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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.ic-pacific.com

www.ICPimmigration.com
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اعـدام  ۴۳۵نفر در زندانهای ایران
در سال جاری میالدی

دهها نهاد مدافع حقوق بشر  ۱۵سال پیش تصمیم گرفتند در
ائتالفی جهانی روز دهم اکتبر را به عنوان روز جهانی مبارزه با
مجازات اعدام نامگذاری کنند با هدف تالش برای لغو این
مجازاتدر سرتاسر جهان .و امسال همدهم اکتبر مصادف
با  ۱۸مهرماه ،درحالی فرارسیده که استفاده از مجازات
مرگ یا همان اعدام هنوز در برخی کشورها ادامه دارد
ازجمله ایران .مجازاتی که به گفته مدافعان حقوق
بشــر «تبعیضآمیز و غیرانســانی» است و ناقض
حق حیات .ائتالف جهانــی علیه مجازات مرگ،
امسال موضوع فقر و ارتباط آن را با این مجازات
مطرح کرده است .بســیاری از مدافعان حقوق
بشر میگویند مجازات اعدام با فقر و محرومیت
ارتبــاط مســتقیم دارد و قربانیــان این
مجازات اغلب تهیدستان
و افراد به حاشــیه رانده
شــدهاند .در سال ۲۰۱۶
میالدی  ۲۳کشور جهان
مجازات اعدام را اجرا کردند
کــه در این میان ایران پس
از چین برسکوی دوم جهان
 ص:
اعدام6که به
ایســتاد با ۵۶۷
مراتب بیشتر از تعداد اعدامها
در عراق ،پاکستان و عربستان
سعودی بود .امسال دهم اکتبر
روز جهانــی مبارزه بــا مجازات
اعدام در حالی فرا رسیده که ۱۰۴
«ت
کشور جهان مجازات اعدام را لغو
هیدستان
،
ق
ر
ب
ا
ن
ی
ا
ن
کردهاند و دهها کشــور دیگر هم
اصل
سالهاست که این مجازات را اجرا
ی اعدام»
نمیکنند اما ایران از نظر سرانه اعدام
همچنان بر سکوی اول جهان ایستاده
است....
 ص6 :

 ص13,22 :

 ص32 :

 ص18 :

RESTAURANT ONYX INC

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ

اسپشیال از مونترال به تهران از

950

دارالترجمه رمسی یکتــا
ترجمهرمسی  -دعوتــنامهرمسی

Tel.: 514-439-8501

الیت
صرافی
(خضر)

انتقـال ارز

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

انتقال فوری ارز به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

Tel: 514 989-2229
Tel: 514 289-9003
Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca

GUY

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات
لیسانسدر رشته مدیریت مالی
از دانشگاه مونترال ()H.E.C
کاندیدای انجمن حسابداران CGA

با 25سال سابقه کاری در کانادا

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

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

ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﻓﺎژ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﻰ

Pars Plumbing INC
ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰﻭﻧﺼﺐﺷﻮﻓﺎژﭘﺎﺭﺱ

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ DAr

(514) 290-2959

صــرافی  5ستاره

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

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

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

حمیدصدیقکاغذچی

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

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

fhemmatiyan@sutton.com

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

 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

GUY

H3G 1M6
info@expertfx.ca

514-917-9988 1425, boul Saint-Laurent

Real Estate Broker

وحیدخلـجی

محضردارومشاورحقوقی
RESTAURANT
ONYX INC Tel.: 514-439-1444
NOTAIRE-NOTARY

صرافیآپادانا

APADANA
EXCHANGE

حمیدرضا

خلیفی

دکتر شریف نائینی:
جراحدندانپزشک

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

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

Agence Immobilière

مریم خالقی

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

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

Cell: (514) 928-5415

Maryam Khaleghi

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

بیزنس برای فروش

RESTAURANTعالی <<
 >> ONYX INCاوکـــازیون

pg. 4

تابلـــوسازیپلکسیساین

--------------------------------با  20سال سابقه خدمت و تجربه درمونتریال
• درآمد عالی • مشتریان ثابت
• با انواع ماشین آالت مختلف برای ساخت
همه گونه تابلو ،چاپ پالکارد و...
برای اطالعات بیشتر با تلفن زیر تماس بگیرید:

