• دکتر بهروز شریف نایینی
دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه مونترال کانادا
دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه تهران
 سال سابقه43 با بیش از
-----------------

• Starting a business (in English or French, online or in class)
• Sales and consulting (including one month internship)
• French and English courses (all levels)
• Loans and bursaries program (around 900 $ per month)*
___________________
*The amount of loans and bursary once you qualified
is determined by Financial Aid of Quebec.

for more information Call us at

514-207-9999
Metro McGILL or Sq. Victoria/Bonaventure
460 St. Catherine West, Suite 302,
Montreal QC H3B 1A7
----------------------------------------------

www.insacollege.com

• دکتر علی شریف نایینی

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

Tel.: 514-277-1157

دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه مونترال کانادا
 سال سابقه20 با بیش از
---------------• دکتر الکساندرا دومون
• دکتر آنتوان کایایان
• دکتر سیمون اون

5450, de la Côte-des-Neiges
Office 308
Montreal QC H3T 1Y6
(Metro: C.D.Neiges)

Tel.: 514-731-1443

3
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کلینیک زیبایی درماالگان
DERMA ELEGANT
CLINIC MEDICO ESTHETIC

• لیــزر • الکترولیز
• میکرو درمابریژن • استتیک
توسط کادر مجرب و دارای لیسانس

>> ختفیف ویژه برای هموطنان
ایرانی و فارسی زبانان افغان
>> مشـــاوره رایگان

________________________________
5825 RUE SHERBROOKE EAST,
SUIT 005,
MONTREAL, H1N 1B3

دو دقیقه فاصله تا متروی کادیالک
www.dermaelegant.ca

Tel.: 438-932-6709

 مریم هدایتی:با مدیریت

Dr. Farhang Holakouee’s Conferences

کنفرانسهایدکترفرهنگ هالکویی
|||||||||||||||||||||

۲۰۱۷  اکتبر۱۴ شنبه
مونتـرآل

______________________

1
2

Dr. Farhang Holakouee’s Conferences
Sat. Oct. 14, 2017
2 - 5 pm
• Formation & transformation of character

تشکیل و تغییر شخصیت

6 - 9 pm
• from love to indifference to betryal

 شب۹  تا۶

1
2

____________
Concordia University
John Molson School of Business
MB 9, Conference Center
1450, Rue Guy
:محـل برگزاری
Montreal, H3H 0A1
دانشگاهکنکوردیا
Metro: Guy-Concordia
_________________________
Tickets at the door

info: 514-703-4020
www.drholakouee.com

Guy

 عصر۵  تا۲

----------

از عشق تا سردی و خیانت

___________________________________

 دالر۴۰ :قیمت ورود برای هر کنفرانس
________
فروش بلیط در محل آموزشگاه رمی
3333 Cavendish Blvd,
Montreal, H4B 2M5

و همچنین در محل برنامه

|||||||||||||||||||||

4
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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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بحـران ...
با این افق سیاه و آوار ِشکست،
تا کس ن َبرد گمان که پیکار گسست،
در این شب سی ساله دوام آوردیم:
تکــۀ آتشی به روی کف دست...
با ّ

م .آزرم

1338

no.

Vol. 25, Oct. 01, 2017

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

سازمان ملل :گرسنگی در جهان
افزایش یافته است
ســازمان ملل میگوید پس از ۱۰
ســال مهار گرســنگی در جهان،
در ســال  ۲۰۱۶گرسنگی افزایش
ناگهانییافت.
درگیریهای نظامــی و گرمایش
زمین از دالیل اصلیاند.
بهگزارش خبرگزاری فرانسه ،جمعه
 ۱۵سپتامبر  ۲۴ /شهریور ،سازمان
خواربار و کشــاورزی سازمان ملل
(فائو) ،صندوق بینالمللی توســعه
کشاورزی (آیفاد) ،برنامه جهانی غذا،
و برای نخستین بار صندوق کودکان
ســازمان ملل (یونیسف) و سازمان
بهداشت جهانی ،نهادهای وابسته
به ســازمان ملل متحــد ،گزارش
مشترکی درباره گرسنگی در جهان
منتشرکردند.
در این گزارش آمده اســت که در
سال گذشــته میالدی گرسنگی
دوبــاره افزایش یافــت و به ۸۱۵
میلیون نفــر یا  ۱۱درصد جمعیت
جهان رسید.
نهادهای سازمان ملل گفتهاند که
افزایش  ۳۸میلیون نفر به شــمار
گرسنگان در سال گذشته «بهطور
عمده ناشی از گسترشدرگیریهای
خشــونتآمیز و تغییــرات آب و
هوایی» بوده است.
از  ۸۱۵میلیون نفر گرسنهدر جهان،
 ۴۸۹میلیون نفر در کشــورهایی
زندگی میکننــد که از این فجایع
آسیبدیدهاند.
در مجمــوع حــدود  ۱۵۵میلیون
ِ
کودک کمتر از پنج ســال ســن،
بهدلیل گرسنگی از عدم رشد رنج
میبرند .باالترین میــزان کودکان
گرســنه یا دچار ســوء تغذیه در
مناطقی وجود دارد کــه در آنها
درگیریهای خشــونتبار جریان
داشته است.
در همین حال ،گزارش از اینکه ۴۱
میلیون کودک اضافه وزن دارند ابراز
نگرانی کرده و گفته اســت که این
پدیده خطر ابتال به چاقی و بیماری
در بزرگسالی را افزایش میدهد.
همچنین کمخونی در زنان و چاقی
در بزرگساالن نیز نگرانکننده است.
این گزارش تأکید کرده اســت که
«چنین روندی نه تنها نتیجه جنگ
و تغییرات آب و هوایی ،که نتیجه
تغییرات عمیق در عادات غذایی و
فقر مرتبط با رکود اقتصادی است».
سرمایهگذاری در بخش
کشاورزی

از ســال  ۲۰۰۵روند گرسنگی رو
به کاهش نهاد .در آن ســال ۹۲۶

میلیون نفر در جهان از گرســنگی
رنج میبردند .رونــد نزول این آمار
در سال  ۲۰۱۴بهشکل نامحسوسی
متوقف شــد .در این ســال ۷۷۶
میلیون نفر گرسنه بودنددر حالیکه
در ســال  ۲۰۱۳ایــن رقــم ۷۷۵
میلیون نفر بود .در سال  ۲۰۱۵این
میزان با افزایش یک میلیون نفر به
 ۷۷۷میلیون نفر رسید.
گیلبــرت هونگبو ،مدیــر صندوق
بینالمللیتوسعهکشاورزیمیگوید
مشکل بتوان رشــد گرسنگی را از
ســال  ۲۰۱۳تا  ۲۰۱۵توضیح داد
«اما در سال  ۲۰۱۶این افزایش واقعاً
جدی است و بزرگترین نگرانی ما در
 ۱۵سال اخیر است».
مدیر صندوق بینالمللی توســعه
کشاورزی بهویژه از تغییرات اقلیمی،
که بهگفته او «تأثیرات آن بیش از
پیش است» و «خشکسالی که در
سومالی ،اتیوپی و شرق آفریقا ادامه
دارد» ،نگران است.
گیلبــرت هونگبــو میگویــد:
«سرمایهگذاریهای درازمدت کافی
نیست تا روستاییان مناطقدورافتاده
را قادر سازد که بتوانند با محصوالت
خود زندگی کنند».
او میافزاید «بایددانست کهدر مورد
این مشــکل جامعه جهانی آگاهی
دارد» ،اما «راهاندازی سرمایهگذاری
درازمدت برای توســعه تولید مواد
غذایی مطلوب است».
هونگبو با یادآوری اینکه «متوسط
مــزارع آفریقا بیــش از دو هکتار
نیســت» ،گفت« :مهم آن اســت
کــه روی کشــاورزان کوچــک
سرمایهگذاری شود».
بهگفتــه او « ۸۰درصــد کل
محصوالت کشاورزی آفریقا حاصل
کار تولیدکنندگان کوچک است که
شــمار آنها  ۳۸تا  ۴۰میلیون نفر
است».
شرکتهای چندملیتی کشاورزی
و مــواد غذایــی بزرگ نیــز برای
ســرمایهگذاری انبــوه در آفریقا با
یکدیگر رقابت میکنند.
مدیر صندوق بینالمللی توســعه
کشــاورزی معتقد است که این دو
نوع کشاورزی باید با هم هماهنگ
باشند.
گیلبرت هونگبــو از راهاندازی یک
صندوق ســرمایهگذاری توســط
صندوق بینالمللی توسعه کشاورزی
برای تولیدکنندگان کوچک در ماه
ژانویه خبر داد.
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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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وطـن

شعر و ترانه...

وطن پرنده ی پر در خون
وطن شکفته گله در خون
وطن فالت شهید و شب
وطن خاکــا به سر خون
وطن ترانه ی زندانی
وطن قصیده ی ویرانی
ستاره ها اعدامیان ظلمت
به خاک اگر چه می ریزند
سحر دوباره برمی خیزند
بخوان که دوباره بخواند
این عشیره ی زندانی
گل سرود شکستن را
بگو که به خون بسراید
این قبیله ی قربانی
حرف آخر رفتن را
با دژخیمان اگر شکنجه
اگر بند است و شالق و خنجر
اگر مسلسل و انگشتر
با ما تبار فدایی
با ما غرور رهایی
به نام آهن وگندم
اینک ترانه ی آزادی
اینک سرودن فردا
امروز ما امروز فریاد
فردای ما روز بزرگ میعاد
بگوکه دوباره می خوانم
با تمامی یارانم
گل سرود شکستن را
بگو که به خون می سرایم
دوباره با دلو جانم حرف آخر رفتن را
بگو به ایران بگو به ایران
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کردهابابزرگترینگروهاتنیکجهانهستندکهدولتمستقلیندارند
-----------------------

گرچه کــردها همه پیششرطهای
الزم برای مستقل شــدن را دارا
هستند ،اما همهپرسی استقالل آنها
وضعیت انفجارآمیز خاورمیانه را بیش
از پیش خراب کرده است.

--------------------میگویند کردها دوســتی ندارند مگر
کوهستان .آنها بر همین مبنا با برگزاری
همهپرسی استقالل ،در واقع در مقابل
سایر کشــورهای جهان قرار گرفتند؛
کشــورهایی که در جهت منافع کردها
کار زیادی نکردهاند.
جز اســرائیل کــه خــود در محاصره
دشمنان است ،هیچ گونه حمایت جهانی
با همهپرسی استقالل کردها وجود ندارد.

بهنامآفریدگارعشق

گره خواهیم زد دل ها را با عشق و
زندگی را با مهر

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

در عوض حتی کشورهای دور نیز
نگرانی و انتقاد خود را نسبت به
این امر بیان کردند.
هرچه مرز کشورها به کردستان
نزدیکتر میشــود ،تهدیدها نیز
افزایش مییابند .ترکیه در شمال
کردســتان ،تانکهای خود را در
مرز کردستان مستقر کرده است.
در شــرق نیروهای ارتش ایران
متمرکــز شــدهاند و در جنوب
حیدر عبادی ،نخستوزیر عراق،
نیروهای ارتش و شــبهنظامیان
شیعی را در حالت آمادهباش قرار
داده است.
گویا کشورهای منطقه نظر واحدیدارند
نسبت به مرزهای کشیده شده از طرف
استعمارگران فرانسه و انگلیس پس از
جنگ جهانی اول و سقوط امپراطوری
عثمانی؛ مرزهایی که بــدون توجه به
گروههــای قومی موجــود در منطقه
کشیده شدند.
•
بزرگترین قوم جهان بدون دولتی
از آن خود

و کانادائی
کردها از تقسیم استعماری منطقهدر آن
زمان ،به رغم قولهایداده شده ،بهرهای
سفرۀ
ع عقد
نبردند .گرچه حق تعیین سرنوشــت
روس
گروههــای اتنیــک از اصــول حقوق
بینالملل اســت و در منشور سازمان
لیلیصمیمی
ملل متحد نیز ثبت شده ،اما همین حق
(با مجوز رمسی از ایالت کبک)
برای کردها همواره وعدهای توخالی باقی
514-825-3170
مانده است.
کردهــا بــا جمعیت
تقریبی  ۴۰میلیون نفر،
با تع
بزرگترین گروه اتنیک
یین وقت قبلی

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

جهان هستند کهدولت مستقلی ندارند.
از طرف دیگر شــگفتانگیز نیســت
کــه کردها به تمامیــت ارضی عراق و
همزیســتی در چارچوب این کشــور
اهمیتیندهند.
آنها دهها سال در عراق زیر فشار بوده و
سرکوب شــدهاند .بخشی از این قوم به
مناطق دیگر کوچ داده شدهاند و هزاران
نفر از آنها در پی حمله شیمیایی از طرف
ارتش عراق کشته شدند.
اقدام به استقالل کردها از نظر تاریخی
در مطلوبترین زمان انجام شده است.
کردها در مبارزه با وحشــیگری جریان
تروریستی "دولت اســامی" (داعش)
همدردی جهانیان را به سوی خود جلب
کردند.
آنها همچنیندر حال حاضر مدرنترین
سالحهای جهان را در اختیار دارند.
این همه در شــرایطی است که دولت
مرکزی عراق قــدرت چندانی ندارد و
دولت ترکیه هم به خاطر کودتای سال

گذشــته در تالطم اســت و خود را از
متحدان غربی خود دور کرده است.
در چنین شرایطی سوریه در هیاهوی
دولتهای منطقه قدرتی ندارد که علیه
کردها اعمال کند.
همهپرسی اســتقالل کردستان عالقه
شــدید کردها به اســتقالل را نشــان
میدهد.
این همهپرسی اما نشاندهندهی بحران
در دولت عراق و هرج و مرج در منطقه
نیز هست.
اما این ســوال مطرح میشــود که آیا
رئیس اقلیم کردستان عراق با این اقدام
به ریسک بزرگی دست نزده است؟
مسعود بارزانی این همهپرسی را بیشتر
به دالیل داخلی مطرح کرده و هدف او
از این اقدام افزایش قدرت خود و حزب
دموکرات کردســتان عراق بوده است؛
حزبی که او رهبریش را به عهده دارد.
{>> ادامه در صفحه}10 :

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

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

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

بازداشت به اتهـــام
فساد مالی

فرانک زامپینو ،رییس پیشین
کمیته اجرایی شــهرداری
مونتریــال به همــراه  7تن
دیگر در پرونــده مربوط به
قرارداد کنتورهای آب توسط
پلیس واحد ضدفساد کبک
بازداشــت و بازجویی شدند.
بنابر محتویات پرونده اتهامی،
افراد بازداشت شده بخشی از
مقامات شهری بوده اند که
در واگذاری قراردادها دربرابر
دریافت رشوه ،زدوبندهای سیاسی و سوء استفاده های
مالی دیگر مشارکت و تبانی داشته اند .افراد بازداشت
شده از جمله باید پاسخگوی اتهاماتی چون تقلب،
دسیسه چینی و سوء استفاده از اعتماد باشند.
بازرسی انجام شده بر  30پرونده تمرکز داشته
که عمدتا مربوط به امور خدمات مهندسی بوده
و بین ســال های  2001و  2009به مبلغ کل
 160میلیون دالر واگذار شــده است .از جمله
افراد بازداشــت شــده برنار ترپانیه است که در
مدت کار کمیسیون شاربونو به «آقای  3درصد»
شهرت یافته بود( .تلخیص از گازت مونتریال،
 19سپتامبر .)2017

نظرات حزب کبکی ها درباره
قانونی شدن ماری جوآنا

در پیشنهادهای ارائه شــده توسط ژان فرانسوا لیزه،
رهبر حزب کبکی ها ( )PQبه دولت کبک آمده است
که حداقل ســن مصرف ماری جوآنا  18سال تعیین
و اجازه داده شود که درهر خانه  2گیاه کاشته شود.
این موضع گیری نرم در تقابل با  ،CAQحزب دیگر
اپوزیسیون اســت که خواستار سختگیری بیشتر و
محدود شدن اجازه مصرف این ماده مخدر است .به
نظــر رهبر حزب کبکی ها ،با آن که به عقیده برخی
از کارشناسان مصرف ماری جوآنا تا سن  25سالگی
به رشد مغزی آسیب می زند ،ممنوع کردن آن برای

جوانان هم کارساز نخواهد بود زیرا آنان را به تأمین آن
از راه های غیرقانونی می کشاند .او می گوید« :این که
مانند  CAQبگوییم که حداقل سن  21سال تعیین
شود حاصلی جز این نخواهد داشت که افراد 19 ،18
و  20ساله را به سراغ مافیای مواد مخدر می فرستد».
حزب کبکی ها هم مانند  CAQخواهان این است که
فروش ماری جوآنا به «شرکت الکل کبک» ()SAQ
واگذار شود( .تلخیص از الپرس مونتریال 19 ،سپتامبر
.)2017

آیا مهاجـران می توانند
راه حل کمبود فزاینده
نیروی کار در کبک
باشند؟

جاســتین ترودو ،نخســت وزیر کانادا از
جمله کسانی است که از فکر دادن اجازه
کار بــه پناهجویانی که در انتظار تعیین
تکلیفدرخواست پناهندگی خود هستند
حمایت می کند .برای صدها پناهجویی
که در هفته های گذشــته وقت خود را
در استادیوم المپیک ســپری کرده اند،
پوســتری که در ایستگاه متروی «ویو»
نزدیک به آن نصب شده باید یک شوخی
بیرحمانه به نظر آید .دراین پوستر زنی که
ظاهرا التین تبار است و مردی سیاه پوست ،درحالی
که چهره شــان کامال خندان است ،برای  200شغل
موجود در مزرعه اولیمل سن اسپری ،ناحیه ای در 60
کیلومتری شمال مونتریال ،تبلیغ می کنند« :حمل و
نقل روزانه از مونتریال»« ،دستمزد بین  14تا 20.85
دالر در هر ســاعت» و «آموزش مداوم» .آنچه آگهی
نمی گوید این است که کار مربوطه در یک کشتارگاه
و کارگاه بسته بندی گوشت خوک است که هر هفته
 30هزار خوک کشتار می کند و یکی از بزرگ ترین
تولید کنندگان گوشــت خوک در کانادا است .این
نمونه ای از کارهایی است که برخی پیشنهاد می کنند
بــرای انجام آنها به پناهجویان اجازه کار داده شــود.
در چندماه اخیر ،نرخ بیــکاری در کبک به حدود 6
درصد رسیده که کمترین میزان از سال  1976یعنی
زمانی است که مرکز آمار کانادا شروع به ثبت میزان
بیکاری کرد .حتی با ترک کارهای موقت تابســتانی
توسط دانشجویانی که به کالس درس بازمی گردند،

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG,

Tel.: 514-481-0671

نرخ بیکاری در ماه اوت افزایش مختصری یافت و به
 6.2درصد رسید .این برای اقتصاد کبک خبرخوبی
است ،اما برای کارفرمایان کبک خبر از روزهای سختی
می دهد که برای یافتن کارگر ماهر و غیرماهر دچار
مشــکل می شوند .گی فرانسوا المی ،معاون شورای
کارفرمایان کبک می گوید« :کمبود نیروی کار چنان
شــدید اســت که حتی کارگر غیرماهر برای کار در
انبار هم به سختی پیدا می شود» .موسسه «اشتغال
کبک» پیش بینی کرده که درفاصله  2015و 2019
حدود  721700شغل در کبک موجود خواهد بود که
 144هزار آن در مونتریال و  135هزار در مونته رژی
اســت .بیشتر این شغل ها در بخش های سالمت و
خدمات اجتماعی و حرفه ای و نیز تهیه مواد خوراکی
خواهد بود .پیش بینی این موسسه این است که 20
درصد این شغل ها نصیب مهاجران خواهد شد .آقای
المی می گوید« :کمبود نیروی کار درسراســر کبک
تعمیم می یابد .مهاجرت بخــش عمده ای از راه
حل مشــکل خواهد بود» .در ماه اوت جاستین
ترودو گفت که دولت درنظردارد برای پناهجویانی
که از آمریکا می آیند مجوز موقت کار صادر کند
تا آنها وابستگی کمتری به دریافت چک از دولت
داشــته باشــند .بنابر گزارش تحقیقی که درماه
ژانویه منتشر شده 81 ،درصد از هاییتی تبارهای
ساکن آمریکا که اجازه اقامت موقت داشته اند در
آن کشور مشغول به کار بوده اند درحالی که این
رقم برای کل جمعیت حدود  63درصد است.
دلیلی نیســت که این افراد سخت کوش در
کانادا به همین مقدار کار نکنند( .تلخیص از
گازت مونتریال 20 ،سپتامبر .)2017

کسربودجه 31
میلیـــوندالری
شهرداریمونتریال

هزینه توافق با ســندیکاهای پلیس ،آتش نشانی و
کارگران ،شــهرداری مونتریــال را در تنگنای مالی
قرارداده و موجب شده پیش بینی شود که سال 2017
با یک کسر بودجه  31.4میلیون دالری به پایان رسد.
این درحالی است که در سال  2016مونتریال 139
میلیون دالر مازاد بودجه داشــت .افزایش برخی از
هزینه ها مانند برف روبی یا کاهش جریمه ها سبب
ازبین رفتن مازاد بودجه ســال پیش شــد .درعین
حال ،بیشترین عامل افزایش هزینه های سال جاری
مربوط به توافق با سندیکاهای پلیس ،آتش نشانی و
کارگران شهرداری بوده که در مجموع این توافق ها
هزینه پیش بینی
نشده ای بالغ بر
 65.4میلیــون
دالر بر شهرداری
تحمیــل کرده
اســت .توافــق
شــهرداری بــا
دولت کبک نیز

حدود  22میلیون دالر هزینه پیش بینی نشــده به
بودجه  2017تحمیل کرده است( .تلخیص از ژورنال
دو مونتریال 20 ،سپتامبر .)2017

سخنرانی جاستین ترودو در
سازمان ملل:
«شرمساری بزرگ» کـــانادا
در رفتار با بومیان
نخســت وزیر کانادا در
سخنرانی خود دربرابر
مجمع عمومی سازمان
ملل در نیویورک گفت:
«ناتوانــی دولت های
پی درپــی کانادایی در
احترام به حقوق بومیان
ما را بسیار شرمسار می
کند .درمورد بسیاری
از آنان این عدم رعایت
حقوق امــروز نیز ادامه
دارد» .نخســت وزیر
کانادا گفت کــه افراد
بســیاری از بومیــان
متحمل «تحقیر ،بی توجهی و خشــونت» شده اند.
او در این ســخنرانی که جنبه «انتقاد ازخود» داشت
افزود« :آنها قربانی دولت هایی شــده اند که به سنت
ها ،امتیازها ،حق خودگردانی و قوانین شــان احترام
نمی گذاشــتند .این دولت ها حقوق و شأن آنان را
زیرپا نهادند» .آقای ترودو پس از تأکید براین که حتی
امروز برخی از مراکز اقامت بومیان فاقد آب آشامیدنی
است و پدران و مادران نگران خودکشی فرزندان شان
هســتند ،گفت که دولت او خواهد کوشید «گذشته
را تصحیح کند»( .تلخیــص از ژورنال دو مترو22 ،
سپتامبر.)2017

«اوبــر» کبک را به خاطر
سختگیری
های قانونی
دولت ترک
می کند

چند روز پس از آن که
شــرکت «اوبر» اعالم
کرد ممکن است کبک
را ترک کند ،اکنون این امر تأیید شده و این شرکت
عملیــات خود در کبک را متوقــف می کند .هفته
گذشــته «اوبر» در بیانیه ای اعــام کرد که مقررات
«جدید و چالش برانگیز» کبک «به طور جدی قابلیت
عملیاتی» این شــرکت و امکان تداوم فعالیت آن را
«تهدید» می کند .روز جمعه  22 -سپتامبر  -لوران
لسار ،وزیر حمل و نقل کبک پذیرفت که یک برنامه
آزمایشی که درسال گذشته لغو شده بود و به «اوبر»
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا
امکان می داد به فعالیت خود ادامه دهد را تجدید کند.
اما ،این تجدید قرارداد همراه با مقرراتی سختگیرانه
ازجمله این که رانندگان  35ساعت  15 -ساعت بیش
از میزان قبلی  -آموزش ببینند بود .رانندگان تاکسی
نیز  35ســاعت آموزش می بینند .همچنین ،دولت
خواهان آن شده بود که سابقه قضایی رانندگان توسط
پلیس کنترل شود .این کار پیشتر توسط شرکت های
خصوصی انجام می شد .سخنگوی «ائتالف تاکسی
رانان کبک» ضمن ابراز خرســندی از این که «اوبر»
کبک را ترک می کند گفت ممکن اســت این اقدام
«اوبر» ترفندی برای چانه زنی با دولت باشد .تاکسی
رانان «اوبر» را مســئول کاهش حدود  40درصدی
ارزش مجوز تاکســی های خود می دانند( .تارنمای
سی بی سی 26 ،سپتامبر .)2017

دولت کبک حاضر است
درباره «شکل» مقررات
تازه با«اوبر» مذاکره کند

ماتیو گدرو ،وابســته مطبوعاتی وزارت حمل و نقل
کبــک اعالم کرد کــه این وزارتخانه بــرای دریافت
پیشــنهادهایی درمورد  35ساعت آموزش رانندگان
«اوبــر» و دیگر مقررات عملکرد آن آمادگی دارد .به
گفته این سخنگو« :کار "اوبر" یک کار بازرگانی است
که با کاربرد فناوری انجام می شود .این شرکت می
تواند ایده هایش را با مادرمیان بگذارد» .با این حال ،او
تأکید کرد که درمورد بررسی پیشینه قضایی رانندگان
توسط پلیس هیچ سازش و مصالحه ای درکار نخواهد
بود ولی وزارت حمل و نقل می تواند این امر را برای
مدتی به تعویق بیاندازد( .تلخیص از الپرس مونتریال،
 26سپتامبر .)2017

جتدیدنظردرسیاست
استفاده از اطالعات به
دست آمده از شکنجه

دســتورالعمل های جدید دولت فدرال اســتفاده از
دســتگاه های امنیتی کانــادا از اطالعاتی که دراثر
شکنجه به دست آمده باشد را محدود می کند ،بدون
آن که این شــیوه دریافت اطالعــات را به طور کلی
ممنوع نماید .دستگاه های اطالعاتی و امنیتی کانادا
می توانند برای جلوگیری از وقوع عملیات احتمالی
تروریســتی از اطالعاتی استفاده کنند که می دانند
دراثر شکنجه به دســت آمده است .استفاده از این
گونه اطالعات مجاز است زیرا از «از دست دادن جان
انســان ها و مجروح شدن آنها جلوگیری می کند».
با این حال ،در دســتورالعمل صادره گفته شده که
درخواست اطالعات از یک منبع خارجی با علم به این
که این اطالعات می تواند دراثر شکنجه به دست آمده
باشد ممنوع است .ایندستورالعمل همچنیندریافت
اطالعات ناشی از شکنجه برای مواردی که درآنها تنها
خطر خســارت های مادی وجود دارد را ممنوع می
کند .بســیاری از گروه های دفاع از حقوق بشر و نیز
«حزب دموکراتیک جدید» ( )NPDاز دولت خواسته

اند که این دســتورالعمل را لغو کند زیرا آن را جواز
اِعمال شکنجه میدانند .ماتیودوبه ،سخنگوی NPD
در زمینه امنیت عمومی می گوید«« :ایندستورالعمل
هیچ بهبودی در وضعیت امنیت عمومی به وجود نمی
آورد زیرا اطالعات به دست آمده توسط شکنجه قابل
اعتماد نیست»( .تلخیص از تارنمای رادیوکانادا26 ،
سپتامبر.)2017

( )NAFTA/ALENA
وزیر امور خارجه :کانادا
آماده است!

Chrystia Freeland: Minister of
Foreign Affairs of
Canada

کریستینا فریلند ،وزیر
امور خارجه کانادا در
آســتانه آغاز سومین
دور گفتگوهــای
توافــق مبادلــه آزاد
بازرگانی (NAFTA/
 )ALENAکه از روز
دوشنبه  25سپتامبر
در اتاوا آغاز شده گفت:
««ما آماده این درباره
همه مسایل با شرکای
آمریکایی و مکزیکی خود گفتگو کنیم» .خانم فریلند
افزود« :مهم این اســت که همه با آمادگی پای میز
مذاکره حاضر شــوند و گروه کانادایــی برای این امر
آمادگی کامل دارد» .این گفته درحالی بیان شد که
محافظه کاران به دولت لیبــرال ایراد می گیرند که
درمورد مسائل مهم برای موسسات کانادایی ،موضع
روشنی ندارد .خانم فریلند این را پذیرفت که شرکای
کانادا دراین توافق درخواســتی درمورد مسایل مورد
منازعه نداشــته اند و این امر را به آهنگ شتاب زده
مذاکرات نســبت داد .وزیر امور خارجه کانادا گفت:
«ما هر کاری [برای رســیدن به توافق] می کنیم ،اما
خواهان یک توافق خوب هســتیم ،نه هر توافقی».
(تلخیص از تارنمای رادیو کانادا 25 ،سپتامبر .)2017

کشمکش «مبباردیه» و
«بوئینگ» در گفتگوهای توافق
مبادله آزاد ()NAFTA/ALENA

روز چهارشــنبه  27سپتامبر ،پس از آن که تصمیم
وضع مالیات و عوارض  220درصدی بر هواپیماهای
سری  Cبمباردیه اعالم شد ،مجلس کبک در اقدامی
نادر به مخالفت با این تصمیم پرداخت و فیلیپ کوییار
نخست وزیر کبک اعالم کرد که «به کبک به صورتی
غیرعادالنه [و] گستاخانه حمله شده است» .او گفت:
«به کبک حمله شده است ،کبک مقاومت می کند
و نیروهــای خود را روی هم می گذارد .همه با هم از
کارگران خود دفاع می کنیم» .نخست وزیر کبک در
ادامه سخنان خود گفت« :بوئینگ شاید در یک نبرد
برنده شده باشد ،اما باور کنید که با بردن جنگ فاصله
بسیار دارد» .نخستوزیر کبک ضمن متهم ساختن
بوئینــگ به «ســوء
نیت» آن را به شدت
مورد انتقــاد قرارداد
زیــرا این موسســه
دولت کبک را متهم
می کند که به صنعت
هوا -فضای خود یارانه

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

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732

PAIVAND: Vol. 25  no.1338  Oct. 01, 2017

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی
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6035 Upper-Lachine
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با تع

یین وقت قبلی

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

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

اکثر کبکی ها تغییرات
اقلیمی را باعث سیل و
توفان می دانند

می پردازد« :من از دولت فدرال و نخست وزیر ترودو
می خواهم که موضعی خیلی سرسختداشته باشند.
حتی یک مهره یا قطعه یا هواپیمای ساخته شده توسط
بوئینگ تازمانی که این درگیری به شکل عادالنه حل
و فصل نشده باشد ،نباید توسط کانادا خریداری شود».
به عنوان مثال ،اگر اتاوا هواپیماهای شکاری خریداری
کند« :من خشــمگین خوهم شد ،کبک خشمگین
خواهد شد ،همه مردم کبک خشمگین خواهند شد».
به گفته نخســت وزیر کبک« :بوئینگ موسسه ای
اســت که در طول دهها سال با حمایت های دولتی
تغذیه شده تا رقیبانی که محصوالت بهتری تولید می
کننــد را از میدان به در کند» .هواپیماهای ســری
 Cبمباردیــه که بازده اقتصادی آنها  30میلیارد دالر
است ،عالوه بر ایجاد دهها هزار شغل در کبک و کانادا
موجب ایجاد  22هزار شغل نیز در آمریکا شده است.
از این رو ،تصمیم روز ســه شنبه  26سپتامبر وزارت
بازرگانی آمریکا به کارگران و اقتصاد این کشــور نیز
آسیب خواهد زد( .تلخیص از الپرس مونتریال27 ،
سپتامبر.)2017

آژانس
مسافرتی

نتایج یک نظرسنجی جدید نشان میدهد که بیش از
نیمی از کبکی ها تغییرات اقلیمی را مسئول رویدادهای
آب و هوایی مانند سیل بهار گذشته یا توفانی که ماه
پیش موجب از ریشه درآمدن صدها درخت در محله
ان دی جی مونتریال شــد می دانند 85 .درصد فکر
می کنند که تغییرات اقلیمی یک واقعیت است و 79
درصد می گویند که عامل آن فعالیت های انســانی
است .این نتایج از نظرسنجی مشترک «پست مدیا»
و گازت مونتریال که به صورت تلفنی با  1501تن در
 12تا  14ســپتامبر انجام شده به دست آمده است.
 38درصد از افراد نظرسنجی شده گفته اند که دولت
کبک باید اقدامات بیشــتری برای مبارزه با تغییرات
اقلیمی انجام دهد و  34درصد نیز اقدامات کنونی را
کافی دانسته اند .در سیل بهار گذشته ،در  286ناحیه
 5300خانه خسارت دید و موجب بی خانمانی  4هزار
تن از ساکنان آنها شد .میزان کمک مالی برای جبران
خسارت های ســیل مزبور حدود  350میلیون دالر
برآورد شده اســت( .تلخیص از گازت مونتریال27 ،
سپتامبر.)2017

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
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شایسته الهامی (مونترال)

کانادا...

«عالج واقعه را قبل ازوقوع باید کرد!»

حرف های زیبای خنست وزیر در شورای امنیت سازمان ملل:
«ریاکارانه» یا «واقعی»؟!
پنجشنبه بیست و یکم سپتامبر،
جاســتین ترودو ،نخســت وزیر
کانادا،در سخنرانی سالیانه مجمع
عمومی ســازمان ملل مطالبی را
عنوان کرد ،که به بخش هائی از
آن در زیر اشاره میشود.
این نوشــته خالصه ای از ترجمه
روزنامــه های مترو و  24و برنامه
 Power & Politicsتلویزیــون
 CBCو بعضی از نظرات بینندگان
ایــن برنامه که معمــوالً بصورت
«توئیــت» در گوشــه صفحــه
تلویزیوندرج میشود.
پیش از شروع باید یادآوری کنم
که یکی از قول هــای انتخاباتی
حزب لیبرال قبل از انتخابات اکتبر
 2015بهبود بخشــیدن و تغییر
وضع بومیان کانادا بود .متاسفانه
تا االن تغییری در وضع آنها داده
نشده است.
فــرار جوانهای بومیــان از خانه،
خودکشی ،اعتیاد ،بیکاری ،فقر و
مشکل کم آبی و ..و ...هنوز وجود
دارد؛ و راز قتل نزدیک به پنجاه
تن زن جــوان بومی از چندین
دهه به این طرف هنوز گشوده
نشــده اســت .ماه اوت ،ترودو
دومین وزیر را هم مامور رسیدگی
کار بومیان کرد ،و اینک باید منتظر
نتیجهماند.
صفحه اول مترو روز بیست و دوم
سپتامبر به ســخنرانی ترودو در
سازمان ملل اختصاص داده بود.
نخســت وزیر در اجالس سالیانه
شورای امنیت سازمان ملل اعالم
می دارد:
که از وضعیت بومیان احساس شرم
و خجالت میکند ،برای رفتار بدی
که کانادا با آنها داشته است .حقوق
بومیان بطور مداوم نادیده گرفته
شــده که هنوز ادامه دارد .حقوق
مــردم اولیــه از ،Amérindiens
اینوویــت  Inuitsتا متییز Métis
غفلت شده .به آنها تحقیر و توهین
و تجاوز شده اســت .آنها قربانی
دولتی شــده اند که نه به سنت،
نه به اعتقادات ،نه به قوانین ،نه به
حقوق و نه به شان و مقام انسانی و
در نهایت به مدیریت آنها هیچکدام
احترام نگذاشته است.
آقای ترودو در این جا سعی میکند
با لحنی صحبت کند که احساس
قصور خود را نشان بدهد.
او ادامه میدهد که هنوز بومیان در
محل زندگی خود به آب آشامیدنی
دسترسی ندارند .پدر و مادر ها از
خودکشی فرزندانشان و یا فرار آنها
از خانه واهمهدارند .او تاکید میکند
که دولتش ســعی در «اصالح راه
گذشته»دارد.
نخســت وزیر همچنان در مورد
جابجائی اجبــاری ،قول های بی
عمل و مدرسه های شبانه روزی
صحبت کرده و ادامه میدهد:
تمام اینها میراث ویرانگری است
که بانیان آن نه رضایت بومیان را
برای ایجاد آن داشتند و نه شرکت

آنها را خواســتار شده اند که قبل
از اینکه اروپائی ها بیایند ،در این
سرزمینمیزیستند.
حقوق بشر

جاســتین تــرودو در ادامــه به
حقوق بشــر که در زبان فرانســه
با عنوان حقوق مــرد Droits de
 *L’Hommeگفته میشود ،اشاره
کرده و اضافه میکند که:
مــا میدانیم که مردم دنیا از کانادا
انتظار دارند که به اســتانداردهای
بین المللی در مورد حقوق بشــر
معتقد باشند چیزی که ما نیز از
خودمان انتظارداریم.
آب و هوا

او سپس به مسئله تغییرات آب و
هوائی و مهم بودن معاهده اقلیمی
پاریس اشاره کرده و گفت برعکس
همسایه جنوبی خود که میخواهد
این قرارداد را ترک کند ،کانادا به
این قرارداد پایبند است.
یادآوری میشود که در سال 2015
یعنی آخرین ســال دولت اوباما،
آمریکا به این قرارداد پیوست .در
حالی که در هفت سال قبل هیچ
قرارداد مربوط به محیط زیست را
امضاء نکرده بــود و حاال با آمدن
ترامپ ،قرار اســت آمریکا از این
قرارداد خارج شود.
نتیجه گیری

تمام حرف های قشنگی که توسط
نخســت وزیر زده شد ،مخالفین
در اتاوا را به تصویب و تحســین
برانگیختــه نکرد .همه گفتند که
نوعی خودنمائی است و هیچ چیز
واقعی نیست.
الکســاندر بولریس Alexandre

چه کشورهایی بیش از همه بر جهان
تاثیر مثبت دارند؟
کانادا با رای موافق  ۸۱درصد پاسخدهندگان به عنوان کشوری با بیشترین
تاثیرگذاری مثبت انتخاب شده است.