Tel.: 514-941-5220 | RESTAURANT
canada500@hotmail.com
ONYX INC

1970 Ste-Catherine
O, Tel.:
RESTAURANT
ONYX
INC 514-839-7318

خدمات ارزی

ALIKO

RESTAURANT
ONYX INC
Profusion Realty RF

2178 Ste-Catherine W.

مشاور امالک در مونتریال

RESTAURANT ONYX INC

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

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

و South shore

فیروزهمتیان

RESTAURANT ONYX INC

 ص25 :

صرافی نِت

RESTAURANT ONYX INC

www.ParsPlumbing.ca

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

جنب دانشگاه کنکوردیا

فارکس

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

3

www.paivand.ca

PAIVAND: Vol. 25  no.1340  Oct. 15, 2017

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

ب
ـ
ر
2 ساخت وج

1396  مهـر23  1340  شماره 25 سال

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)
24 October, 28 October, 29 October and 20 November
• Sales and consulting (including one month internship) 14 November
• French and English courses (all levels) 6 November
• Loans and bursaries program (around 900 $ per month)*
___________________

French
:course
3 days
per week

*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

با مدیریت :مریم هدایتی

دو دقیقه فاصله تا متروی کادیالک
www.dermaelegant.ca

Tel.: 438-932-6709

زنس برای فروش
بی
ـازیون عالی <<
ـ

>> اوکـ

ت سرمایه گذاری
جه

ازیپلکسیساین

تابلـــوس

-------------------------------جربه درمونتریال
ل سابقه خدمت و ت
با  20سا
• درآمد عالی
• مشتریان ثابت
شین آالت مختلف
ع ما
• با انوا ت همه گونه تابلو،
برای ساخ
چاپ پالکارد و...
----------------

Tel.: 514-941
-5220
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اخذ وام بانكى

با بهترین نرخ براى
اتومبیلهاى
دست دوم

ازبانکهاىمعتبركانادا

رامین عباسى

ــــــــ

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

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

روزی که جهانیان به مجازات
اعدام فکر میکنند
دهم اکتبــر روز جهانی مبارزه با
مجازات اعدام اســت .هنوز شمار
کشــورهایی که این حکم مغایر با
اعالمیه جهانی حقوق بشر را اجرا
میکنند چشمگیر است .مجلس
ایــران چندی پیــش در رابطه با
کاهش مجــازات اعــدام قانونی
تصویب کرد.
تعیین یک روز مشــخص در سال
برای مبارزه با مجازات اعدامدر سال
 ۲۰۰۳صورت گرفت .سازمان عفو
بینالملل و سازمان "همبستگی
جهانی علیه مجازات اعدام" در آن
سال روز دهم اکتبر ( ۱۸مهر ماه)
را "روز جهانی مبــارزه با مجازات
اعدام" اعالم کردند .هدف این اقدام
تالش برای لغــو مجازات اعدام در
سراسر جهان بود.

---------ماه گذشــته ماداگاسکار و گامبیا
مجازات اعــدام را لغو کردند و به
 ۱۷۰عضودیگر سازمان ملل متحد
پیوستند .آنتونیو گوترش ،دبیرکل
ســازمان ملــل در اجالســی که
سهشنبه  ۱۰اکتبر به مناسبت روز
جهانی مبــارزه در راه لغو اعدام در
نیویورک برگزار شد اعالم کرد که
تنها چهار کشور ،مسئول ۸۷درصد
اعدامها در سراسر جهاناند.
این چهار کشور عبارتاند از ایران،
چین ،عربستان سعودی و عراق.
آنتونیــو گوتــرش خطــاب بــه
کشورهایی که همچنان مجازات
اعدام را اعمال میکنند گفت:
«من میخواهم از تمام کشورهایی
که بــه این اقدام وحشــیانه ادامه
میدهند بخواهم کــه اعدامها را
متوقف کنند .به نظرم اعدام کمک
ناچیزی به قربانیان و یا بازدارندگی
از جرایم میکند».
ســازمان حقوق بشــر ایــران به
مناسبت «روز جهانی مبارزه در راه
لغو اعدام» اعالم کرده است که از

514-996-9692

با وجود گذشت  ۱۴سال هنوز در
 ۵۷کشور این گونه مجازات اعمال
میشود.
در  ۲۹کشور مجازات اعدام دیگر
اجرا نمیشود اما حکم اعدام هنوز
در قوانین جزایی آنها موجود است.
در هفت کشور حکم اعدام تنها در
دوران جنگ یا در شــرایط بسیار
ویژه صادر میشود.
"مجازات اعدام" به کشــتن یک
انسان بر اساس قانون و پس از اعالم
رای یک محکمه میگویند.
این مجازات نــزد مدافعان حقوق
بشر عملی شنیع بهشمار میرود،
زیرا اصل سوم ("حق زندگی") و
اصل پنجم اعالمیه جهانی حقوق
بشر را نقض میکند.
{>> ادامه در صفحه}11 :

دبیرکل سازمان ملل۸۷ :درصد
اعدامهای جهان در چهار
کشور از جمله در ایران
آنتونیوگوترش،دبیرکلسازمان
ملل :در قرن بیست و یکم
مجازات اعدام جایی ندارد!

آگهی :پیوند

ابتدای ســال  ۴۳۵ ،۲۰۱۷نفر در
ایران اعدام شدهاند.
رسانههای داخلی اما از این تعداد
فقط  ۸۳اعدام را اعالم کردهاند.
به گفته آنتونیو گوترش برخی از
دولتها اعدامها را پنهان میکنند
و یک سیستم پیچیده برای پنهان
کردن اعدامیها و علت اعدام آنها
به وجود آوردهاند .دبیرکل سازمان
ملل خواستار شفافیت کشورهایی
شد کهدر آنها مجازات اعدام قانونی
اســت و از آنها خواست تا به وکال
اجازه دهند کارشان را انجام دهند.
پیش از این گزارشگر ویژه سازمان
ملل در امور حقوق بشر ایران اعالم
کرده بود که در سال ۹۶۶ ،۲۰۱۴
نفر در ایران اعدام شده بودند.
این تعداد باالترین رقم اعدامیها
در ایران در  ۲۰سال گذشته بوده
است.
سازمان حقوق بشر ایران گزارش
داده بود که در سال  ۹۵در مجموع
 ۶۷۱زندانی اعدام شدهاند.
تخمین زده میشــود که از آغاز
انقالب اسالمی تاکنون بیش از ۶۱
هزار نفر در ایران اعدام شدهاند.
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خاطرات خوش
ایران!
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Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN
------------------------

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

■ توضیــح مهم 1
آخــــرین مهلت!

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

■ توضیــح مهم 2

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

اسپشیال روزانه ما:

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

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

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

•

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

•

Distributed Free

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

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

www.aliasgharmassoumi.net

طرح روی جلد :مریم نعمتی
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شعر و ترانه...
ما گند زدیم!
م .سحر

داریوش شایگان که از فالسفه معاصر و مورد
عنایت و احترام هر دو حکومت سلطنتی و
اســامی بوده است ،طی مصاحبه ای درباره
روشــنفکران معاصر ایرانی گفته« :ما گند
زدیم!» شعر زیر با الهام و تالش برای «کشف
هرمنوتیک» معنای این جمله تاریخی ایشان
سروده شد.
.............................................
شایگان گفت که  « :ما گند زدیم!»
دامان فرهمند زدیم
تِر به ِ
آب حیات
پی ِ
در سیاهی ز ِ
کوزۀ عقل به دین بند زدیم
«سوربُن»یات به ُقم پیوستیم
بر کال ِه «بِـ ِره»  ،سربند زدیم
در بر اعراب گشودیم وز نـو
را ِه ایران ز نهاوند زدیم
شیخ را مسن ِد سلطاندادیم
ننگ را ُمهر خداوند زدیم
پدری کرده و با ق ّوت جهل
پُ ِ
تک دین ،بر س ِر فرزند زدیم
زانچه خود داشت که دیدیم و نداشت
ِ
الف آفند و پدافند زدیم
ُدن کیشوت وار ِز ِره پوشیدیم
تکیه بر ِ
پشتدماوند زدیم
ذوالفقاری به کمر بسته ز شرق
غرب را ضربه به ترفند زدیم
گر وطن در لجن امروز رهاست
خود  ،از آنروست که «ما گند زدیم!»
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امتناعحاکمیتقانوندرجمهوریاسالمی