 Boulericeنماینــده از حزب ان
/۰۶مهر -ایده توصیف آمریکا
دی پی نخست وزیر را «ریاکار»
به عنوان «شهری نورانی بر فراز
توصیف میکند و ادامه میدهد که
بلندی» بیش از همه به رونالد
ریگان نســبت داده میشود،
بیانیه سازمان ملل در مورد حقوق
ولی حقیقت این است که اکثر
مردم بومی اجرا نشده و همچنان
سیاســتمداران از آغاز تاسیس
در دادگاه مانــده تا با حقوق بچه
آمریکا ایــن مفهــوم را به کار
های بومی مخالفت کند.
بردهاند.
ســایر مخالفین پرسیده اند چرا
بنیانگذاران آمریکا میخواستند
ترودو بجای صحبت در مورد کره
این کشــور به مشــعل آزادی و
شمالی و مسلمانان «روهینجا»
دمکراســی بدل شــود که بر راه
از مســایل داخلی صحبت کرده
پیشرفتدیگران نور بیفشاند.
است؟!
ولــی به نظر میرســد که ایــن اواخر از در نظرســنجی سال گذشته اتحادیه اروپا
یکــی از مهمانــان برنامه CBC
خیرهکنندگی این نور کاســته شده است همین موقعیت را داشت ولی امسال مقام
روز پنجشــنبه بیســت و یکم
چون یک نظرسنجی جدید نشان میدهد بریتانیادر جدول  ۱۰رتبه تنزل یافته است.
سپتامبر بنام «برد لوین ی» Brad
تعداد افرادی که در سراســر جهان موافق اســرائیل با  ۳۲درصد و ایران با ۲۱
 Lavigneمیگوید ترودو نباید یک
تاثیرگذاری مثبت آمریکا هستند به ناگهان درصد ،از نظر پاســخدهندگان در
مشکل و مسئله داخلی را از یک
کاهش یافته است.
پایینترین مقامهای این جدول قرار
بلندگوی بین المللی بازگو میکرد.
به گزارش سایت «فوروم اقتصاد جهانی» ،دارند.
درآخر ترجمه ،این موضوع را هم
نتایجنظرسنجیموسسه«ایپسوسموری» موسسه ایپسوس موری در این نظرسنجی
اضافه کنم که صفحه چهار روزنامه
از  ۱۸هزار نفر از ساکنان  ۲۵کشور جهان در عین حال نظر پاسخدهندگان در مورد
 24پنجشنبه عکسی از ترودو با
نشان میدهد که فقط  ۴۰درصد معتقدند نهادهای بینالمللی را نیز پرسیده است و
جوراب های معروف رنگی چاپ
آمریکادر عرصه جهانی نقش و تاثیر مثبتی نتایج نشان میدهد که تضعیف وجهه در
کرده بودند که سی بی سی هم
دارد و به نسبت یک نظرسنجی که پارسال افکار عمومی جهان فقط شــامل کشورها
نشان داد ،این عکس یک روز انجام شده ۲۴ ،درصد کاهش یافته است.
نمیشود.
قبل از سخنرانی در نیویورک کانادا با رای موافق۸۱درصد پاسخدهندگان با وجودی که سازمان ملل متحد در رتبه
گرفته شده بود که ترودو در
به عنوان کشوری با بیشترین تاثیرگذاری چهارم جدول قــرار دارد ولی میزان تاثیر
یک بحث اقتصادی که توسط
مثبت و پس از آن کشــورهای استرالیا و مثبت آن از نگاه افکار عمومی  ۹درجه افت
بلومبرگ سازمان داده شده بود آلمان در مقامهای دوم و سوم قرار دارند.
کرده است.
شــرکت کرده بود و تحریک در اروپا با وجود بحران ناشــی از برگزیت بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول نیز
رسانه ها و شــوخی صاحب
(خــروج بریتانیا از اتحادیــه اروپا) حدود به نسبت نظرسنجی ســال قبل  ۷امتیاز
منصبان را بدنبالداشت.
۵۷درصد از پاسخدهندگان به نظرسنجی کمتر گرفتهاند ولی با این همه موقعیت آنها
در ســخنرانی ترودو اینطور
معتقدند که بریتانیا و اتحادیه اروپادر سطح در جدول باالتر از آمریکا و چین است.
بنظر میرســد که بیست ماه جهان تاثیر مثبتدارند.
•
گذشته کسی دیگر مسئول
بوده و اگر او بود میتوانست
خیلی کارها بــرای بومیان
انجام بدهد .ترودو به عدم صالحیت
دولت های قبل اشاره میکند .شاید همه پرسی کردستان عراق >> ...ادامه از صفحه7 :
منظور او فقط دولت هارپر است.
چون قبل از آن سالها دولت های بارزانیسالهاستبدونمشروعیت را از نظر قانونی به وجود نمیآورد استقالل را دارا بود .اقلیم خودمختار
دموکراتیک و قانونی رهبری اقلیم و اقلیــم خودمختار کردســتان کردستان پیش از همهپرسی نیز از
لیبرال حاکم بودند.
هر چهار ســال انتخاباتی برگزار خودمختار کردستان را در دست مدتهاست تاکید میکند که پس نظر اداری مستقل بود ،ارتش خود
میشــود؛ همه با هیجــان در آن دارد و دیکتاتوری او همچنان در از همهپرسی استقالل کردستان به را داشــت ،کتابهای درسی خود
را داشــت ،از مرزهایش حراست
شرکت میکنند .به دلیل اینکه یا کردســتان برقرار است .به همین صورت خودکار اعالم نمیشود.
از دســت حکومت فعلی به تنگ دلیل هم نظرهای متفاوتی درباره بارزانی میتواند به این ترتیب بیان میکرد و خود تعیین میکرد چه
کند که این همهپرسی ،نظرسنجی کسانی میتوانند به کردستان وارد
آمده اند یا قول هــای انتخاباتی او در کردستان موجود است.
حزب مخالف جالب بنظر میاید.دو این احتمال وجود دارد که بارزانی ،مشخصی بوده برای بیان استقالل و چه کســانی از این اقلیم خارج
شوند.
سال پیش همین دو مورد حاکم هم عالقه پرشــور کردهــا برای از نظرگاه کردهای عراق.
شد .هم مردم از دست دولت هارپر اســتقالل و هم قدرت کشورهای در چنین شرایطی دولت مرکزی البته با این اقدامات میتوان باردیگر
خسته شده بودند و هم قول های منطقــه کــه مخالف اســتقالل عراق ،ترکیــه و ایران باید تمرکز برای مدتی محدود از تشنج موجود
ترودو جــذاب بود که یکی از آنها کردستان هســتند را دست کم نظامی و حمالت انتقادی خود به در منطقه به ضرر استقاللطلبان
همهپرسی کردســتان را کاهش کاســت ،اما زمانی که ســرانجام
قانونی شــدن مــاری جوانا بود و گرفته باشد.
دهند .هرچه این کشــورها زودتر بررســی برقراری صلح در سوریه
باعث شد که بیشتر جوانها بخاطر •
همهپرسی را چون یک نظرخواهی مطرح میشود ،باز مسئله کردها
آن در انتخابات شرکت کنند .دو همهپرسی هیچ تعهدی ایجاد
سال دیگر با انجام نشدن قول های منیکند
ارزیابی کنند ،که تعهدی را از نظر مطرح خواهد شــد و تا زمانی که
انتخاباتی «غیر از اجرائی شــدن اکنون برای آرامش بخشــیدن به قانونی به وجود نمــیآورد ،بهتر این مسئله حل نشده ،منطقه روی
آرامش به خود نخواهد دید.
ماری جوانا در ژوئیه سال دیگر» ،فضای انفجارآمیز موجود باید همه است.
بهانه ای برای انتخاب دوباره حزب قدرتهای منطقه آرامش خود را واقعیــت این اســت کــه اقلیم
(ماتیاس فون هاین،
لیبرال وجود ندارد .محافظه کاران حفظ کنند و خویشتندار باشند .خودمختــار کردســتان قبل از
دبیر دویچه وله)
با داشــتن پول بیشتر و تبلیغات باید گفت که همهپرسی تعهدی همهپرسینیزتمامپیششرطهای
وسیعتر روی کار خواهند آمد.
عالج واقعه را قبل ازوقوع باید کرد.
________
*مســلماً اگراین کلمــه به این
صورت در کشــورهای مسلمان
استفاده میشــد ،صدها تفسیر و
تعبیر بر علیه آن میشد.
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All aspects of Immigration
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 Merciاز اﻋﺘﻤﺎد و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ Thank you
 Gracias 谢谢 Grazie Дякую Obrigado धन्यवादﺷﮑﺮاً təşəkkür
Immigration Canada Maria Cottone

بوی خوش مهــر؟!...

Regulated Canadian Immigration Consultant
ICCRC Membership No. R409295

Registered with Quebec Immigration
No. 11322

ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﺗﻧﮫ

«فاجعه» آموزش و پرورش
و کشور «خیالی» حسن روحانی

مجیدمحمدی رو به فردا بودن آموزش ناشــی از
/۰۵مهــر -حســن این نکته است که (با اندکی خوش
روحانــی رئیس قوهی خیالی) حســن روحانی برای ۳۹
مجریــه در ســخنانی ســال هیچ اطالعی از آموزش و
به مناســبت آغاز سال پرورش جمهوری اسالمی نداشته
تحصیلی ۹۶-۹۷یکباره و حتی نمی دانسته در کشور چه
سخنانی در مورد نظام تحوالتی در جریان بوده است .آیا
آموزشی بر زبان آورده می شود چنین چیزی را باور کرد؟
که مایه شگفتی است از دو جهت• :
اول بیتوجهی عملی مســتمر روحانی و کشور خیالیاش
شــخص و دولــت وی بــه نظام روحانی به گونهای سخن می گوید
که گویی دارد در سالروز بازگشایی
آموزشی.
در دو دوره کارزارهــای انتخاباتی مدارس یک کشور خیالی سخن
ســال  ۹۲و  ،۹۶در مناظرههای می گوید.
این دو دوره و در کل چهار ســال او وانمود می کند که نمی داند:
اول دولــت روحانــی توســعه و  شــدیدترین گزینشهــای
بهبود آموزش و پرورش هیچگاه ایدئولوژیک در جمهوری اسالمی
دغدغهی شخص و دولت روحانی در آمــوزش پــرورش آن صورت
گرفته است؛
نبوده است.
در  ۳۹ســال گذشــته آموزش و  بیشــترین نیروهای بسیجی
پرورش هیچگاه مسئلهی جدی و و روحانی به عنوان معلم انتخاب
اصلی مقامات نبوده مگر آنجا که شدهاند تا برنامهی اسالمی سازی
می خواســتهاند برنامهی اسالمی از سنین شش تا هجده سالگی را
ســازی را در فضاهای آموزشــی تحققبخشند؛
 دو دهــه یکی از نزدیکترین
دنبال کنند.
روحانــی بالفاصله بعد از حملهی تمامیت خواهــان و اقتدارگرایان
خامنهای به سند یونسکو صحنه را نظام (حداد عادل) مسئول تالیف
به وی واگذار کرد.
کتابهای درسی بوده و همکاران
از ایــن رو نقد وی از نظام آموزش وی تنها به دنبال حذف گفتمان
کشــور در دو حــوزهی مهارت و عقالنی و علمی و تحکیم گفتمان
تحمل دیگران مایهی شــگفتی اســامگرا و شــرعی در متــون
اســت ،گویی ایشــان از خوابی
آموزشی بودهاند؛
طوالنــی در غــار «اصحاب
 بیشــترین امکانات
کهف» جمهوری اســامی
آموزشــی در اختیــار
یک باره بیدار شده و
مــد ا ر س
کسی به او اطالع داده
"نمونه"ی نظام
که در کشور مدرسه
(تحت نظر حداد
و معلم و هنرســتان و
عادل و خانواده،
کتاب درسی و نظام
احمد توکلی و
آموزشی هم وجود
افرادی نظیر
دارد.
آنها) قرار می
ایشان
اشاره
دوم
و
گرفته است.
این مــدارس
به عــدم آموزش
مدارا و نیز کهنگی
قــرار اســت
کتابهای درسی
کا د ر هــا ی
در نظــام جمهوری
آینــدهی نظام
را تربیت کنند،
اســامی که از غرائب
کادرهایی که نه
روزگار اســت .انتظــار
آمــوزش مــدارا از این
باید اهــل مدارا
نظام آموزشــی ،تغییر
و تســاهل باشند،
کتابهــای درســی بر
نه تفکــر علمی و
اســاس تحوالت علمی و
عقالنی و نه چشم

اندازی از آینده داشته باشند.
ارائهی گذشتهی با شکوه در سطح
حملهی اعراب به ســرزمینهای
دیگــر و فتــح آنهــا (و نه حتی
امپراطوری ایران دوران هخامنشی
و ســهم ایران در فرهنگ و تمدن
بشری) کافی است؛ و
 هدف اصلی آموزش و پرورش
در ایران آموزش و پرورش نبوده و
نیست بلکه جمع آوری کودکان و
نوجوانان خانوادههای معمولی از
خیابان و تربیت انسان مکتبی از
کــودکان و نوجوانان خانوادههای
روحانیون و سپاهیان بوده است.
حســن روحانــی در همــان
چارچوچوبی از نظام آموزشی انتقاد
می کند کــه در دهههای چهل و
پنجاه انتقاد می شد:
آموزش مبتنی بر حافظه.
همهی مباحث مربوط به آموزش
و پرورش کشــور در حالی که وی
مدیر یک مرکــز تحقیقاتی بوده
برای وی اتفاق نیفتادهاند .او حقیقتا
تصور می کند رئیس جمهور ایران
است در حالی که هیچ ایدهای در
باب مســائل و مشکالت آموزشی
کشور ندارد.
وی تصــور مــی کند بــه همان
طریقی که کشور خیالیاش را به
مخاطبان خود در ســازمان ملل
می فروشــد و ایران ماقبل دوران
حکومت اســامگرایان را به جای
ایران امــروز (در فرهنگ و مدارا
و تمدن) جا مــی زند در حوزهی
آموزش و پروش نیز می تواند مدارا
و پیشــرفت خیالیاش را به مردم
ایران عرضه کند.
•
مشکالت مغفول کدامند؟

روحانی به بنیادیترین مشکالت
نظام آموزشی کشــور اشاره نمی
کند و احتماال خود وی و مقامات
ذیل وی نیز به این مشکالت واقف
نیستن .د
فهرســت کوتاهــی از این
مشکالت بدین قرارند:

 .۱فقدان عشق به مدرسه.

در هر اثر مستند و داستانی ایرانی
که مدرســه در آن تصویر شده به
هنگام خوردن زنگ دانش آموزان

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

مثل رها شدگان از زندان از مدرسه
بیرون می زنند .این تصاویر بیانگر
یــک واقعیت در نظام آموزشــی
ایرانی اســت و آن این اســت که
دانش آموزان مدرســهی خود را
دوســت ندارند .علت آن است که
مدرســه برای نیازهای آنان و بر
حسب شرایط آنان تنظیم نشده و
کودکان و نوجوانان ایام خوبی در
آنجا ندارند.
برنامهی مدارس بر اساس نیازهای
دولــت و انتظاراتی که دولت دارد
دختران را از ســن شش سالگی
حتی بدون دستور شرعی مجبور
به حجــاب می کنند تــا به این
حقارت عادت کنند.
فضای مدرســه برای دختران تا
سال آخر دبیرســتان یک زندان
کوچک است .برای همهی کودکان
نیز مدرســه فضای محدودیت و
ممنوعیت و تهدیددائمی به تنبیه
است.
جالب اســت خواننــدگان ایرانی
بدانند کهدر مدارس ایاالت متحده
در شــش ســال اول کودکان را
مجبور نمی کننددر ساعت کالس
مدام بر روی صندلی بنشینند .آنها
به راحتــی می توانند در کالس و
حتی مدرسه حرکت کنند و تنها
الزم است رفتن خود به کتابخانه
یا جای دیگر را با معلم هماهنگ
کنند.
اتفاقا مقامات بدون این که متوجه
باشند از این شرایط مشتاق بودن
برای فرار از مدرسه استفاده کرده و
دانش آموزان را برای سیاهی لشکر
به تظاهــرات حکومتی (مثل ۱۳
آبان) یا استقبال از رهبر و رئیس
دولت در شهرســتانها اعزام می

مقایسهکنند.
زبان انگلیسی را نباید یاد بگیرند
چوندریچه به فرهنگ غربی است.
علــوم اجتماعی را نیــز نباید یاد
بگیرند چون نوع اســامیاش را
روحانیون و ایدئولوگها ساخته و
پرداختهاند و به آنها انتقال داده می
شود.
بسیار نادر است که دانش آموزی
بدون رفتــن به کالس خصوصی،
علی رغم چندین ســال آموزش
زبان عربی و انگلیسی در مدارس
حتی بتواند یــک صفحه به زبان
عربی و انگلیســی را به درســتی
بخواند و بنویسد و درک کند.


دارند.
فقــط به عنوان یک مثــال ،اکثر
کودکان و نوجوانان به فضایی که
امکانات ورزشــی و هنــری برای
آنها نــدارد نمی توانند عالقه مند
شــوند .بودجهی تربیــت بدنی و
ارتقای سالمت آموزش و پرورش
در سال  ۱۱۰ ،۹۶میلیارد تومان
یعنی حدود  ۴۰میلیون دالر برای
کشوری هشــتاد میلیونی با ۱۳
میلیون دانش آموز است در حالی
که ایران ســاالنه چند برابر صرف
جنگها و فعالیت های گسترش
طلبانهدر خاورمیانه می کند.
بودجهی موسیقی مدارس دولتی
در ایران صفر است.
 .۳فقیــرترین وزارختانه.

معلمان و مدارس ایران در هنگام
 .۲نباید یاد بگیرند.
مــوادی که دانــش آمــوزان به تقســیم بودجه در تــه صف قرار
یادگیری آنها در دنیای امروز نیاز می گیرند .اگر بودجههای کشور
دارند علوم زیستی (زیست شناسی کاهش پیدا کند اولین جایی که
و شیمی) ،علوم دقیقه (فیزیک و منابعش کاهش می یابد آموزش و
ریاضــی و کامپیوتر) ،زبان مادری پرورش است .توجیه هم آن است
(فارس و زبانهــای قومی) ،زبان که آموزش و پرورش بیشــترین
خارجی و علوم اجتماعی (تاریخ و پرسنل را دارد .ســهم آموزش و
جغرافیای ایران و جهان ،اقتصاد و پرورش از بودجهی عمومی (بخش
شفاف آن) تنها  ۳درصد است.
جامعه شناسی) است.
جمهوری اسالمی در هریک از این به همین دلیــل معلمان ایرانی از
قلمروها چه در محتــوا و چه در حیث معاش همه در شرایط فقر
روش آموزشــی شکست خورده و نسبی زندگی می کنند.
از همیــن جهت افــراد نخبه در
فاجعه است.
دانش آمــوزان تاریــخ جهان را رشــتههای علمی مختلف جذب
نباید یاد بگیرند چون به مشابهت آمــوزش و پرورش نمی شــوند.
فاشیسم و کمونیسم با اسالمگرایی آموزش و پرورش با محدودیتهای
یا تاریخ ســرکوب کلیسا پی می ایدئولوژیک و مالیای که دارد به
محل جذب آن دسته از نیروهای
برند.
تاریخ ایران باالخص دوران پهلوی خودی یا متظاهری تبدیل شده که
را نباید یــاد بگیرند چون ممکن
{>> ادامه در صفحه}12 :
اســت آن را با چهار دههی اخیر
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عربستــــان

تأثیر رانندگی زنان بر پیشرفت اجتماعی و اقتصادی

فرمان مهاجرتی جدید پرزیدنت ترامپ

فرمــان مهاجرتــی جدید
پرزیدنــت ترامپ کمترین
ارتباطی به وعده انتخاباتی
او برای منع ورود مسلمانان
به آمریکا ندارد.
عراق و ســودان ،دو کشور
با اکثریت مســلمان ،دیگر
شــامل این فرمان اجرایی
نمی شوند.دیگر کشورهای
با جمعیت فراوان مسلمان
مانند اندونزی ،عربســتان
ســعودی و هند پیشتر در
فهرســت نبودند و از این رو حتی
نســخه قبلی فرمــان اجرایی به
ســختی وعده انتخاباتی ترامپ را
محقق می کرد.
در عیــن حــال ،دو کشــور غیر
مسلمان ،کره شمالی و ونزوئال ،به
فهرست اضافه شده اند .چاد هم از
جمله کشورهای جدید افزوده شده
به فرمان مهاجرتی جدید اســت.
بنا بر آمار ،کمی بیش از نیمی از

جمعیت چاد مسلمان
اند.
در مورد پنج کشــور
ایران ،یمن ،سومالی،
ســوریه و لیبــی
در فهرســت هــم
اســتثناهایی در نظر
گرفته شده است :اتباع
سومالی می توانند به
آمریکا سفر کنند ،ولی
امکان مهاجرت ندارند.
تبادل دانشــجو برای
ایرانی ها ادامه خواهد داشــت ،اما
دیگر سفرها محدود می شود.
توضیح دولت این اســت که این
کشورهانتوانسته اند سیستم صدور
ویزایشــان را بهبود ببخشند .در
مورد ایران ،علت محدودیت ها این
است که حکومت در تهران درگیر
جنگی نیابتی با متحدان آمریکادر
خاورمیانه اســت و عادت بدی به
بازداشت افراددارای تابعیتدوگانه

بر مبنای اتهامات ساختگیدارد.
یمن ،سومالی ،سوریه و لیبی عمال
کشورهای از هم گسیخته با دولت
هایــی ضعیف اند کــه در جنگ
های داخلی گرفتار شــده اند .این
کشورها توان بررسی جدی سوابق
مسافرانشــان به مقصد آمریکا را
ندارند .رســانه های آلمان در ماه
جاری خبر دادند کــه بر مبنای
تخمین برلین داعــش  ۱۱هزار
گذرنامه سفید ســوری در دست
دارد.
ممنوعیت ورود افــراد به آمریکا
بهترین سیاست نیست .راه های
زیرکانه تری برای رسیدگی به این
مشــکل وجود دارد .اما ترامپ به
وعده انتخاباتی اش برای منع ورود
مسلمانان عمل نکرد و منتقدان او
باید از این بابت خوشحال باشند.
(یادداشــتی از ایــای لیــک در
وبسایتبلومبرگ)

ﻓﺮزﯾﻦ ﻋﺴﮕﺮي

آرﺷﯿﺘﮑﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺒﮏ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ  -اداري  -ﺗﺠﺎري  -ﺻﻨﻌﺘﯽ

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

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

آموزش و پرورش و روحانی...

قوانین عربســتان بــرای زنان به
شدت سختگیرانه و تبعیضآمیز
است اما ولیعهد این کشور اعالم
کرده اســت کــه قصــد دارد در
راستای سند چشــمانداز ۲۰۳۰
این قوانین را اصالح کند .به عنوان
مثال زنان عربستان برای نخستین
بار هفته گذشته اجازه یافتند که
در روز جشن ملی این کشور همراه
مردان و خانوادهشان وارد استادیوم
شــوند .در ماه ژوئیــه  ۲۰۱۷نیز
وزارت آموزش و پرورش عربستان
اجازه داد دختــران دانشآموز در
کالس ورزش مــدارس دولتــی
شرکت کنند.
سند چشمانداز ۲۰۳۰پروژه بزرگی
است که ولیعهد عربستان قصددارد
با اجرای آن کشور را متحول کند.
رشد اقتصادی با ایجاد ساختارهای
جدید ،کاهش وابستگی به نفت،
افزایش درآمدها از راه توریســم،
افزایش مبــادالت تجاری ،تحول
در بخشهای آموزش ،ســامت،
زیرســاخت و خدمات  ...از جمله
 ۸۰طرحی هستند که قرار است تا
سال  ۲۰۳۰میالدی در عربستان
اجرا شوند.

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

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

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

آموز برای جلسات خصوصی درس
خود قرار دهند.

شــهروندان ایرانــی کمتر حس
خاصی به مدارس خود دارند چون
مدارس به آنها تعلق ندارد .امکان
ندارد گروهــی از افراد یک محله
برای ورزش در حیاط یک مدرسه
درخواستی ارائه کنند (به خودشان
جرات نمی دهند) چون می دانند
پاسخ آنها منفی است .مدارس یا
دولتیاند (ملک اختصاصی دولت)
یا خصوصی (متعلق به آقای فالن
یا گــروه بهمان که اســم آن را
گذاشتهاند غیر انتفاعی).

مردمی که مــدارس را از آن خود
نمی دانند در برنامههــا و اداره و
منابع آن نیز مشارکت نمی کنند
مگر بر اساس شهریهی اجباری.
اگر مدارس به هیئت امنای منتخب
مردم واگذار شوند آنگاه

الــف .معلمان می توانند تحت
نظر هیئــت امنا و رئوس شــرح
درسهای کلی دولت خودشــان
کتاب درسی را انتخاب کنند .در
این شرایط تولید کتاب درسی از
انحصار بخش فاسد و تمامیت خواه
دولتی در ایران خارج شده و رقابت
در تولید این گونه کتابها شکل
می گیرد؛

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

5263 boul Cavendish

>> ادامه از صفحه11 :

 .۴فقدان حس تعلق.

چشمانداز ۲۰۳۰

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604
از همه جا درماندهاند و به حقوق
بخور و نمیر آموزش و پرورش تن
در می دهند.
در مقابــل حوزههــای علمیه و
روحانیون و در کنار آنها سپاهیان
در ابتدای صف قــرار دارند؛ بدون
آن که از نظر کیفی نیروهای آنها با
کسانی که جذب آموزش و پرورش
می شــوند تفاوت چندانی داشته
باشــند .درایران به ندرت معلمی
را مــی توان یافت که از کارش در
مدارسدولتی راضی باشد .معلمان
معموال تالش می کنند شــغلی
در مدارس خصوصی (در خدمت
طبقهی حاکم) پیدا کنند یا رفتن
به مدرسه را ابزار پیدا کردن دانش

ولیعهد عربستان برنامهای پردامنه بــرای پذیرفتن مســئولیتهای
بــرای تحــول این کشــور دارد .بیشتر پررنگ خواهد کرد.
موافقت با رانندگی زنان و انتخاب
ســخنگوی زن بــرای ســفارت دسترسی راحتتر به بازار
عربســتان در آمریــکا از جمله هرچند کــههنوز نمیتوان گفت
اقدامــات تأثیرگذاری اســت که تأثیــر درازمدت فرمان پادشــاه
مسیر رسیدن به چشمانداز  ۲۰۳۰عربســتان بر جامعه ســنتی این
را هموار خواهد کرد.
کشــور چه خواهد بود و مردان تا
پادشاه عربستان سعودی با صدور چه حد بــا زنان همراهی خواهند
فرمانی به زنان این کشور اجازه داد کرد اما شادمانی و افزایش اعتماد
که رانندگی کنند .بالفاصله پس به نفس زنان پس از سالها مبارزه
از صدور ایــن فرمان کمیتهای از مدنی برای به کرســی نشــاندن
اعضای دولت در وزارتخانههای خواست خود ،موتور حرکتهای
مختلف تشکیل شــد تا جزئیات مدنی دیگری خواهد شد.
اجرای این فرمــان را در  ۳۰روز حال دستکم انجام وظایفی مانند
آینده مشخص کند .فرمان پادشاه رفت و آمد فرزندان یا خرید خانه
عربســتان از تابستان سال آینده ،بــرای زنان ممکن خواهد شــد.
ماه ژوئن سال  ۲۰۱۸میالدی اجرا دسترســی راحتتر زنان به بازار
خواهد شد.
بیتردید بر اقتصاد عربستان تأثیر
تارنمای اینترنتی مجله اقتصادی خواهد گذاشــت .از آن گذشــته
فوربــس پیشبینــی میکنــد طبقه متوسط این کشور که توان
که اجــرای این فرمــان عالوه بر اســتخدام راننده را نــدارد بیش
جنبههــای حقوق بشــری آن ،از پیش بــه فکر خریــد خودرو
تأثیری مثبت و قابلتوجه بر رشد خواهد افتاد .این تصمیم همزمان
اقتصادی عربستان خواهدداشت .تأثیر بســیار مثبتی بــر جذب
زنان عربستان همواره گل ه داشتند سرمایهگذاران خارجی و بازرگانان
که بدون راننده نمیتوانند از خانه غربی خواهد داشت که شمار قابل
خارج شوند و این مسئله یکی از توجهی از آنها زن هستند.
مهمترین موانع بر سر راه آنها در انتخاب یک ســخنگوی زن برای
یافتن کار اســت .اجــرای فرمان سفارت عربستاندر آمریکا نیز تأثیر
یادشده استقالل بیشتری به زنان مثبتی بر ترمیم چهره این کشور
خواهدداد و حضور آنها رادر جامعه در عرصه بینالملل داشــته است.

کرد.

ســاعاتی پس از موافقت
پادشاه عربستان با رانندگی
زنــان ،وزارت خارجه این
کشور فاطمه باعشن را به
عنوان ســخنگوی سفارت
عربســتان در واشــنگتن
تعیین کــرد .این انتصاب
تاریخی بازتاب گستر دهای
در رســانههای بینالمللی
داشت و فعاالن حقوق زن
در عربستان را به پیشرفت
در عرصههای سیاسی امیدوار

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732





ب .والدین به صــورت داوطلبانه
برخــی فعالیتها مثل تشــکیل
و ادارهی کتابخانههــای مدارس
را بر عهده گرفتــه و در آنها وقت
خواهند گذارد .در مدارس دولتی
اصوال پدیــدهی کتابخانه یا وجود
خارجی ندارد یا کتابهاییدر آنجا
قرار دادهاند که دانش آموزان هرگز
کتابخواننشوند؛

پ .مردم محل دیگر فرزندان یک
کشــیش یا بهاییان یا مهاجران
افغانی ساکن محل را از تحصیل
محروم نخواهند کرد و آنگاه ادعای
رئیس دولت آنها در سازمان ملل
مبنی بر مــدارا با اقلیتها دورغ و
فریب نخواهد بود؛ و

ت .بــدون اجبار خــود مردم به
مدارســی که به آنها تعلق دارد به
شــکل فردی و عمومی (مثال از
طریــق مالیات مــدارس مصوب
خود مردم) کمک خواهند کرد و
پــای دولت را از آموزش و پرورش
خواهند برید.
روحانی و دولتش اگر می خواهند
دانش آموزانــی برای آینده تربیت
شوند،دانش آموزان مدارا را فراگیرند
و آموزش معنی دار شوند مدارس را
به صاحبان واقعی آنها یعنی مردم
محل و معلمان واگذارند ،سازمان
کتابهایدرسی را منحل کنند،در
کار استخدام معلماندخالت نکنند
و هرجا مدارس کمک خواستند به
آنهاکمککنند.

ایــن دیگــر از جنــس اعطای
خودگردانی به استانها نیست که
با بهانهی تجزیــه طلبی از مردم
دریغ شــود( .معلوم نیســت اگر
مردم اصفهان یا سمنان خودشان
استانشان را بگردانند و استاندار و
فرماندار و بخشدارشان را انتخاب
کنند قرار اســت کدام کشــور را
تشکیل دهند) در ایران واگذاری
آموزش و پرورش وقتی اتفاق می
افتد که دولت مــی خواهد از زیر
بــار بودجهی آموزش فرار کند اما
واگذاری باید برای سپردن همهی
امور مردم به مردم و در عین حال
کمک به آنها برای ارتقای کیفیت
صورت گیرد.
•
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آژانس مسافرتی

Maison de Voyages
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

½
½
½
½

فرنازمعتمدی

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

اســـالمی سازی در قرن اول هجری:

آتشکدههایی که به مسجد تبدیل شدند
مجیدمحمدی

بیرون کشیدن و خرد کردن سنگ
قبرهای قبرستان "خالد نبی" در
شهرســتان کالله در شرق استان
گلســتان و بعد آتــش زدن این
قبرستان باســتانی یک بار دیگر
چهره داعشی اسالمگرایان شیعه
را که همــ ه اقدامات خود را تحت
حمایــت نهادهای دینی و نظامی
انجام می دهنــد و نتایج جریان
اســامی کردن را در معرض دید
همگان قــرار داد .کاری که اعراب
مهاجم در حمل ه به ایران در سده
ی اول خورشــیدی نتوانســتند
انجام دهند (پاک کردن جامعه از
همهی چهرههای نامطلوب برای
اســامگرایان) اکنون در ایران در
حال انجام است .این گورستان ثبت
ملی شده و پیش از این چندین بار
مورد حمله واقع شده بود.
بسیاری تصور می کنند که فرایند
اسالمی سازی هم ه ابعاد جامعه با
تمسک به زور از  ۲۲بهمن ۱۳۵۷
آغاز شده است .باالخص باورمندان
بر این اعتقادند که قبل از سقوط
رژیم پهلــوی هیچــگاه فرصت
اسالمی سازی با اتکای به قدرت را
نداشتهاند .این تصور کامال نادرست
است .اسالمی ســازی در ایران از
تســلط اعراب آغاز شده و تا زمان
حاضر ادامه داشته است.
مسجد یا آتشکده؟

اولین بار در ســال  ۱۳۶۱بود که
در سفر به شهر ساوه برای دیدن
مســجد جامع این شــهر به این
مسجد بسیار قدیمی رفتم .پس از
دیدن صحن اصلی به گوشه و کنار
مسجد سر زدم .در یکی از گوشهها
بود که به حفرهای برخوردم و بعد
ســنگهایی قدیمی را دیدم که
خط روی آنها عربی نبود .از خادم
مسجد در مورد آنها سوال کردم و
او گفت که اینها بازماندههای یک
آتشکده است .او نگفت که ابتدائا
هم ه این مســجد آتشکده بوده و
مســلمانان بعد از اشغال ایران آن
را به مســجد تبدیل کردهاند .این
موضوع را بعدها با پی بردن به این
که مساجد جامع همهی شهرهای

قدیمی ایران (مثل قزوین و بروجرد
و داراب) آتشــکده بودهاند متوجه
شدم.
ســایتها و روزنامههــای داخلی
هنگامی که مــی خواهند در باب
این بناها گــزارش دهند موضوع
را مــی پیچانند به این صورت که
در مورد مســجد جامع ساوه می
گویند "بنای نخست این مسجد بر
روی آتشکدههای دوران ساسانیان
ســاخته شده اســت( ".ایرنا۱۰ ،
فروردین  )۱۳۹۶در حالی که این
مســجد بر روی آتشکده ساخته
نشدهبلکهآتشکدهبهمسجدتبدیل
شده است.در مطلبیدیگردر مورد
این مسجد موضوع به گونهای جلوه
داده می شود که گویی از ابتدا این
بنا به صورت مسجد ساخته شده
بوده است" :مســجد جامع ساوه
از اولین مسجدهایی است که در
ایران ســاخته شده و طی سالها
دورههای مختلف توسط هنرمندان
ایرانی تزئین و مرمت شدهاســت.
هزار و دویست  -سیصد سال پیش
چند تا اوســتا بنای ساوجی دور
هم جمع شدند ،طرح یک مسجد
کوچک و جمعوجور را کشیدند،
آستینهایشــان را بــاال زدند و با
کنار هم گذاشتن خشتهای گلی
آفتاب خورده ،چند تا شبستان را
دور تا دور یک حیاط مســتطیل
شکل بنا کردند ...تا به حال بهطور
دقیق سن و ســال مسجد جامع
ساوه تعیین نشده ،اما قدیمیترین
چیزی که توی این مجموعه پیدا
شده ،کتیبههایی است که در قرن
چهارم نوشــته شدهاند( ".انتخاب
 ۲۹اردیبهشــت  )۱۳۹۴قسمت
اول ایــن عبارات کامال داســتان
سازی و تخیلی است و قسمت دوم
نیز دروغ صریح جون خود من با
چشمانم کتیبههای با خط میخی
را در این مسجد دیده .ممکن است
بعدها این کتیبه ها را از مســجد
خارج کرده باشــند .این داستان
سازیها نمونههای جالبی از تاریخ
سازی بر اساس ایدئولوژی هستند.
یا در مورد مســجد جامع بروجرد
می گویند" :مسجد جامع بروجرد
مســجدی تاریخــی و از بناهای

معماری سرشناسدر شهر بروجرد
است .این مسجد یکی از نخستین
مسجدهای ساخته شده در ایران
بود که در قرن دوم تا سوم هجری
در شهر بروجرد بنا شده است" اما
این مســجد در اصل آتشگاه بوده
است .برای توجیه این تبدیل گفته
می شــود "این مســجد در اصل
آتشگاهی نیمه ویران بوده که به
مســجد تبدیل شده ".قید "نیمه
ویــران" برای ایــن در این میان
ذکر می شــود که تغییر آتشکده
بــه مســجد را در ذهن مخاطب
توجیه کند .این مسجد نیزدر اصل
آتشکده ای نیمه ویران نبوده بلکه
مسلمان آن را تغییر کاربری و نام
دادهاند.
آتشکده آذرخشدر پنج کیلومتری
جنوبشــرقی شــهر داراب پس
از اشغال ایران توســط اعراب به
مسجد تبدیل شد و مسجد سنگی
نام گرفت.
غیر از شــهرهای بــزرگ حتی
آتشکدههادر روستاهای کوچک به
مسجد تبدیل شدهاند .در روستاى
ســروش بادران در  ۲۴كيلومترى
اصفهان مســجدی اســت که در
دوران ساسانی آتشکده بوده است.
به همین علت اســت که امروز در
سراســر ایران حتی یک آتشکده
وجود ندارد.
این کار فقط در ایران انجام نشده
اســت بلکه مســلمانان در دیگر
کشورها نیز محلهای پرستش را
اسالمی سازی کردهاند .مسلمانان
بعد از اشغال ،برخی از این بناها را
جزئا یا کال تغییر عنوان و کاربری
دادهاند .به عنوان نمونه مســجد
ایاصوفیــه در اســتانبول پیش از
اسالم کلیسا بوده است .در مسجد
ایاصوفیه کاشیکاریهای کلیسا با
گچ پوشانده شــده بودهاند .بعد از
این که این مســجد به یک بنای
تاریخی و بخشی از میراث فرهنگی
تبدیل شده کاشیکاری از زیر گچ
بیرون آمده و برای بازدید کنندگان
مشخص اســت که این بنا کلیسا
بوده و بعد به مسجد تبدیل شده
است.

•

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

مدرسه دهخدا

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال
www.addhi.net

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

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

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

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

مدرسه فرزانگان

www.aieaq.com

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

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

گروهرقصخورشیدخانوم

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

(514) 377-8005
------------------

کالس های فارسی کودکان:

اجنمندوستدارانزرتشت

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

(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

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

تلفن)514( 626-5520 :

MEK IC

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

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

کتابخانهنیما

دومیــن3شنبههرماه

Tel.: 514-485-3652

514-290-2211

اجنمن همدالن

5206 DECARIE #3

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

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

جمعه هر هفته  4بعدازظهر
5964 rue NDG
Info: 514-909-1972

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

IBNG

همبستگیبازرگانی
www.ibng.ca
-----------------

اجنمن ادبی مونتریال
www.ilsmontreal.org

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

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

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

کافـــه لیت
www.cafelitt.ca
------

اجنمن فارسی زبانان
4055 Ste –Cathrine, W.