اسالمی نهادهایی مثل هیئت نظارت
بر مطبوعــات ،کمیســیون احزاب
و مجمع تشــخیص مصلحت با در
نظر گرفتن نمایندگانی از سه قوه و
نمایندگاه رهبر تشکیل شده است تا
جلوی ناهمانگی میان نهادها گرفته
شود .اما از آنجا که گروههایی فرا قانون
هستند حتی به تصمیمات این نهادها
وقعی گذاشــته نمی شود .به عنوان
نمونه هیئت نظارت بر مطبوعات که
نماینده قوه قضاییه نیز در آن حضور
دارد بــه توقیف نشــریهی
در ایران کسی یــا لثارات حکــم می دهد
با رعایت قوانین اما این نشــریه بعد از حکم
به موفقیت دست توقیف با مجوز قوه قضاییه
منتشر می شود .عبدالحمید
مجیدمحمدی رعایت کنند اما میلیونها
منی یابد!
محتشــم ،مدیر مســئول
/۱۴مهر  -نقض قانون از اعمال روزمرهی زن ایرانی با باز گذاشــتن
نشــریه یالثارات و دبیرکل
مقامات جمهوری اســامی و همچنین بخشــی از موی خود در
اکثر شهروندان ایرانی است .وضعیت به مــا عام این قانــون را نقض می کنند .انصار حزب الله درباره انتشار مجدد این
گونهای اســت که یک شهروند معمولی صدها قانونی که در واقع احکام شریعت نشریه می گوید" :برای انتشارات یا لثارات
به ســختی مــی تواند حتــی یک روز و سلیقهی روحانیتاند و به لباس قانون مجوز قضایی انتشار موقت داریم و این
بدون نقــض قانون به حیات عادی خود درآمدهاند مدام توسط شهروندان و حتی مجوز از دادگاهی است که مافوق نهادی
ادامــه دهد .حدود  ۷۰درصــد ایرانیان خود مقامــات و نزدیکان آنها نقض می مثل هیات نظارت بر مطبوعات است".
دارای تجهیزات دریافت ماهوارهاند و هر شوند .اصوال قوانین در جمهوری اسالمی (جمهوریت ۱۳ ،مرداد )۱۳۹۵
روز از آنها اســتفاده می کنند در حالی به گونهای نوشــته می شوند (برای نفع ســخنگوی وزارت ارشــاد در این مورد
کــه این امر خالف قانون اســت .حدود گروهی اندک) که میلیونها نفر مدام آنها می گوید" :از نظر ما انتشار و توزیع این
 ۱.۵میلیون مشــمول سربازی غائب در را نقض می کنند .حتی می توان گفت نشریه قانونی نیست اما تشکلهای توزیع
ایران وجود دارد .اصول  ۱۹تا  ۴۲قانون که نوعی مســابقه برای نقض قانون در کننده تشکلهای رسمی نیستند ...یکی
از مشــکالت ما امروز نا هماهنگی بین
اساسی (حقوق ملت) هر روز نقض می ایران به چشم می خورد.
هیات نظارت بر مطبوعات و قوه قضاییه
شوند .زنان ایرانی باید حجاب اسالمی را
است .البته نماینده قوه قضاییه در هیات
هماهنگی
بیهماهنگی!
نظارت حضور دارد و زمانی که حکم لغو
با تع
یین وقت قبلی
در قوانیــن جمهوی مجوز نشریه یالثارات صادر شد ،نماینده

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

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

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

قوه قضاییه هم در جلسه حضور داشت".
(ایلنا  ۱۳مرداد )۱۳۹۵

قوانینخودنوشت

نهادهــا در جمهوری اســامی قوانین
مربوط به خود را خود می نویســند .در
این حال جایی برای حاکمیت قانون نمی
ماند .به عنوان مثــال مجلس خبرگان
نهادی است که کارهایی را که باید انجام
دهد انجام نمی دهــد (مثل نظارت بر
رهبر جمهوری اسالمی بر اساس قانون
اساسی) و کارهایی را که نباید انجام دهد
انجام مــی دهد ،مثل حمایت  ۵۸تن از
اعضای آن از نامزدی رئیسی در انتخابات
ریاست جمهوری  .۹۶یک نمونهی جالب
دیگر دخالت در کار موسسات اعتباری و
قوهی قضاییه و بانکهاســت .پس از آن
که جمعی از سپرده گذاران کاسپین (به
احتمال زیاد از خودیها و خویشاوندان
مقامات) در طوماری مشــکالت خود را
به احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان
رهبری ارائه داده و از ایشــان درخواست
کردند که برای حل مشــکالت سپرده
گذاران و رفع مســدودیت حسابشــان
مســاعدت کننــد او دســتور پیگیری
مشکالت ســپرده گذاران کاسپین را به
رئیس کل بانک مرکزی داد .در نامهای
که کدخدایــی مشــاور و رئیس حوزه
ریاست مجلس خبرگان رهبری به ولی
الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نوشت
آمده است که بانک مرکزی اقدامات الزم
را جهت حل مشــکالت سپرده گذاران
{>> ادامه در صفحه}33 :

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

ورشکستگی «سیرز» کانادا

«سیرز» کانادا روز سه شنبه  10اکتبر اعالم کرد کهدر
انتظار دریافت حکم دادگاه است تا همه فروشگاه های
خود در سراســر کانادا را ببندد .درصورت انجام این
کار حدود  12هزار تن کارکنان آن بیکار خواهند شد.
این شرکت در بیانیه ای اعالم کرد که «درپی تالش
های سخت ،هیچ راه حلی برای ادامه کار یافت نشد».
در این بیانیه افزوده شده که مشاوران مالی «سیرز»
توصیه کرده اند که کاالهای موجود به حراج گذارده
شده و ورشکستگی اعالم شود .درپایان بیانیه نیز گفته
شده که« :این شرکت عمیقا از وضعیت به وجودآمده،
بسته شدن فروشگاه ها و بیکار شدن کارکنان متأسف
است» .درصورت صدور حکم دادگاه ،حراج کاالهای
«سیرز» از  19اکتبر آغاز می شود( .تلخیص از گازت
مونتریال 10 ،اکتبر .)2017

مصـــرف مرتب ماری جوآنا
می تواند خطــر خشونت
رفتاری داشته باشد

نتیجــه یک
پژوهش تازه
که توســط
پژوهشگران
مو نتر یــا ل
انجام شــده
نشــان می
دهــد کــه
مصرف مرتب ماری جوآنادر جوانانی که سابقه اختالل
روانی دارند می تواند خطر خشونت رفتاری را افزایش
دهد.
پژوهــش درمیان  1136بیمار بین  18تا  40ســاله
در مدت یک ســال پس از آن که بیمارستان را ترک
کرده اند انجام شده است .بیش از  60درصد آنان مرد
بوده اند .این پژوهش که تحت سرپرستی «انستیتو
ســامت روانی مونتریال» انجام شده نشان می دهد

که مصرف ماری جوآنا در افرادی که به طور جدی
مبتال به بیماری های روانی  -شیزوفرنی ،دو قطبی
و افسردگی  -هستند می تواند آنان را به ارتکاب
جرم و رفتار خشونت آمیز بکشاند.
دکتر آلکســاندر دومی ،روانشــناس انستیتو
روانشناســی فیلیپ پینل و سرپرســت گروه
پژوهشگران می گوید که این رفتارها می تواند
بسیار خشن و تا حد حمله با چاقو و تجاوز باشد.
در پژوهش های پیشین نیز ارتباطی بین مصرف
ماری جوآنا و رفتار خشونت آمیز تشخیص داده
شده بود ،اما درجه و نوع آن مشخص نبود .پژوهش
اخیر نشان می دهد که هرچه دفعات مصرف بیشتر
و پی درپی تر باشد خطر نیز افزایش می یابد .دکتر
دومی می گوید:
«میزان رفتار خشــونت آمیز در بیمارانی که به طور
مرتب ماری جوآنا مصرف کرده بودند ،دو برابر و نیم
بیماراندیگر بود».
اهمیت این پژوهش از آنجا اســت کــه از ماه ژوییه
 2018قرار اســت تولید و مصرف ماری جوآنا قانونی
شود( .تلخیص از گازت مونتریال 10 ،اکتبر .)2017

کبـــک
ترمیم کابینه دولت

فیلیپ کوییار ،نخست وزیر کبک دست به ترمیمی
مهم در کابینه دولت خود زد .اندره فورتن به سمت
وزیر حمل و نقل ودومینیک آنگالد به معاونت نخست
وزیر منصوب شــدند .در این ترمیم وزیران فرهنگ،
ارتباط با انگلیســی
زبان هــا [وزارتخانه
جدید] و دسترســی
به اطالعات ،محیط
زیست ،منابع طبیعی
و انــرژی و خانواده
نیز تغییــر یافتند.
(تلخیــص از الپرس
مونتریال 11 ،اکتبر .)2017