Tel : 514-937-3142

PARTICIPATE in our
COMMUNITY

کامیونیتی

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

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

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

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

نان سنگک

کیفیتعالی،
بهای مناسب

پخــتروز
>> ساعات کار:

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

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

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

ایران
من ،باچهکلماتیدردنیاشناختهمیشود؟!
جعفرمحمدی

"بهتر است کشور من در جهان به
چه چیزی شناخته شود؟"
به عبارتدیگر" وقتی یک شهروند
خارجی ،نام کشــور مرا میشنود،
اولین چیزی که به ذهنش میرسد،
کدام کلمه یا کلمات است؟ "
این ،مهم ترین ســؤالی است که
همه مدیران یک کشــور به ویژه
مقامات ارشــد آن ،باید مدام بدان
اندیشــه کنند و دربارهاش برنامه
ریزی و عمل کنند.
مقامات کره شــمالی ،این کار را
کرده اند؛ آنهــا تصمیم گرفتهاند
وقتی کسی در دنیا نام کشورشان
را میشــنود" ،بمــب اتمی" به
ذهنش متبادر شود.
در مقابل وقتی نام کره جنوبی در
جای جای جهان شنیده میشود،
کلماتی مانند سامسونگ ،ال جی
و هیوندایی با آن همراه میشود.
آلمان ،نام "تکنولوژی و بنز" را به
ذهن متبادر میکند؛
فنالند ،یادآور "نظام آموزشی برتر"
است،
برزیل ،دو کلمه "قهوه و فوتبال" را
به یاد میآورد،
هلنــد" ،باغهــای گل و دامهای
برتر"،
فرانســه" ،فرهنگ ،هنــر ،مد و
توریسم"،
افغانســتان" ،تروریســم و مواد
مخدر"،
امــارات "دوبــی ،تجــارت آزاد و
هواپیمایی امارات" و قطر" ،گاز" را
به ذهن متبادر میکنند و....
این نامها ،تصادفی با برند کشورها
پیوند نخورده اند؛ هر کدام از اینها

محصول عملکرد مدیران و مردم
آن کشورها هستند.
حال سؤال این است:
آیا مســووالن و مردم کشور ما به
کلمه یا کلمات کلیدی که در پی
نام "ایــران" در ذهن مردم جهان
متبادر میشود ،برنامهای دارند یا
حتی فکرش را کردهاند؟!
چندی پیش ،سفری به بلغارستان
داشتم؛ در فرودگاه زنی میانسال از
دخترم پرسید:
از کدام کشور آمدهاید؟
وقتی فهمیــد ایرانی هســتیم،
لبخنــدی زد و با شــوق و ذوق و
لهجه خاص خودش گفت:
"اُاُاُ ...اصغر فرهادی! "
برایم خوشحال کننده بود که نام
کشــورم نه با ســاح هستهای و
نقض حقوق بشر و ...که با نام یک
هنرمند بــزرگ و محبوب همراه
میشد.
در روزهای بعد ،با یک مرد لهستانی
آشنا شدم که تعمیرکار خودرو بود؛
او وقتی نام ایران را شــنید ،کمی
مکث کرد و گفت:
آهان! در کشورتان جنگ است؟!
برایش توضیح دادم که ایران سه
دهه قبــل با عراق میجنگید ،آن
هم در مناطق مــرزی و االن ۳۰
سال است که جنگی وجود ندارد.
او رابه ایران دعوت کردم و پاســخ
داد :شاید در تعطیالت بعدی.
چند ســال پیش نیز یک راننده
تاجیک در شهر دوشنبه ،ایران را
به احمدی نژاد میشناخت و او را
میستود که خوب مقابل آمریکا
ایستاده است!
در ترکیه نیز پیرمردی تا فهمید

ایرانیام ،بالفاصله وضعیت زنان در
ایران را مورد انتقاد قرار داد.
هــدف از این خاطره گوییها این
اســت که یادآور شوم که باالخره
قرار است نام ایران با چه کلماتی
همراه باشد؟
شــعر و حافظ؟ فرهنگ و تمدن
کهن؟ توریسم؟ تروریسم؟ هنر و
سینما؟ نقض حقوق بشر؟ منشور
کوروش؟ فرش و پسته و گالب؟
جنگ؟ ســرزمین چهــار فصل؟
تقابل با آمریکا؟ ُکشتی؟ مهربانی و
مهمان نوازی؟ موشک؟ یا...؟
برنامه ریزان و مدیران کشور و البته
مردم ایران باید هم اندیشی کنند
به این سؤاالت پاسخ دهند:
میخواهیم نام کشــورمان با چه
کلماتیدر ذهن مردم جهان همراه
شــود؟ برای رسیدن به این هدف
راهبردی چه کارهای باید کرد و از
چه کارهایی باید دوری گزید؟
همراهی چه کلماتی با نام ایران،
آزارمان میدهد؟
چه برنامــهای برای جــدا کردن
مفاهیم منفی از نام کشورمان باید
اجرایی کنیم؟
هر بخش از حکومت و نیز مردم،
چه وظایفی برای رســیدن به این
اهداف دارند؟
چگونه این روند پایش شود؟
فرامــوش نکنیم که دنیــا امروز،
دنیای برند است و اگر برند ایران با
تداعیات زیبا همراه باشد ،هم اعتبار
و حیثیــت چند هزار ســاله مان
حفظ میشود و هم این همنشینی
هدفمند مفاهیم ،میتواند تبدیل
به قدرت و ثروت برای ملت ایران
شود( .عصر ایران)

حراج پوشاک بانوان
باکیفیتعالی،
باقیمتباورنکردنی
و برترین سرویس
در خدمت هموطنان عزیز
!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
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خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

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

Tel.: 514-777-3604

ل 1400
سا

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

Courtier Immobilier Agréé

 6منـا!

اقتصاد ایران با شــش ابرچالش بیکاری ،مشکالت نظام بانکی،
بودجه ،صندوقهای بازنشستگی ،آب و محیط زیست دست به
گریبان اســت .با فرض باقی ماندن چالشها ،تصویر ایران ۱۴۰۰
چگونه است؟

-----------مرضیه محمــودی در هفتهنامه
تجارت فردا نوشــت :جامعه ایران
ترکیبــی از«کوتاهمدتهای بهم
پیوسته» است کهدر آن موضوعات
به مشکل تبدیل شدند ،مشکالت
چالش شــدند و حاال چالشها،
ابرچالش شــدهاند .اگر این شش

چالش حل نشــود ،تصویر ایران
چگونه خواهد بود؟
•
 .۱بمب ساعتی ،سونامی بیکاری
و یــا شــورش جوانان بیــکار اما
بازنشسته تصویر جامعهای است
که احتماال ســال  ۱۴۰۰با حدود
 ۵.۵میلیون نفر بیکار مواجه است.
وزیر تعــاون کار و رفاه اجتماعی
میگوید گزارشــی از سونامی ۱۰
میلیون بیکار به حســن روحانی
داده و وزیر کشــور گفتــه اگر با
الگوهای تجربه شده پیش برویم،
سال  ۱۴۰۰حداقل  ۱۱میلیون نفر
بیکار خواهیمداشت.
•
 .۲دولــت پسانــداز کارکنان در
صندوقهای بازنشستگی را به جای
سرمایهگذاری پیشخور کرده .در
نتیجه صندوقهای بازنشستگی
برای پرداخت مقرری بازنشستگان

5263 boul Cavendish

خود متکــی به بودجــه دولت 
ی
هستند .دولت باید ساالنه  ۴۰هزار
میلیارد تومان -معادل یارانه نقدی-
از بودجه عمومی صرف مستمری
آنان کند و ســاالنه  ۲۸درصد به
این رقم اضافه میشــود .در چهار
ســال آینده دولت باید حدود ۸۰
هــزار میلیارد تومان معادل ســه
چهارم کلدرآمدهای مالیاتی سال
 ۹۶و یا ســه چهارم درآمد دولت
از فروش نفت را صرف مستمری
بازنشستگانکند.
•
 .۳ناســا هشــدار داده منطقــه
خاورمیانه در بدترین خشکسالی
 ۹۰۰سال اخیر خود گرفتار شده
است ۴۵ .کشور جهان در  ۳۰سال
آیندهدر معرض خشکسالی شدید
خواهند بود و ایــران رتبه چهارم
تنش آبی این گزارش را دارد۹۵ .
درصد مساحت کشــور با بحران
خشکســالی درگیر است .عیسی
کالنتــری گفته ادامــه این روند
یعنی تخلیه ایران از جنوب البرز تا
دریاهای آزاد و از شرق زاگرس تا
مرزهای شرقی کشور.
•
 .۴تنش آبــی در منطقه کمآب
خاورمیانــه آغــاز شــده و اگــر

چارهاندیشــی نشــود بــه زودی
جرقههای جنگ آب زده میشود.
ترکیه سد ایلیسو را تا سال ۲۰۱۹
تکمیل میکند (دو ســال آینده)
و با ساخت این سدها عمال دیگر
آبی به ســمت میانرودان جاری
نمیشود که این به معنای افزایش
چشمههای گرد و خاک است .از
طرف شــرق هم افغانستان کار را
بر ایران درگیر خشکسالی داخلی
سخت میکند .در یک نگاه کلی
مرکــز ایران درگیر خشکســالی
خواهد بود ،شهرهای شرقی درگیر
ریزگردهای ناشــی از بستن آب
هیرمند روی ایرانند و غرب مرکز
ریزگردهای ناشی از اقدامات ترکیه.
•
 .۵بانکها همچنان تحت فشــار
دولتاند ،معوقات بانکی پرداخت
نشــده ،بدهی دولت به سیستم
بانکی  ۲۱۰هــزار میلیارد تومان
است و سودهای باال رمق بانکها
را گرفته است .احتماال با تدوام این
روند ،بانکها در چند سال آینده
بیش از گذشته بیشتر در معرض
دستبرد دولت برای جبران دیگر
هزینهها قرار بگیرند .از طرف دیگر
بدهیدولت به شبکه بانکی افزایش
یابد و با کمبود نقدینگی بانکها،
بانکها باید مشوقهای بیشتری به
سپردهگذاران خود بدهند.
•
 .۶آمارها نشان میدهد ناپایداری
و عدم تعادل بودجــه در اقتصاد
ایران روندی فزاینده دارد .کسری
بودجه عملیاتی در بودجه سال ۹۶
معادل  ۷۷هزار میلیارد تومان است
و در بودجه سال  ۹۵کمی کمتر
از  ۴۷هــزار میلیارد تومان بود .در
شــرایطی که نفت و مالیات توان
تامین کسری تراز عملیاتی را ندارد،
تنها راه تامین هزینهها انتشار اوراق
بدهی اســت .اما دولت فقیر برای
پرداخت اصل و سود این اوراق باید
اســکناس چاپ کند و نتیجه آن
تورم است.
(هفتهنامهتجارتفردا)

کلینیکپارامدیکال:بامدیریتدکترتینافرشادگهر

Clinique paramedical
)plein Sante (de Montreal
info: (514) 945-5259

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

Email : info@masoudnasr.com

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

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

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

مشاور رمسی وام مسکن

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

اجنام کلیه امور ساختمانی

T
M
N

Renovations

خدمات نوسازی و بازسازی

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

با مدیریت مجید توسلیان

با بیش از  25سال پیشینه
در خدمت جامعه
ایرانیانمونتریال

)

Tel.:514-835-6243

ه
دف ما
خ
شنودی
ش
ماست!
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مشاور امالک مسکونی در سراسر مونتریال
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های مسکن و جتاری
 وام مسکن برای
تازه واردین و دانشجویان

بیشترینکودکآزاریها در دنیا
از سـوی
والدین

نسیمروشنایی

آیا تا بهحال از پدر و مادرتان کتک
خوردهاید؟
اگر پــدر و مــادر هســتید ،آیا
فرزندانتان را کتک زدهاید؟
آیا آنهــا را از نظر روانی و عاطفی
آزار دادهاید؟
طبق آمارها ،پدران و مادران ایرانی
با اینکه ممکن است معتقد باشند
بیش از دیگران به کودکانشــان
عشق میورزند ،اما در میان پدر و
مادرهایی جای دارند که بیشترین
آزار را به کودکان وارد میکنند.
حامد فرمند ،فعال حقوق کودک
و حقوق بشر اما این واقعیت را که
والدین بیشترین آزارگران کودکان
هستند ،امری جهانی میداند.
حسین اســدبیگی ،رئیس مرکز
فوریت های اجتماعی ســازمان
بهزیستی ،روز دوشنبه سوم مهر
ماه به خبرگزاری کار ایران (ایلنا)
گفته است در ســال گذشته ۸۶
درصد از کودکآزاریها از ســوی
پدر و مادرها صورت گرفته که ۶۰
درصد موارد توسط پدر ۲۶ ،درصد
موارد توســط مادر و بقیه موارد از
ســوی برادر و بعد خواهر صورت
گرفته است.
برخی صاحبنظــران معتقدند به
دلیل فرهنگ استبدادی غالب در
حوزه پرورش کودکان ،خشــونت
نسبت به کودکان -چه جسمانی و
چه روانی -ازدیرباز اعمال میشده،
اما به علت فقدان نهادهایی که از
قربانیان کودکآزاری حمایت کنند
یا نبود آگاهی کافی ،کودکآزاری
رخ مــیداده و امری عادی تلقی
میشده است.
همچنین ،بــه علت «ســاختار
پدرشاهی خانوادهها» و نقش پدر
به عنوان رییس و نانآور خانواده،
بیشتر کودکآزاریها نیز توسط
پدر صورت میگرفته اســت .اما
هنگامی که پدر خانواده به مقدار
کافی خشونت الزم را برای پرورش
کودکان اعمــال نمیکرده ،امکان
داشته مادر این نقش را ایفا کند:
رویـــا که دختری  ۲۳ســاله،
دانشجو و ســاکن تهران است به
میگوید:
«من فرزنــد دوم و آخرین فرزند
خانواده بودم .فاصله ســنی من و
خواهرم  ۱۰سال بود .او در کودکی،
نوجوانی و حتی اوایل جوانی خیلی

16

از مادرم کتک میخورد .مادر مرا
هم کتک میزد اما نه به شدت او.
کتک زدن در خانواده ما از طرف
مادر انجام میشــد .مــادر از این
همیشــه گله میکرد که چرا پدر
این نقش را بازی نمیکند یا الاقل
یک بــرادر بزرگی نداریم که ما را
کنترل کند.
زهــــره ،زنی  ۶۰ســاله که
تحصیلکرده و از طبقه مرفه جامعه
اســت ،درباره کتــک زدن و آزار
کودکان میگوید:
«گاهی پیش آمده که آنها را کتک
زدهام ،اما نه به آن شدت که سیاه و
کبود شوند.دردوران ما همه بچهها
را کتک میزدند .فرقی نداشــت
کسی تحصیل کرده بود یا نه .این
تنها روش تربیت کودکان بود .یادم
میآید مادرم هم ما را کتک میزد.
پدرم هیچ وقت دست روی ما بلند
نکرد … .مرد خوبی بود».
اگر چه بسیاری ،کودکآزاری را با
کتک زدن کودک یا آزار جنســی
یکی میدانند ،اما کــودکآزاری
ابعاد وسیعتری دارد.
حامد فرمند ،کودکآزاری را چنین
تعریفمیکند:
«طبــق تعریف ســازمان جهانی
بهداشت ،ســوء رفتار با کودکان
یا کودکآزاری ،تمام شــکلهای
بدرفتاری جسمانی ،عاطفی ،روانی،
آزار جنســی و غفلــت از کودک
را شامل میشــود که میتواند به
ســامت ،بقا ،روند رشد و کرامت
انسانی او آسیب بزند».
برخــی آمارها نشــان میدهند
کودکآزاری و اعمال خشــونت
نسبت به کودکان در ایران افزایش
یافته است.
فرمنــد درباره افزایــش این آمار
میگوید« :شخصا معتقدم اگر در
آمار شــاهد افزایش هستیم ،باید
آن را بــه فال نیک بگیریم و آن را
ناشی از شفافیت بیشتر ،کاربردیتر
شدن اطالعرسانی و اعتماد مردم
به مراکز رسیدگی به آزار کودک و
همچنین آگاهی افراد از انواع آزارها
و لزوم اطالع رسانی تلقی کرد».
•

«فرزند ساالری» و کودکآزاری

مریــم ،زنی  ۵۴سالهدر تهراندر
پاسخ به اینکه چگونه باید کودکان
را پرورش داد میگوید:
«در دوران مــا بچههــا جــرأت
نداشتند این قدر شلوغ کنند و بی

ادب باشند .از کمتر از یکسالگی
کتک شان میزدیم ،میترساندیم
شــان و به ایــن ترتیــب ادب
میشدند و یاد میگرفتند چطور
باید رفتار کنند .اما حاال خانوادهها
تربیت کودک بلد نیستند .اجاره
میدهند بچهها به آنها ریاســت
کنند و یک نسل لوس و بیعرضه
به وجود آمده» .
مریــم در واقــع به پدیــدهای
اشــاره کــرده که چند ســالی
اســت میان مردم ایران با عنوان
«فرزندساالری» شناخته می شود.
حامد فرمنــد دربــاره پیدایش
فرزندســاالری در ایران میگوید:
«آنچــه مــا از آن بــه عنــوان
«فرزندســاالری» یــاد میکنیم
اگر اســتفاده دقیقی از کلمات ومفاهیم باشــد -نقطه نامتعادلی
است که ما از تربیت همراه با تنبیه
بدنی و بدون در نظر گرفتن شأن
انسانی کودک تا رعایت حقوق او
در حال طی کردنیم .شاید اتفاقی
را که افتــاده بتــوان در نوعی از
والدگری تعریف کرد که از آن به
عنوان «والدگری سهلگیرانه» یاد
میشود و در مقابل شکل والدگری
والدین ما یعنی فرم استبدادی قرار
میگیرد».
به گفته این فعال حقوق کودک،
نوع سومی از والدگری وجود دارد
که آ 
ن را اقتدارگرا میدانند و برخی
آن را با حالت اســتبدادی اشتباه
میگیرند .در والدگری اقتدارگرا،
شــما قواعد و اصولی دارید که با
گفتوگو و استدالل و توضیح در
مورد کودکتان اجرا میکنید.
•

کودکآزاری در طبقات
فرودست

حسین حسینی ،جامعه شناس ،به
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته
است خشــونت و کودکآزاری در
طبقات فرودســت جامعه بیشتر
اســت .به گفته او زنان و کودکان
در خانوادههــای حاشیهنشــین
و خانوادههایی که ســطح ســواد
آنها پایین اســت و از درآمدهای
پایینتــری برخوردار هســتند،
بیشتر در معرض این آسیبها و
خشونتها قراردارند.
این جامعه شــناس گفته است:
«طبــق مطالعات هر چقــدر از
طبقات مرفه اقتصادی به سمت
طبقات پایین و زحمتکشان جامعه
برویم میزان خشــونت خانوادگی
افزایش پیدا میکند .بخشی از این
خشونتها قطعاً ناشی از شرایط بد
اقتصادی است».
حامد فرمند اما با نقطه نگاه حسین
حسینی لزوما موافق نیست.
او درباره اینکه آیا آمار کودکآزاری
در طبقات فرودست بیشتر است
میگوید:
«نه آمار دقیقی در این رابطه وجود

آناهیتابروجردی
Cell.: 514-978-9962
Anna Boroujerdi,
Residential Real Estate Broker
Royal Le Page Village
)514-978-9962 (cell
)514-481-0241(office
annab@royallepage.com



کلیسایاجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

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

ance Church:

220 Hyman,
DDO
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــ

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

) 514-999-5168

دارد و نه من مایلم که برچســبی
به طبقــات جامعه بزنــم .اما اگر
منظور سوال این باشد که آیا این
گروه به دلیل فشارهای اقتصادی،
رفتار خشــونت آمیزی با خانواده
و کودک خــود دارند یا نه ،جواب
من این است که در عین حال که
باید از نظر تحقیقی ،ارزیابی دقیق
و نتیجه آماری قابل اتکایی داشته
باشیم تا به نتیج ه برسیم ،اما حتی

ک
ش
ی
ش
ج
ال
ل
عادل
بت است
داوند مح
خ
فیض خد
ا
و
ن
د
م
ا
ن
 ،عی
با شما باش سى مسیح
د.

اگر آمار هم چنین رفتاری را تایید مشکالت مالی خالصه نمیشود».
کند ،حدس من این اســت که ما بــا وجود این ،حامــد فرمند این
آزار کودک را به تنبیه بدنی یا آزار مســاله را میپذیــرد کــه طبق
جسمی تقلیل دادهایم ،در صورتی تحقیقات صــورت گرفته ،رابطه
که انواع دیگری از کودکآزاری را مستقیمی بین فقر ،فشارهای مالی
به دلیل نداشــتن تعریف درست ،و والدگری غیرکارآمد وجود دارد.
نداشــتن آمار دقیق و وجود شرم
و ناتوانی کودک در بیان وضعیت
خود ،نادیده گرفتهایم .انواعی که
{>> ادامه در صفحه}22 :
لزوما تنها به کــودکان خانواده با
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 -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 --:

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

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
NDG, H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

نان سنگک

کیفیتعالی،
بهای مناسب

پخــتروز
>> ساعات کار:

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

Tel.: 514-894-8372

www.shaterabbas.ca

(514)585-2029

**
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

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)
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فریدون خاوند

شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC
خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی

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

چالشهای سیاسی و اقتصادی کردستان عراق
همهپرســی بر ســر آینده اقلیم
کردســتان عراق ،که بر پایه آمار
منابع رسمی این سرزمین حدود
 93درصد از شرکتکنندگان در
آن به ســود استقالل رای دادهاند،
بحــران بزرگ تــازهای را بر انبوه
بحرانهایی که منطقه معروف به
خاورمیانه را دربــر گرفته ،اضافه
میکند.
طالق به سبک خاورمیانهای
س شــدت گرفتن بحرانهای
ن ْف ِ
منطقه بهدلیل برگزاری همهپرسی
و نتیجه آن ،طبعاً نمیتواند و نباید
به عنوان ابزاری در جهت محکوم
کردن گرایشهای استقاللطلبانه
کردهای عراق مورد استفاده قرار
بگیرد.
کردهــای عــراق و ترکیه یکی از
بزرگتریــن قربانیــان تحوالتی
خاورمیانه برجای مانده
هستند که
ٔ
از فروپاشی امپراتوری عثمانی طی
یکصد سال گذشته از سر گذرانده
است .این کردهای این دو کشور
نیســتند که در تبدیل منطقه به
«بشکه باروت» باید سرزنش شوند.
ریشه دواندن گرایشهای نیرومند
«جداییطلبانه» در میان کردهای
عراق رویدادی غیرعادی نیست.
در زمــان امضــای قراردادهــای
«سایکس  -پیکو» در سال ،۱۹۱۶
کســی از آنها نپرســیده بود آیا
میخواهند در چارچوب مرزهای
کشــوری تازه به نام عراق زندگی
مشــترکی را با دیگر اقــوام این
ســرزمین آغاز کنند .کمتر اتفاق
میافتد که یــک ازدواج اجباری
زندگی آرامی را در پی داشته باشد.
زندگی مشترک کردها و عربهادر
عراق نیز نمیتوانست به تنشهای
خونین پی در پی منجر نشود.
البتــه جدایــی میــان عناصــر
کشور الزاماً با
تشکیلدهنده یک
ْ
خشونت و خونریزی همراه نیست.
چند ســال پیش جمهوری چک
از اســلواکی جدا شــد ،بی آنکه
فاجعهای به بــار آورد و خونی از
دماغ کسی ریخته شود.
هماکنون نیز در قــاره اروپا چند
کشور با احتمال فروپاشی روبهرو
هستند بی آنکه کسی تصور کند با
تجزیه این کشورها آسمان به زمین
خواهد آمد.
یک جریان بسیار نیرومند مدنی و

سیاسیدر منطقه کاتاالن خواستار
جدایی از اسپانیا است.
اســکاتلند بین ماندن یا نماندن
در بریتانیــا نوســان میکند .در
بلژیک ،والونها و فالمانها با هم
نمیسازند.در فرانسه منطقه ُکرس
(زادگاه ناپلئون بناپارت) گاه به گاه
تمایل خود را به جدایی به نمایش
میگذارد.
بدون کمتریــن تردیدی میتوان
گفــت که طی چند دهه آینده ،با
توجه به تجزیه بعضی از واحدهای
ملی ،شمار کشورهای مستقل رو
به افزایش خواهد گذاشت.
حتی در آمریکای شــمالی ،ایالت
کِ بــک در کانادا گاه به گاه هوس
جدایی میکند.
یادر ایاالت متحده آمریکا ،جنبشی
وجود دارد که از استقالل کالیفرنیا
(کالگزیت) ســخن میگوید؛ ولی
منطقه خاورمیانه ،اروپای غربی و
آمریکای شمالی نیست.
زیر پرســش رفتن مرزها در این
منطقه ،هر انــدازه هم که موجه
باشــد ،امواج خون در پی خواهد
داشت .شــوربختانه باید گفت که
برای جلوگیری از فاجعه ،فرصت
زیادی باقی نماندهاســت؛ ولی در
همین فرصت کم نیز باید واقعیت
را گفت.
کسانی که در شــرایط کنونی از
ضرورت ثبات مرزهای موجود در
خاورمیانه پرآشوب دفاع میکنند،
الزاماً به طیف ملیگرایان افراطی
و دشمنان قســم خورده حقوق
اقلیتها تعلق ندارند.
البته جغرافیای سیاسی خاورمیانه
یک بار برای همیشه ترسیم نشده
و در ایــن منطقه نیــز ،همچون
بســیاری دیگر از مناطق جهان،
بازآفرینــی محدودههای ملی دیر
یا زود مطرح خواهد شد؛ ولی چه
بهتر که این بازآفرینی بر پایه اراده
مردمانی برخوردار از حق گزینش
آزادانه سرنوشت خود انجام بگیرد،
نه با دستهای خونریز تودههای
مسحور و مغلوب پیشوایان مذهبی
یاناسیونالیست.
بر پایه همین منطق میتوان گفت
که در وضعیت کنونی خاورمیانه،
پیشرفت جامعه مدنی و آزادیهای
فردی و سیاســی مقدم بر ترسیم
دوباره مرزهای ملی است.
متأسفانه آنچهدر فرایند همهپرسی

کردستان عراق گذشت ،از پیدایش
هوایی تــازه در منطقه خاورمیانه
خبــر نمیدهد .همه چیز ،در این
فرایند ،رنگ و بوی «خاورمیانهای»
دارد .حتی بــا حداکثر اغماض و
حسن نیت ،نمیتوان از برگزاری
یک همهپرسی واقعاًدمکراتیکدر
اقلیم کردستان عراق سخن گفت.
آیا در زمان تدارک این همهپرسی،
مخالفان استقالل از همان آزادی و
حقوقی برخوردار بودند که موافقان
استقالل؟
آیا مخالفان اســتقالل امکان آنرا
یافتند که طی یــک مدت زمان
کافی ،در نهایــت امنیت و بدون
واهمه ،از نظریات خود دفاع کنند؟
ایــن که همهپرســی بــا نتیجه
۹۳درصد به سود گزینه استقالل
تمام شــده ،بــه خــودی خود
مسئلهبرانگیزاست.
همهپرسیهایی که در کشورهای
دموکراتیک جهان انجام میگیرد،
بهویژه وقتی پای تجزیه در میان
باشد ،معموالً با تفاوت زیر چهار پنج
درصد بین طرفــداران و مخالفان
یک گزینه به پایان میرســد (به
عنوان مثال همهپرسی کبک در
کانادا ،همهپرسی اســکاتلند در
بریتانیا و نیز «برگزیت»).
تجربه تلــخ تاریخ معاصر به
ما میآموزد که باید به نتایج
باالی هفتاد درصد به سود یک
فرد ،یک حزب یا یک گزینه
مشکوکباشیم.
تنها نظامهایی از نوع چائوشسکو
هســتند که به کمتر از نود درصد
رضایتنمیدهند.
•

کردستان عراق در چنبر نفت

شکلگیری و رشد خودمختاری
در اقلیم کردســتان عــراق ،که
زمینههای آن از سال  ۱۹۹۱به بعد
آغاز شــد و بعدها با قانون اساسی
سال  ۲۰۰۵عراق رسمیت یافت،
برای همه کردهای عراق سرچشمه
امید و غرور بوده و هست.
با این حال ساختارهای حکومتی
اقلیم ،که بر دو قــدرت نظامی -
سیاسی قبیلهای (حزب دموکرات
کردســتان و جبهــه میهنــی
کردستان) تکیه دارد ،نتوانست به
الگویی برای توسعه دموکراسی در
خاورمیانه بدل بشود.
به عالوه مبتکر اصلی همهپرسی

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

نرخ ها
برا ی ویژه
ی
با اضافه
ر
و
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ی
ه ی
م
سافران

info@loadextransport.com

مشاور امالک در مونتریال

و South shore

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

فیروزهمتیان

_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.

Cell: (514) 827-6364
www.sutton.com

ْ
استقالل مسعود بارزانی
در زمینه
است که تداوم ریاستش بر اقلیم
کردستان عراق از لحاظ قانونی با
اما و چراهای زیاد روبهرو است.
در عرصــه اقتصادی نیــز اقلیم
کردستان تمام و کمال به کشوری
شباهت یافت که امروز میخواهد
از عراق جدا بشود .در واقع قدرت
سیاســی در اِربیل همچون نظام
حاکم در بغداد بهشــدت وابسته
به نفت اســت و در همان گردابی
فرورفته اســت که همه نظامهای
سیاسی متکی بر «طالی سیاه» را
در خود فرو کشیدهاست.
ذخایــر نفتــی اقلیم بــه حدود
۴۵میلیارد بشــکه میرســد که
معادل یکســوم کل ذخایر نفتی
عراق است.
 ۹۴درصــد تولید ناخالص داخلی
اقلیم کردســتان از محل نفت به
دست میآید.
در پی کشــمکشهای طوالنی با
بغداد ،اقلیم کردســتان به تدریج
تولیــد و صدور نفت خــود را در
دســت گرفــت و در ایــن کار از
کمک و ســرمایهگذاری شماری
از شرکتهای بینالمللی از جمله
توتــالِ ،شــورون و اگزونموبیل
برخوردار شد.
اقلیم در حال حاضر روزی  ۵۵۰تا
 ۶۵۰هزار بشکه نفت صادر میکند
که تقریباً تمام آن از راه شاهلولهای
به بنــدر جیهان در ترکیه منتقل
میشــود و از آنجا بــه بازارهای
جهانی میرود.
اگر جدایــی کردســتان از عراق
تحقق بپذیــرد ،طبعاً جایگاه این

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

fhemmatiyan@sutton.com

کشوردر سطح جهانی هم از لحاظ
ذخایر و هم از نظر ظرفیت صدور
نفت کاهش مییابد.
طی یک دوران کموبیش طوالنی،
اقلیم کردستان از اوجگیری مداوم
بهــای نفت برخوردار شــد که تا
مــرز هر بشــکه  ۱۱۰دالر پیش
رفت؛ ولی متأسفانه در اقلیم نیز،
همانند بسیار دیگر از کشورهای
نفتی ،افزایش درآمد نفتی به یک
ریختوپاش بزرگ منتهی شد.
مث ً
ال با تزریق دالرهای نفتی ،اربیل
طی مدت زمانی کوتاه تغییر چهره
داد و انباشــته از برج و خانههای
کاخمانند و مراکز بازرگانی شد.
یکی دیگــر از پیامدهــای نفتی
شدن کردســتان ،پیدایش فساد
لجامگسیختهدراینسرزمیناست
که حتی به بسیج افکار عمومی و
تظاهرات گاه خشــونتآمیز علیه
رهبران اقلیم منتهی شده است.
در عوض رهبران کردستان عراق
برای ایجاد یک اقتصاد واقعی در
این سرزمین تالشی نکردند و در
این زمینه نیز نتوانستند خود را از
دیگر نظامهای حکومتی خاورمیانه
متمایزکنند.
با سقوط بهای نفت از سال ۲۰۱۴
به این سو ،اقتصاد اقلیم کردستان
در یک بحران عمیق فرورفت.
خودداری بغداد از تأمین بخشــی
از بودجه اقلیم ،جنگ با داعش و
ورود انبوه پناهندگان به کردستان
عراق ،به این بحران دامن زد.
در این شرایط کسری بودجه باال
رفت ،نرخ رشد فروریخت و سهم
فقیران در جمعیت اقلیم به باالی

هشت درصد رسید .در این شرایط
حقوق کارمندان اقلیم اغلب با یک
تأخیر چندماهه پرداخت میشود،
خزانهدولت خالی است ،بدهیهای
خارجــی رو به افزایش اســت و
نفت به واسطههایی چون ویتول،
ترافیگورا و گلنکــور پیشفروش
میشود.
یکی از مهمترین مشــکالت
اقلیم کردســتان عراق ،راه
نداشتن به دریا است.
این مشکل ،در صورت برخورداری
از همکاری کشورهای همسایه ،به
آسانی قابل حل است .مسئله در
آنجا اســت که در شرایط کنونی،
با برگزاری همهپرسی استقالل و
اعالم نتایــج آن ،کار به خصومت
کشــیده و به ویــژه رجب طیب
اردوغان ،رئیس جمهوری ترکیه،
رســماً اعالم کردهاست که انتقال
نفت اقلیم به بندر جیهان را قطع
میکند .در مورد دادوســتدهای
مــرزی و ارتباطــات هوایی نیز
تهدیدهای مشــابهی بــر اقلیم
سنگینیمیکند.
اوضــاع عمومــی خاورمیانــه و
تنگناهــای سیاســی و اقتصادی
اقلیم کردستان ،اعالم استقالل این
ســرزمین را به یک چالش بزرگ
بدل کردهاست .میتوان امیدوار بود
که رهبران اقلیم بخواهند از نتایج
همهپرسی اخیر تنها به عنوان یک
اهرم فشــار در گفتوگوهای آتی
خود با بغداد استفاده کنند.
•
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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
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جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیا










 

 







جراح دندانپزشک
دکتر مهری حیدری









دانا
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مهبد







 
دندانپزشک
جراح
دکتر

 6سالگی
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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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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 --------------

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

Tel.: (514) 933-3337,

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

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

رستورانپیتزایی
اطلس

www.atlaspizza.ca

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

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

 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

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

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

!
vin

rtez votre

po

Ap
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اجتماعی...

«من هیچگاه بالــغ خنواهم شد!»

درگذشت موسس مجله «پلیبوی» در  ۹۱سالگی
شرکت «پلیبوی» روز پنجشنبه
ششــم مهرماه اعالم کرد که هیو
هفنر ،موسس نشریه پلیبوی و از
مروجان فعال آزادیهای جنسی
دهــه  ۶۰میالدی ،که با انتشــار
مجلــهای از تصاویر زنان برهنه و
بنای یک امپراطــوری اقتصادی
حــول شــیوه زندگی بیپــروا و
آزادمنشانهاش به شهرت رسید در
سن  ۹۱سالگی درگذشته است.
شرکت پلی بوی در بیانیهای گفته
اســت آقای هفنر که مجله تایم
زمانی او را «پیامبر خوشــگذرانی
پاپ» توصیف کرده بود در منزلش
و در آرامش درگذشت.
به گــزارش خبرگــزاری رویترز،
هیوهفنــر بســیاری از اوقات در
حرمی از زیبارویان جوان و بلوند
که گاه شــمار آنها بــه هفت نفر
میرســید در منزل مجللش که
به قصر پلیبوی شــهرت داشت
زندگی میکرد .این شیوه زندگی
در یک مجموعه تلویزیونی رئالیتی
به نام «دختر همسایه» که از سال
 ۲۰۰۵تــا  ۲۰۱۰پخش شــد به

خوبی تصویر شده است.
او میگفــت که با کمــک داروی
«ویاگرا» حتی تا هشــتاد و چند
ســالگی زندگی جنســی فعالی
داشت.
آقای هفنر در ســن  ۸۲ســالگی
در مصاحبهای با شــبکه خبری
سیانان گفت« :من هیچگاه بالغ
نخواهم شــد .مهمترین موضوع
در زندگی من جوان ماندن است.
مدتها پیش تصمیم گرفتم که
باالرفتن سن واقعا مهم نیست .تا
زمانیکه بانوان همان احساس را
در مورد من داشته باشند برای من
کافی است».
هیو هفنر در سال  ۲۰۱۲وقتی که
 ۸۶ساله بود با دختر  ۲۶سالهای
به نام کریستال هریس ازدواج کرد
و باالخره زندگی زناشویی عادی را
در پیش گرفت .این سومین ازدواج
او بود.
او میگفت روش زندگی بیپروای
او احتماال واکنشی است به دوران
کودکــی و پــرورش در محیــط
خانوادهای که هیچ کس احساسات

و عاطفــه خــود را بــروز
نمیداد.
او بــا همیــن انگیــزه در
ســالهای دهه  ۵۰انتشار
مجله پلیبوی را در منزلش
شــروع کــرد کــه بعدها
بــه پرفروشتریــن مجله
مخصوص مردان بدل شد
و توانست موسسه اقتصادی
بــزرگ و پردرآمــدی را
راهاندازی کند که محور آن
زنان برهنــه بودند ولی در
عین حال در چارچوب «فلســفه
پلیبوی» ،به مسائل دیگری مثل
عشــق ،شــیوه زندگی و مبارزه
با تابوهــای رایــج در جامعه نیز
میپرداخت.
«فلسفه پلیبوی» اکثر اوقات خود
را به شکل برپا کردن مهمانیهای
بزرگ برای خوشــگذرانی نشان
میداد که در آن مردان سرشناس
و مشهور بادختران زیبا معاشرت و
دوستی میکردند.
او در آغاز کار خود این برنامهها را
در منزل مجللیدر شهر زادگاهش
شیکاگو برپا میکرد ولی بعدها به
لسآنجلس نقل مکان کرد و «کاخ
پلیبوی» رادر محله هولمبی هیلز
این شهر بنا کرد.
دهههــا قبــل از آنکــه اینترنت
برهنگــی را تا حدی عادی و قابل
پذیرش کند هیو هفنر در ســال
 ۱۹۶۳به جــرم ترویج وقاحت و
انتشــار عکسهای نسبتا برهنه
ستارهها و افراد سرشناس محاکمه،
ولی در نهایت تبرئه شد.
•

فتوشاپ

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

با تع
یین وقت قبلی

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

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

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

کــودک آزاری...
به گفته او افراد متعلق به طبقات
فرودست یا آنها که با فقر دست
بــه گریباننــد ،به دلیل ســطح
دسترسی کمتر به منابع آموزشی،
بیشــتر در معرض داشتن تعلق
خاطر بــه نوعی از والدگریاند که
طبق یافتههای امروز به آزار کودک
منتهیمیشود.
ایــن گــروه همچنین بــه دلیل
فشــارهای اقتصادی ممکن است
وادار به استفاده از کودک در تامین

2178 Ste-Catherine W.

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

>> ادامه از صفحه16 :
مخارج خانواده شــوند که به «کار
کودک» معروف است و از مصادیق
کودکآزاری محسوب میشود.
اما این فعال حقوق کودک معتقد
اســت نشــانه گرفتن خانواده به
عنوان منشا این آزارها ،چنانچه در
طرحهای موسوم به «ساماندهی
کودکان کار» مطرح است ،ندیدن
چرخه تولید این آسیب اجتماعی
و ناتوانی در حل دائمی آن است.

•

کودکآزاری سیستماتیک در
ایران

در ایران تنها  ۱۵ســال است که
کــودکآزاری بهعنــوان «جرم
عمومی» شــناخته میشــود و
پیگیــری آن منوط به شــکایت
قربانینیست.
در ایــن رابطه در ســال ،۱۳۸۱
قانونی بــا  ۹ماده در دولت محمد
خاتمی تصویب شد .در ماده چهار

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

این قانون برای کودکآزار ســه تا
شــش ماه زندان یا جزای نقدی
تعیین شــده که در بســیاری از
پروندهها از این مجازات نیز دریغ
میشــود .البته این مجازات تنها
بــرای کودکآزاری اســت یعنی
موردی که منافی عفت نباشد .در
پرونده های مربوط به انجام اعمال
منافی عفت با کودکان ،در صورت
اثبات جرم ،مجازات اعدام تعیین
شده است.
مجازاتهایی که برای کودکآزاری
در نظــر گرفته میشــود معموالً
متناسب با جرم نیست و بستگان
درجه یــک ،بهویژه پــدر ،حتی
در مــواردی که آزار منجر به قتل
کودک شود ،به مجازات سنگینی
نمیرسند.
حسین حسینیدر این رابطه گفته
اســت« :مادامی کــه منع قانونی
شدیدی برای آزار کودک از جانب
پدر وجود نداشته باشد و کمترین
خشــونت مثل «اردنگــی زدن»
توسط پدر نیز منع قانونی نداشته
باشد ،این طرز تلقی باعث میشود
در بســیاری از طبقــات جامعه
خشونت علیه کودکان بیشتر رواج

پیدا کند».
او همچنین معتقد است از آنجایی
که ایران هنوز جامعهای توســعه
یافته نیست ،سازمانهای حمایت
از زنان و کودکان آن طور که باید
پذیرفته نشــدهاند و به طور قوی
فعالیتنمیکنند.
مدارس و نظام آموزش و پرورش
هم سهم بسیار مهمی در ارتقای
فرهنگ پرورش کودکان دارند.
حامد فرمنــد میگوید تنها چند
دهه میگــذرد که قوانین مرتبط
با حفظ حقوق و کرامت انســانی
کودک و همچنین سابقه تغییرات
سیستم آموزشــی-تربیتی بدون
تنبیه بدنیدردنیا شکل گرفتهاند.
این دســتاوردها تا حدی به ایران
هم رسیده اند.
با وجود این ،فرمند معتقد است:
«به دلیــل اینکه در سیســتم
عمومی آموزش در مدارس ،برخی
مهدکودکها و رسانه های جمعی
رسمی ،این ارتقای سطح آموزش
فراگیر و متناسب با آموختههای
نوین نشــده ،تضادها و تناقضها
خودشــان را بــه شــکل برخی
رفتارهای نامتناسب با حفظ حقوق

و کرامت کودک نشان میدهند».

•

رسانهها و شبکههای اجتماعی

در نظام آموزشــی ایران و رسان ه
رســمی ،هنوز فرهنــگ پرورش
کودک بدون کودکآزاری جسمی،
روانی ،عاطفی (غفلت نســبت به
کودکان) ،گفتمان غالبی ندارد ،اما
رسانههای غیردولتی یا شبکههای
اجتماعی کانال هایی هستند که
مردم می توانند با استفاده از آنها
آگاهی خود را در این زمینه ارتقا
دهند.
حامد فرمند معتقد است با حجم
اطالعاتی که در ایــن پلتفرم ها
جا به جا می شوند و مطالبی که
به فارســی ترجمه یا تولید شده
و از طریق رســانههای همگانی،
شــبکههای مجــازی و فضاهای
تخصصــی در اختیــار خانوادهها
قرار می گیرند و همچنین ارتباط
خانوادهها با یکدیگردر سراسردنیا
و انتقال تجربهها ،سطح آگاهی در
بســیاری از خانوادهها باال رفته و
رفتار آنها با کودکان تغییر کرده
است( .زمـانه)
•
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ایران و آمریکا...

ترامپ پذیرش مهاجر و مسافر از ایران را برای
همیشه ممنوع کرد
 ۰۳مهــر -دونالــد ترامــپ،
رئیسجمهوری آمریکا شــامگاه
یکشنبه  ۲۴ســپتامبر  /دوم مهر
فرمان مهاجرتــی جدیدی صادر
کرد که ب ه موجب آن آمریکا دیگر
از ایران مهاجر و مسافر نمیپذیرد.
بهموجب این فرمان تنها روادیدی
که برای ایرانیان برای ورود به خاک
آمریکا صادر خواهد شــد ویزای
دانشجویی ،تحصیلی ،پژوهشی آن
هــم در چارچوب محدودیتهای
بیشتر است.
محدودیتهــا در فرمــان جدید
ترامپ شامل ایران ،چاد ،سومالی،
لیبی ،سوریه و یمن می شود.
کــره شــمالی و ونزوئــا هم به
فهرست اضافه شــدهاند .در مورد
ونزوئال امــا ممنوعیت صدور ویزا
تنها شــامل مقامهــای دولتی و
اعضای خانوادههای آنهاست.
ترامــپ گفته اســت کــه عدم
همکاری این کشــورها برای
تبــادل اطالعــات در مورد
شهروندانشــان موجب شده
که تهدیدهای امنیتی از ســوی
شهروندان این کشــورها بیشتر
باشد.
ایــن سومین فرمان مهاجرتی

ترامــپ بــرای محدودیت و
ممنوعیــت صــدور ویزای
آمریکا برای شــهروندان این
کشورهاست.
پیش از این فرمان اول و دوم
ترامپ بــا چالش حقوقی در
سطح ایالتی مواجه شد .اکنون
شکایت چند سازمان ،ایاالت و
گروههای مهاجران فرماندوم
را بهدیوان عالی ایاالت متحده
آمریکا کشانده تا مورد بررسی
قرار گیرد.
تفــاوت این فرمــان مهاجرتی با
فرمانهای گذشته این است که هر
کشور فهرستی از محدودیتهای
مخصوص خود را دارد .شــرایط
صدور ویزا برای عــراق به عنوان
نمونه محدودیت کمتری به نسبت
باقی کشورها دارد.
در متن فرمان نوشــته شــده که
سودان به دلیل همکاریهای این
کشور با آمریکا برای تبادل اطالعات
در مورد شهروندان متقاضی ویزا از
فهرســت ممنوعیت کامل صدور
ویزا خارج شده است.
فرمان سوم مهاجرتی ترامپ
از تاریخ  ۱۸اکتبر  ۲۰۱۷اجرا
خواهد شد.
•

فرمان در مورد ایرانیان چه
میگوید؟

از  ۱۸اکتبر  ۲۰۱۷ورود تمام ایران
به خاک آمریکا از طریق ویزاهای
مهاجرتی و ویزاهای مسافرتی
به مدتی نامحدود ممنوع خواهد
شد.
ترامــپ در توضیح ایــن فرمان
میگوید« :بهعنوان رئیسجمهور،
من باید بــرای حفاظت از امنیت
و منافع ایاالت متحده و مردم آن
اقدام کنم».
زمان ممنوعیت ویزاهای مهاجرتی
و غیر مهاجرتی برای ایرانیان مانند
فرمان گذشته موقت نیست؛ این
حکم ترامــپ محدودیت زمانی
ندارد .در فرمان آمده که تا زمانی
که دولت ایران با آمریکا در تبادل
اطالعات همکاری نکند ،ممنوعیت
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صدور ویزا برای شــهروندان ایران
همیشگی خواهد بود.
ایرانیان اما همچنان قادر خواهند
بود که برای ویزای دانشجویی و
تحصیلی از نوع «ام» و «اف» اقدام
کنند.
همچنین برای ایرانیان
متخصص کــه برای
ویزای «جی »۱-اقدام
کردهاند کماکان ویزا
صــادر خواهد شــد.
هرچنــد متقاضیان
ویــزای
ایرانــی
دانشجویی در معرض
غربالگریهای بیشتر
قرار خواهند گرفت.
محدودیتهای مربوط
به پناهندگان ایرانی
و ورود آنهــا به آمریکا
در این فرمان بهطور مجزا مطرح
نشدهاند و یعنی ممنوعیت فرمان
دوم مهاجرتی کماکان پابرجاست.
فرمان مهاجرتی ســوم ترامپ به
مانند فرمان دوم نمیتواند جلوی
ورود کسانی را بگیرد که قبال برای
دوره مداوم کار ،تحصیل یا دیگر
فعالیتهــای طوالنیمدت ویزای
قانونی گرفتهاند ودر ایاالت متحده
پذیرفتهشدهاند.
همچنینشاملحالکسانینخواهد
شد که برایدیدار خانوادهدرجه یک
خود درخواست ویزا میدهند و آن
خانواده درجه یک (به عنوان مثال
همســر ،فرزند یا والدین) شهروند
ایاالت متحده ،مقیم دائم یا قانونی
اســت و یا به طور قانونی با ویزا در
آمریکا حضوردارد.

www.carsrtoys.ca

•

چرا فرمان جدید؟

فرمان سابق موقت بود و دوره آن
رو به پایان بود.
فرمان سابق مهاجرتی ترامپ یک
دوره بررسی  ۹۰روزه را پیشنهاد
میداد کــه در آن کابینه ترامپ
باید بررسی میکردند که آیا هفت
کشور فهرست شــده ،در اقدامات
امنیتی برای جلوگیــری از ورود
تروریستها با مقامات آمریکایی
همکاری میکنند یا نه.
ازجمله پیشــنهادات فرمان اول و
دوم مهاجرتی ترامپ ،انجام تبادل
اطالعات بــا کشــورها در مورد
متقاضیان ویزاهای گردشگری ،کار
یا تحصیلی بود که به موجب آن
کشورها میبایست به پرسشهای
مقامات مهاجرتی آمریکا پاســخ
دهند.
به گفته ترامپ ،وزیر امنیت داخلی
آمریکا شــرایط اشــتراکگذاری
اطالعــات از کشــورهایی که در
فرمان سوم فهرست شــدهاند را
ارزیابی کــرده و به رئیسجمهور
آمریکا گزارش داده است.
رئیسجمهوری فرمان ســوم را
به این علت صادر کرده اســت که
«پروتکلهــای مدیریت هویت»
و «شــیوههای به اشتراکگذاری
اطالعات» این کشــورها با مبنای
مورد نظر مقامات آمریکایی سازگار
نبوده و یا نامناسب است.
دولت ایران به دلیل اینکه با دولت
ایاالت متحدهدر شناسایی خطرات
امنیتی همکاری نکرده ،ممنوعیت
صدور ویزا هم برای ورود مهاجران

و هم برای غیر مهاجــران ایرانی
اعمال می شود.
•

موقعیت فرمان مهاجرتی در
دیوان عالی چه میشود؟

هنوز مشخص نیست که وضعیت
فرمان مهاجرتــی قبلی در دیوان
عالی با توجه به صدور فرمان جدید
چه خواهد شد.
همچنین هنــوز خبری مبنی بر
چالش حقوقی فرمان مهاجرتی ۲۴
اکتبر منتشر نشده است .اما فرض
بر این است که این فرمان هم مانند
فرمان پیش از آن به چالش کشیده
میشود.
فرمــان جدیــد رئیسجمهوری
آمریکا اگــر چنانچه مورد چالش
حقوقی قرار بگیرد ،مراحل قانونی
را طی خواهد کرد و در دیوان عالی
ایاالت متحده آمریکا مورد بررسی
قرار خواهد گرفت.
اما تا آن زمان ،متن فرمان جدید
تاثیر قابل توجهی بر چالشهای
حقوقی جــاری در دیــوان عالی
خواهد گذاشت.
دیوان عالی ایاالت متحده آمریکا
 ۱۰اکتبــر  ۲۰۱۷قــرار اســت
استداللهایحقوقیوکالیرئیس
ی چند ایالت
جمهوری و تیم حقوق 
که از متن فرمان مهاجرتی قبلی
شکایت کردهاند را بشنود .بنابراین
متن فرمان جدید به احتمال زیاد
در روز  ۱۰اکتبــر در دیوان عالی
مطرح خواهد شد.
•

CarsRToys
فروشنده اتومبیل های دست دوم

آمریکایی،ژاپنی،اروپایی

با مدیریت الکس تنوتاسی

برترین مجموعه ی اتومبیل های دست دوم را
در وبسایت ما بیابیدwww.carsrtoys.ca :
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:

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

Tel.: 514-484-8181

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

23

6087, Saint-Jacques Ouest
Montréal, Québec, H4A 2G4
Free: 1 877-227-7786
1 877-CARSRTOYS
Local: 514 484-8181
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الرا کالرکبیبیسی
مساله همیشه بیادبی یا شلختگی
ذهنی نیست ،ممکن است بسیار
ریشهایتر از اینها باشد.
بگذارید با یک اعتراف شروع کنم:
من همیشه تاخیر دارم .البته دارم
ســعی میکنم ترک عادت کنم.
راستش تحویل همین مقاله هم
بارها و بارها به تاخیر افتاده و مایه
آبروریزی شده است.
میدانم کــه آدمهای زیادی مثل
من هستند .همه ما چنین افرادی
را میشناسیم :مثل آن پرستار بچه
که همیشــه دیر سر قرار میآید،
یا همکاری که همیشه کارهایش
را دیــر تحویل میدهــد ،حتی
شده چند ســاعت ،یا آن دوستی
که تنها در صورتی به موقع ســر
قرار رســتوران حاضر میشود که
نیمساعت زودتر با او قرار گذاشته
باشید.
کمتــر چیزی پیدا میشــود که
به اندازه کاشتهشــدن ســر قرار
آدم را عصبانــی کنــد .اما بعید
است که دوســتتان صرفا از روی
خودخواهی شما را منتظر گذاشته
باشد .بررســیهای روانشناسی
نشان میدهد که تاخیر میتواند
نتیجه ذهنی ناکارآمد باشــد .اما
جای نگرانی نیســت ،راهحلهای
متعددی هم وجود دارد.
نه ،آدمها از روی بیادبی یا تنبلی
تاخیرنمیکنند
ما در اغلب موارد نگاه خوبی به افراد
وقتنشناس نداریم  -حتی اگر این
کارمان از روی ناآگاهی باشد.
هریــت ملــوت ،دانشــجوی
رفتاردرمانــی شــناختی و
روانشناســی بالینــی در لندن،
میگویــد "این که بــه آنها به
چشم شلخته ،بیادب ،بینظم و
بیاهمیت به دیگران نگاه کنیم،
کار راحتی اســت .کافی اســت
پایم را از مطــب بیرون بگذارم تا
وقتنشناســی دیگران روی مخم
برود".
اما افراد
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وقتنشــناس زیادی
هســتند که زندگــی کمابیش
منظمــی دارنــد و نمیخواهند
باعث ناراحتی خانواده ،دوســتان
و رئیسشان شوند .وقتنشناسها
اغلب به خوبی به صدماتی که این
پدیده به روابطشــان ،اعتبارشان،
زندگی کاریشان و وضع مالیشان
وارد میکند آگاه اند و از این مساله
شرمسار.
دایانا دلونزر ،نویسنده کتاب دیگر
هرگز تاخیر نکنید ،میگوید "قطعا
کســانی هســتند که از کاشتن
دیگــران لذت میبرند .ولی اگر به
این دسته تعلق نداشته باشید ،از
این که دیر ســر قرار حاضر شوید
ناراحت میشــوید .بــا این حال
دیرکردن مثل دشمنی است که
نمیتوانید ازدستش فرار کنید".

بهانه و باز هم بهانه
بعضی از بهانهها ،مخصوصا برای
تاخیرات طوالنی ،عموما به راحتی
پذیرفته میشــود  -مثال تصادف
یا بیماری .امــا بهانههای دیگر به
این راحتیها قابل هضم نیســت.
بعضــی از وقتنشــناسها ،برای
اینکه خودشان را در دل دیگران
جا کننــد ،مدعی میشــوند که
ذهنشان درگیر مسائل بزرگتری
است و توجه به زمان بیاهمیتتر
از آن است که برایش وقت بگذارند.
بعضیها میگویند که وقتی تحت
فشار قرار میگیرند کار دیگری از
دستشان ســاخته نیست ،یا مثال
مدعی میشــوند که مثل جغدها
شبنشــیناند و نمیتوانند مثل
چکاوکها سحرخیز باشند.
جوانا معلم است و در لندن زندگی
میکند ،ولی از من خواست که نام
خانوادگیش را مخفی نگه دارم .او
میگوید شهرتش به وقتنشناسی
بعضا نتیجه اختالف نظر اســت.
"دوســتی میگوید بعد از ساعت
هفت به خانهاش بــروم .ولی اگر
هشــت یا دیرتر برســم از دستم
ناراحت میشود".
کسانی که همواره تاخیر میکنند
شــاید تقصیر خودشــان نباشد.
ممکن است بخشی از وجودشان
باشــد .به گفته متخصصان ،افراد
وقتنشناسغالبازوایایشخصیتی
مشابهی دارند :خوشبینی ،سطح
پایینی از تسلط بر نفس ،اضطراب،
یا دست زدن به کا ر هــا ی

هیجانی .تفاوتهای شــخصیتی
حتی میتواند برداشت ما از گذر
زمان را متفاوت کند.
جف کنتی ،اســتاد روانشناسی
در دانشــگاه ایالتی ســن دیگو،
در ســال  ۲۰۰۱تحقیقی برگزار
کرد که شــرکتکنندگان در آن
به دو گــروه الف (جاهطلب و اهل
رقابــت) و ب (خالق و اهل فکر و
اکتشاف) تقسیم شده بودند .او از
آنها خواســت که بدون استفاده
از ساعت حدس بزنند یک دقیقه
چقدر طول میکشد .نتیجه این
شــد که اعضای گروه الف بعد از
گذشت تقریبا  ۵۸ثانیه میگفتند
یک دقیقه گذشته ،و اعضای گروه
ب بعد از گذشت تقریبا  ۷۷ثانیه.
ن
خطرناکتریندشمنشماخودتا 
هستید
تیم اوربان که بــه گفته خودش
وقتنشناســی حرفهای اســت،
در ســال  ۲۰۱۵در جایی نوشته
بود که افراد وقتنشناس "عالقه
عجیبــی دارند که به خودشــان
ضربه بزننــد" .البته دالیل زیادی
برای تاخیر هست ،ولی در خیلی
از موارد تقصیر تنها و تنها بر گردن
خودمان است .برای نمونه میتوان
به انتظار تاخیر کردن یا توجه بیش
از اندازه به جزئیات اشاره کرد.
نوشــتن گــزارش تحصیلــی
دانشآمــوزان بیــش از هر چیز
دیگری باعــث اضطــراب جوانا
میشود .او میگوید "من همیشه
تاخیر دارم و این باعث میشود که
بقیه فکر کنند اهمیت نمیدهم.
ولــی راســتش هفتهها بــه این
گزارشها فکر میکنم و ســر هر
دانشآموز کلی خودم را میخورم.
اما تاخیــر در تحویل همه چیز را
خراب میکند".
خانم ملوت میگوید برای بعضیها
تاخیر "نتیجه مشــکالت روحی
متداول شــدیدا ناراحتکننده یا
وضعیت عصبی" اســت .به گفته
او "کســانی کــه از اضطراب رنج
میبرند ،غالبا حاضر نیســتند با
برخی از مســائل روبهرو شــوند.
افرادی که عزت نفس کافی ندارند
معموال به تواناییهای خود بهدیده
تردید نــگاه میکنند و این باعث
میشود که زمان بیشتری
برای بررســی
کا ر ها ی
خو د

صــر ف

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

کننــد ".و افســردگی معموال با
کبود انرژی همراه است و نتیجتا
پیدا کردن انگیزه کافی برای تکان
خوردن خیلی سخت میشود.
آیا کلید حل مشــکالت در مغز
است؟
دکتر لیندا ساپادین ،روانشناس
اهل نیو یورک و نویســنده کتاب
چگونه بر تعویق در عصر دیجیتال
چیره شــویم ،میگوید بعضی از
وقتنشناســیها نتیجــه "نوعی
وسواس فکری است".
به گفته او شخصی که کاری را به
تعویق میاندازد روی ترسی که به
آن مساله مربوط میشود ،یا زمان
تحویل آن کار متمرکز میشود .به
جای اینکه راهی برای عبور از آن
ترس پیدا کند ،آن ترس را تبدیل
به بهانــهای میکند که معموال با
یک گزاره "اما" بیان میشود .برای
مثال ،شــما ممکن است به خود
بگویید "میخواستم سر وقت در
آن جلســه حاضر شوم،
اما نمیدانستم چه
لباسیبپوشم؛
نو شــتن

مقاله
ر ا
شــر و ع
کــردم ،امــا
میترســیدم که
به انــدازه کافی برای
همکارانم خوب نباشد".
دکتر ســاپادین میگوید "چیزی

که بعد از اما میآید تعیینکننده
اســت" .او به مردم میگوید جای
ایــن "اما" را با "و" عوض کنند .او
اینگونه توضیح میدهد که "اما"
نماد تضاد و انسداد است؛ "و" نماد
ارتبــاط و تحلیل .برای همین "از
دلهره کار کاسته میشود و ترس
مربوطه به مانع کوچکتری تبدیل
میشود".
نخســتین قدم خانم دلونزر برای
تبدیل شدن به انسانی وقتشناس
کشف و تالش برای ایجاد سازگاری
با آن چیزی بود که همیشه باعث
تاخیرش میشــد .او میگوید تا
پیــش از آن همــه تالشهایش
برای چیره شدن بر معضل زمان
با شکســت روبهرو شــده بود .تا
اینکه باالخره فهمید هرگاه مجبور
میشــود برای انجام کاری عجله
کند ،هیجانزده میشود و از این
مساله لذت میبرد.
او میگوید "وقتی داشــتم سعی
میکردم کارهایم را سر وقت انجام
دهم ،متوجه شــدم کــه یکی از
شاخصههای مهم فرد قابلیت اتکا
است .از آن زمان به بعد ،پروراندن
این شــاخصه برایــم اولویت پیدا
کرده".
اما دوستان و آشنایانی هم هستند
که دیگر نمیتوانند تحمل کنند.
دکتر ســاپادین بعضا بــا افرادی
روبهرو میشــود که به خرج یکی
از افراد نزدیکشــان برای گذراندن
دورههای مشاوره پیش او میآیند.
البته کسانی هم که همیشه کاشته
میشوند نباید امید خود را ازدست
بدهند .شــما هم میتوانید خط
قرمزهای خود را تعیین کنید.
دکتر ساپادین میگوید "بهتر است

به جای اینکه ناراحت و عصبانی
شوید ،موضع بگیرید و حد تحمل
خود را مشــخص کنید .به آنها
بگویید که اگــر باز هم دیر کنند
چــه کاری خواهید کرد ".مثال به
دوست خود بگویید که اگر بیش از
ده دقیقه تاخیر داشته باشد دیگر
منتظر او نخواهید ماند و بدون او
داخل سینما خواهید رفت .به آن
همکاری که همیشه کارهایش را
دیر تحویل میدهد بگویید که از
آن به بعد منتظر او نخواهید ماند
و پروژه را بــدون در نظر گرفتن
مسئولیتهای او خواهید بست  -و
به رئیس اطالع خواهید داد.
چیزی کــه نهایتا تبدیل به نقطه
عطفی در رفتار من شــد برخورد
یکی از دوستانم بود .قرار بود برای
دویدن به پارک محل برویم ،ولی
من یک ســاعت دیر کردم .او هم
که صبرش ته کشــیده بود گفت
که دیگر با من هیچ قراری نخواهد
گذاشــت .این کارش باعث شروع
بهترین تحول در زندگی من شد:
پاسخگویی ،و کشــف و تامل در
مشــکالتی که باعث میشد من
همواره تاخیرداشته باشم.
همانطور کــه از قدیم گفتهاند،
ترک عادت موجب مرض اســت،
و فشاری که سر نوشتن این مقاله
به خودم آوردم شــاهد این مدعا.
اما اگر در آینده کســی را منتظر
بگذارم ،افکارم را بررســی خواهم
کرد و تالش میکنم تا ذرهای هم
که شده تغییرشاندهم.
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اجتماعی...
مبلمـان
پریلو

1899$

GALEN

39,33$/mois ou

Sectionnel

PRIX
FOU

«استرسزاترین»شهرهایجهان
اگر «آرامش خاطر» به معنای گذر از
میان پارکهای سرسبز برای رسیدن
به خانه ،داشــتن میزان کافی پول در
حســاب بانکی و امنیت شغلی است،
آن وقت بایــد گفت کــه آلمانیها،
خوششــانسترین مردم روی زمین
هستند.
نتایج تحقیق موسســه زیپجت در
بریتانیا ،که از بررســی  ۱۵۰شــهر
در نقاط مختلف دنیا بهدســت آمده
نشــان میدهد که چهار شهر آلمان
در فهرست ده شــهری که ساکنین
آنها کمترین میزان استرس را تجربه
میکنند قراردارند.
در ایــن رده بنــدی که بر اســاس
معیارهایی چون میزان ترافیک شهری،
کیفیت حمــل و نقل عمومی ،درصد
فضای سبز موجود در شهر ،وضعیت
اقتصادی شهروندان و اندازه بدهکاری
آنها ،ســامت جســمانی و روانی و
همینطور میزان نور طبیعی که شهر
در طول سال از آن بهره میبرد ،انجام
شده ،شهر اشتوتگارت مقام اول را از آن
خود کرده است.
شهرهای دیگر آلمان که در مقامهای
ســوم ،پنجم و نهم قرار دارند ،هانوفر،
مونیخ و هامبورگ هستند.
کشور کوچک لوکزامبورگ که کمتر از

ششصد هزار نفر جمعیتدارد مقامدوم
این ردهبندی را از آن خود کرده است.
دیگر شــهرهای اروپایی در فهرست
دهتای اول شامل برن (سویس) و بوردو
(فرانسه) ،ادینبورگ (بریتانیا) هستند.
تنها شهر غیراروپایی که توانسته مکانی
در فهرســت دهتای اول پیــدا کند،
سیدنی استرالیا است.
از دیگر عوامل بررســی شده در این
تحقیق ،میزان آلودگی نوری شهرها،
وضعیت برابری نژادی و جنســیتی،
احساس امنیت ،میزان بیکاری و امنیت
اجتماعی است.
تهــران  ،تنها شهری از ایران که در
این ردهبندی آمده است ،تقریبا در قعر
فهرست قرار دارد.
میزان اســترس زندگی در تهران ،که
در رده  ۱۴۵ایــن جــدول  ۱۵۰تایی
قرار دارد ،تنها از شهرهایی مثل بغداد،
کابل ،الگوس،در نیجریه،داکار و قاهره
کمتر است.
این چند شهر به اضافه داکا ،پایتخت
بنــگالدش ،دهلــی نــو ،کراچــی،
مانیل ،پایتخت فیلیپین ،و دمشــق
استرسزاترین نقاط جهان برای زندگی
اندازهگیری شدهاند.

MANDA

1699$

999$

20,19$/mois ou

JITTERBUG
Sectionnel

1299$

26,91$/mois ou

Lily Anne

LE MAGASIN

CE SAMEDI
DIMANCHE ET LUNDI

$

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

/mois pour sofa

CUIR PARIS
$ PALLISER
$

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

یک اوکازیون عالی

صرافی  5ستاره

41,40$/mois ou1999

Sofa 1499 / Causeuse 1469$ / Fauteuil 1299$ Sectionnel

VENTE
DANS TOUT

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)
azjune’15U

CELTIC

31,05$

فـــروش مغازه در تهران
(416) 948-4317

الی

Sofa 1599$ / Causeuse 1479$ / Fauteuil 999$

Sectionnel canapé lit 35,19$/mois ou

•

)

ا
و
ک
ا
ز
ی
ونع

33,12$

/mois pour sofa

INCLINABLE ÉLECTRIQUE

CARLA

1699$

7 morceaux complet 35,19$/mois ou

PRIX
FOU

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

2399$

BENEDICT

Sectionnel électrique 46,69$/mois ou

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

5Star I.P.M. Inc.

82,82 /mois ou 3999

$

2178 Ste-Catherine W.

POUR UN

JM012105749

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

$

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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در شــماره ی گذشــته مطلبــی درباره
افسردگی پاییزیداشتیم.
این که به گفته متخصصان ،پاییز میتواند
به اضطراب و افسردگیدامن بزند .خدمات
ملی بهداشت بریتانیا میگوید یک نفر از
هر  ۱۵نفردر بریتانیا بین ماههای سپتامبر
و آوریل ،اختالل عاطفی فصلی دارند.
برای کسانی که گرفتاری جدیتری با این
اختالل دارند ،طی ماههای پاییز و زمستان
کار عادیشــان دچار اختالل میشود و
گمان مــیرود که علــت آن کمبود نور
و همچنیــن عوامل دیگــری مثل دمای
پایینتر و بازگشــت به رفتارهای عادی
روزمره باشد.
•
فرق بین افسردگی ،اضطراب و
بیحوصلگیچیست؟

به عبارتی ســاده افسردگی همان حس
غمگینی و بیعالقگی به زندگی است.
اضطراب همان حس بیقراری و دلشوره
اســت .اضطراب خودش را به شکلهای
مختلفی نشان میدهد؛ مثال سراسیمگی
شدید ،اختالل وسواسی جبری و هراس.
بیحوصلگــی و بیعالقگی به انجام یک
کار لزوماً نشــان بیماری نیست؛ مگر این
که با عالیم دیگری مثل روحیه افسرده،
خستگی ،کم اشتهایی ،بیخوابی و ...همراه
باشــد  -که در این صورت بیحوصلگی
میتواند جزیی از بیماری افسردگی باشد.
•
افسردگی بعد از مهاجرت و حنوه
مقابله با آن چیست؟

افســردگی بعد از مهاجرت در واقع نوعی
اختالل انطباق با محیط است .فردی که
مهاجرت میکند نیاز دارد که خودش را
با شرایط جدید ،زبان ،فرهنگ ،و دوری از
خانواده تطبیق بدهد.
غالبا افراد مهاجر زمان بیشتری الزم دارند
که شغل پیدا کنند ،و شغل اول هم ممکن
است شغل دلخواه آنها نباشد ،این مساله
هم به طبع نگرانی مالی به همراه خواهد
داشت.
در ابتدا یادگیری زبان جدید ممکن است
برای افراد دشوار باشد .دوری از خانواده و
حمایت فامیل و دوست هم به نوبه خود
عواملی آزاردهنده از نظر روحی است.
اولین نکت ه مهم در این زمینه فاکتور زمان
اســت که فرد برای تطبیق نیاز دارد .فرد
مهاجر نیاز دارد کــه خودش را با جامعه
جدید آشنا کند؛ به عنوان مثال زبان کشور
جدید را خوب یاد بگیرد تا بتواند با دیگران
ارتباط بر قرار کند و بتواند نیازهای روزانه
خود را به صورت مستقل برآورده کند.
برای مقابله با افســردگی بعد از مهاجرت
خیلی مهم اســت افراد مبتــا به آن در
فعالیتهای اجتماعی شرکت کنند.
مثال به ورزشگاهها بروند و یا هم به مراکز
مذهبی و فعالیتهای خیریه شرکت کنند
تــا ارتباط نزدیکی با دیگــر افراد جامعه
داشته باشند.
•
آیا ارتباطی میان اختالفهای

با افسردگی
چه باید
کرد؟!
خانوادگی و افسردگی وجود دارد؟

اختالف در همه خانوادهها وجود دارد ،اما
آنچه متفاوت اســت نحوه برخورد با این
اختالفهاست.
اگر اختالف نظر و رفتار در خانواده مطرح
نشود یا طرفین نتوانند به توافق برسند،
این مسئله میتواند به مرور زمان منجر به
افسردگی شود.
الزم به یاد آوری است که طرفین اختالف
شاید نتوانند فکر یا رفتار یکدیگر را عوض
کنند ،ولی میتوانند به توافقی برسند که
مورد پذیرش هر دو طرف باشــد .به این
ترتیب ممکن است این اختالفات باعث
افسردگی نشود.
•
روش و راهکارهای کاهش افسردگی
پاییزی و راه مقابله با آن چیست؟

درمان افســردگی پاییزی همانند درمان
خود افسردگی اســت .درمان افسردگی
شامل دارو درمانی و مشاوره است.
اســتفاده از روش جعبه نور (نوردرمانی)
هم برای درمان افسردگی پاییزی متداول
است.
برخی تحقیقات علمی مؤثــر بودن این
روش را تأیید کردهاند .استفاده از جعبه نور
منجر میشود مغز انسان هورمونی به نام
مالتونین را کمتر ترشح کند و باعث شود
فرد احساس خوبی داشته باشد.
در این روش توصیه میشــود که بعد از
صبحانه به مدت  ٦٠-٣٠دقیقهدر معرض
جعبه نور مخصوص قرار بگیرید.
همچنین توصیه میشود که در طی روز
پیادهروی کنید تا از نور طبیعی بهرمند
شوید.
•
چه ویتامینها و غذاهایی تأثیر خوبی
روی خلق و خوی دارد؟

داشتن یک تغذیه مناسب و سالم شامل
پروتئین ،نشاسته ،انواع میوه و سبزیجات
بسیار مهم است.
بعضی افراد ممکن اســت کمبود آهن و
یا کمبود ویتامین "د" داشــته باشند که
میتواند خودش را با عالیم افســردگی
نشان بدهد.
پزشــک عمومی میتوانند با درخواست
آزمایش خون تشخیص بدهد که آیا فرد
دچار فقر آهن یا فقر ویتامین "د" است یا
نه و اگر چنین باشد ،دوز درمانی داروهای
الزمه را برای شخص تجویز
کند( .منبــع :بی بی
سی)
•
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زندگی...

عالمتیکه نشان میدهدباید
از کارتان استعفا دهید!

اگــر تا بحال در گوگل جســتجو
کردهاید که «آیا باید از کارم استعفا
دهم؟» ،احتماالً وقتش است که به
این موضوع جدی فکر کنید.
همه ما روزهای بدی در سر کارمان
داشتهایم .یا حتی یک هفته بعد یا
بیشتر.
ولی اگــر آخرین روز خوبی که در
محلکارتــان داشــتهاید را به یاد
نمیآورید ،احتماالً وقتش است که
به بیرون آمدن از آن کار فکر کنید.
البته مطمئناً به نشانههای بیشتری
از این نیاز دارید تا برای این تصمیم
مطمئن شوید به همین خاطر ما
این لیســت را برایتان گردآوری
کردهایم.
اگر چند مورد از این نشــانهها را طی
چند ماه اخیر مشاهده کردهاید ،باید به
طور جدی به تغییر محلکارتان فکر
کنید.
•
همیشه کسل و بیحوصله هستید

اگــر وضعیت کاریتــان دیگر هیچ
چالشی برای شما ندارد ودر این زمینه
با رئیســتان صحبت کردهاید و هیچ
تغییری صورت نگرفته است ،میتواند
نشانه این باشد که باید از کارتان استعفا
دهید .بااینکه بیحوصلگیدر محلکار
گاهی احساسی عادی و طبیعی است
ولی محققان بر این باورند که طوالنی
شدن این احساس یک عالمت هشدار
است که نشان میدهد کارتان چیزی
نیست که از آن لذت ببرید .اگر بیشتر
ســاعات کاریتان را صرف گشــت
ی با موبایلتان
زدنهای اینترنتی یا باز 
میکنید یا مدام چشمتان به ساعت
اســت که کی ســاعت کارتان تمام
میشود ،دیگر وقت بیرون آمدن از آن
کار است.
•
از مهارتهایتان استفاده منیشود

خیلی وقتها نیاز است که به رئيستان
ثابت کنید که چه تواناییهایی دارید
و از پس مســئولیتهای بیشتر هم
برمیآییــد .ولی اگر مدتــی این کار
را انجام دادیــد و وضعیت کاریتان
تغییری نکرد و همچنان نتوانســتید
از استعدادها و مهارتهایتان استفاده
بهینه کنید ،به انتخابهای کاریدیگر
خود فکر کنید.
•
اهداف کارفرمایتان با اهداف شما
همخوانی ندارد

این روزها بیشــتر افراد برایشان مهم
است که وقتشان را در شرکتی
درســت و مناســب
سرمایهگذاری کنند.
به همیــن دلیل
بهتر اســت از
خودتان سوال
کنیــد که
آیــا اهداف
شــر کتی
کــه در آن
کار میکنید
بــا اهــداف
و ارزشهــای
زندگــی شــما
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•

همخوانــی دارد یا خیــر .آیا این کار
مستلزم این است که بیشتر از چیزی شرکت تان روی شما سرمایهگذاری
که میخواهید به مسافرت بروید؟ آیا نکرده است
تحرک موردنیاز شما را در اختیارتان درگیر کردن کارمندان یکی از عبارات
قرار میدهد؟ آیا جاهطلبیهای شما را پرطرفدار مدیران است و این پرطرفدار
بودن دلیل دارد:
برآورده میکند؟
درگیر شدن کارمنداندر شرکت واقعاً
•
مهم است.
رئيس تان غیرقابلحتمل است
بیشــتر افــراد رئیس شــان را ترک وقتــی کارمنــدان در کار درگیــر
میکنند نه کارشان را .رفتار و گرایشات میشــوند ،خالقیت و اشتیاق بیشتر
رئیس شما تاثیر شگرفی بر زمانی که خواهند داشــت و ارتباط احساسی
در محلکار میگذرانید دارد .حتی بر بیشــتری بــا کار و هدفــی که باید
جنبههای دیگر زندگی شــما هم اثر برای آن تالش کنند برقرار میکنند.
میگذارد .اگر اخالق و رفتار او زندگی درحالیکه کارمندانی که در کار درگیر
را برای شما غیرقابلتحمل کرده است ،نشوند ،نسبت به شــرکت و اهداف
آن بیاعتنــا خواهند بــود و ممکن
بهتر است از کارتان بیرون بیایید.
است باعث شکست پروژههای کاری
•
شوند .اگر تصور میکنید شرکت شما
احساس میکنید هیچوقت
منیتوانید برنده باشید
توجهی به درگیر کردن کارمندان خود
کارتــان باید در شــما حس چالش در کار ندارد ،بهتر است جای دیگری
ایجاد کند ،طوریکه انگار میخواهید برای کار جستجو کنید.
در چیــزی برنده یا موفق شــوید .نه •
اینکــه مجبور باشــید در جنگی که همیشه نگران مسائل مالی هستید
از قبل بازنده اعالم شــدهاید شرکت درست اســت که بیشتر ما همیشه
بــه نگران پول هستیم ولی اگر این نگرانی
کنیــد و هیچ چیزی
مدام در ذهن شماســت و دلیل آن
دست نیاورید.
ولخرجی خودتان نیســت ،احتماالً
•
زمانش رســیده اســت کــه کارتان
رشد منیکنید
راکد شــدن در یک کار خیلی ساده خداحافظی کنید .اگر مدت کافی در
اتفاق میافتد و اگر کارتان را دوست این کار بودهاید ،از مدیریت بخواهید تا
داشته باشید ،این روند احساس راحتی در این مورد با آنها صحبت کنید.دقت
در شما ایجاد خواهد کرد ،ولی خیلی کنید دالیلی که بــرای آنها درمورد
مهم است که به خاطر داشته باشید استحقاقتان به حقوق بیشتر توضیح
هــر کاری باید مهارتهای شــما را میدهید باید کام ً
ال عملی و منطقی
ارتقا دهد و به ارزشهای شما بعنوان باشند و از آنها بخواهید وضعیت شما
یک کارمند اضافه کند .اگر هیچ چیز را ارزیابی کنند .اگر شرکت با افزایش
جدیدی در کارتان یــاد نمیگیرید حقوق شــما موافق نبــود ،احتماالً
و یک کار مشــخص را هــر روز و هر زمانش رسیده اســت که شرکتی با
روز تکرار میکنید ،بهتر اســت جای میزان حقوق مکفی برای خودتان پیدا
کنید.
دیگری به دنبال کار باشید.
•
•
باید همیشه مراقب حرفهایتان
باشید

وقتی مجبورید به هــر کلمهای که
میخواهــد از دهانتــان بیرون بیاید
فکــر کنیــد و آن را تحلیل کنید و
نگران برداشت رئيس و دیگران از آن
باشید ،شرایط کار برایتان بسیاردشوار
خواهد شــد .اگر نمیتوانید در محل
کار «خودتان» باشید ،کارتان را تغییر
دهید.

شـرف
به نظرتان میرسد که در ُ
اخراج شدن هستید

اینکهدر شرف اخراج باشید نشانههای
مختلفیدارد ،از کاهش نیروی انسانی
شرکت تا مصاحبه و قراردادهای جدید
با افراد جدید .نیازی نیست شما هم با
این کشتی غرق شوید ،جلیقه نجاتتان
را بپوشید و در آب شیرجه بزنید.
{>> ادامه در صفحه}29 :
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نشانههای زوال عقل...

زايندهرود
ختياريها
ضي خود از
ل گالبدو زوال عقل ســندرمی اســت که

معموال ماهیت پیشرونده دارد و با

متخصصان و همچنین اطرافیان
بیمار یک مشکل مبهم است.