مونتــریال
روآوردن چینی ها به بازار امالک

از یک ســال پیش ،شمار خریداران چینی امالک در
مونتریال و مناطق اطراف آن افزایش یافته است .این
افزایش در حدی است که واسطه های امالک درصدد
برآمده اند برای جلب رضایت این مشتریان پولدار در
روش کار خود تجدیدنظر کنند.
ژوزف مونتانارو ،واســطه امالک از موسسه «ساتبیز»
اینترنشــنال می گوید« :چنین چیزی تاکنون دیده
نشــده بود .مدام مشتریان چینی با من تماس می
گیرند و می گویند تصمیــم گرفته اند در مونتریال
زندگی کنند و فرزندان خود را به دانشــگاه های ما
بفرستند».
گواه این امر این که در  10معامله ای که او در ســال
گذشته در منطقه «وست مونت» داشته 7 ،مورد آن

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG,

Tel.: 514-481-0671

انتخــاب رهبر جدید
حزب دموکراتیک نو

کسانی بوده اند که از چین آمده اند و بهای امالکی که
خریده اند بین  2تا  10میلیون دالر بوده است.
بررسی بازار اخیر «انجمن کانادایی وام رهنی و مسکن»
( )SCHLنیز تأییدی بر این امر است و نشان می دهد
که شمار خریداران چینی در فاصله اوت  2016و اوت
 2017بیش از  3برابر شــده و از  51به  165رسیده
است( .تلخیص از الپرس مونتریال 11 ،اکتبر )2017

NAFTA

سفر ترودو به واشنگنت

روز چهارشــنبه  11اکتبــر
جاستین ترودو برای دومین
بــار بــا دونالد ترامــپ در
واشنگتن دیدار کرد .در این
دیداردرباره موضوعات مهمی
چون بازنگریدر توافق مبادله
آزاد بازرگانــی (ALENA/
 ،)NAFTAجنگ بازرگانی
بیــن بویینــگ و
بمباردیه و درگیری
درباره عوارض چوب ساختمانی گفتگو می
شود .دیوید پاوو ،استاد دانشگاه شربروک و
کارشناس حقوق بین المللی اقتصادی می
گوید« :ایاالت متحــده به کانادا تجاوز می
کند و کانادا صدایش در نمی آید .این وضع
باید تغییر یابد» .دیدار نخســت وزیر کانادا
از واشــنگتن ،که درپــی آن روزهای  12و  13اکتبر
به مکزیک خواهــد رفت ،همزمان با آغاز دور چهارم
گفتگوهای ()ALENA/NAFTAدر ویرجینیا خواهد
بــود .دیدارهایی که از ماه اوت تاکنون برگزارشــده
پیشرفت چندانی نداشــته است .ایاالت متحده می
خواهد که به بازار شیر کانادا دست پیدا کند و سهم
خــود در صنایع اتومبیل را
افزایش دهــد .همچنین،
آمریکا خواهان لغو رویکرد
مستقلی است که برای حل
و فصل اختالفات بازرگانی
وجود دارد و کانادا با این کار
مخالف است.
روز سه شــنبه  10اکتبر،
دونالــد ترامپ در مصاحبه
ای با مجله «فوربز» بار دیگر
تهدید خــود درمورد پایان
دادن به توافق را تکرار کرد« :اگر بخواهیم کار درستی
انجام دهیم" ،توافق" باید فســخ شود»( .تلخیص از
ژورنال دو مونتریال 11 ،اکتبر .)2017