اكوسيستم منطقه را نيز تحت تأثير قرار داده است.
همچنين ش��ش سال است كه استان با خشكسالي مفرط دست و پنجه نرم
ميكند به گونهاي كه منابع س��طحي حدود  40درصد كاهش داشتهاند و منابع
زيرزميني به دليل فش��ار بيش از حد رو به افول نهادهاند .اكثر دشتها به دليل
www.paivand.ca
تأمين آب شرب تمامي مردم
نشست زمين ديگر قابل احيا نخواهند بود .وضعيت
استان ،بحراني است و بيش از  200روستا با تانكر تأمين آب ميشوند!
در س��الهاي پرآب��ي در هي��چ كج��اي منطقه كمب��ود آب چال��ش برانگيز
نيس��ت ،لذا به دليل اينكه تماميمش��كالت و بحرانهاي رودخانه در سالهاي
كم آبي بروز ميكند توصيه ميش��ود برآوردها بر اس��اس س��الهاي كم بارش
صورت پذيرد.
در سالهاي كم آبي همانند شش سال گذشته بويژه در ماههاي تير ،مرداد،
شهريور و مهر ماه آمار نشان داده كه اگر تونل گالب راهاندازي شود قادر خواهد
ب��ود تم��ام آب رودخانه را از محل حج��ت آباد به منطقه رضوان ش��هر منتقل
است چند
ممکن
حدفاصل س��د تنظيم��ي – انحرافي زاينده رود
رود در
هستندزاينده
بیماریرودخانه
نمايد و
باشند تا
داشــته
«باغ زمان
دقیقه
عنوان يك مسير «زهكش» يا «فاضالبرو»
ش��ده و به
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ناش��ي ازخاطر
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آمايش
علم
به
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غيركارشناسي كارخانهها و صنايع مادر نيست؟ تبليغات و فراهم نمودن شرايط
نیست.
شهرك خوبی
ب��ههای
فراموشی
همین
واقعيتکه
است
این
موج��ود و
ه��اي
و
فرهنگياس��تان
پايتختآب در
بهره وران
ه��اي
اطراف
حقابهدر
منظورهاي اقماري
گونه
رش��د قارچ
پذيري،
مهاجر
المال،
بيت
ميل
و
حيف
از
جلوگيري
خودش��ان
به
بختياري
و
چهارمح��ال
جهان می
ساده
زودهنگام وجود• نداشته(نسيه) به استانهاي ديگر
عالمتو فروش آب
تواندتخصيص
اس��الم و
هميش��گي
كامل و
شود .و خوی فرد
واگذارخلق
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دلیل
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اكوسيستم منطقه را نيز تحت تأثير قرار داده است.
همچنين ش��ش سال است كه استان با خشكسالي مفرط دست و پنجه نرم
ميكند به گونهاي كه منابع س��طحي حدود  40درصد كاهش داشتهاند و منابع
زيرزميني به دليل فش��ار بيش از حد رو به افول نهادهاند .اكثر دشتها به دليل
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وضعيت تأمين آب شرب تمامي مردم
نشست زمين ديگر قابل احيا نخواهند بود.
استان ،بحراني است و بيش از  200روستا با تانكر تأمين آب ميشوند!
در س��الهاي پرآب��ي در هي��چ كج��اي منطقه كمب��ود آب چال��ش برانگيز
نيس��ت ،لذا به دليل اينكه تماميمش��كالت و بحرانهاي رودخانه در سالهاي
كم آبي بروز ميكند توصيه ميش��ود برآوردها بر اس��اس س��الهاي كم بارش
صورت پذيرد.
در سالهاي كم آبي همانند شش سال گذشته بويژه در ماههاي تير ،مرداد،
شهريور و مهر ماه آمار نشان داده كه اگر تونل گالب راهاندازي شود قادر خواهد
ب��ود تم��ام آب رودخانه را از محل حج��ت آباد به منطقه رضوان ش��هر منتقل
نمايد و رودخانه زاينده رود در حدفاصل س��د تنظيم��ي – انحرافي زاينده رود
تا «باغبهادران» خشك ش��ده و به عنوان يك مسير «زهكش» يا «فاضالبرو»
عمل خواهد نمود.
نام زايندهرود و بررسي علمي محققان و پژوهشگران متعدد ثابت نموده كه
تشكيالت زمين شناسي منطقه ،شيب اليهها و ضخامت اليه نفوذپذير سطحي
به گونهاي اس��ت كه درص��د قابل توجهي از آبهايي كه به مصرف كش��اورزي
زمينه��اي اطراف رودخانه ميرس��د دوب��اره به داخل رودخانه ب��ر ميگردد و
آبهاي زيرزميني منطقه به سمت رودخانه زهكشي ميشود .آمار دبي رودخانه
در ايستگاههاي سد تنظيمي – انحرافي و پل زمانخان نيز مؤيد اين مسأله است.
اكوسيستم و محيط زيست رودخانه مبتني بر وجود و جريان آب در رودخانه و
چنانچه اين جريان حتي براي مدت كوتاهي قطع ش��ود،حيات رودخانه از بين
رفته و دچار مرگ قطعي خواهد شد.
بايد از موافقان با س��اخت گالب  2پرسيد مگر كارتهاي هوشمند برداشت
آب توس��ط شركت اصفهان شارژ و كنترل نميش��وند؟ مگر مجوزهاي برداشت
منطقهاي اصفهان صادر نميكند؟ آيا آمار آبدهي
دهد ،آب
ش��ركت
رودخانه را
عقل درآب از
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Sectionnel
توسعه این
هنوز
افراد
بیماری
یک
دهنده
هارمحالزايندهاست
ته
قراررا
س��د
زيردس��ت
در
شدتواقع
رود
زیــادیاز
شود.
اس��تفاده
گرفتهصنايع فعلي
خشكي
نشــانتأثير
تحت
توانسته
تاكنون
اصفهان
همچناناست.
مكعب
نمود.
خواهد
خشك
ناسيوناليس��تي
فرهنگ
حذف
كمي،
رودوونمی
شناســند
بیماری را
بختياريباشند.
زوال عقل
جدی مانند
چهارمحال و
ن مافات و
كارون
نمیاز زاين��ده
انتق��ال آب
بدون س��هم با
د
اجتماعي
مسائل
و
اشتغال
ها
بعضي
علمي
و
منطقي
غير
و
اش��تباه
افكار
و
شــناختیبحران
عملکردهــای گالب هم با
ميگويد خواهي تون��ل
دهد
چگونهرا انتقال
مكعب آب
پیشرفت
مت��رعقل
1600زوال
تواناییكم دانند
هاي
باغ
كه
آن
حال
نمايند.
مي
مطرح
را
انتقال
خاط��ر
به
خاصي،
ه��اي
گروه
است.وهمين
حافظه ،به رو
ب كارون آبي رو
ش��رب
بهتر كه
بنابراینگويند
همچنان مي
ب
آبعالئم
است
باعث میاماکند.
مسألهانجام
قــدرت
هــوش
شغل
4هزار
از
بيش
رودخانه
منطقه
ب��ه
كش��ور
سياس��ي
پايتخت
ي حاشيهش��ده تا ش��ماري از انجمنهاي فعال ندارند .خاكپور ميگويد :اين آب براي
بشناسید
اس��ت وبه
بیماری را
كشاورزي این
روزمره
زندگی
بیشمار
های
فعالیت
د
شغل
بيش از
مستقيم و
تالشبهبراي
ش��ود.
جلوگيري
8هزار و
زيس��ت
محيط
حوزه
مولد ودر
برند
مديريتمي
خوبیشرب
اسم
صنايع
گالب دو
مي آن
خصوص
سریع تر
چه
هر
روس��تاهايي و
ايجاد کند.
همچنينمی
تضمین
د.
اس��ت .كل
كرده
مس��تقيم
س��مت
دربه
خرجيابد و
كاهش
كش��اورزي
غير را و
كنند.
صنايع
نيروهاو
كشاورزي
عرضه اما
دهرود را
ي
مصرف
با
رودخانه
دست
پائين
صنايع
مصرف
پاي��دار
کنید .و
بهينه
شدن
خش��ك
و
رود
زاينده
انحراف
كه
آباصولي
ريزيها
برنامه
دارد اگر
مديري��تاعتقاد
او
اصفهان
امــروزه زوال عقل یکی از بیماری اقدام
ي
شغل
چند
آب
اين
برابري
سه
از
بيش
تمامتمام
ش��ود.
هدايت
كليه زمينهها
معيشت
باستاني
و
تاريخي
مسير
ني��از آبي
باش��د
كارشناس��ي
آنهادر • و
هایی اســت که بیشترین میزان
ن
خط��رضمن
بنابراين بايد
كرده
هايگالب
منطقه
فعالاز در
مياندازد،كارگاههاي
است؟كامل به
بهط��ور
ايجاد را
گذشتهدوتأمين
انتقال
اصفهان،
س�تا را
ناتوانی را در بین افراد ســالخورده مشکـل در انتخاب کلمات
كارشناس��ي و
ي روي آوردن
ب��ا ش��ده
انجام
حفاريهاي
ك��ردن
كارهاي تش��كيل
زنجيرهبه انس��اني
صرفهجويي
گفته او
ش��ود .به
بدهند و واز پر مي
زوال
زودهنگام
یکی از
سرزمينواقعی
معنای
مس��ئوالن وعلمآنها به
کرده
ایجاد
و
تكيه به
علمي با
مالكيت
سند
برچيده
س��اختتعطيلو و
خ��ش»
آمايش جلوي
بخواهن��د
عقل و
ش��رب
بخش
ش��ود .در
عالئمبهينه
اس��تفاده
کلمات
کردن
پیدا
بهره در
افزايشفرد
منظورخاكپورحقابهمشکل
کند.
تونلدیگران
وابسته به
میب��ه
موج��ود
ه��اي
هارمحالواقعيت
ی و
اس��تان
آب در
ه��اي
بگيرند.
مخ��رب ورا
اين
کش��اورزی
بخش
وران در
راندمان
المال،
بيت
حيف و
جلوگيري از
خودش��ان
چهارمح��ال و
كنند كه
ميلمي
تاكيد
نوربخش
رامس��ير با و
های را
اصفهان
ش��رب
بختياريآب
ني��از
ت��وان
ساخت مي
اندیشه
فکربه و
برای بیان
دقیق
زیادی که
های
بررســی
وجود
Sectionnel
تونل
هميش��گي
و
كامل
توقف
شود.
واگذار
زندگي
ش��ك
بدون
دو
گالب
تون��ل
تأمين كرد؛ ب��دون اينكه نياز به
هم
بهاس��تانضمنشده اســت این بیماری همچنان خود است.
ن
پروژههاي پر هزين��ه انتقال آب بين
{>> ادامه در صفحه}33 :
هــم برای بیمــاران و هــم برای بیمارانی که در شرف ابتال به این زوال عقل از آن رنج می برد .عدم به دلیل تغییراتی که با بروز زوال رسیدگی جدی کنید.
ير
ح��وزهاي و ايجاد خس��ارتهاي غير
د.
باش��د.
محيطي
زيس��ت
جبران
قابل
يک جـــدول با دو شـــرح
يک جـــدول با دو شـــرح
5524
5524
ن
انتق��ال آبهاي��ي كه تاكنون نش��ان
وي�ژه»حل
ع�ادیباوم�داد
ش�رحها را
يک�ی از
ش�رح ابتدا
حل دو
ص�ورت تماي�ل به
اس�ت .در
وي�ژه»
ع�ادی و
ج�دول روزنام�ه دارای دو «ش�رح
روزنام�ه
ج�دول
کردهدر ص�ورت تماي�ل به حل دو ش�رح ابتدا يک�ی از ش�رحها را با م�داد حل کرده
اس�ت.
«ش�رح
دارای دو
ي
منتهي
مقصد
آباداني
به
تنها
ن��ه
داده
حل در صفحه 34
و سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
م
بپردازيد.مب��دأ را هم
دومس��رزمين
شرح كه
حلش��ود
و سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به نمي
ن
اكنون
هم
او
گفته
به
كند.
مي
خش��ك
عادي15 14 13 12
جدول 11
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ويژه 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
جدول 2
1
جدول عادي
جدول ويژه
هر
براساس برآوردهاي جهاني هزينه هر
1
افقي:
افقي:
 1افقي:
افقي:
متر مكع��ب آب انتقالي بين حوزهاي
ي
 -1رودخانهاي در  30كيلومتري
 -1برنامه كودك – بينظم و آشفته
 -1 2رودخانهاي در  30كيلومتري
 -1برنامه كودك – بينظم و آشفته
2
2/1تا  2/8دالر است ،آن هم در زماني
ي
ش��مال ش��رق تهران – پايتخت
 -2در آن م��كان – آغ��از – موجود
ش��مال ش��رق تهران – پايتخت
 -2در آن م��كان – آغ��از – موجود
نيس��ت
قرار
داده،
نش��ان
تجربه
ك��ه
ت
3
سوماتراي جنوبي
خيالي ترسناك
 3سوماتراي جنوبي
خيالي ترسناك
جواب بدهد .او ميگويد براي همين
ن
4
 -2آفت درخت – پليس قديم –
 -3هر مادهاي كه جريان الكتريسيته
 -2 4آفت درخت – پليس قديم –
 -3هر مادهاي كه جريان الكتريسيته
اس��ت كه اساس��اً طرحه��اي انتقال
ل
زخم آب كشيده
را ب��ه خوب��ي از خود عب��ور دهد –
 5زخم آب كشيده
را ب��ه خوب��ي از خود عب��ور دهد –
5
براي توسعه بخش كشاورزي توجيه
يه
 -3تيم فوتبال همدان – شادماني
نوع��ي ب��ازي – جاي��گاه مرش��د در
نوع��ي ب��ازي – جاي��گاه مرش��د در
 -3تيم فوتبال همدان – شادماني
اقتصادي ندارند.
6
6
– شهری در استان يزد
گود زورخانه
گود زورخانه
– شهری در استان يزد
كشت برنج متوقف شود
 -4اي��ن پارك ملي نزديك دامنه
 -4ني توخالي – همان بس است –
 -4ني توخالي – همان بس است –
 -4 7اي��ن پارك ملي نزديك دامنه
7
مس��أله ديگري هم وجود دارد .در
در
در مرز دو استان
زايندهازرود
حاشيه
بختياری
جنوب غربي دماوند واقع شده –
خانه ييالقي زيبا – امر از بودن
بودن
زيبا – امر
ييالقي
فهانی و خانه
 8جنوب غربي دماوند واقع شده –
8
از
بيش
نوربخش
گفت��ه
به
كه
حال��ي
از
بکشاند
جدی
چالش
به
است
دامداری
و
کشاورزی
که
سبكي در موسيقي غربي – يكي
 -5يك لحظه – نوعي گل خوش��بو
 -5يك لحظه – نوعي گل خوش��بو
سبكي در موسيقي غربي – يكي
و
كش��اورزي
ه��اي
زمين
درص��د
85
9
و
9
از زيباتري��ن ش��هرهاي اي��ران –
– آماده
– آماده
از زيباتري��ن ش��هرهاي اي��ران –
گویند
می
با
بختي��اري
و
چهارمح��ال
ه��اي
باغ
چالش
به
را
اس��تان
از
بخش
اي��ن
در
با
سرآغاز گفت و شنود تلفني
كربال
آزاده
–
قابله
–
كردن
روانه
-6
 -6روانه كردن – قابله – آزاده كربال
10سرآغاز گفت و شنود تلفني
10
عمل آمده
«وسعت –زمينهاي سيس��تم قطرهاي آبياري ميشوند اما
جدي مي
ما
 -5اص��ل – انگش��ت گواه��ي –
كش��اند:محاكم��ه
چش��م –
 -7ب��االي
 -7ب��االي چش��م – محاكم��ه –  -511اص��ل – انگش��ت گواه��ي –
زير كشت اين منطقه  30هزار 11
ازس�اخت
هكتار اصفهان تاكنون بخش بسيار زيادي از
بخشنده
مفرد حواس
كل كمبودمفرد حواس
بخشنده
باعث 12
نابودي آب كارون و زايندهرود را به سرزمين
 -6لذيذ – متين – نفس بلند
انتقال –همجدا –
ايناروپايي
كههاي
اس��تزبان
لننخواهد -8م��ادر
 -8م��ادر زبانهاي اروپايي – جدا –  -612لذيذ – متين – نفس بلند
مهاجرت خود انتقال داده و نزديك به 20هزار
ب��ه
هم
و
ش��د
خواهد
آنه��ا
 -7همان آسياب است – مارمولك
آبگير
ارمدیریتآبگير
 -713همان آسياب است – مارمولك
13
– ضمير بيگانه
 -9ب��اران ك��م – ضدديگ��ري –
منطقه خواهد هكت��ار زمين زيركش��ت برن��ج دارد.
كش��اورزان و– باغداران
ضدديگ��ري –
د.گاه واقع -9ب��اران ك��م
– ضمير بيگانه
14
 -8بروش��ور – از گلها – طرز و
جمع رئيس
 14نوربخش تون��ل گالب را طرحي غير
انجاميد».
يس�ت وجمع رئيس
 -8بروش��ور – از گلها – طرز و
ير
قاعده
اصفهان 15
–
س��از
زين
–
آبك��ي
غ��ذاي
-10
 -10غ��ذاي آبك��ي – زين س��از – 15قاعده
مجوزهاي زيست
بدون
و
كارشناسي
باالتر
شرب
آب
سرانه
ت
رود
اینده
7 mcx
 -9افزون��ي – مرك��ز تايلن��د –
برادر دروغين كمبوجيه
كمبوجيه
دروغين
 -9افزون��ي – مرك��ز تايلن��د –
همه كشور
راهاخشكبرادر از
محيطي ميداند كه زندگي ميليونها
 -11مطالعه اجمالي – گازي بيرنگ و آتشزا – عيد جدولي
گذرنامه
جدوليرا در منطق��ه تهديد ميكند .گذرنامه
توجي��هزا – عيد
رنگ و آتش
گازي بي
ش�تغال را -11مطالعه اجمالي
گوي��د:
نوربخ��ش– مي
انس��ان
د.
مراحلدرزراعت –
انتقال– مگرب��ه گفت��ه او تون��ل گالب دو كه در -12 -10
 -10بزرگ – تيم فوتبالي در كنفدراسيون آفريقا – يار ويس
ل
نداري––يارمگرويس
حرفآفريقا
كنفدراسيون
قرمزتيم– ازفوتبالي
بزرگ –
براي نداري
يزدحرف
زراعت –
مس��ئوالنمراحل
در آنك�ه -12قرمز – از
اصفهان و
انگيز – يكدنده
كننده–و دل
كالنشهر جلب
راه وسيع –
يكدنده گلوگاه زاين��دهرود در ح��ال حفاري -13 -11
 -11فالني – كالنشهر پرجمعيت – مذكر
مذكر
پرجمعيت
فالني –
كارون،دلانگيز
جلبوكننده و
آبوسيع –
يبيش از -13راه
تأمي��ن– آب
زاين��دهرود
جغدها – وسيله آرايش مژه – پارچه كم عرض
ويروس
كشندهترين
يكي از
انتق��ال آبي به مراتب -14 -12
 -12تزوير – اهل هند – دختر – جغد
دختر –
اهل هند –
تزوير –
تواناييكم عرض
اس��ت ،پارچه
درحاليآرايش مژه –
اين– وسيله
ويروسها
كشندهترين
س�تقيم و -14يكي
است.
استان
شربازاين دو
rating
)0.61
Puzzle
42
(Hard,
difficulty
بrating 0.
 difficultyتابستاني
طنز عبيد زاكاني – ماه
انتقادي و
معروف
قصيده
-15
 -13 Puzzle 41 (Hard,كال – ماه نو – تباهيها
تابستانيآب دهي زايندهرود را دارد -13 .كال – ماه نو – تباهيها
زاكاني – ماه
انتقادي وآبطنز
معروف
عبيد200
شرب
هم اينك
قصيده كه
د.مستقيم -15اس��ت
بيش��تر از
 -14قراول – عندليب – برنامهاي رايانهاي
ل صنایع روستاي استان چهارمحال و بختياري او هشدار ميدهد كه مسئوالن همين  -14قراول – عندليب – برنامهاي رايانهاي
انمصرف
 -15اثر فيليپ مسينجر انگليسي – هواپيماي بيموتور
عمودي:
مسينجر انگليسي – هواپيماي بيموتور
آن را متوقف كنند كه  -15اثر فيليپ
عمودي:
نكهآب چند ب��ا
همراه باتونل
تانكر تأمين ميش��ود .آن طور كه امروز ساخت
Easyب��ا آن عنصرهايي از
Sudokuهمراه
خيابان كه
 -1ي��ك جش��ن يا به عبارت��ي رژه همگاني در
عنصرهايي از
ديرهمراه
فردا كه
آبدر خيابان
همگاني
عبارت��ي رژه
جش��ن يا
 -1ي��ك
Puzzles 1
مص��رف
ه��مبهميگويد
خاكپ��ور
ساخت تونل
آنازتوقف
ب��ا او
اس��ت.
عنصرهایی
ل
عمودي:
عمودي:بازي و رقصهاي خياباني است – يكپارچگي
سيرك
است –
اصفهانخياباني
رقصهاي
سيركبازي
ميانگين
دوبراب��ر
ش��ربو در
يكپارچگيرا براس��اس اصل  50قانون اساس��ي
ي
 -1استاني در قرقيزستان – سياستمدار اتريشي
باريدن – گل هميشه بهار
قرقيزستان – اسم مصدر
اشرف مخلوقات
-2 -1
سياستمدارازاتريشي
استاني در
هميشه بهار
مصرف گل
سرانهباريدن –
مصدر از
مخلوقات«– اسم
 -2اشرف
ميانگين
است:
كشور
طبيعي،
هاي
ارزش
از
پاس��داري
براي
ي،
خدشهدار 1 4 2
9
 -2از استانهاي كشور – خوان طعام – رسم مغولي
مغولي–
رسم 5كشور
نظامي– يك
هايعرب
مردان
 -2از -3
نيروهايطعام
كشور– – خوان
استان
مكع��ب – خدشهدار
مت��ريك كشور
نظامي
نيروهاي
كش��ور–
مردان عرب
-3
1
160
بي��ن
آب
ملي
هاي
س��رمايه
و
محيطي
زيس��ت
7
4
8 9
ي
 -3بيباك و دلير – دنيا – دوستان
عضو باالنشين2 –4ميوه باب گلو!
ادعا –
ملكي –
ضمير
 -3بي-4
دوستان
دنيا –
دلير –
باك و
باالنشين
در – عضو
اس��ت –اماادعا
ضمير ملكي
8
5
ميزان–آب
اصفه��ان
د استان -4آب
گلو!هاي آينده ضروري ميداند.
ميوه بابنسل
 -4گرو – ضدپياده – حرف نفي – عدد ترتيبي
گندم
–
نبي(ع)
ابراهيم
عصر
ظالم
پادشاه
–
آهنگ
و
نغمه
-5
 -4گرو – ضدپياده – حرف نفي – عدد ترتيبي
بخش نبي(ع) – گندم
آمارابراهيم
براس��اسعصر
مصرفيپادشاه ظالم
ش��ربآهنگ –
گفته او -5نغمه و
2
4 8
ن
3
1 2 6
 -5حاجت – گناه بزرگ – تنبل
آموزد – چپاول
گناهعينك
سايه –
نوربخ��ش روي كش��ت جايگزين -6 -5
نميتنبل
بزرگ –
حاجت –
 -6سايه – عينك نميآموزد – چپاول
شدن اين آب و فاضالب  340متر مکعب آب بر تأكيد ميكند و كشت بادام را با برنج
8
7 2 9 4 1
ج
سبيل
–
ترمومتر
–
عريان
-7
 -6بله روسي – ظرف آبخوري سرگشاد – مشترك روزنامه
 -7عريان – ترمومتر – سبيل
روزنامه
 -6بله روسي – ظرف آبخوري سرگشاد – مشترك
5
2
6
ار
ت خانوار ثانيه اس��ت ،يعني تقريباً دوبرابر .اين مقايس��ه ميكند و ميگويد :كش��ت
هنري
كارگاه
–
بيمار
خوراك
–
سابق
روسيه
-8
 -7نژاد و تيره – از شاخههاي روانشناسي – معشوق
 -8روسيه سابق – خوراك بيمار – كارگاه هنري
 -7نژاد و تيره – از شاخههاي روانشناسي –
2 8
معشوق9 4
1
شود
مي
مديرعامل
اميني»
«هاشم
را
مس��أله
آب
به
بادام
ه��اي
باغ
چهاربرابر
برن��ج
ب
كلفت 7 9
1
– 8 5
نگهباني ،ديدهباني 3
صداي
توضيح– كالم
 -8عضو پا – تميز – پياپي بودن
 -9واژه توضيح كالم – نگهباني ،ديدهباني – صداي كلفت
پياپي–بودن
 -9پاواژه– تميز
 -8عضو
فاضالب
اصفهانبيكاره نياز دارد .از س��وي ديگر ميزان درآمد
د
بيكاره
هسته اوليه
عدد معيار
قرقرهكربن –
خالص–ترين
 -9ميوه بهشتي – قرقره كوچك – هسته اصلي چيزي
استان اوليه –
عدد معيار
آب وكربن –
شركتترين
ران و بن -10خالص
اصلي–چيزي
كوچك –
-10بهشتي
 -9ميوه
ع
مهممي
تأكيد
ش يزد را -11هم
كند–كهعلت،مصرف س��رانه يك هكتار باغ بادام چهار برابر ارزش
 -11انتها – مهم بودن – علت،
 -10پرن��ده زيبا – چاقو –
بودن
–
انتها
–
چاقو
–
زيبا
پرن��ده
-10
جدول عادی 1
5حل 9 4 7
5523
شماره
ويژه
جدول
حل
5523
شماره
5523
شماره
ويژه
جدول
حل
5523
شماره
عادی
جدول
حل
هارمحال
تعريف
ميانگين
از
باالتر
اصفهان
در
آب
دارد.
را
شاليزار
هكتار
يك
اقتصادي
برهان
رنج
2
 2رنج 5 7 3 1
برهان
15 14 13 12 11 10 9 84 7 6 55 34 1 3 2 8 1
تصديقالبته آمار او با
كشور– است؛
براي
نآبترين -12شده
همچني��ن
کارشناس��ان محل��ی
 -11 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ضمي��ر وزني – خنده
تصديق15 14 13 12 11
– 10 9
رامين 8
معشوقه 7 6
5 4 3-12
2 1
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
رامين
معشوقه
خنده
–
وزني
ضمي��ر
-11
1
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ترامپ در خنستین سخنرانی سازمان ملل:
رژیم ایران بیشتر از همه از مردم خود میترسد

شایسته الهامی (مونترال)
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دونالد ترامپ روز سه شنبه  ۲۷به جــای خرج کــردن ثروت بدترین توافق یــک طرفهای
شهریور،در نخستین سخنرانی کشــور برای مردم ،مــردم را اســت که آمریکا تاکنون امضا
خــود در نشســت عمومــی قربانی میکنند و پولها را روانه کرده است .این توافق هسته ای
ســازمان ملل ،از جکله درباره حماس و حزبالله می کنند تا باعث شرمندگی آمریکا است.
رفتار حکومت ایــران و توافق به کشورهایدیگر حمله کنند • .از دولــت و رژیم ایران می
هستهای با ایران سخن گفت .ثروت ایران متعلــق به مردم خواهیــم که دنبــال مرگ و
«ترامپ :آمریکا قدرت
ترامپ گفت:
است اما االن صرف تروریستها خشونت نرود .دولت ایران باید
و صبر زیادی دارد .او
حمایت از تروریسم را متوقف
• حکومت ایران ،یک کشور به در سوریه و یمن میشود.
از خــود و متحدانش
لحاظ تاریخی غنی و ثروتمند • ایران کشــوری اســت که کند.
دفاع میکند .ما انتخاب
را به کشوری یاغی با اقتصادی فرهنــگ غنــی دارد و مردم • مــا نمیتوانیم اجازه بدهیم
دیگری غیر از نابودی
نحیف بدل کرده است؛ کشوری ایران می خواهند به ریشه های کشــوری که مرگ بر آمریکا
کره شمالی نداریم!!»
که اکنون صــادرات آن فقط اصیل خود بازگردند ،روزهایی میگوید ،میخواهد اسرائیل را
 نویسنده :این کلماتخشونت و خونریزی شده است .که شاد و رو به پیشرفت باشند .محو کند و دشمن متحدان ما
توسط کســی نوشته شده
• حکومت ایران ســرمایه این • از دولــت ایران می خواهیم است ،به سالح اتمی دسترسی
که از نتیجه آن کام ً
ال بیخبر
کشور را خرج گروههایی مانند که به حقوق مردم خود احترام داشته باشد.
است .تعجب من در اینست
حزباللــه و حماس میکنند .بگــذارد و مردم ایران به دنبال • آمریــکا نمیتوانــد اجازه
ژاپن
که مردم کره جنوبی و
دهــد این رژیــم جنایتکار به
ایــن در حالی اســت که این تغییرهستند.
چه عکــس العملی نشــان
ثروت متعلق به مــردم ایران • همین تــرس رژیم ایران از فعالیتهــای بیثبات کننده
خواهنــد داد .منظور من رژیم
اســت که در ســوریه و یمن مردم باعث شده که آنها مقابل خود در منطقه ادامه دهد و بر
عروسکی سئول و توکیو نیست.
دسترسی مردم به اینترنت را توان موشکی خود بیفزاید.
هزینه میشود.
آیا مردم آنرا باد هوا تصور میکنند
• رهبران ایران یکدیکتاتوری بگیرند .معترضان و ناراضیان را
•
یا خواهند ترسید .شرط می بندم
در پشــت پوشش دموکراسی به زندان بیاندازند.
که مثل گذشته خواهد بود .ولی
را به نمایش گذاشــتهاند .آنها • توافق هســتهای بــا ایران،
بطور روشــن میگویم که آمریکا
میخواهد ،کره شمالی را نابود کند.
در گذشــته این کار را کرده و به
آسانی امروز هم میکند .ولی این
به معنی پیروزی در جنگ نیست.
مشاور امالک در مونتریال
تنها زمانی میتواند برنده بشود که
به آن کشــور از طریق شمال کره
 ارزیابی رایگان از خانه شما
جنوبی تجاوز کند .با نابودی کره
 کمک به تهیه وام مسکن با کمترین بهره
شمالی برای حمایت از ژاپن و کره
 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه
جنوبی آیا مردم این دو کشــور از
 پرداخت هزینه محضر تا 1300دالر
آمریکا تشکر خواهند کرد؟
بعید می دانم.

چه کسی مخاطب مزخرفات این
سخنرانیاست؟!

ســخنرانی یــا بــه تعبیــری
«عربده کشی» ترامپ در سازمان
ملل (محلی کــه باید برای ایجاد
صلح تصمیم گرفــت نه جنگ)
دل خیلی از صلح طلبان را به درد
آورد.
بیســت و یکم سپتامبر مقاله ای
از نویســنده ای با نام The Saker
در سایتی با همین نام و با عنوان
Listening to The Donald at
 UNچاپ شــده بود که ترجمه
بخش هائی از آنرادر زیر میخوانید.
نویســنده :بخاطر دریافت ایمیل
هــای عصبانی ،از نطــق ترامپ
مجبور شدم آنرا تماشا کنم .واقعاَ
دردآور بــود .ولی بخش هائی هم
میتواند جالب باشد.
•

«ترامــپ :ما  700میلیــارد دالر
برای دفاع و نیروی نظامی صرف
میکنیم .بزودی نیروی نظامی ما از
قویترین ها خواهد بود»
 نویســنده  :این جملــه کوتاهکلیدی اســت برای باز کردن این
واقعیــت که چرا نیــروی نظامی
آمریکا برای کشتار عده زیادی از
مردم خوبست ولی برای پیروزی
در جنــگ فوق العــاده بد .مثل
بیشتر آمریکائی ها ،ترامپ در این
خیاالت فریبنده غرق است که با
صرف پول بیشتر میتوان بهترین
نیروی نظامی را داشــت .ولی این
اشتباه است اگرصرف بیشتر پول،
کلید شایستگی نیروی نظامی بود،
این نیرو باید تمام سیاره را تا حاال
تســخیر کرده بود .در واقعیت از
جنگ آرام بــه این طرف پیروزی
معنی داری نداشته است.
ترامپ خــود را با افــرادی مانند
وزیــر دفاعــش («)»Mad Dog
محصور کرده که در ایجاد جنگ
متخصص هستند .تاریخ به او مثل
اسالفش چیزی یاد نداده است .او
فکر میکند باید پول را به مجتمع
صنعتی نظامی بریزد تا آنها جنگ
را آمــاده کنند .بی پــرده بگویم
ایــن خبر خوبی اســت .بگذارید
آمریکائی ها با خرج در این راه به
ورشکستگیکشیدهبشوند.بگذارید
آنها فکر کنند این تفکر جادوئی
برای آنها پیروزی خواهد آورد .من
با افراد زیادی که تحصیالت باال و
یا تجربیات نظامیداشتند ،مالقات
کردم .آنها میگویند ،پول پیروزی

نمیاورد ،بلکه باعث فساد خواهد
شد .برای همین هم هیچکدام آنها
از سطح سرهنگی باالتر نرفته اند.

•

«ترامپ :آمریکا برای ارزشــهای
منشور سازمان ملل بیشتر از حرف
عمل میکند .شــهروندان ما برای
دفــاع از آزادی های خود و آزادی
ملت هائی که نماینده هایشان در
این ســالن حاضر هستند ،بهای
باالئــی پرداخته اند .فــداکاری و
وقف آمریکا در میدان جنگ اندازه
گرفته میشــود ،زمانیکه مردان و
زنان جوان در کنار متحدان خود
میجنگند .از سواحل اروپا گرفته تا
صحرای خاورمیانه و جنگل های
آســیا ،این یک اعتبار ابدی برای
شخصیت آمریکائیان است .حتی
زمانیکه ما و متحدان ما جنگ را
پایان دادیم ،نخواستیم راه زندگی
خــود را به آنها تحمیل کرده و در
خاک آنها بمانیم».
 نویسنده :سئوال اینست که چهکسی مخاطب این مزخرفات این
سخنرانی است؟
آیا کسی آنها را باور میکند؟
اگر مخاطبان او بچه های مدرسه
بودنــد ،بله ولی چه کســی فکر
میکند که بچه های مدرســه به
نطق ســازمان ملل گوش بدهند.
شــاید بشود گفت که افراد با سن
باال هم این حرفها را باور کنند .ولی
آنها بعداًسئواالت بیشتری خواهند
داشت .پس چرا باید این حرفها در
صحن سازمان ملل باشد .آیا این
باعث شرمندگی نیست که چنین
مزخرفات با یک ســکوت برخورد
میشــود بجای اینکــه حاضرین
برخیزند و از این همه نوع پرستی
و فداکاری های قهرمانانه تشــکر
کنند  .تنها توضیح من برای این
مهمالتی که در این ســخنرانی
گنجانده شــده ،اینســت که این
نوعی آئین عبادت «وطن پرستانه»
اســت و جمله مبالغه آمیزی که
معنی ندارد و هیچکس آنرا جدی
نمیگیرد .این مرا بیاد اتحاد جماهیر
شوروی می اندازد که در هر بیانیه،
آوردن نقل قولی از لنین اجباری
بود و دیدیم چه شــد .واقعاً باعث
تاســف اســت و مرا می ترساند،
دیدن تشابه در آمریکای  2017با
دهه هشتاد شوروی.
•

Cell.: (514) 971-7407

•

«ترامپ :ماه گذشــته استراتژی
جدیدی برای پیروزیدر افغانستان
اعالم کردم و قوانینی را در مقابل
جنگ با طالبان و سایر گروه های
تروریستی عوض کردم».
 نویســنده :چیزی که ما اینجابعنوان شــواهد غیرقابل انکار می
بینیم ،نبود یک استراتژی و مرد
جنگی واقعی اســت .چرا؟ وقتی
ترامپ از استراتژی برای پیروزی
شرح میدهد یعنی آمریکا سالیان
درازی اســت که استراتژی واقعی
برای پیروزی نداشته است.
برای پرهیز از بحــث طوالنی در
مورد افغانستان ،باید بگویم زمانی
میشود به نتیجه خوبی رسید که
با همه طرفها مذاکره کرد .از جمله
تمام دســته های متعدد افغان،
طالبان ،پاکســتان ،ایران ،حتی
روســیه .و این چیزی نیست که
آمریکا بخواهــد .ولی این واقعیت
است و زمانی که "پیروزی" هدف
است انکار واقعیت عاقالنه نیست.
•

«ترامپ:در سوریه و عراق ماداعش
را کنار زدیم .پیروزی ما در هشت
ماه گذشــته زیاد بود .رفتار رژیم
جنایتکار اسد و استفاده او از سالح
شــیمیائی برعلیه حتی کودکان
همه انسانها را شوکه کرد».
 نویسنده :زمانی که این کلماترا از ترامپ میشــنوم احســاس
شرمندگی میکنم .رقت انگیز است
که کســی ادعای موفقیت بکند،
زمانی که این پیروزی مال سوریها،
روسها و ایرانی هاست .حزب الله

Kazem Partow Tehrani
Registered Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی
بود کهدر مقابل وهابی هایدیوانه،
داعش ،النصره ،به پیروزی رسید.
مخصوصاً که آخری مخلوق خالص
سیا بود ،آمریکا با کمک های مادی
و تعلیمات نظامی و دادن ســاح
هیوالی وهابی را خلق کرد.
•

«ترامپ:مسئلهونزوئالسوسیالیسم
نیســت .از شوروی ،کوبا تا ونزوئال
هر جا که سوسیالسیم یا کمونیسم
بــوده با درد و ویرانی و شکســت
همراه بود».
 نویسنده :از کی تا حاال ترامپ درعلوم سیاسی و تاریخدنیا متخصص
بــوده؟ او فکر میکند برای بچه ها
درس میدهد  .بعــاوه با مفهوم
سوسیالیسم قرن بیستم موافقم که
فاجعه بوده ولی سوسیالیسم قرن
ال فرق میکند .مخصوصاً
 21کام ً
که سرمایه داری زمان حال ثابت
کرد که برای تمام کره زمین فاجعه
آمیز بوده.
من حتی نمیخواهم حرفهای بی
معنی ترامپ را در مورد ایران مورد
بحث قرار بدهم .ولی به این قسمت
توجه کنید.
•

«ترامــپ :ما نباید کســانی را که
برعلیه شیطان جنگیدند فراموش
کنیم .همچنین بخاطر دوســت
داشتن ملتشــان .میهن پرستی
لهستانی ها باعث نجات لهستان،
فرانسوی ها باعث نجات فرانسه و
انگلیسی ها باعث نجات انگلیس
شد».
 نویســنده :انعــکاس مزخرفاتترامپ و اینکه لهستان حاال جزو
غرب اســت و باعث از بین بردن
هیتلر و نجات دنیا شــده ،کام ً
ال
بی معنی اســت .واقعیت اینست
که نازی ها توسط شوروی منهدم
شــدند و آمریکا و بقیه کشورها
شاید بیست درصد موثر بودند .این
نشان ضعف آمریکائی هائی است
که از پیروزی دیگران از خود تشکر
میکنند.دنیا آنرا باور نکرده و جدی
نمی گیرد.
در دهه هشــتاد شــوروی ها در
مقابل چنین تبلیغاتی بودند .کسی
اهمیت نمیداد که دیگری چه فکر
میکند ،تا زمانی که وانمود کند این
تبلیغات را باور کرده است.
نتیجه گیری نویسنده مقاله:

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

برداشت من از این نطق ،احساس
آســودگی در بقیه کشــورهای
دنیا بــود و نوعی نگرانی در داخل
آمریکا .زمانی که نئوکان ها ترامپ
را ســرنگون کننــد و در صحبت
هایشــان از او بعنوان " "Bitchنام
ببرند ،سیاســت خارجی آمریکا
به حالت ایســت واقعی در میاید.
ممکن است زیاد حرف بزنند ولی
کاری نخواهند کرد .این ضعف یا
فلج مایه آرامش کشــورهای دنیا
خواهــد بود چــون فرصت انجام
کارهای خود را خواهند داشت.
(هــر چند که مســائل خیلی بد
بنظر میاید ولی در صورت هیالری
رئیس جمهور اوضاع بمراتب بدتر
میشد ).قدم به قدم آمریکا بطرف
جنگ داخلی پیش میرود .ترامپ
انرژی خود را روی کوبیدن سیاست
های اوباما متمرکز خواهد کرد و
نئوکانها بطرف اســتیضاح ترامپ
پیش خواهند رفت و حتی ماشه
جنگ داخلی را خواهند کشــید.
برای خیلی از ما روزهای سختی
خواهد گذشت.
•
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نگــاه...

آزادی ،ضرورت انسان ماندن
کورش عرفانی

آزادی امری طبیعی برای انســان
اســت ،اما به طــور مصنوعی از
انسان سلب شــده است .در نبود
آزادی انسان ناقص می ماند و سیر
تکاملی او با مانع روبرو می شود.
برداشت انســان ها از آزادی البته
متفاوت است .حتی مستبدترین
حکومت ها نیز مردم تحت سلطه
ی خود را آزاد معرفی می کنند .اما
در ورای تعابیر و تعاریف متفاوت،
آیا شــاخص هایی وجود دارد که
بتواند انســان آزاد را انسان
محــروم از آزادی تفکیــک
کند؟
اگــر بلی ،این شــاخص ها
چیست؟
نوشتار زیر به این موضوع می
پردازد.
•
تعریف آزادی

اعمال می کند .به عبارت دیگر ،در
محدودیت های ضروری انسان ها
برای رعایت منافع همگانی و تامین
آزادی مشترک یک سری چارچوب
و خط قرمز ترسیم می کنند؛ امادر
محدودیت های کاذب ،عده ای با
سوء اســتفاده از قدرت و در واقع
برای حفظ موقعیت برتر خویش،
آزادی اکثریت را خط کشی کرده
و مردمان را در قفس های آشکار و
پنهان نگه می دارند.
سیر تکامل تاریخ بشر روند افزایش
و کاهش محدودیت
هــای ضــروری و
محدودیــت های
کاذب بوده اســت.
تمامــی قیــام ها
و انقــاب هــای
بشری از زمان قیام
اســپارتاکوس و بردگان ُرم تا به
مقاومت زندانیان سیاسی امروز در
ایران ،داســتان تالش پرهزینه ی
بشر برای زدودن محدودیت های
کاذبی بــوده که صاحبان قدرت و
ثروت بر دست و پای اکثریت مردم
بسته اند.
بایــد دانســت کــه در حالی که
محدودیت های ضروری ســبب
تامین و تضمین آزادی می شوند،
محدودیت هــای کاذب موجب
کاهــش و مرگ آزادی هســتند.
محدودیــت های کاذب انســان
ها را از رشــد انسانی و توسعه ی
استعدادهایشــان باز می دارند و
آنها را به افرادی سرخورده و روان
پریش تبدیل می کنند .انســان
غیر آزاد توان شکوفا شدن ندارد و
فردی که شکوفا نشود ،در حسرت
و افسوس می میرد .شکوفایی حق
طبیعی انسان است و نبود آزادی
او را از این حق محروم می سازد.
به همین خاطر نبرد برای کسب
آزادی نه سیاسی است نه چیزی
شــبیه آن ،یک وظیفه ی انسانی
است :تالشــی برای برخورداری از
حق طبیعی شکوفایی بشر.
•

بــرای درک آزادی بایــد تعریف
مشــخصی از آن داشــت .آزادی
نبود محدودیت برای اندیشــیدن
و عمــل کردن اســت .این البته
تعریفی اســت تجریدی و نظری.
در عمل ،نبود محدودیت ناممکن
است .اما تعریف پدیده از شرایط
پدیده متفاوت است .ما نخست می
بایست ذات آزادی را در چارچوب
تعریــف آن دریابیم تــا بتوانیم
واقعیت آن را بهتــر درک کنیم.
پس ،هر انسانی باید قادر باشد که
در گام نخست ،آزادی را به صورت
نبود هیچ گونه محدودیتی در نظر
گیرد .در گام دوم می رسیم به این
که زندگی جمعی انسان هادر کنار
هم ،زاینده ی برخی از محدودیت
ها می شود .این محدودیت های
بدیهی قابل تصور و حتی در شکل
معقول خود قابل پذیرش اســت.
مشکل از زمانی زاده می شود که
این محدودیت ها شــروع به رشد
مصنوعی می کننــد و به جایی
می رســند که آزادی انسان ها به
حداقل غیر قابل قبول می رســد.
حداقلی غیر منطقی و غیرسازنده.
•
آزادی و آگاهی
آگاهی از ضرورت آزادی برای انسان
آزادی و محدودیت های آن
محدودیت هایی که در جامعه بر زیستن هریک از ما را دعوت می
آزادی مترتب می شود را می توان کند که در ورای باور سیاسی خود،
در مســیر حفظ انسانیت خویش
پس به دو بخش تقسیم کرد:
محدودیــت هــای ضــروری و کوشا باشــیم .هر آن کس که در
نبرد برای آزادی شرکت می کند،
محدودیت های کاذب.
محدودیت هــای ضروری آنهایی در واقع در تالش است تا بشریت را
هســتند که برای برخــورداری به سوی رشد و تکامل یاری دهد؛
متساوی همگان از آزادیدر جامعه به همــان ترتیب که آنها که برای
مورد نیاز اســت .معیــار معروف کسب و استقرار آزادی تالش نمی
«آزادی هرکس تا آن جاست که کنند سهمیدر شکوفایی انسان ها
بــه آزادی دیگری لطمه نزند» ،از و اعتالی بشریت برای خود قائل
نیستن .د
این منطق برخاسته است.
این نوع از محدودیت ها عقالنی ،شــرکت در نبرد و مبــارزه برای
منطقی و داوطلبانه است و افراد با آزادی امری نیست که با تحریک
آگاهی و اراده نسبت به آنها گردن احساســات یا فشار و اجبار بتواند
می نهنــد .امــا محدودیت های توام باشد .این مبارزه ای است که
کاذب آنهایی اســت که بخشی از باید ،برعکس ،از آگاهی و درک و
جامعه برای گسترش آزادی خود اراده ی فرد سرچشمه گیرد .زیرا
نسبت به سایر بخش های جامعه در غیر این صورت اصالت ندارد ،نه

ماندگار است و نه ارزشمند.
آزادی برای آزادگان اســت و آزاده
فردی اســت که نمی تواند بدون
آزادی زندگی کند .آنها که آزادی
را آرزومندند ولی برای کسب آن
تالش نمی کنند را نمی توان آزاده
نامید ،زیرا آنها ضرورت برخورداری
از آزادی را برای پاسداشت انسانیت
خویش درک نکــرده اند .این در
حالیست که برای انسان آزاده تصور
این که بتواند بدون آزادی عمر را
به پایان برد ناممکن است .آن قدر
ناممکن است که حاضر است در
مسیر مبارزه ی آزادیخواهانه اش
هر ســختی و فداکاری را به جان
بخرد ،اما در بردگی عمر نگذراند.
انسان آزاده زنده بودن توام با آزادی
را «زندگی» می نامد و انسان غیر
آزاده ،زنده بودن را به دروغ و برای
دلخوشی و خود فریبی« ،زندگی»
می نامد.

نتیجهگیری
بر اســاس آن چه گفته شــد در
مــی یابیم که به جــز آنها که در
جهل مرکب و مطلق به ســر می
برند ،محال اســت که ما ایرانیان
در شــرایطی باشــیم که ندانیم
محرومیــت از آزادی تــا چه حد
برای رشد فردی و تکامل اجتماعی
مان مضر و مخرب اســت .اما اگر
می پرســید پس چرا با وجود آن
که می دانیم به طور گســترده و
پرشمار برای کســب آزادی اقدام
نمی کنیم ،پاسخ آن روشن است:
زیــرا که عادت مــی کنیم بدون
اهمیت دادن به شکوفایی انسانی
خود عمر را به پایان بریم و بمیریم.
عادت می کنیم که زنده باشیم نه
این که زندگــی کنیم .آری ،برای
میلیون ها ایرانی ،زنده بودن جای
زندگی را گرفته است .اما نه به طور
جبری- ،که جبــر هرگز در مورد
موجود انسانی به طور مطلق مطرح
نیست -بلکه به صورت انتخابی و
ارادی .میلیــون ها ایرانی انتخاب
کرده انــد که بــدون آزادی و به
عنوان انسان هایی ناقص و محروم
از حق رشد زیست کنند تا بمیرند.
این واقعیت تلخی است که نمی
توان انکار کرد ،اما وجود و حضور
این واقعیت تاسف بار نباید سبب
شود که ما به سهم خود ،به درک و
آگاهی فردی خویش پشت کرده و
در تالش و نبرد برای کسب آزادی
شرکت نکنیم .هر کس باید برای
خود تعیین تکلیف کند.
انســان یا آزاد زندگی می کند و
انسان است و یا به آزادی پشت می
کند و از انسان بودن خویش استعفا
می دهد.
انتخاب با ماست.
---------------------------کــورش عرفانی :دکتــر جامعه
شناسی؛ عضو حزب ایران آباد.
برنامه های تلویزیونی:
www.didgah.tv
korosherfani@yahoo.com
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س یادبود

بدینوسیله
به اطالع دوستان و آشنایان محترم می رسانیم که
مجلس یادبودی به مناسبت
در گذشت مادر و مادر بزرگ عزیزمان

خامن فاطمه رضایی (حجازی)
در تاریخ هشتم اکتبر 2017
از ساعت  16الی 19
------------در محل مرکز فرهنگی سینا
واقع در  6528خیابان سن ژاک غربی
برگزار خواهد شد.
حضور شما عزیزان موجب تسلی خاطر ما
خواهد شد

محمود  ،حمید ،نیما ،مهرداد،
نگار و آیدا حجازی

از کارتان استعفا دهید!...

>> ادامه از صفحه26 :

از دست بدهید ،به هر دلیلی چه
•
بخاطردروغگویی یا وعدههای الکی
منیتوانید خودتان را تا سال
آینده در آن محل جتسم کنید
او ،کار کردن در آن محیط برایتان
متخصصین اعتقاد دارند که برای بسیار سخت خواهد شد.
پیدا کردن یک کار جدید و بهتر •
از کار قبلی به طور متوسط به یک دچار خستگی مفرط هستید
سال زمان نیاز اســت .به همین کار کــردن برای همــه میتواند
دلیل آنها توصیه میکنند که یک خســتهکننده باشــد و همه ما
ســال قبل از بیرون آمدن از کار هرازگاهیدچار خستگی میشویم
قبلی خودتان را در شــرکتی که ولی اگــر زندگیتان یک وضعیت
دوست دارید باشــید و کاری که مزمن از استرس و خستگی مفرط
دوســت دارید انجام دهید تجسم بخاطر کارتان است ،احتماالً وقت
کنید .اگر چیزی که تجسم کردید بیرون آمدن از آن است.
هیچ شباهتی با وضعیت کنونیتان خســتگی فیزیکی ،احساســی و
نداشت ،شــروع به جستجو برای ذهنی ناشی از کار خود را به طرق
مختلف نشان میدهد ،از اضافهوزن
یک کار جدید کنید.
یا کمبودوزن شــدید و بیخوابی
•
گرفته تا ناراحت شدن بخاطر هر
مسائل اعتمادی جدی دارید
اگــر چون فکــر میکنید رئيس موضــوع کوچکی که در محلکار
یا شــرکتتان درگیر فعالیتهای اتفاق میافتد .اســترس ،ترس و
غیرقانونی هستند ،به آنها اعتماد فقدان اشتیاق به کار انرژی شما را
ندارید ،وقتش اســت بــه رفتن تحلیل میبرد و بر عملکرد کاری
فکر کنیــد .هیچوقــت نباید در و خالقیت شما تاثیر منفی خواهد
محیطکاری قرار بگیرید که شما داشت.
را مجبور به شرکتدر فعالیتهای •
غیرقانونی کنند کــه میتواند بر از روزهای 2شنبه وحشت دارید
سابقه کاری شما تاثیر منفیداشته همه ما هرازگاهی دچار وحشت از
باشد .و اگر اعتمادتان را به رئیستان روزهای شــنبه میشویم ولی اگر

حتی
فکر کردن درمورد کارتان شما را
سراسر وحشت میکند ،زمان ترک
کارتان است .بااینکه ناراحتی جمعه
شبها بخاطر شــروع یک هفته
کاری جدید مســئلهای طبیعی
اســت ولی یکــی از عالمتهای
خستگی مفرط شما از کارتان این
است که آخرهفتههایتان بیشتر
حکم آزادی از زندان برایتان دارد
و عمیقاً از برگشتن دوباره به سر
کار میترسید.
•

در محلکارتان منیتوانید بلند
بخندید!

بله میدانیم که کار به دلیلی کار
نامیده میشــود ولی در بیشــتر
شغلها ،باید سطحی از راحتی را
داشــته باشید که گاهی بلندبلند
بخندیــد .وقتی ایــن موقعیت را
ندارید ،یک عالمت هشدار است.
برای تصمیمگیری در این زمینه
همیشه به دلتان رجوع کنید .اگر
احســاس میکنید استعفا دادن
و بیرون آمدن از آن کار ،تصمیم
درستی است ،حتی اگر از نامعلومی
وضعیتتان بعد از آن میترســید،
شاید بهتر باشد که به حرف دلتان
گوش کنید.
•
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علمـــی..
آنچه از رییس جمهور آلمان آموختم
محمودسریعالقلم

یک مؤسسه تحقیقاتی خصوصی
آلمانــی ،ترتیــب گفتوگوی
تعدادی اســاتید دانشگاه از ۱۴
کشور با رییس جمهور آلمان را
طی دو هفته گذشته فراهم آورد.
این مالقات چند ساعته ،هم ابعاد
فکری قابل تأملی داشــت و هم
ابعاد خلقی و رفتاری قابل ثبت.
در زیر به برخی از مشاهدات خود
میپردازم.
رییــس جمهــور آلمــان طی
گفتوگو مطرح کرد:

•

طی دو سال و نیم گذشته ،آلمان
یــک میلیــون و چهارصدهزار
نفر سوری ،عراقی و افغانستانی
مهاجر را پذیرفت ه است.
هزینه هر مهاجــر در ماه برای
اســکان ،مواد غذایــی ،بیمه و
آموزش زبان آلمانی ۵۰۰۰ ،یورو
میباشد( .شما خودتان میتوانید
ضرب و تقسیم کنید).
مهاجریــن در کل آلمان پخش
شدهاند و تمام دولتهای محلی
وظیفه دارند تــا هم مهاجرین را
نسبت به فرهنگ و سیستم آلمانی
آگاه کننــد و هم مــردم آلمان را
برای پذیرش اجتماعی و اقتصادی
مهاجرین مسلمان ،آموزشدهند.
این یک پروژه دراز مدت است که
براساس اصل همگرایی مهاجرین
به جامعه و اقتصاد آلمانی طراحی
شده ،ضمن اینکه این گروه عظیم
مســلمان باید حقوق مذهبی و
مدنی خود را نیز داشته باشند.
او گفت:
•

دومین چالش مــا حفظ اتحادیه
اروپاست.
باید همکاریهای خود را با دولت
جدید فرانســه افزایــش دهیم و
به رشــد اقتصادی ،یکپارچگی و
امنیت اتحادیه مساعدت بخشیم.
نظر مهمتر این بود که این خواست
مردم آلمان است و نتیجه انتخابات
فرانسه نیز گواه بر حفظ وحدت و
توسعه اتحادیه اروپاست.
•

چالش سوم این است که چگونه
همانند دوره جنگ ســرد ،برای
ایجاد یک نظم بینالمللی مبتنی
بر قواعــد میان قدرتهای بزرگ،
اروپا و قدرتهای منطقهای تالش
کنیــم .اگر رفتارهــا از قبل قابل
پیشبینینباشندنمیتواندرصدد
ثبات ،رشــد و امنیت باشیم .چه
رفتار ملی و چه رفتار بینالمللی
تابع اســتخراج قواعدی است که
بازیگران به آن پایبند باشند .برای
کاهش تنشهای میان روسیه با
غــرب باید به دنبال تنظیم قواعد
جدید باشیم .مجدداً تأکید شد که
این خواسته مردم آلمان است.
•

چالــش چهــارم حفــظ محیط
زیســت آلمان ،تعطیلی تدریجی
نیروگاههای هستهای و حرکت به
سوی اســتفاده از تکنولوژیهای

اکثریت مطلق در آملان
راستگو هستند بخاطر
آن است که سیستمی
ساختهاند که در آن
دروغ ،کاربرد ندارد.
برتــر بــرای تأمیــن انرژیهای
تجدیدپذیراست.
مجدداً نکته حائز اهمیت اینکه این
خواسته اکثریت مطلق مردم آلمان
است.
طی گفتوگوها مطرح شد که در
هیچ مقطع تاریخی به اندازه
امروز ،آلمان در این حد ،امن،
ثروتمند ،موفق و الگو نبوده
است.
در شــرایطی که اکثر کشورهای
صنعتی،کسریبودجه
قابل توجهــی دارند،
دولت آلمان باید نظام
مالیاتی خود را ترمیم
کنــد و از مردم کمتر
مالیــات بگیرد ،چون
مازاد بودجه دارد و
پول اضافه را باید به مردم برگرداند.
ِ
قدرت آلمان در پارلمان این کشور
متمرکز است و پارلمان نماد تمام
اقشار اجتماعی و فکری از دست
راست گرفته تا چپ میباشد.

طی دو سال و نیم
گذشته ،آملان یک
میلیون و چهارصدهزار
نفر سوری ،عراقی و
افغانستانی مهاجر را
پذیرفت ه است.

تمام تصمیمسازیهای اقتصادی،
اجتماعی ،امنیتــی و نظامی در
پارلمان صورت میپذیرد که مظهر
اراده ملت است .حتی دولت آلمان
حق اعزام نیروی نظامی به خارج

را ندارد و این اقدام نیازمند رأی
اکثریت مطلــق پارلمان آلمان
است.
در البالی مباحث اساتید اقتصاد
و روابــط بینالملــل با رییس
جمهور آلمان گفته شــد که در
هیچ کشور دنیا به اندازه آلمان:
اینقدر مردم بــه دولت ،بخش
خصوصــی و رســانهها اعتماد
ندارند.
ً
این یک وجه تقریبا بینظیر در
مقیاس بینالمللی است.
هر فردی که سمت قبول میکند
مرتب باید بــه پارلمان و حوزه
انتخابیه خود پاسخ بدهد.
حکمرانی فقط انتخابات نیست.
در جلسات منظم هفتگی میان
مــردم و نماینــدگان پارلمان،
شــهروندان مطالبه میکنند و
نمایندگان باید پاسخگو باشند.
این نزدیکترین نمونه قابل تصور
به متون دموکراسی است.
یک استاد دانشــگاه مصری به
این نویســنده چند سال پیش
میگفت:
به عنوان ناظر سازمان ملل به یک
کشور آسیای مرکزی برای حسن
اجرای انتخابات ریاست جمهوری
رفتــم .دو روز قبل از انتخابات به
آنجا رســیدم و متوجه شدم همه
جا جشــن و مهمانی است و مرا
از یک مهمانی به مهمانی دیگری
میبرند .وقتی دلیل جشــنها را
جویا شــدم ،گفتند بــرای آقای
رییس جمهور است .پرسیدم کدام
رییس جمهور؟! گفتند همین که
انتخاب شده! گفتم انتخاباتدو روز
دیگر است!
گفتند :شــما متوجه نیســتید
دموکراســی ما فــرق میکند؛ از
قبل معلوم است چه کسی رییس
جمهور میشود!
طی چند دهه اخیر ،کشــورهای
جهان سوم ،ایده دموکراسی را به
استهزاء گرفتهاند و تبلیغات
و  Propagandaرا جایگزین
شــفافیت و پاســخگویی
کردهاند و هر چند ســال
یکبار نمایش انتخاباتی به
راه میاندازند.
رابرت موگابه ،همچنان پس
از  ۳۰ســال ،در انتخابات ریاست
جمهوریزیمبابوهانتخابمیشود.
دموکراسی جز نمایندگی و تحقق
خواســتههای مردم ،امر دیگری
نیست .قدرت دولت آلمان ناشی
از توانمندیهای بنگاههای تولیدی
و تجاری و بانکی آلمانی اســت.
دولت آلمان نه کاســب است و نه
مسئولیت اشــتغال را دارد ،بلکه
تنظیمکننده روابط معقول میان
مردم و بخش خصوص برای ایجاد
یک جامعه مدنی است .هارمونی
میــان دولــت ،مــردم و بخش
خصوصی در آلمان تقریباً در کل
نظام بینالملل بینظیر است.
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اوســت .بقا و رشد سیاستمداران جامعــه و متخصصین امکانپذیر
آلمانی در گــروی گوش کردن و است.
تحقق خواســتههای مردم است .وضعیــت هیچ کشوری تصادفی
او میگفــت بــ ه طــور مرتب با نیست.
طیف نویســندگان ،خبرنگاران ،حداقل ،علم و تاریخ به ما میگویند
دانشــگاهیان و مــردم در تماس که حکمرانی مطلوب و حکومت
اســت و نظرات آنها را میپرسد و قاعــده و قانــون در نهایت تابع
از این طریق به سیاستگذاری در قابلیتهای قوه مقننه یک کشور
اســت؛ قوه مقننهای که انعکاس
پارلمان مساعدت میکند.
• دومین خصلت ،فراوان ســؤال طیف تفکرات و گرایشهای یک
میکرد تا مطمئن شود موضوعی جامعه باشــد .آلمانیها در کنار
قوه مقننه ،سرمایهای دارند که در
را دقیق متوجه شده است.
• ســوم ،دقت در جملهبندی و جوامعدیگر ضعیف است:
قالببندی و اســتفاده صحیح از دولت ،حاکمیت ،بخش خصوصی،
احزاب،سندیکاهایکارگری،بانکها
واژهها.
• چهارم ،بیتکلفی به طوری که و عموم شهروندان از یک چارچوب
مخاطبان احساس میکردند با یک مستحکم قرارداد اجتماعی مبتنی
شخص معمولی در حال گفتوگو بر مصلحت عامه برخوردارند.
هستند .اســاتید مهمان از ساده منظــور از قــرارداد اجتماعــی:
بودن تشریفات و احترام فوقالعاده تفاهم دائمــی پیرامــون عموم
جهتگیریهــای اقتصــادی،
صحبتمیکردند.
• و پنجم ،انتقال یک حســی که اجتماعی ،سیاســی و سیاســت
یک مقام اجرایی عالقمند اســت خارجی .اختالف در آلمان انحصاراً
بیاموزد و به گونهای نظری میدهد در سیاستگذاریهای جزئی است.
که شاید او متوجه همه ابعاد موضوع تفاهم نه فقــط در درون دولت و
نیست و بایددائماً بیاموزد ،مشورت حاکمیت بلکه میــان حاکمیت
کنــد و نظر بخواهــد؛ مدیریت و و عامــه مــردم .بخش خصوصی
و اما در رفتار و خلقیات:
• مهمترینخصلترییسجمهور ،حکمرانی و سیاستگذاری مطلوب صرفاً در پی ســود بیشتر نیست.
گوش کردن واقعی (و نه نمایشی) تنها بــا روابط دوطرفــه دولت با ســندیکاها صرفاً دنبال افزایش

دستمزد نیستند.دولت عمدتاً برای
رفاه مردم تصمیم میگیرد؛ و همه
مصلحت عامه را بر منافع سازمانی
خود اولویت میدهند .این ویژگی
باعث میشود هماهنگی ذهنی و
فکری کم نظیری در آلمان ظهور
کند.
اگر اکثریت مطلقدر آلمان راستگو
هســتند بخاطر این نیســت که
دورههای طوالنی اخالق و معنویت
گذراندهاند بلکه به واسطه این است
که سیستمی ساختهاند که در آن
دروغ ،کاربرد ندارد.
وقتی افراد در هــر جایی که کار
میکنند احســاس میکنند که
مشارکت آنها تعیینکننده است
ضرورتی برای دروغ ،نادرســتی،
فیلم بازی کردن و نمایش وجود
ندارد .رییس جمهور ،صدراعظم،
احزاب و پارلمــان در پی اصالح
دائمی آن سیســتمی هستند که
بــه نفع رفاه ،ســامتی و آرامش
منجر شود .بیدلیل نیست که در
تحقیقات اخیر ۳ ،شهر از  ۶شهر
اول جهــان کــه در آن کمترین
استرسهای زندگی وجود دارد۳ ،
شهر آلمانی هستند :اشتوتگارت،
هانوفر و مونیخ.
(منبع :وبسایت نویسنده)
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>>

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
کتاب «هویت های مرگبار»

اثــری مهم برای هر مهاجر
ناهید زرنگار (مونتریال)

نویسنده کتاب "هویت های مرگبار"
مــروری بر رخدادهای تلــخ و ناگوار
دهه اخیر در لبنان ،یوگسالوی سابق
و غیره دارد و خطرات جهانی سازی
یک جانبه فرهنــگ غربی امریکائی
به مشــکل بحران هویت می پردازد.
او راههــای برون رفت از این بحران و
جلوگیری از تکرار آنرا مطرح کرده و
مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد.
معلوف می گوید :آنچه که سبب می
شود که خودم باشم و نه دیگری این
اســت که من در حاشیه دو کشور با
دو تا سه زبان و چند فرهنگ زیسته
ام و این دقیقا چیزی است که هویت
مرا می سازد.
او می گوید من در لبنان متولد شدم
 .زبان عربی زبان مادریم اســت .بعد
از  27سالگی به فرانسه آمدم آیا من
نیمه لبنانی و نیمه فرانسوی هستم؟
همه می پرسند در عمق وجودم چه
احساسی دارم؟ من یک هویت بیشتر
ندارم چون هویت را نمیتوان تقسیم
کــرد .من یک هویت دارم که از همه
عناصری که آنرا تشــکیل می دهند
ساخته شده اســت .عناصری چون
ملیت ،دین ،زبــان ،نژاد،
جنســیتّ ،
خاســتگاه اجتماعی ،بومی یا مهاجر
بــودن ،در اقلیت یا اکثریت بودن که
هیچکــدام اختیاری نیســت و تمام
آنها به ما تحمیل کرده اند .پس افراد
هویّت ترکیبیدارند.

نخواهند بود و از همان نخستین
گامهایشان در زندگی از یکدیگر
متمایز خواهند بود.
باید در نظر داشــت که عده ای
فقط یک تعلّق عمده دارند که در
تمام موقعیت ها آنچنان بر تعلّقات
حق می
دیگر چیره است که به ّ
شــود آن را ُهریــت نامید (مثل
ملیت یا طبقه اجتماعی یا
دینّ ،
زبان مادری) ولی اگر به بررســی
رخدادها یــا درگیریهای امروزی
بپردازیــم ،می بینیم هیچیک از
تعلق ها اولویت مطلق ندارد .مثال
ترکها و کردها مســلمانند ولی
زبانشان متفاوت است ،آیادرگیری
هایشان کمتر خونین است؟ و یا
اگر هر دو گروه کاتولیک باشند
این هم دین به زندگی مشترک
بیشتر مساعدت می کند؟
من با تعداد کثیری از همنوعانم
به نوعی خویشاوندی دارم چرا که
مؤلفه های مشــترک داریم ولی
مــن هویت خاص خــود را دارم
که با هیچکس دیگر اشتباه نمی
شود زیرادردنیا هیچ شخصیدر همه
تعلق هایم و نه حتّی در بخش بزرگی
از آنها ،با من شریک نیست ،من حتّی
با پسرم و پدرم متفاوت هستم و هر
فرد با حسن ّنیت ،که در صدد بازبینی
هویّت خویش باشد دیر یا زود مت ّوجه
خواهد شد که خودش هم مثل من
یک مورد خاص است.
بنابراین هر شخصی بدون هیچ استثنا
از هویت ترکیبی برخوردار است .پس
هر فرد موجودی بی همتا و حتّی با
خواهر و بــرادری که محیط زندگی
شــان یکی بوده در موضوعاتی چون
سیاست ،دین ،زندگی روزمره و غیره
متفاوتند.
به نظــر من هویت یکبــاره و برای

کتاب"هویتهــای مرگبار"اثر امین معلوف
که در ســال  1998در پاریس منتشر شد.
ترجمه فارســی کتاب به قلم عبدالحسین
نیک گوهر در آبان  1392توســط نشر نی
به بازار آمد.
امین معلوف در ســال  1949در بیروت به
دنیا آمد ،زبان مادری او عربی است ،اما به
زبان فرانسه می نویســد و آثارش به زبان
های بسیار ترجمه شــده است .او در سال
 1993جایــزه کنکور را برای رمان"صخره
تانیوس"دریافتکرد.
معلــوف در کتاب"هویت های مرگبار" به
مســاله "هویت" و "بحــران هویت" و امر
خشونت می پردازد.
در این کتاب می تــوان از دیدگاه معلوف،
به پاسخ هایی در باره چگونگی پدید آمدن
گروههای دینی افراطی در خاورمیانه دست
یافت .تالش من این بوده که با ارائه خالصه
ای از این کتاب خواننده را به سوی خواندن
این اثر زیبا و تآثیر گذار تشویق کنم.
بــرای ارائه این خالصه تا آنجا که در توانم
بود سعی کردم انســجام مطالب را حفظ
کنم .عالوه بر این طبیعتا تهیه این خالصه
بر اساس برداشــت شخصی من از نوشته
اصلی است و با خواندن کتاب ممکن است
خواننده عزیز برداشتی متفاوتداشته باشد.

شدندر نیویورک و نیجریه یک معنی
ندارد .در نیجریــه مهمترین عنصر
تعیین کننده برای هویت این نیست
که سیاه باشد یا سفید بلکه م ّهم این
است که از کدام قبیله باشد .بنابراین
بر این واقعیت تأکید می کنم که حتی
جنسیت از مؤلفه های
رنگ پوست و
ّ
مطلق هویت نیســتند ،بلکه محیط
مهمی در هویــت او دارد مثال
نقش ّ
یادگیری و تربیت او در خانواده شروع
من با هیچ شــخص دیگری همانند
و باورهــای خانوادگــی و البتّه زبان
نیستم .حتّی دوقلوهای یکسان ( یک
مادری به او القاء می شود ولی سپس
تخمی) از هم متمایزند پس هویّت هر
تحت تأثیر محیط بیرون از خانه چون
شــخص از انبوه مؤلفه هایی تشکیل
مدرسه ،کوچه و خیابان قرار می گیرد
شده که محدود نیست چون تعدادی
که در محیط خانواده تجربه نکرده و
از این مولفه ها اکتسابی است بدین
در می یابد که مثال قدش کوتاه و یا
جهت هر انسانی وجودی منحصر به
دارد می لنگد یا یتیم و مسلمان
فرد و بالقّوه جایگزین ناپذیراست
و حتّــی اگر فردا موفق شــوند دختر متولد شدن در کابل و در اسلو است که بتدریج در وجود شخص
انســانهای تراریختی (تولید در معنی اش یکسان نیست و یا سیاهپوست زخمی عمیق بر جــا می گذارد
ّ
آزمایشگاه) تولید کنند ،همانند متولد شدن در نیویورک و نیجریه یک و مثال بــه خاطردینــش ،رنگ
ندارد.
معنی
پوســتش یا لهجه اش مورد آزار
و اذیّت قــرار می گیرد که هرگز
همیشه داده نشده است فراوش نمی کند و عقده آن در اعماق
بلکه به مــرور و در طول وجودش باقی می ماند .چون قدرت
زندگی ساخته می شود دفاع از آنرا ندارد با دیگرانی که وضع
زمان :یکشنبه  1اکتبر
و تغییر می کند .عناصر مشابهی با اودارند احساس همبستگی
از ساعت  ۱۱صبح تا 13:30
هویتّی در هنگام ت ّولد با میکند.
-----------ماســت ولی خیلی زیاد آنهــا دور هم جمع می شــوند ،بهم
در محلدفتر انجمن
نیســت ،مثل جنسیت ،روحیه و جرئت می دهند و به آنهایی
--------------------رنگ پوست وغیره ،عوامل کهدر مقابلشان ایستاده اند حمله می
آمد
خوش
به همــه زنان عالقمند
محیطی نیز در آن مؤثر کنند و این زمینه فکری را برای انتقام
می گوئیم
است و به آن معنی می گیری و خشــونت فراهم می کند و
دهد.
این احساس تحقیر و تهدید است که
8043 St Hubert
بطور مثال دختر متولد منجر به بدترین فجایع خواهد شد.
Montréal, QC H2R 2P4
شدن در کابل و در اسلو من در صدد ارائه آن نیستم که همه
)(Metro: Jarry
معنی اش یکسان نیست قتل عام ها بر این اســاس اســت و
و یا سیاهپوســت متولّد حتّی در مقامی نیســتم که چاره ای
پیشنهاد کنم ولی آنچه مسلم است
که مفهوم"قبیله ای"هویت که هنوز
در سر تا سر دنیا معتبراست چنین
انحراف از مسیر را ممکن می کند و
بی آنکه خواســته باشیم به باز تولید
فاجعه ها کمک می کنیم ،فجایعی که
آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان
فردا ا ز مشاهده آنها صمیمانه منقلب
تان میترسید؟ممکن است که شما قربانی خشونت های خانوادگی
خواهیم شد.
شده باشید .آیا به دنبال همزبان میگردید تا شما را یاری کند؟
هویت مرگبار وقتی خود را نشان می
ایرانی
مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت خانواده های افغان و
دهــد که هویت را تنها به یک مؤلفه
هست و شما را گام به گام یاری میکند .اگر آرامش خاطر میخواهید آن تقلیل می دهد .انســانها را مقید
تلفن را بردارید و با شماره 514-274-8117 :با ما تماس بگیرید.
به نگرشی مغرضانه ،فرقه گرا ،سلطه

جلسه اجنمن زنان

گرکرده و آنان را اغلب به آدم کشان یا
به هواداران آدم کشان تبدیل می کند
و به سبب چنین برداشتی از هویت،
جهان بینی شان انحرافی است .ولی
اگر شخص درک کند که از تعلق های
چند گانه ساخته شده است تعلقاتی
که برخی به یک ســ ّنت یا گذشته
قومــی مرتبط اند و بعضــی نه و به
محض اینکه شخص در خودش ،در
خاستگاه های شخصی اش ،در مسیر
طی شــده زندگی اش ،همیاریهای
گوناگــون ،اختالط هــای گوناگون،
تأثیرهای گوناگون و متناقض ببیند،
هم با دیگران و هم با"قبیله"خودش
رابطه ای متفاوت ایجاد می شــود و
دیگر فقط"ما"و"آنها"وجود ندارد بلکه
دو ارتش آماده بــاش آند که خود را
برای نبرد بعدی و انتقام بعدی آماده
می کنند.
براستی چه شیوه ای می تواند انسانها
را به بدترین وضعیت افراطی ســوق
دهد .اگــر آنان احســاس کنند که
دیگــران برای قوم شــان ،برای دین
شــان و برای ملّت شان تهدیدی به
شــمار می آیند برای برطرف کردن
تهدیدها بهر وسیله ای حتّی قتل عام
روی می آورند زیرا تردیدی ندارند که
برای حفظ حیات نزدیکانشان اینکار را
انجام می دهند و غالبا وجدان آسوده
ای دارند و شــگفت زده می شــوند
اگر آنها را جنایتکار بخوانیم .قســم
می خورند که هدف آنها حفاظت از
مادرســالخورده یا برادر و خواهران و
فرزندانشان است.
ما نمیتوانیم بر آنچه بر آنها گذشته
بی اعتنا باشیم نمی توانیم تمایلشان
به حرف زدن به زبان مادری شــان و
حفظ سنت هایشــان ابراز همدردی
نکنیم .ولی گاهی از همدردی به ورطه
خوش خدمتی می لغزیم که در دام
افتاده ایم .یک بی عدالتی را افشاء می
کنیم و از حقوق آنها دفاع می کنیم
و فردای آنروز خود را همدســت یک
قاتل می یابیــم .دراین میان گاهی
جالدان دیروز به قربانیان تبدیل می
شوند و قربانیاندیروز به جالدان امروز
و حتّی در درگیریهای اخیر دیده ایم
که برخی از جناحها مرتکب فجایعی
در حق جمعیت خودشان شده اند.
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متاســفانه ادراک"قبیله
ای"هویت در حال حاضر
هنــوز ادراک معتبــر در
سرتاسر دنیاست و ادراک
های زیادی که از قرنهای
پیش اعتبار داشته اند که
امروزدیگر معتبر نیستند.
از آن جملــه برتری مرد
نســبت به زن ،آپارتاید و
حتی مدتهــا ی طوالنی
شــکنجه و رویــه های
قضایی امری عادی تلقی
می شد و برده داری یک
واقعیت زندگی به شــمار
می آمد وصاحبان اندیشه
آنرا زیر سئوال نمی بردند
که بتدریج ایده های جدید
جایش را گرفت ،ایده ای
که هر انسان حقوقی دارد
که باید محترم شــمرد و
ایده ای که به موجب آن
زنان باید از حقوق برابر با
مردان برخوردار باشند یا
ایده ای که باید از محیط
زیســت حفاظت شود و
همه انسانهادر برخورداری
از طبیعت حقوق مشترک
دارنــد البته ایــن ایده ها
لزوما ایده هایی نیستند که
در آینده معتبر باشند چرا
که واقعیت های جدیدی
ظهور می کند که ما نیاز
به بازنگری داریم.
آیا یکی از ویژه گی عصر
ما این نیســت که از همه
انسانها به نوعی مهاجر و
اقلیت ســاخته است .همه مجبوریم
ّ
در دنیایی زندگی کنیم که شباهتی
به سرزمین خاستگاهمان ندارد و همه
ما احساس می کنیم که هویّت مان
آنگونه که در زمان کودکی در خیال
می پروراندیم تهدید شده است ودیگر
آنرا باز نمی شناسیم ،آیا علت آنستکه
بطور طبیعی احساس غربت می کنیم
ویا مسیر سی ساله را چنان به سرعت
پیموده ایم که در گذشته برای گذر از
آن عمر چند نسل الزم بود.
بگذریم و به نکات م ّهم این
کتاب بپردازیم.
او مــی گوید :مــن روی این واقعیت
تاکید می کنم که زبان تنها عنصری
در میان عناصر دیگر فرهنگ هویت
نیست .باید آنرا از مجموعه جدا کنم
و آنرا در جایگاهی که سزاوارش است
قــرار بدهم .از میــان همه این تعلق
هایی که برای خودمان به رسمیت می
شناسیم زبان تقریبا همیشه یکی از
تعیین کننده ترین هاست باید بگویم
که انسان می تواند بدون دین زندگی
کند اما بــدون زبان قطعا نمی تواند.
در صدد آن نیستم میان دین و زبان
یکی را بر دیگری مقّدم بدانم بلکه می
خواهم توجه را به این واقعیت جلب
کنم که زبــان از این ویژه گی ممتاز
برخوردار اســت که در عین حال هم
عنصر هویتی است و هم ابزار ارتباطی
است و هر انسانی به یک زبان هویتی
نیاز دارد و براستی اگر بخواهیم رشته
ای که انسان را به زبانش متصل می
کند پاره کنیم باز تابی مصیب بار بر
ّکل شــخصیت فرد و جامعه بر جای
خواهد گذاشت .مثال بارز آن اتفاقی
است که در الجزایر رخ داد .در دوران
استعماری ،فرانسه بهیچ وجه در صدد
نبوده است که مسلمانان الجزایر را به
کسوت مسیحیت درآورد اما خواسته
است به طرز سریع زبانش را جانشین
زبان بومی کند بدون آنکه در مقابل
به آنان پایگاه واقعی شهروندی بدهد.
آنچه الجزایر را به خاک و خون کشید
سرخوردگی زبانی اش بود.
نکته دیگر :مهاجر نخستین قربانی
مفهوم"قبیله ای"هویت است .او خود
را متعلق به زادگاهش احســاس می
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امین معلــوف زاده  ۲۵فوریه
 ۱۹۴۹در بیروت ،نویســنده
لبنانی است .زبان مادری وی
عربی است ،اما به زبان فرانسه
مینویسد و آثارش به زبانهای
بسیار ترجمه شدهاست .وی در
 ۱۹۹۳جایزه گنکــور را برای
رمان صخــره تانیوس دریافت
کرد.
کند و همچنین احساس می کند یا به
وطن اصلی اش و یا به وطن میزبانش
خیانت کرده و با تلخ کامی و خشــم
زندگی می کند .احساس اینکه بعلت
سرکوب ،ناامنی ،فقر و نداشتن امید به
آینده ناچار به ترک وطن اصلی اش
شــده ،خود را مقصر می داند که چرا
خانه کودکی اش ،دلبستگی هایش
به زبان ،به دین  ،موســیقی و غیره را
رها کرده است و در کشور میزبان هم
تــرس دارد که طرد یا تحقیر و یا در
معرض ریشخند و ترحم باشد.
بایــد در نظــر گرفت کــه برخی از
مهاجران با حســن ّنیت به ســوی
میعادگاه تفاهم پیش خواهند رفت و
رفتار وعادت هایشان منطبق با محیط
میزبان میکند ولــی برخی دیگر به
لجاجت خود ادامه می دهند و چون
همه چیز مطابق با خواسته هایشان
نیست سر ناســازگاری در پیش می
گیرند .درســت اســت که تاریخ هر
کشور محترم است ودلبستگی هایش
به سنن ،هنر ،خاطرات ،نمادها و زبان
نیز ارزشمندســت .ولی تاسف انگیز
اســت که گذشــته را بیش از آینده
گرامی بداریــم .آینده ای که با قبول
امتیازات کشور میزبان و سازش با آن
می توانیم دنیــای بهتری برای خود
بسازیم.
توصیه من به مهاجران این است

که :هر چه از فرهنگ کشــور میزبان
تاثیر بپذیرید بهتر می توانید پذیرای
فرهنگ خودتان باشید و توصیه دیگر
من به شهروندان جامعه میزبان این
اســت که یک مهاجر هر چه بیشتر
احســاس کند که فرهنگ کشورش
خاستگاهش محترم شمرده می شود
بیشتر فرهنگ کشور میزبان را پذیرا
می شود.
مهاجر باید تشخیص بدهد که کدام
مؤلفــه های فرهنگ خاســتگاهش
ســزاوار اســت که بعنوان هدیه ای
گرانبها به کشــور میزبان انتقال یابد
و کدام عادتها را باید کنار گذاشــت.
بپذیرد که من جزئی از کشور میزبان
و آن نیــز جزئی از من اســت و آنرا
کشور خود میدانم و باید رفتارم طبق
مقــررات آنجا تنظیم کنــم  .در این
ّ
صورت حق انتقاد هم دارم و به موازات
آن اگر کشورمیزبان به من احترام می
گذارد و اگر آورده مرا به رسمیت می
شناسد حق آن هم دارد که برخی از
جنبه های فرهنگیم که ممکن است
به شیوه زندگی اش سازگار نیست را
رد کند.
سخن آخر اینکه

من امیــدورام که منطقه خاورمیانه-
عصر قبایل ،عصر جنگهای مقّدس و
عصر هویتهای مرگبار را برای ساختن
چیزی مشترک ،پشت سر بگذارد.
در رویای روزی هستم که بتوانم چون
لبنان ،فرانسه و اروپا ،همه خاورمیانه را
وطن و همه فرزندان مسلمان ،یهودی،
مســیحی اش را هموطنانم بنامم و
امیدوارم که برای همه این چنین باشد
و باز می گویم:
باید بــه گونــه ای عمل کــرد که
هیچکس خودش را از تمدن جدیدی
که در حال تولد اســت طرد شــده
احساس نکند و بتواند زبان هویتی اش
و نمادهای فرهنگی اش را بازیابد.
به امید آنروز!
ن .ز .مونترال
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به ســر كردن آن در

مجبور به
مدرسههستند.
از مريــم ميرزاخانى
خالصــه
مجسمه اى ساخته
دانشمند،
شــكل ننه خانوم هاى
اند به
كه كارشــان پخت و
ف .م .سخن
قديمى،
و روب و آشــپزخانه
ره ى زنــده ياد مريم
پز و رفت
نتیجه این اقدام مائو ،چیزی  ....در بــا
ُ ى بود .در اين سرديس
ى مى خواهم صحبت
نشــين
نبود جز تودههای بیکیفیت ميرزاخان
نه از معصوميت مريم
كذايى،
آهــن کــه تقریبــاً ارزش كنم.
ست نه از اهل دانش
ضى دان ما ،كه تا ن ُمرد
خبرى ه
بانوى ريا
اقتصادی نداشت.
شورش ناشناخته ماند.
بودن او.
ك
در
------------------والن محترم ،به دلخواه
رزاخانــى ،آن طور كه
مســو
مواردی دیگر از تصمیمات و مريم مي
ـان ،و البد با تصميم و
و فيلــم هاى متعدد
خودشـ
عكس ها
ایدههای مائو
هياتــى عالى رتبه از
ى دهد ،در جايى كه
تصويب
نشــان م
•
ن ،طرح ساخت چنين
خــاب ميان حجاب و
مسووال
در سال  ۱۹۷۳یعنی در آخرین آزادى انت
ــمه اى را داده اند و
ى بــود ،بى حجابى را
مجس
سالهای حکومت مائو بر چین ،بى حجاب
م
ا
ن را اجرا كــرده اند.
ج
ر
ا
ی
آ
د.
س
بو
او با هنری کیســینجر (یکی از برگزيده
ردیس
عبارتــى آن چه از
كه درگذشت ،روزنامه
م
ر
به
مي
م
مقامات آمریکایی) ،دیدار کرد .وقتى ه
م
ي
در سر داشته اند ،بر
رزاخانى
زن
هاى داخل ايران ،به احترام اش ،شد ه
مائو به کیســینجر پیشنهاد داد
ميرزاخانى پياده كرده
سر
عكــس هاى بى حجــاب او را است.
 ۱۰میلیون از زنــان چین را به
جسمه ،سرديس است
چه در آرزوهاى قرون
اوال اين م
منتشركردند.
اند ،و آن
ایاالت متحــده صادر کند.
گفته
نه
سا
شان بوده است را روى
بر خالف گزارش هاى ر
ـه رب العالميــن ،به
وسطايى
و نه
الحمدللـ
س ميرزاخانى كشيده
بود تعداد زنان در چین بیشتر از ميرزاخانى نمى شد وصله هاى اى تن ديس.
سر سردي
حد نیاز اســت و این مازاد برایش
بايد قســمتى از بدن
ناجور و برخاســته از انديشــه تن ديس
د .اند.
مشکلآفریناست.
مجسمه را نشان ده
براى آقايان مسووالن،
حال ما هم
هاى بيمار چسباند .كار او فكر موضوع
م در اســام آقايان،
•
خواسته هايى داريم كه
كردن بود و كشف كردن بود و مى دانيــ
آرزوها و
مه ســازى حرام است،
فرستاد!
انبه
مردم
برای
مائو
ها را بر زبان مى آوريم.
ياد دادن آن چه از رياضيات در مجســ
گهگاه آن
يــادآور دوران «بت
در سال  ،۱۹۶۸یک وزیر
ف هاى رايج در ميان
يافته بود بهدانشجويان.
چرا كــه
مثال از حر
م
امور خارجه پاکستانی به
»ســت (!) و وقتى ه
زوهــاى قلبى مردم
مردم و آر
بنابرايــن ،تصاويــر بى حجاب پرستى
مه از زنان باشد ،ديدن
عنوان هدیه ،به مائو انبه
والن ،خاك بر سر شدن
ب
خانى ،يا حضور بى حجا
كه مجس
براى مسو
رزا
مي
ى هاى بدن ،به شكل
داد؛ کارتنی پر از انبه.
ى وقتى كار ابلهانه اى
او در محــل كار و غيره ،افكار برجستگ
است! يعن
ى ،حرام اندر حرام مى
از نظر وزیر پاکستانی ،این کار
ن مى بينيم ،فورى مى
پليد ،در ذهن بيمــاران روانى تجســم
از مسووال
هیچ چیز نبود جــز هدیه .اما در
شــود؛ طورى كه مســووالن گوييم ،خاك بر سرشان!
حكومت بيدار نمى كرد.
ى
چین ،این هدیه موجی از دیوانگی
ــناس» جمهــور
قرار باشــد ،مجسمه
اتفاقا چهره ى اين بانوى نازنين« ،گناه ش
حال اگر
بر ســر چند مجسمه
را میان مردم به وجود آورد.
اساس خواست مردم،
و
كننده ى معصوميت
اسالمى
سازى ،بر
ل
تق
من
در سياه كشيده اند تا
مائــو این انبهها را بــه تعدادی از
ى از يكى از مسووالن
متفكر بودن او بود ،آن قدر كه ى زن ،چا
سرديســ
افرادش که در تیــم پروپاگاندای
ى نظام بسازد ،بايد،
الم مردم به خطر نيفتد.
اسالمى كه تصاوير
عالى رتبه
تندروهاى
اس
كه قرار شده سرديس
ش خاك ريخته شود يا
او فعالیت میکردنــد ،داد و آنها
او را ديدنــد ،از ديدن اين همه اما حاال
بر ســر
رزاخانى درســت شود،
سوالى بود كه با ديدن
طوری برخورد کردند که انگار مائو
معصوميت خفقان گرفتند و او مريم مي
خير؟ اين
فكر اسالم بود ،و تكه
ى مريم ميرزاخانى به
این انبهها را از فرشتهای آسمانی
ى
ها
ير حرف ها و انديشــه
باز بايد به
مجسمه
ز
را
ن
ـه اى بر ســر او كرد .اي
مد و خواســتم آن را
دریافت کرده اســت .روزنامههای
ف شان بمباران نكردند.
ذهن ام آ
پارچـ
كثي
به شكل مقنعه است
گان عزيز به مشاركت
چین نیز نوشــتند« :در چشمان
حاال ،سرديس مريم ميرزاخانى ،تكه پارچه
با خوانند
ن دانش آموز كشــور
کســانی که این انبههــا را از مائو
به احترام او و دانش وسيع اش ،كه دخترا
بگذارم! •
دریافــت کردهاند ،اشــک جاری
نه ى ملــى قرار داده
در كتابخا
شده اســت ».کار به جایی کشید

ا
ح
م
ق
ا
ن

ه
ه
ا
یمائو!

صــد ر
مائو تســه تونگ نهم سپتامبر
 1976در چین درگذشت.
-----------------

زندگی تحت حکومت مائو تســه
تونگ بــرای مردم چین بســیار
عجیب و ددمنشانه بود .زمانی که
مائو ،رئیسجمهور خلق چین بود،
خطمشــیهایی را اعمال کرد که
نتیجه خوبی نداد و در نهایت بین
 ۴۵تا  ۷۵میلیون نفر از چینیهادر
نتیجه تصمیمات او کشته شدند.
در ادامه مواردی از دیوانهوارترین
تصمیمــات و ایدههــای مائو را
آوردهایم:

سراسر کشور شایع
شده بودند و هرچه از محصوالت
کشاورزی را که به آن میرسیدند،
غارت میکردند.
بنابرایندر کنار ملخها که به منشأ
عظیمی از غذا دسترسی داشتند،
چیز زیادی برای انســانها باقی
نمانده بود و ملخها غذای انســان
را نابود میکردنــد به طوری که
میلیونها نفر از مردم چین در اثر
گرسنگی و بیغذایی جان خود را
از دست دادند .فاجعه تا حدی بود
که دولت چین ،شــروع به واردات
گنجشک از اتحاد جماهیر شوروی
کرد.

قتلعامگنجشکان

کورههای خانگی فوالد

مرتضی مرادی

به مائــو گــزارش داده بودند که
گنجشکان مقدار بسیار زیادی از
حبوبات را میخورند .مائو پس از
دریافت این گزارش دســتور داد
مردم تمام گنجشــکان را از بین
ببرنــد .گفته میشــود در طول
کمپین بزرگ قتل گنجشــکان،
صدها میلیون گنجشــک کشته
شــدند .مردم این گنجشکان را
دنبــال میکردند و تــا زمانی که
آنها را از بین نمیبردند ،دســت
یداشتند.
برنم 
این کمپین ،خود بخشــی از یک
کمپین بزرگتر بود که «کمپین
چهــار آفــت» (Four Pests
 )Campaignنام داشــت .در این
کمپین بزرگتر ،موشها ،مگسها
و پشهها در کنار گنجشکان هدف
مائو بودند و باید برای بهبود سطح
بهداشــت و تغذیه مردم چین ،از
بینمیرفتند.
مشــکلی که کمپین بزرگ قتل
گنجشــکان به وجود آورده بود،
در ســال  ۱۹۶۰خود را نشــان
داد .به نظر میرســید گنجشکان
فقط از حبوبات کشاورزی تغذیه
نمیکردند ،بلکه حشــرات را نیز
میخوردند .بدون وجود پرندگان،
این حشرات قابل کنترل نبودند.
در نتیجه ،جمعیت حشرات بسیار
افزایــش یافت و به یــک بحران
تبدیل شد .به طور ویژه ،ملخها در

مائو بدون اینکه هیچگونهدانشی از
علم متالورژی  Metallurgyداشته
باشد ،دستور ســاخت کورههای
خانگی فــوالد (backyard steel
 )furnacesکــه کوچکتــر از
کورههــای صنعتی بودنــد را در
هر منطقــهای از چین صادر کرد؛
کورههایی که با هدف تولید فوالد
باکیفیت در ذهن مائو نقش بسته
بودنــد .در نتیجه روســتاییان و
کشــاورزان باید تالش میکردند
با اســتفاده از این کورهها ،از آهن
ضایعاتی ،فوالد تولید کنند.
برای تامین ســوخت این کورهها،
کار بــه جایی رســیده بود که در
محیط ،هیچ چوبی یافت نمیشد،
زیرا روستاییان مجبور بودند برای
روشــن نگه داشــتن کورههای
خانگی فــوالد ،وســایل چوبی و
اسباب و اثاثیه و حتی درهای خانه
خود را درون این کورهها بیندازند.
همچنین دیگهــا ،ماهیتابهها و
سایر وسایل فوالدی در کورههای
خانگی ریخته میشدند تا به فوالد
تبدیل شــوند و مائو را به آنچه در
ذهن داشت ،نزدیک سازند.
همچنین بســیاری از کشاورزان
مرد ،همانند کارگران تعداد زیادی
از کارخانهها و حتــی کارمندان
مدارس و بیمارستانها ،به منظور
افزایش تولید فوالد ،به کورههای
خانگی منتقل شدند .با همه اینها

که یک کارخانه نساجی ،تعدادی
از ایــن انبهها را جمعآوری کرد و
مکانی مقدس برای آنها به وجود
آورد .کارگران این کارخانه از کنار
انبهها رد میشدند و به آنها احترام
میگذاشــتند! یک دندانپزشک
که گفته بود انبه ،چیزی شــبیه
سیبزمینی شیرین است ،به خاطر
این بیاحترامی اعدام شد.

شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC

•

مائو داشتن کلکســیون تمبر را
ممنوع اعالم کرد.
او سعی داشــت تمام ریشههای
بورژوازی در چین را بخشــکاند.
گاهی این تصمیم به معنای پایان
دادن به کســبوکارهای فاسد و
نابود کردن زمیــنداران ثروتمند
بود؛ گاهی هم به معنای پاره کردن
کلکســیون تمبر کــودکان .مائو
از تمبر بدش میآمد .او داشــتن
کلکســیون تمبر را دلمشغولی
جامعه بورژوا تلقی میکرد و زمانی
که انقالب فرهنگی او آغاز شــد،
مردم را از جمــعآوری تمبر منع
کــرد .این قانون نیز تا زمان مرگ
مائو سر جای خود باقی ماند.
•

حزب کمونیست دانشآموزان را
تشــویق کرد که معلمان خود را
کتک بزنند.
مائو از مردم چین خواست عادات
بد و گذشته جامعه خود را از بین
ببرنــد و ایدههای کهنه و قدیمی
گذشتگان خود را نابود کنند .در

خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی

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

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

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

info@loadextransport.com

ســال  ،۱۹۶۶دانشآمــوزان  ۹۱دستور داده بود نیروهای امنیتی
مدرسه معلمان خود را به خیابانها هیچگونه دخالتــی نکنند و تا دو در ســال  ،۱۹۵۹مائو دستور قتل
ببرها را صادر کرد.
کشاندند و تا زمانی که به اشتباه سال نیز سر حرف خود ماند.
بعد از اینکه کشاورزان مورد حمله
بــودن روش خــود در تدریــس •
حیوانات قرار میگرفتند ،مائو اعالن
(یعنی تنبیه بدنی دانشآموزان) دیوار چین!
اعتــراف نکردند ،تا حد مرگ آنها به دستور مائو ،دیوار بزرگ چین کرد که ببرها ،گرگها و پلنگها،
رازدند .دانشآموزان معلمان خود با هدف جمــعآوری مصالح برای دشمنان انسان هستند و باید نابود
را با آب جوش میسوزاندند تا به ساختوساز ،تخریب میشد .طی شوند .در نتیجه ،حزب کمونیست
آنها بفهمانند عملکردشان اشتباه دهــه  ۷۰میــادی ،دولت چین کمپینهایی را برای کشــتن این
بوده اســت تا جایی که  ۱۸معلم متوجه شد که نیازی نیست بابت حیوانات به وجود آورد .طی چند
در نتیجه ایــن اقدام دانشآموزان مصالح ساختمانی پول خرج کند .سال ،چینیها نزدیک به ۷۵درصد
کشته شدند و بسیاری از آنها نیز زیرا طوالنیتریندیوار جهان ،بیکار از جمعیت ببرهای آسیای جنوبی
به دلیل حقارتی که کشیده بودند ،سر جای خود نشسته بود و میشد را سالخی کردند و آنها را تا سر حد
از آن بــه عنوان انبار مصالح مورد انقراض پیش بردند.
خودکشی کردند.
(منبع :هفته نامه تجارت فردا)
نکته مهمتر اینکهدر این حین ،مائو نیاز ساختمانی استفاده کرد.
•
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سیــاسی...

بشک هباروتخاورمیانه

ملیگرایان ه عراقی ،سوری ،لبنانی و
عمانی شکل گرفتهاند ،و مسئولیت
ّ
پاشی دورنی عراق و سوریه را
م
ه
از
ِ
 ۰۵مهر -خاورمیانه به یک بشک ه باروت تمامعیار بدل شده است؛ نمیتوان فقط بر گردن قدرتهای
مثل بالکان قبل از جنــگ جهانی اول ،و حتی بدتر از آن؛ هیچ استعماری سابق نهاد .این امر در
آبستن تضاد و تعارض انفجاری مورد تشکیل کشور اسرائیل که نه
منطقهای در تاریخ تا این میزان
ِ
تنها موجب چهار جنگ بزرگ بین
نبوده است .این تضادها و تعارضات کدام اند و از کجا میآیند؟
اعراب و اسرائیل (،۱۹۵۶ ،۱۹۴۸
-------------------- ۱۹۶۷و  )۱۹۷۳و سه حمله
ابراهیم تابت
آیا
که
نیست
این
دیگر
سوال
به لبنــان ( ۱۹۹۶ ،۱۹۸۲و
اصطالح «بشکه باروت بالکان»
ِ
اصطالحی است که برای توضیح جنگی از سوی اسرائیل علیه  )۲۰۰۶شــد ،بلکه بیشک
ایران ،درخواهد گرفت یا
همچنان علت اصلی بیثباتی
دالیل وقوع جنگ جهانی اول
منطقه است ،صدق نمیکند.
جعل و به کار گرفته شد .مسبب نه؛ بلکه سؤال این است که
آن جنــگ بزرگ جهانی ،البته این جنگ چه زمانی به وقوع اما ایــن جنگها و همچنین
جنــگ بهاصطــاح داخلی
ت شدید
بازیهای ائتالفی و رقاب 
خواهد پیوست؟!
لبنــان ( )۱۹۷۵-۱۹۸۹نه از
بین قدرتهای بزرگ اروپایی و
سطح منطقه فراتر رفتند و نه
گرایی
استفاده ابزاری آنان از ملی ِ
ورشکستگی رژیمهای خودکامه علیرغم رقابت بین اتحادیه جماهیر
بالکان
کشــورهای کوچک حوزه
ِ
بود .اصطالح دیگ ِر وامگرفتهشده از عرب ،بحــران عمومی اســام ،شــوری و آمریکا تهدیدی برای
قومی صلح جهانــی بودند .این جنگها
اصطالح «بالکانی یا
این بره ه زمانی،
ناهمگنــی مذهبی یــا ِ
ِ
ِ
شــدن» اســت که برای اشاره به کشورهایی همچون عراق ،لبنان یا همچنین به انــدازه جنگهایی
که عراق و ســوریه را به آشــوب
شــدن عراق ،سوریه سوریه.
خط ِر تکهپاره
ِ
و احتماالً کشــورهای دیگری از تاکنون هیچ منطقهای بهطور بالقوه کشــیدهاند ،بهواســط ه تروریسم
آبستن تضاد و تعارض و مــوج مهاجرت بــر اروپا تأثیر
تا این میزان
منطقه به کار گرفته میشود.
ِ
نگذاشــتهاند .حتی این امیدواری
با وجود آنکه سناریوی مبتنی بر انفجاری نبوده است:
وقوع یک جنــگ جهانی جدید اشــغال کران ه باختری رود اردن ،وجودداشت که پیمانهای اسلو به
بالموضوع است ،اما شباهتهایی جاهطلبیهای هژمونیک جمهوری صلح بین اعراب و اسرائیل منتهی
بین این دو بســتر تاریخی وجود اسالمی ایران که موجب خصومت شــود ،اما این فقط در باغ سبزی
ایاالت متحده آمریکا ،اســرائیل و بود که باعث شــد دولت اسرائیل
دارد:
مداخالت قدرتهــای بزرگ که کشورهای عرب سنی شده ،ظهور برای گسترش شهرکسازیها در
منجر به بیثباتی منطقه میشوند ،دوباره دشــمنی دیرینهی شیعه فلسطین وقت بیشتری بخرد.
اســتفاده ابزاری از مذهب و وجود و ســنی ،اوجگیــری بنیادگرایی با وجود ایــن ،نمیتوان گفت که
دولتهایی که هم با یکدیگر تضاد اســامی ،ظهــور ســازمانهای انسداد فرآیندهای صلح اسلو تنها
و تنشدارند و هم گرفتار تناقضات تروریستی همچون داعش ،تهدید علت انفجار بشکه باروت خاورمیانه
تروریستیای که بهطرزگستردهای بوده است.
درونی خودشان هستند.
امروز کمتر نقطــهای را در جهان از منطقه ســرریز میشود ،جنگ جرقهای که بیش از هرچیز بدین
میتــوان یافــت کــه همچون «داخلــی» در عراق و ســوریه با امر کمک کرد ،حمله به عراق در
خاورمیانه بــه این میزان نمایانگر شــرکت قدرتهای منطقهای و سال  ۲۰۰۳از ســوی ائتالفی به
مسائل و مخاطرات ژئواستراتژیک جهانی ،خطر وقوع جنگ جدید و رهبــری ایاالت متحده بود .عالوه
باشــد و به این میــزان مداخله مخربی برای لبنان بین اسرائیل و بر تخریب و فروپاشی عراق ،پیامد
حزبالله ،پژواکهای خطر حاصل این جنگ فرصــت دادن به ایران
قدرتهای بزرگ را برانگیزاند.
رفتوآمدهای هنری کیســینجر از ظهور واحدهای جغرافیایی کرد برای پیشروی در منطقه ،تشدید
میان سه مقصد یا سه طرف ِ
جنگ در عراق و سوریه و حتی در ترکیه .دشمنی شیعه و سنی و مهیا کردن
اسرائیل و اعراب در سال  ۱۹۷۳و شکلگیری این بشکه باروت جدید شرایط برای تولدداعش بود .سپس
مداخلهوتالشهایخستگیناپذیر که شامل کشورهایی است که ما نوبت مداخل ه نظامی غربدر لیبی
واشنگتن برای ّ
حلوفصل منازعهی آنهارا«هاللحاصلخیز»مینامیم ،و پیامدهای فاجعهبار آن بود .بعد
اعراب و اسرائیل گواهی بر حجم به زمان توافقنام ه سایکس-پیکو در ســال  ،۲۰۱۲جنگ ســوریه
توجه نامتناسب و نامعقول خارجی و بیانیــ ه بالفوربرمیگردد .با آنکه آغاز شــد ،که بیشــک از لحاظ
میتوان شیوه فرانسه و بریتانیای تعداد بازیگران محلّی ،منطقهای و
است
عالوه بر تشکیل کشور اسرائیل و کبیر را در تقسیمبندی تصرفات و بینالمللی،وهمچنینتکثرمسائل
منابع نفتی منطقه  -که علّت تمام تعیینمرزبندیهایشانموردانتقاد و مخاطرات ژئواستراتژیک ،فرقهای
فزونهخواهیها هستند ،-بیثباتی قرارداد ،اما این مرزبندیها آنقدرها و نفتی -سوریه در شاهراه ارتباطی
گرایان عرب ادعا میکنند بین ذخایر نفت و گاز خلیج فارس
و خشونتهای بیوقفه در منطقه که ملی ِ
از مجموعهای از عوامل درونی نیز مصنوعی و ساختگی نیستند .بدین و دریای مدیترانه قــرار دارد و از
ناشی میشوند:
ترتیب در همین اثناء جریانهای طرف دیگر تنها لنگرگاه روسیه در
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شــرک
ت چندملیتی مشاوره
فنآوری
اطالعات فرانســوی
در پژوه 
شهــای جدید خود
که پن 
ج
شنبه  ۲۸سپتامبر ۶ /
مهر منت
شر کرده ،گفته است
که در
سال گذشته میالدی،
شــمار
میلیونرها در سراسر
جها
ن  ۸درصد افزایش داش
ته
م
یل
یو
نر
ها
ی
جهـ
است.
ـان را دارند در کش
آم
ری
کا،
ژاپ
ــ
ورهای آسیای شرقی،
ن،
آل
ما
بهگزارش رویترز،
ن و چین اروپا و
بر اســاس هستند.
آمریکای شــمالی کل
این تح
ثروت م
قیقات ،شمار میلیونرها
نز
دی
ک
به
دو
یلیونرها افزایشداشته
س
وم
م
در ج
یل
یونرهای و در رو
هــان  ۱۶,۵میلیون ن
فر
ج
هـ
ـا
ن
در
ســیه ،برزیل و کانادا
ای
ــن
اســت که در مجم
کشــورها پس از
وع ثروتی ساکناند.
کاهش ثــروت در دو
معاد
سال پی
ل  ۶۳.۵۰۰میلیارد د
الر
شم
ار
م
یل
یو
ش ،بار دیگر بر ثروت
نر
در اختیار دارند.
های آمریکا که آ 
دو
سا
نها افزوده شده است.
ل
پی
ش
۴۶
این
۴,
میلیون در روس
مطالعات نشان مید
هد
ن
فر
ب
ود
در
سا
یه به دلیل خروج این
ل
گذش
که در سال
ته به  ۴,۸کشــور
گذشته بر شمار م
یل
یو
ن
ن
فر
ر
از رکــود اقتصادی و
سی
د.
ای
میلیونر
ن میزان بازپس
هــای جهــان ۱,۱۵
در
چی
ــ
ن
از
گیری بازار سهام آن،
ی
ک
میل
میلیون نفر شمار
یون اضافه شده است.
به
۱۳
۱,
م
میلیونرها و ثروت آ 
یل
نها
یو
ن
ن
ور
فر
کش هایی که بی
رسیده به میــ
شترین تعداد است.
زان  ۲۰درصد افزایش
داشته است.

نشانه های زوال عقل ...

>> ادامه از صفحه27 :

زمانی که عملکردهای شــناختی هســتند .تمام اینها از عالئم زوال
و مغزی شــروع بــه تخریب می عقل است.
کنند قدرت فرد در انجام کارهای •
حرفه ای ،رانندگی و حتی کارهای «لتــارژی» یا گیجــی و
منزل نیز دچار مشکل شده و فرد خواب آلودگی
برخالف گذشــته از عهده آنها بر تخریب عملکردهای شــناختی
بــا مجموعــه ای از واکنش های
نمی آید.
شیمیایی همراه است که روی خلق
•
مشکل در شناخت مکان
و خوی و همچنین قدرت برخی
هر چه زمان می گذرد و زوال عقل از فعالیت های فیزیکی تاثیر می
پیشــرفت می کند ،بیمار قدرت گذارند.در نتیجه این افراد احساس
خود را برای بازشناســایی مکان خستگی بیش از حد نرمال دارند
هایی که همیشــه در آن بوده  ،از و برای انجام فعالیت هایی که قبال
دســت می دهد .در واقع حتی در مورد عالقه شان بوده است انگیزه
داخل منزل خود نیز ممکن است ای ندارند.
احساس گم شدن داشته باشند و •
یا نتوانند مسیر خود را پیدا کنند .مشکل در نوشنت
این افراد فراموش می کنند که چرا ایــن افراد همانطور کــه در پیدا
و چگونه به محل مورد نظر رسیده کردن کلمــات و صحبت کردن
انــد و حتی نمــی دانند چه کجا دچار مشکل می شوند در نوشتن

نیز ضعــف پیدا کــرده و مانند
قبــل نمی توانند قلم به دســت
گرفته و بنویسند .تغییر در قدرت
نوشتن و بیان منظور جزو عالئم
هشداردهنده و جدی هستند که
باید مورد بررسی قرار گیرند.
در اکثر موارد زوال عقل می تواند
زودتر پیش بینی و تشخیص داده
شود اما متاســفانه نمی توان آن
را متوقف کرد .بهتر است نسبت
به این عالئم هوشــیارتر باشید تا
زودتر بتوان به درمان این بیماری
و کنترل عالئم آن پرداخت .هر چه
این عالئم زودتر شناســایی شوند
امکان اینکه بیمار تحتدرمان قرار
گرفته و کیف زندگی بهتریداشته
باشد بیشتر می شود.
•
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یکم و پانزدهم ماه
منطقه محســوب میشود ،-یکی
از پیچیدهترین منازعههای تاریخ
است.
امروز ،بهزحمت میتوان نسبت به
آینده کشورهای عرب خوشبین
بود .منازع ه هفتاد سال ه اسرائیل و
فلسطین احتماالً به اندازه جنگ
صدساله به درازا خواهد کشید.
و آتش دشــمنی دیرین ه شیعه و
سنی که با انقالب اسالمی ایران در
سال  ۱۹۷۹دوباره روشن شد ،به
این زودیها خاموش نخواهد شد.
همچنین جنــگ ویرانگر فعلی
درســوریه را میتوان هم با توجه
بــه بُعد فرقهای آن و هم به لحاظ
تعداد بازیگــران عرصهی محلی،
منطقــهای و بینالمللــیای که
در آن حاضــر و فعالاند ،با جنگ
سی سالهی اروپا در قرن هفدهم
مقایسه کرد .این خطر نیز وجود

را بر روی سایت بخوانید

دارد کــه تصرف حتمــی رقه در
آینده و تصرف موصل پیروزیهای
شکستآمیزی [همچون پیروزی
پرهزین ه سوئدیها در نبرد لوتسن
طی جنگهای سی ساله-م] باشند
که خطر تروریسم را از بین نبرند و
سنیها را بیش از پیش ناخشنود
سازند.
لبنان با تهدیــد وجودیای روبرو
است که نتیج ه حضور یک میلیون
و نیم پناهجوی سوری است؛ این

مذهبی
حضور تــوازن
جامعه این
ِ
کشــور را برهم زده اســت .تعداد
مســیحیان شــرق مدام و روز به
روز کمتر میشــود .مشــکالت
جمعیتشــناختی ،اقتصــادی و
امنیتــی مصر کــه در انقیاد یک
دیکتاتور نظامی است ،پیچیده و
بغرنجاند.
تاروپــود اتحاد کشــورهای عرب

حاشــی ه خلیج فارس بهتازگی از
هم گسســته شده اســت .و این
خطر وجود دارد که ثبات عربستان
ســعودی بهواسط ه سقوط قیمت
نفت و سیاستهای مداخلهجویان ه
ولیعهــد جدید که با سیاســت
خارجی محافظهکاران ه آن کشوردر
تضاد است ،متزلزل گردد.
برندهی اصلی این تحوالتدر وهله
اول اسرائیل اســت و در مقیاس
کوچکتری ،ایران.
تا جاییکه پرســش مطرح شده
از سوی یک نشری ه معتبر نظامی
دیگر این نیســت که آیا جنگی از
سوی اسرائیل و با پشتیبانی آمریکا
علیه حزباللــه ،و بنابراین ایران،
درخواهد گرفت یا نه ،بلکه سؤال
این است که این جنگ چه زمانی
به وقوع خواهد پیوست.
(منبع :شرق امروز)

کالس های زبان فرانسه رایگان ویژه مهاجران

استخـــــــدام
یک موقعیت عالی

FREE FRENCH CLASSES FOR IMMIGRANTS
)Beginner level (part time
Where: District Parc-Extension
When: From September 25th to December10th
For women only: Monday and Wednesday from 9am to 12pm
Mixed group: Monday and Wednesday from 6pm to 9pm
Call NOW for registration or information:

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

(514) 274-8117

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ
ثبت شرکت و دفترداری
حسابها با نازل ترین قیمت
ﺳﺎﻝ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ 
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
514-242-6034
hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

freeazmar

به يك نفر برقكار با سابقۀ
حداقل يك سال کار
در كانادا نيازمنديم.
تلفناطالعات:

Mailing Address:
2178 ste- Catherine W.

Tel.: 514-625-1400

MONTRÉAL QC

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

Tel.:438-990-6529

کلبــه
عموجان

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

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

•
•
•
•
•
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عمودي:
 -1عكسالعمل – گريزان – بهشت گيالن
 -2آمد و شد – شهر كانالها – نوعي قايق
 -3گريه بلند – ظرفي براي تفت دادن – ماه ميالدي
 -4بوي خوش – دانهبندي يك تصوير چاپي – شهر پرجمعيت سوئد
 -5مخفف اگر – نشس��تن براي گفت وگو و رس��يدگي – كسي كه ميل نوشيدن آب
دارد – صداي فرو افتادن
 -6پاك – عنوان خطابي براي مادر – توپ چوگان
 -7فرشته مغضوب – جمع نجيب – شهر صنعتي
 -8از آثار تاريخي و بسيار عالي شهر دامغان معروف به جادوي آجر ايران
 -9آهنگر شاهنامه – پرچم – ژست بازيگر
 -10ردي��ف – بادبزن برقي –
حل جدول عادی شماره 5524
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علیپاکنـژاد296-9071...................................

پزشــکی

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

info@paivand.ca

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

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

®لوگوی پیوند®
کار استاد علی اصغر معصومی

لوئیزداداشزاده288-4864............................
شهروزرضانیا (آریا)933-3337 ................. .
شریفنائینی731-1443............................... .
دندان سازی (کلینیک)
افخم هادی737-6363 ................................. .

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

رستــوران

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

مرکزشهرمونتریال:

ریوسود:

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

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

دندانپزشک

مراکز پخش پیوند

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...

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

7
ايران
8
 -5ضربه پا به توپ – نوعي ترشي –
با شيله به معني نيرنگ است
9
 -6پادش��اه خوارزمشاهي – پايتخت
10
اداري ايران – آقا و سيد
11
–
گوشت
حالل
و
شكاري
 -7پرندهاي
12
اجداد – كتف
 -8س��وم ش��خص جمع – از قواي
13
سه گانه – حاال
14
 -9شهر برج طغرل – پيروي كردن
15
– نجات
 -10مهمان��ي – مقاب��ل جن��وب –
پوشش چرخ خودرو
 -11جمع امين – به هم ساييده شده – صدا ،نغمه
 -12انجام كاري برخالف ميل – ويراستار – به معني بگو
 -13فرستاده خدا – عزيز و ارجمند – آبياري زمستاني
 -14پافشاري در مخالفت و عناد – فراري – اندازه عرض در طول
 -15خوش لباس و داراي سر و وضع مرتب – ماهر

 -4آب در ل
ظهور حض
گوشي تلف
 -5بانگ –
 -6فراوان
 -7ش��كل
اس��تان آذ
رايانهاي
 -8ك��وزه
همگي
 -9فتنه –
 -10دلير
 -11نشست – موزيك نظامي – زاپاس
 -12منحرف – مركز كشور ارمنستان – حرف تمسخر
 -13خويشاوندي پدر و مادري – پول كويت – غذاي نوروزي
 -14موجود نامرئي – اثر ولتر – مركز لبنان
 -15غذاي ايتاليايي – منطقهاي تاريخي در بخش مركزي رودا

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 و مشاور مالی

با ما تماس بگیرید.

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

•
•

نیـازمنـدی هـای پیوند
اتو الگانس 482-4500 ...................................

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

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

aznov-jan’17tpshP

امالک و مسکن

بیمه اتومبیل

خدمات
ساختمـانی

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.

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

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

 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؟...

514-996-9692

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

کلیهخدماتساختمانی
بازسازی ،به سازی
کیفیتعالی
نرخ مناسب

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

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



آمــــوزش
نوازندگی پیانو

احمــد

شــیخ صالــح366-1509 .......................
لی لی صمیمی 825-3170 .......................... .

ارز
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ه

اتومبیل :خرید و فروش

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

ر

ازدواج

ي

اتومبیل-تعمیر

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

ي

آموزشگاهحتصیلی

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

ك

آموزش نقاشی

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

و

آموزش موسیقی

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

ل

آموزش رانندگی

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

ا

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

ر

عمودي:
 – 1پرده نيلگون – مرحلهاي در زراعت – كاالي وا زده
 -2شهری در استان كرمانشاه – ماده آلي ازتدار بدن – بخش
 -3سارق – زندان تهران – ماهر
 -4رسمكننده – شهری در استان چهار محال و بختياري – س
 -5جنگل درخت – دستپاچه و حيرتزده – دمل – از خواهرا
 -6چرخگاه – معصيت – نام آلوز بازيكن برزيلي
 -7نوعي جواهر – صاحبخانه – اپراي وردي
 -8اثر معروف آندره ژيد
 -9خاك متبرك – پارچه صاف و براق – اخالص
 -10داراي بستهبندي استوانهاي – گنده و درشت – بدكار
-11
حل جدول ويژه شماره 5524
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 حل جدولهای ویژه و عادی:

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

از صفحه 27
م

514-503-7391

Tel.:438-990-6529

و

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

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

بازگشت به عقب نداشتيم ،اين هاست
كه ميتواند موجب پيشرفت و پسرفت
كشوري گردد.
بايد توجه داش��ت كش��ورهايي در
منطقه هس��تند ك��ه از روند انقالبها
خوشحال نيس��تند .آنها ميخواهند
ملتها را از انقالب پشيمان كنند ،البته
برخي از اين اتفاقات به خطاهاي اخوان
هم ممكن اس��ت برگردد ك��ه در اداره
حكومت بهطور شايسته عمل نكردند،
گرچه اين موضوع باز س��بب نميشود
كه روند دموكراتيك ناتمام گذاش��ته
شود.
ب��ه هر ح��ال بحث ما اين نيس��ت
كه چرا اخوان نتوانس��ت بر امور تسلط
داشته باش��د ،منظور اين است كه آن
روندي كه مصر در پيش گرفته است،
روندي مثبت نيس��ت چ��ون به تعبير
عربها هيچ خيري در آن به علت اين
درگيريها مشاهده نميشود.
شما در  4دوره سياسي در مصر
حضور داش�تهايد .در كدام دوره
راح�ت كار ك�رده و توانس�تهايد
مناف�ع اي�ران را بيش�تر پي�ش
ببريد؟
چن��دان تف��اوت نداش��ته ،من در
مصر در طول سه سال چهار حكومت
ديدهام.

خدماتمالیاتی

ر

Tel.: 514-484-8072

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

ب

به چند نفر ویترس

• نیمه وقت و تمام وقت •
برای کار در کلبه عموجان
نیازمندیم.لطفا با شماره
تلفن زیر تماس بگیرید:

امید رایگان از فوریه15

و

پرستــار

آمــــوزش
خصوصی ریاضی

Tel.: 514-812-5662

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

Uazsp17

azag17

ش

Ptojan18

Pd2june17

شماره تماس:

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

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

شانس اول را به آنها
بدهید!

PAIVAND

514-806-7870

و

تعدادى فرش ايرانى
نائين كاشان وتبريز
در انداره و طرح هاى
مختلف بفروش مى رسد.
تلفناطالعات:

Tel.: 514-649-9366

استخدام

ساختمان

ه

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

Psp17

ي

E vol W eb

فروش فرش

نیازمنــدیها

پیوندمان را حفظ کنیم!

Electrician

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

Tel.: 613-261-4818

م

P2esp7

MMUNITY

استخدام

پرستــار

ل

Tel.: 514-999-2480

به یک آشپزیا کمک
آشپز برای کار (تمام
وقت) در رستوران ایرانی
در اوتــاوا نیازمندیم.
تلفناطالعات:

pd2nov0117

PARTICIPATE in our
CO

NISSANGABRIELSTJACQUES.COM

ا

کامپیـوتر
و وبسایت

Tel.: 514-929-3937

Persian Cook

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

Tel.: 514-483-7777

ر

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

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

گ

آمــوزش

ش

استخـدام

استخدام

کامیونیتی

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

��ر اتفاق افتاده اس��ت و اين توطئه
وجه گروه و ش��خص خاصي نيست
ه متوجه تماميت مصر است.
ه��دف از اين توطئه اين اس��ت كه
ر را از همه امكانات تأثيرگذارش در
طقه خارج كند.
طبيع��ي اس��ت در اين ش��رايط به
��ختي ميتواني��د تصمي��م بگيريد
صوصاً از س��وي كشوري بزرگ و با
ميت مثل ايران كه نميتواند نگاهش
به مصر تنها محدود به يك موضوع
د.
جمهوري اس��المي ايران از اينكه
رئيس جمهور منتخب با روش��ي
ر از دموكراس��ي بركنار شد خشنود
س��ت ،اما آنچه به اعتقاد ما رخ داده
ت اين است كه حركتي نه به قصد
كناري يك رئيس جمهور كه به قصد
ارج كردن مصر از تحوالت منطقه رخ
ده است.
ميتوانيد منظورتان را واضحتر
ضيح دهيد؟
آنه��ا ميخواهند مص��ر اثري در
طقه نداشته باشد.
به نظر ش�ما چن�د درصد آنها
ود مصريها هستند؟
چ��ه در داخل مص��ر و چه خارج از
��ر ،افراد خواس��ته يا ناخواس��ته با

 سال  25شماره  9  1338مهـر 1396
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فـال

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

وست آیلند :

آدونیس ،شاتوکباب ،و...
الوال:

کوه نور ،آدونیس و...

شماره شما در
این لیست نیست؟

با ما متاس بگیرید.

(رایگان برای آگه
ی دهندگان پیوند )

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

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

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

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

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

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

وام مسکن

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

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

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

محضر

وکیل دعاوی

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

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

موسیقی (جشن ها)

حمل و نقل

خشکشویی

داروخــانه

شیرینی پزی و قنادی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

عینک سازی
فـرش

34

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

گلفروشی

لوله کشی
مهاجرت

وحیدخلجی439-1444 ................................
نازگلفالح697-0225.....................................
تپش دیجیتال223-3336 ........................ .

وبسایت

گــودرزی (922-9023 ........... )d-expert
649-9366 ................................... EvolWeb
بهروزباباخانی606-5626 .......................... .
امیرکفشداران574-4540..............................

ویدیو

تپش دیجیتال223-3336 .......................... .
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فروش سالن آرایش فرح

classifieds
سی
عکا
رز

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

Salon Farah unisex

اوکازیون بی نظیر

50 X 70

سالنآرایش
سال سابقه16با
در محل شلوغ
بامشتریثابت

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

Sectionnel

Sectionnel

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

زیر نظر دکترای مدیریت ورزشی
$ IFBB المللی
$ مربی بین
دارنــدۀ
Canapé
Canapé
10004 ،iso2001 گواهیــنامه
فیتنس و کیفیــت ورزشی
 کـانادا >> شهــروزICS  وACS از
 دالر26  هرجلسه فقط: سال سابقه حرفه ای10 با

699

Meubles
Meubles
prilloprillo

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

699

vente
vente مربی کاریابی

6565

999$ jusqu’à
999$

Sectionnel

Sectionnel

Sectionnel

la qualitéla
auqualité
plus bas
au prix
plus bas prix

7 mcx

999

7 mcx

7 mcx

Sectionnel

Sectionnel

Canapé

azmay2013hoomanfree

فـــروش مغازه در تهران
یک اوکازیون عالی

 متر مغازه نوساز با همه امكانات و پاركينگ اختصاصى٤٤ فروش
 شريعتى بين طالقانى و سميه:آدرس
) (خانم مدنی:لطفا برای اطالعات بیشتر با تلفن زیر تماس بگیرید

)

تدریس زبان فارسی
در وست آیلند
پروینعبائی

Canapé

،عضورسمیانجمنمترجمانکبک
•عضوجامعهمترجمان
عضوجامعه مترجمین کبک
ترجمه
تأیید
ترجمهو
º

»
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کبک و
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ایران
رسمی
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
،رسمی اسناد و مدارک
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با
مدارک
و¢
اسناد
کلیه
ترجمه
■
تنظیمدعوتنامه،ترجمهشفاهی
•ترجمهرسمیکلیه
تضمین تائید ادارات و سازمان های
،رسمی
های
فرم
کلیه
تکمیل
و
مدارک و خدمات مربوط به
ایالتی و فدرال
تأییدامضاء









¦









 ¦



½



Tel.:
514-745-0318
ترجمه
مرکزشهرمونترال:محل
Cell.:
514-246-8486
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گیل-نزدیکمترومک
(514) 675-0694
Location:
(438)
390-0694
12 MONTHS
TAKE
TO
12PAY..
MONTHS
NO INTEREST..
TO PAY..
NO
NOINTEREST..
DOWN
PAYMENT..
NO DOWN PAYMENT..
Downtown
Montreal
STORES TAKESTORES
LIQUIDATIONLIQUIDATION
CENTERS CENTERS
near Pl. des Arts
Pierrefonds
Pierrefonds
Saint-Léonard
Laval
Laval Brossard
Brossard
Montreal
MontrealVaudreuil-Dorion Vaudreuil-Dorion
Call,Saint-Léonard
text or e-mail
for
an
Pierrefonds
Saint-Léonard
Saint-Léonard
Laval
Montréal
Montréal
Vaudreuil-Dorion
15757Pierrefonds
Gouin Blvd.15757
W.
Gouin
6025 Jean-Talon
Blvd.
W. E.60251877
Jean-Talon
Curé-Labelle
E. 1877
Blvd.Curé-Labelle
8100Laval
Taschereau
Blvd. Blvd.
8100
Taschereau
3400 Crémazie
Blvd.
Blvd.
3400
E. Crémazie
501 Harwood
Blvd. Vaudreuil-Dorion
E.Blvd.
501 Harwood Blvd.
appointment

اجنام امور ساختمانی

• بازسازی آشپزخانه • بازسازی حمام
BEN
Renovation • نصب در و پنجره • کاشیکاری

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

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

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

مترجم رمسی
شهــریاربخشی

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

514 585 - 2345

514-441-4295

>6007343

azjan15U

zarbarg
paivand






 




،دعوتنــــامهرسمی
ترجمـــهمدارک
514-624-5609

قابلتوجهخامنها

فال قهـوه
و ورق

توسط شادی
(514) 678-6451
aznov152104nikpour

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

Tel.: 514-933-0-933

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال





























































































































 



 

Uazjune2011

>6007343




























مترجم رمسی

(514) 527-8944

abaee:azsepfree

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

514-889-8765

azjune’15U

)یک پیانوی ساده (كيبورد
.مارك ياماها بفروش میرسد
:شمارهتمــاس

Tel.: 514-675-4405

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

صرافی
 ستاره5

(416) 948-4317

فروش پیانو

تدریس فارسی

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

514-833-8684

onlyspP

879

017ازسپU

 رضا هومن:توسط

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

Tel.: 438-877-2280

999

879

Dépêchez-vous!
Dépêchez-vous!

7 mcx

به یک خانم
جهت کار در کافی شاپ
-  آشنا به زبان فـرانسهفـورا نیازمندیم
------------:)تلفن تماس (نگـار

• عضویت در سازمان مهندسین
(و سایر سازمانهای حرفه ای) کبک
• تهیه رزومه موثر و نامه جذاب درخواست استخدام
PrilloPrillo
liquideliquide
 انتاریو و ایران،رسمی کبک
جامعه
عضو
بهره
شغل با
Setمترجمان
de chambre à partir
Set
de 1099$
de chambre
/ Ensemble
à•
partirsalle
de 1099$
à dîner/ àبرداری
Ensemble
partir salle
à dîner
à partir  تغییر و پیشرفت،• مشاور در کاریابی
$
$
de 1599$ / Sofas en tissu
deàa
1599$
partir/ de
Sofas
499$
en/tissu
Sofasàaenpartir
cuir de
àa 499$ / Sofas en cuir àa
$
...
و
استخدامی
مصاحبه
partir
de
699$
/
Sofas
sectionnels
partir
de
699$
en
cuir
/
Sofas
à
partir
sectionnels
de
879$
en
/
Sofas
cuir
à
partir
de
879$
/
اسناد و مدارک
رسمی کلیهrabatables
ترجمه
• à partir
Sectionnel Sofas جهت
Sectionnelمفید از بازار کار • آماده سازی
rabatables en cuir à partir
de 799$ en
/ Consoles
cuir à partir
de 799$
de 299$
/ Consoles à partir de 299$
de  گواهی،رسمی
deà caféدعوتنامه
...کار
• ایجاد انگیزه کاریابی برای افراد در
/ Table
à partir de/ 299$
Table /àTable
café àdepartir
coin de
à partir
299$de
/ Table
199$de
/ coin
à partirجستجوی
de 199$ /
امضاء و کپی برابر اصل
Miroirs à partir de 99$تنظیم
/ Miroirs
Bureauxà partir
à•
partirdede99$
699$
/ Bureaux
/
à partir de 699$ /
افراد
مرکب از
rabais Curio
rabais
à partir de 699$ / Curio
Unitésàmurales
partir deà699$
partir/ de
Unités
499$murales
/،ایرانی
Matelas
à partir
de 499$
/ Matelas • با کیفیت تضمینی توسط تیمی فعال
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
. سال سابقه20 فرانسوی وانگلیسی زبان • با بیش از
Beaucoup de
Beaucoup
pièces
uniques,
de
pièces
etc.
uniques,
کانادا
ایران به
رسمی از
ترجمه
• etc.
Tel.: 514-518-4568
$
$
021-85312009 :• تلفن مستقیم از ایران
Sectionnel
Sectionnel

1399$ 1399

Sectionnel

خدمت
$ مالکی در$تیم دکتـر
2299
:دانشگاهی2299
متخصصینباتحصیالت

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

coffee shop

2dec01P

tous les Meubles
tous doivent
les Meubles
être doivent être
vendu!
vendu! 7 mcx

فنگویندگی

استخدام

Tel.: 438-995-2066

%%

jusqu’à

info@paivand.ca

) (نبش دکاری

SNOWDON

مربیخصوصی ورزشی

azjly1u

Sectionnel

اطالعات آگهی
خود را به نشانی
:زیر ایمیل کنید

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

درخواست های
5388 Queen Mary Roadsommier orthopédique
sommier
orthopédiqueمتناسب با
Montreal Qc. H3X 1V3
Dream Starباشد
Dream
میStar
ادارات مربوطه
60” grand lit 99$
60” grand lit 99$
514-971-3138

879$ 879$ 999$ 999$

Sectionnel

نیازمندیهای

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

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

Tel.:

35
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نوشته «علی» ،عکاس «استودیو فوتوبوک» و مدیر
گروه فیسبوکی «همه چیز در مورد مونترآل» ش!

خو

آموزشعکاسیبهزبان .. .

برهنه نگاری «»Nude Art
نود و نه مقاله برایتان نوشــتیم و ندارد .این ســبک از قرنها قبل در
باالخره رســیدیم به یکصدمین نقاشی و مجسمه سازی هم وجود
قســمت این مقاله دنبالــه دار و داشــته و با ظهور دوربین ،به هنر
پربرکت! با خودمــان عهد کرده عکاسی هم اضافه گردید .روایتی
بودیم که یکصدمین شــماره این از دوران قاجار در این زمینه وجود
سلسله مقاالت ،ویژه و خاص باشد .دارد که ذکر آن در اینجا خالی از
به همین خاطر« ،اصل جنس» را لطف نیست.
از ماهها قبل و به همین منظور در گویند که مظفرالدین شــاه پس
آب نمک نگه داشته بودیم تا زمان از بازدیــد از موزه هــای فرنگ و
مشاهده آثار هنری سبک «نود»
رو کردن آن فرا رسد!
قبل از ارسال این مقاله ،با خداوند (برهنه) ،از نقاش ســوگلی خود،
نشــریه وزین «پیوند» نیز تماس استاد کمال الملک خواست که به
گرفتیم و خواهش کردیم ،این بار این سبک روی آورده و چند تابلو
بی خیال سانســور شده و فقط با هم برای «رفع کوتی» تهیه نماید!
دید هنری به این مقاله نگریسته اما استاد نپذیرفت و در جواب شاه
و «برهنه نگاری» را «ستر عورت» فرمود :
«صـ َور قبيحه»
نکنند!
"اینکه میفرماييد ُ
عکاســی برهنه یکی از سبکهای اســت .من نقاشباشــی هستم،
هنری خاص و ویژه عکاسی بوده نــه خواجهباشــی ،معینالعیش
صاحــب عشــق در
و اغلب درک صحیحی از آن وجود حرمســرا.
ِ
دستهای من ،شوری
گذاشته که جرأت تباه
تلفناستودیوفوتوبوک:
کردنش را ندارم".
(514) 984-8944
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
همانطور که مشــاهده
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
میفرماییــد از قدیــم،
ن شماره:
WWW.FACEBOOK.COM/
سپشیال ای
ا
دیــد مثبتــی در این
STUDIOPHOTOBOOK1
زمینه ایــن هنر وجود
تلگرامSTUDIO PHOTOBOOK :
مونترآل»
گروه ما در فیسبوک« :همه چیز در مورد
نداشــته و حتی امروز
MTL
PLUS
تلویزیون آنالین مونترآل پالس TV
نیز ،برخی افــراد آن را
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
در زمره «هرزه نگاری»
(پورنوگرافی) و یا همانند
جلسهرفعاشکالوتمرینتنظیمات
ایــام پربرکت حکمرانی
دستیدوربینشمادر«استودیو
سلسله قاجار ،آنرا در حد
دالر
فوتوبوک» ،طی دو جلسه به مبلغ70
«صور قبیحه» می بینند!
(برایهرجلسه)،پرتره،عکاسیدرشب اگــر بخواهیم بــه زبان
وعکسهایخانوادگی
ساده و خیلی خالصه در

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

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

www.paivand.ca
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جنــس نوری کــه ما در
اســتودیوی خودمان در
خطبه
زمان تهیه عکس برهنه
تهیــه میکنیــم ،از نوع
سافت باکس و الک شده
و حتی گاهی نور مستقیم
فالش بدون هیچ فیلتری
زمینه «عکس برهنــه» تعریفی
ارائه بدهیم ،میتوان آن را سبکی میباشد .تابش نور سافت باکس،
از هنر بدانیم که به جای تاکید بر بر روی بدن سوژه ،نرمتر بوده و
روی صورت ســوژه ،بر روی اندام براحتی بر روی کل بدن پخش
و یا قسمتهای مختلف بدن سوژه میشود .برای نگهداشته برخی
تاکید داشــته و با بهره گیری از قسمتهای بدن در تاریکی ،باید
یک نورپردازی اســتادانه ،خطوط پوزیشن بدن ســوژه را تغییر
مستقیم و منحنی بدن انسان را دهیم.
بدون لباس و به زیبایی ترســیم برعکس ،نور مستقیم فالش
مینماید .به همین دلیل شــاید باعث بوجود آمدن مرزهای تیز
بتوانیم« ،پرتــره» را نقطه مقابل و برنده و تاریک  -روشن شدید
بر روی بدن شــده و خطوط
«نود» قرار دهیم.
مرز بین «عکاســی شــهوانی» و ایجاد شده مشخص تر خواهند
«عکاسی برهنه» بسیار باریک بوده بود .قسمتهایی از بدن که در
ودید هنرمند است که آنها را از هم ســایه قرار میگیرند نیز کامال
تاریک بوده و معموال نیازی به
سوا میکند.
بــه بیان ســاده تــر ،هــدف از تاریک تر کــردن ندارند .برای
برهنه نگاری ،نشان دادن زیبایی کنترل نور و محدود کردن آن
های طبیعی و مخفی بدن انسان در مســیر صحیح ،میتوان از
و نمایش خــود واقعی او به دور از شبکه های النه زنبوری جلوی
پوشــش و طبقه اجتماعی اوست فالش و یا «اسنوت» استفاده
ولــی در هرزه نگاری ،انســان به کرد که نور صرفا بخشهایی را
وســیله ای برای ایجاد شهوت و که میخواهیم پوششدهد.
هوس تبدیل شده و شأن واالی او شاید از خود بپرسید که تهیه
این گونه عکسها ،چه مصرفی
نزول می یابد.
این سبک از عکاسی فقط به زنان برای سوژه خواهد داشت؟
اختصاص نداشته و مردان نیز در البته عرف کار ما آنســت که
این هنر« ،سوژه» میگردند.
از مشــتری ســوال نمیکنیم
برهنه نگاری هم میتوانددر فضای ولــی برخی افراد بــه صورت
اســتودیو انجام شــود و هم در خودجوش گفته اند برای نصب
طبیعت و فضای باز .از آنجایی که در حریم خصوصی منزل یا اتاق
تابش نور در استودیو کامال تحت خواب و یا تهیه یک تقویم با 12
کنترل عکاس میباشــد ،نتیجه عکس برهنه به تعداد ماههای
بهتری حاصل شــده و عکس به ســال و تقدیم به یــار و دلدار
تعبیر نگارنده ،زیباتر میگردد .به خواهد بود.
اعتقاد بنده ،بهترین عکســهای
برهنه آنهایی هســتند که تابش
نور بســیار محدود بوده و ســایه
یک اوکازیون عالی
روشنهای فراوانی در تصویر ایجاد
فروش  ٤٤متر مغازه نوساز با همه امكانات و پاركينگ اختصاصى
میگردد .این نوع نورپردازی باعث
آدرس :شريعتى بين طالقانى و سميه
میشود بخشهای خاصی از تصویر
لطفا برای اطالعات بیشتر با تلفن زیر تماس بگیرید( :خانم مدنی)
در تاریکــی قرار گرفتــه و تاکید
) (416) 948-4317
بــر روی زیبایی خطــوط بدن،
کنتراست و پوزیشن قرار گرفتن
بــدن در تصویر باشــد .با رعایت
همین نکات و نشــان دادن این
جنبه های تصویر ،مرز بین عکس
هنری و عکس شهوانی مشخص
میگردد .زمینه تصویر هم کامال
ساده بوده و معموال عنصر دیگری
در «بک گراند» قرار نمیگیرد.
انواع عکسهای نود را شاید بتوان
در این دسته بندی قرار داد:
نمایش نســبتا کامــل بدن در
وضعیت ســایه روشن ،نمایش
بخش کوچکی از بدن (معموال
بدون ســایه روشــن) و نهایتا
تصویربرداری از بدن و پوشاندن
مختصر آن با اشیاء و یا لباس زیر
و حتی یک گل.
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جالب اینجاست که اکثر افرادی
که چنین ســبک عکسی در
استودیوی ما گرفته اند ،مجوز
انتشار آن را نیز به ما داده ولی
خودمان کمتر جرات میکنیم
منتشرنماییم!
با توجه به وضعیت دمای کانادا
و سرمای هوا در اکثر ایام سال،
داشــته یک بخاری برقی در
اســتودیو که گرما را بصورت
تابشــی به ســوژه میتاباند،
ضروری بــوده و بدون آن ،کار
مشکل تر خواهد بود.
ناگفته نماند که برخی عکاسان
صاحب نام این ســبک ،پا را
فراتر گذاشته و با اعالم عمومی،
از جمعیت زیادی در میادین
اصلی برخی شهرهای بزرگ
جهان ،از خلــق الله« ،عکس
برهنه» تهیه کرده اند که حتما
نمونــه هــای آن را در فضای
مجازی مشاهده کرده اید.
هــدف هنرمنــد از به تصویر
کشــیدن این گونــه تصاویر،
یکسان بودن انســانها بدور از
ظواهر و طبقه اجتماعی ،صلح،
به چالش کشیدن موضوعات
اجتماعی ،قد علــم کردن در
مقابل ساختارهای پوسیده و
تابو شــکنی ،بیان اعتراضات
اجتماعی ،دوری از خشونت و
جنگ و بســیاری موارد دیگر
میباشد.
هدف از تهیه این مطلب ،بیان
این هنر و همچنین تمیز دادن
«برهنــه نگاری» از «کشــف
عورت» بــود! قطعنا با مطالعه
این مقاله ،طور دیگری به این
هنر خواهید نگریست.

•

فـــروش مغازه در تهران

azjune’15U

3:01 PM

2/21/13

1

Roccabella-Pool.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

37

www.paivand.ca

PAIVAND: Vol. 25  no.1338  Oct. 01, 2017

Immigration
f
o
ts
c
e
p
s
a
ll
A
Provincial

ﮐ
ﻠﯿﮥ اﻣﻮر ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﯽ

1396  مهـر9  1338  شماره 25 سال

ﻓ
اﺳﺘﺎﻧﯽ-ﮐﺒﮏ-ﺪرال

37

newcomers
generations of
cre
to
s
inue
ributed to
who have cont
n policy cont
tio
t
ra
ig
ec
m
ot
pr
im
to
ng
being, ecoand increasi
ognize the need
Canada’s wellaal
an
ci
C
so
t
d
ee
an
m
n
ty, competlevels to help
health, educatio
nomic prosperi
s,
ed
ne
g
t
tin
ke
ar
ea
tr
m
ccess as a
da’s labour
services, while
itiveness, and su
ic
ph
ra
.
og
committed
ts fairly
address dem
nation. We are
ng- applican
lo
te
e
ra
th
ne
d
ge
se
d
newcomchanges, an
Ministers discus
to ensuring that
.
e
th
on
ow
ph
gr
co
ic
an
fugees,
n eofrcFri
otio
term econom
om
pr
M
ers, including re
ا
ز
ا
ch
ﻋ
uoa
ﺘﻤ
m
pr
ﺎد
m
ap
و
co
ntribute
n to
Aﮕmﺳulﭙﺎtiﺳyeﻤﺎarﺷniﺖngﺣﻤﺎﯾ
immigoratio
integrate and co
ﺰا
ाद
ld
رﯾ
यव
ﻢ
ou
c
धन्
w
be
u
ué
ad
o
Q
ig
y
an
pl
adian
Obr
ую
Thank
як
to levelsG
Дrt
nities outside of
ie
z
fully to the Can
a
y
r
nt
ai
ng
si
ce
谢
ea
d
谢
cr
se
in
as
ea
ci
ciety. We
Gra provide incr
with the goal of
economy and so
təşəkkür ًﺷﮑﺮا
m
er
n.
-t
tio
ng
ra
lo
ig
rm
m
fo
newcomlpriina Cottone
hea
anad M
Francophone im
continue to help
rm
ite
tu
re
d
en
rs
a
te
n
om
is
a
m
in
C
e
d make
planning.nMConsultantada’s
Building on th
Immigration
ers find jobs an
tio
an
in
C
ra
d
r
ig
he
fo
m
t
is
tions within
adian Imated supp09or295
that was establ
lasting connec
Regulated Can embershi
. R4
ns
,
No
io
ar
p
at
ye
lig
is
ob
th
l
r
es.” said
ICCRC M
internationa ration ition
Moncton earlie
their communiti
to
ad
ig
d
tr
r
ar
m
an
rw
ri
Im
fo
c
ita
ussen, Ministe
h Quebdehuman
Ministers look
ie Ahmed H
on
s
Registered wit No. 11an
ph
ee
co
ug
2 respect to refugees.
an
32ith
ef
Fr
R
w
meeting with
of Immigration,
n
ar
tio
nt
ra
O
a
bo
in
ad
lla
ﻣ
18
an
co
pC
تceﺟرd  ﮭﺎts is
ministers in 20
and Citizenshi
ﻧﺎدا ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﺗﻧﮫEacﮐﺎnhroan
enﻣﺷﺎ
mور
ress.
rn
og
ve
pr
-chair of the
go
ss
co
ss
se
l
ر
as
ra
ﺳ
de
to
io
and fe
ﻣﯽ ﻣﮭﺎﺟرت وsupport the
e
ﺛﺑ
th
ت
ﺷ
by
ده
d
ﺑﺎ
te
ﻣ
es
ﮭﺎ
inisters respon
ﺟرت ﮐﺑﮏ
needed to
Note: As requ
ﮐﻠ
e Forum of M
y
ﯾﮥ
th
lit
c,
اﻣ
ua
و
be
-q
ر
ue
gh
n.
د
Q
اﻧ
hi
tio
of
ﺷ
ra
t ﺗ
eryنof
ﺟوﯾﺎ
livﮐﺑ
overnmen
sible for Immig
 ﻓ:وﺟﮫte
d  ﺛﺑت ﺷG
و ﻓدرالdeﮏ
es an
ﻣﺷﺎورﯾنcﻘطM
rvicﺟر
r Responsi__
is
__
ent،se
ده
in
__
ﺑﺎ
ﻣ
__
ﮭﺎ
be
__
settlرﮐem
ue
ت
__
Q
ﮐﺑ
____
r
ﮏ ﺣق ﺷ
s
fo
ld
ت
es
ho
در
om
n
اﻣ
tc
ور
tio
ion on
ﻣ
ou
ra
at
ﮭﺎ
mig
r ﻣImﺧط
successful
ﺳﺗﻘ
ﺟرﺗﯽ ﮐﺑﮏ را دارﻧد
For more inform
راﯾﮕbl وeﯾمfo
T
ﺎن
is
از
n,
FP
th
ا
e
ﯾر
To
th
ان
s.
on
ﺑﮫ
er
m
ﻣ
m
us
s of im igratio
er stat
 ﻣlﻣﯽneﮐﺎwﺑﺎcoوﻧﺗرال
ﻧﻔردal
e any aspect
to۸۳ observ
th
ed
er
re
nd
to
ag
U
te
rs
e.
ﻣدﯾر اﻣور اﯾراﻧﯾﺎن
ta
te
bl
si
is
in۱) ۸۵۵۲ ۱۴
M۲
enﺑدd,(۰
Ministers’ Ta
please do not he
دو
nerships
ccord
e.
ون ھﯾﭻ ﭘﯾش ﺷﻣﺎره
streng۲thﺗﺎen۱۹paتrtو از ﺳﺎﻋelﻌﮫs ﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣCﺷﻧanada-Québec A
contact our offic
ﺑ
od
n
ﺎﻣ
m
tio
داد
واﯾ
w
ra
ﺑﮫ
ﺑر
ne
ig
وﻗ
e
m
ت
or
 واﺗزآrelating to im
اﯾران
and expl اﯾﻣو ﺗﻠﮕرامwپ
__________
It as
y, and
admission
ry
ra
۵۱۴ ۵۵۰ ۹۲fo۰۴
po
m
r collaboration.
te
safe, stay health
d
p
an
ee
K
t
an
rt
impo
c fully
laughter is in
agreed that an
of aliens, Québe
y make sure
lit
ill
w
bi
si
k
or
on
w
sp
is
re
th
life.
piece of
assumes sole
your everyday
a
of
ra
t
ig
en
m
pm
im
lo
ترج
ng
ve
3
10 for establishi
be the dee est, suit
مــه فارســی مقــاال
ت
را
-e
ri
در
er
k
-t
e
o
al
th
r
ci
ro
r
fo
in
la
d
rb
ov
e
gu
an
irree, Sh
federal-pr
tion levels,
th6ro2ug
1h ru
وبسایت ما بخوانید
Canada6
hoCw7
ify 1
arN
cl1
toH
cization and
who
an
an
ne
fr
pl
yo
n,
c
al
an
io
ri
e
ct
le
to
b
le
hi
e
se
Qu t prioritie
means. W
s ar
Maria Cottone
migrants.
0 eto 18:00
a al, settlemen
M
ade
antr
Cn
ino
tegration of im
y to Friday 10:0ation is
in
da
adian Immion
M
,
claims asylum pointmen
ly
on
Regulated Can
w inform
o-t
r its respon
ho
pr
de
ap
e
d
un
an
du
By
s
t,
to
ea
t
se
ar
gh
In
nt
ri
of
has the
gration Consulta
ed that shared among all orders
bec develops
ss
ué
re
Q
st
y,
rs
lit
te
bi
is
si
in
Quebec
cess, M
Registered with
d programs,
es that government.
an
te
s
an
ie
ar
lic
gu
po
no
its
e
there ar
discussed
Immigration
tes and
er will be
Ministers also
gislates, regula
le
ne.com
l
ra
an asylum seek
de
fe
e
www.mariacotto
standards.
lated to th
anada
n
C
re
in
ow
es
su
ay
its
is
st
ts
to
se
allowed
and policy,
514-656-8178
at process.
Excessive Dem
tioncmc.com
ue
at the end of th
in
nt
co
info@immigra
welcomed
nsenmitted to
s
co
m
ha
d
co
a
he
d
ad
ac
an
an
re
“C
rs
Ministe
that the
rtance of
the dialogue so
sus on the impo
ls planning
multi-year leve
cFederal-Quebe

Immigration

t to
e
e
M
’s
e
c
n
i
v
Canadian Pro
stem
y
S
n
o
i
t
a
r
g
i
Imm
Discuss New

ovincial and
The Federal, Pr
) Forum
Territorial (FPT
onsible
sp
of Ministers re
MRI)
(F
n
for Immigratio
ada’s
an
C
met to reflect on
.
em
st
immigration sy
ss on
To make progre
Action
n
Canada’s Visio
9, all
01
Plan for 2016-2
work
to
ed
Ministers agre
re a
su
en
to
in partnership
ient
fic
ef
d
an
fast, flexible,
n
tio
ra
ig
economic imm
c immigrasystem; strategi
ning; and
tion levels plan
ent and
em
effective settl
ts for
or
pp
integration su
ork will
w
s
hi
T
newcomers.
s legacy
further Canada’
usive and
cl
in
as a diverse,
try.
welcoming coun
hted the
lig
gh
Ministers hi
ce of a
critical importan
proach to
ap
n
pan-Canadia
e current
dealing with th
seekinflux of asylum
nced
ha
en
g
ers, includin
collabl
ta
en
intergovernm
ort orderly
oration to supp
scenarios
migration and

protecting
planning, while
er and the
Canada’s bord
rity of Casafety and secu
the growing
nadians. Given
seekers to
influx of asylum
rs
te articulatCanada, Minis
anada is an
ed that, while C
ming counopen and welco
use the
t
try, people mus
to come
proper channels
uld face
co
to Canada and
tering
en
s
significant risk

...ورزشـــی

!»یادداشتهای«شامپیون
 از،وســف تی زهــوش
ی
دیمیترینایرانیانجامعه
ق
 قهرمان،یرانی مونتــرال
ا
،یشینتیمملیپینگپنگ
پ
بیفدراسیونپینگپنگ
مر
،1963
رمان تیم ملــی ایران
قه
؛1976 چکســولواکی
،1965 در یوگسالوی
؛1976ورزشــی در کلکته
خبرنگارکیهــان
؛1976شیالمپیکمونتریال
خبرنگارکیهانورز
فنی داوران تنیس روی
سرپرســت کمیته
؛ مشاور1974 یی درتهران
میزمسابقات آسیا
1977جهانیدرانگلستان
فنیمسابقات

 خانم ماریان هوگان،انجام گردید
و آقــای ماتیو بالنشــار از کبک
 دقیقه از75 توانســتند با فاصله
270 رقیبان انگلیسی خود مسیر
46  ساعت و32 کیلومتری را در
دقیقه طی کنند و عنوان قهرمانی
این مســابقه را نصیب خود
.نمایند
در طی این مســیر شــرکت
کنندگان که باید از استقامت
فیزیکی باال برخــوردار بودند
گاهی در هوای بســیار گرم
 هزار متر2 و ارتفاع بیــش از
از ســطح دریا به رقابت می
 طبق اظهار خبرنگاران.پرداختند
ورزشی شرکت کنندگان در پایان
رقابت ها شدیدا خسته بنظر می
.رسیدند

ttone
www.mariaco

بانوان اســت و طرفداران بسیاری
 وی توانســته است بعنوان.دارد
و ی
قهرمانی هر چهار «رانداســلم» را
بدست آورد و از طریق مسابقات و هزینه های مربوط به
همچنین مدلینگ میلیون هادالر مســافرت و اقامت
چنــد روزه ژاپن را
.درآمد داشته باشد
شخصا پرداخت می
.نماید
آقای ژیلبر مربی خانم
 ساله دارنده63 زن
کاریر اظهار داشــته
 کاراته5 اولین دان
اســت که او باور نمی
کرده روزی این خانم
کانادا
بتواند گواهینامه دان
 این ورزش را بدست5
 لیکن پشــتکار و.آورد
تمرینــات وی موجب
گردید این ورزشــکار
 ساله خود را در این64
رشته و در سطح باالی
.این ورزش مطرح نماید

مسابقه دو استقامت
مختلط

France Carrier ،فرانس کاریــر
، ســاله مقیم شربروک63 بانوی
 ســال تمرینات10  مدت،کبک
خــود را با عالقه زیاد زیر نظر
 آقای آندره،مربی این ورزش
 انجامAndre Gilbert ژیلبــر
 علیرغــم مخالفت.می دهد
های مسئولین ورزشی کاراته
)(بخاطر جنسیت و سن ایشان
خانم کاریر موفق شــده است
نظر موافق مراجع ورزشــی و
---- سپتامبر9  تا2 ---مربیان ژاپنی را برای ادامه تمرینات
خود جلب نماید و پیشرفت های در مســابقه دو مختلط استقامت
270 پی در پی وی مورد ارزیابی مثبت که در یک مسیر کوهستانی
کیلومتری در چهار کشور اروپایی
.مسئولین قرار گیرد

.com

.میلیوندالر نصیب خود نماید
وی قبال در رده بندی بانوان تنیس
 در این دوره. را داشت83 بار رتبه
از مســابقات خانم ســرنا ویلیامز
بخاطــر دوران حاملگی و زایمان
 وی اظهارداشته که.حضور نداشت
خود را برای شرکت در مسابقات
. آماده خواهد نمود2018 سال

مسابقات بین اململی
یو اس اوپن

در مســابقات تنیــس
 یو2017 بانوان ســال
اس اوپن بــرای اولین
بــار چهار تنیــس باز
آمریکایــی در دوره
فینــال در مقابل هم
 دوشــیزه بازگشت ماریا شاراپوا.قرار گرفتند
Sloane Stephanes
تنیس باز مشهور
 ســاله24 تنیس باز
روسی
آمریکایــی توانســت
 را با خانم شــاراپوا که از ســتاره هایWilliams دوشیزه
 مشهور و پر طرفدار تنیس بانوان6-2  و0-6 و7-5 نتیجه
 در سال گذشته به علت،می باشد
.مغلوب خود نماید
خانم استیفنز با وجود آنکه مدت اســتفاده از داروهای غیرمجاز از
 ماه به علت شکستگی مچ پا از طرف فدراسیون جهانی تنیس به9
 توانستدر مدت دو ســال از شرکت در کلیه،تمرینات خوددور بوده
. مسابقات تنیس محروم گردید20000 دوره فینال که با حضور
 وی پــس از مراجعه بــه دادگاه.نفر تماشــاچی برگــذار گردید
 دوشیزه حکمیت ورزش هــای جهانی و،دوســت صمیمی خود
ماریســون کی را در دو ســت با اظهار آنکه مصرفداروی ملدونیوم
 شکســت دهد برای وی جنبه پزشــکی داشته6-3  و6-1 نتیجه
 و بخاطر نارســایی قلبی ناگزیر از7و3 و عنوان قهرمانی را همراه با
 توانســت دوران،مصرف آن بوده
 ماه15 محرومیت خــود را بــه
کاهش دهد و مجددا در مسابقات
 یو اس اوپن2017 تنیس ســال
.شرکت نماید
خانم شاراپوا که در شروع بازی ها
تا دوره چهارم صعود نموده بود در
مقابل خانم آماستازیا سواستوا از
لیتوانی شکســت خورد و از دوره
خانمشاراپوا.مسابقاتحذفگردید
از محبوب ترین بازیکنان تنیس

مسابقاتقهرمانی
ژیمناستیکدنیا

چهــل و هفتمیــن
دوره مســابقات
ژیمناستیک دنیا از
 اکتبر ســال8  تا2
 در استادیوم2017
المپیــک مونترال
.برگذار خواهد شد
در ایــن رقابــت ها
 نفــر500 تعــداد
 کشور73 قهرمان از
.شرکت می کنند
Bianelle
خانــم
 مســئول برگذار کنندهLegros
و بازاریابی این مســابقات اظهار
 بهترین،داشته که در این رقابت ها
قهرمانان ژیمناســتیک شرکت
خواهند داشــت و تاکنون تعداد
 بلیــت بفروش رســیده34000
.است
هزینــه برگذاری این مســابقات
 میلیــون دالر برآورد5و13 مبلغ
شده است و دولت فدرال و کبک
کمک های مالی الزم را در اختیار
 وی پیش.مسئولین قرار داده اند
6 بینی نموده اســت که بیش از
میلیون نفر این رقابت ها را از طریق
تلویزیون های ورزشی مشاهده می
.نمایند
در ایــن مســابقات خانــم نادیا
 ملکــه افســانه ای،کومانیچــی
 بعنوان سخنگوی،ژیمناســتیک
.این رقابت ها انتخاب شده است
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