درجریان انجام یک
رأی گیری در تورنتو،
جاگمیت سینگ با
کسب  53.8درصد
آراء در دور نخســت
رأی گیری به رهبری
حزب دموکراتیک نو
( )NPDبرگزیده شد.
او که نماینده مجلس
انتاریو است 35266
رأی به دست آورد و
بر نزدیک ترین رقیب
خود چارلی آنگوس
کــه  19.4درصد آراء
را کسب کرده بود پیروز شــد .با این پیروزی ،آقای
ســینگ نخستین رهبر یک حزب فدرال است که از
یک اقلیت نژادی برگزیده می شود .او پس از پیروزی
گفت« :من فقط به این خاطر اینجا هستم که مردم
موانع را پس زده اند .من به خاطر شــجاعت ایشان
اینجا هستم و امیدوارم بتوانم راهگشایدیگران باشم».
آقای سینگ ضمن ابراز خشنودی از نتیجه رأی گیری
گفت« :ما حزبی هستیم که کانادایی بهتر را می سازد»
و ابراز امیدواری کرد که «شــور و شوق» را در حزب
خود زنده کند .در این رأی گیری  65782تن از 124
هزار عضو حزب ( 52.8درصد) شــرکت کردند .کار
عمده آقای سینگ این خواهد بود که تحرک تازه ای
در حزب پدیدآورد و با باال بردن روحیه اعضای حزب
نتیجه ناگوار انتخابات بهارسال  2016را ترمیم کند.
آقای سینگ در سخنان خود خطاب به کبکی ها نیز
گفت« :کبکی ها و فرانسه زبان های کانادا می توانند
روی من حساب کنند».
(نگاه شایسته الهامی را در حاشیه انتخاب «سینگ»
در صفحه  10بخوانید).
(تلخیص از تارنمای رادیو کانادا 1 ،اکتبر .)2017

بدهی نگران کنـــنده
خانوارهایکانادایی
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای

انتخاباتشهرداریمونتریال

Pièces d'Autos N.D.G.

در  5نوامبــر انتخابات شــهردار،
اعضای شورای شــهر ،شهرداران
ناحیه ها و اعضای شوراهای ناحیه
ای برگزار می شود.
برای کســانی که برای نخستین
بار در این انتخابات شــرکت می
کنند ،روند آن ممکن است گیج
کننده و اشتباه برانگیز باشد .برای
جلوگیری از این امر اطالعات زیر
می تواند مفید باشد:
همه شرکت کنندگاندر انتخابات،
در انتخاب شــهردار شرکت می
کنند.
شــهروندان مونتریــال به 18
شهردار ناحیه ای کهدرعین حال
عضو شورای شهر نیز هستند ،هم
رأی می دهند.
در ناحیــه های دیگر به انتخاب
 38عضو شورای شــهر رأی داده انتخاباتی ثبت شــده باشد ،تبعه
می شود.
کانادا باشند و در روز انتخابات 18
بسته به ناحیه های مختلف به هر سال تمام داشته باشند .انتخاب
رأی دهنده بین  2تا  5برگه رأی شــوندگان نیز باید حداقل از اول
ماه مارس  2017ساکن مونتریال
داده می شود.
به عنوان مثال اگر کسی در «ویل بوده باشند.
ماری» سکونتداشته باشد  2برگه در انتخابات ســال  2013حدود
رأی و اگر در «السال» یا «وردن»  471هزارتــن از  1.1میلیــون
ساکن باشــد  5برگه دریافت می تــن واجد شــرایط رأی دادن در
انتخابات شهرداری شرکت کردند.
کند.
در ناحیه های دیگر این شمار می در آن انتخاباتدنی کودر به سمت
شهردار برگزیده شد.
تواند  3یا  4برگه باشد.
مونتریال دارای  19شورای ناحیه میــزان مشــارکت در انتخابات
ای است که به مسائل محلی مانند شهرداری حدود  43درصد است
که از متوسط  47درصدی دیگر
برف روبی و ...می پردازند.
شورای بزرگ شهر مونتریال که به شهرها پایین تر است.
مسائل عمده تر می پردازد در سال میــزان مشــارکت در آخریــن
انتخابات دولت کبک  71درصد و
 5.2میلیارد دالر بودجه دارد.
اعضای شورای شــهر اختیاراتی آخرین انتخابات فدرال  68درصد
بیش از اعضای شورای ناحیهدارند .بوده است.
شورای شــهر مرکب از شهردار ،اوایل ماه اکتبر فهرستی برای همه
شــهرداران ناحیه هــا و اعضای شهروندان فرستاده شده است .اگر
نام خود را دراین فهرست نیافتید
شورای شهر است.
افرادی که بخواهنــد رأی دهند یا نامتان اشتباه نوشته شده بود،
باید از پیش نامشــان در فهرست می بایــد پیــش از  17اکتبر به

کارولین ویلکینس ،نماینده ارشد
رییس کل بانک کانادا در نشستی
مربوط به ثبات مالی در واشنگتن
گفت« :میــزان بدهی خانوارهای
کانادایی درحدی است که نسبت
به هرگونــه تغییــر ناگهانی در
وضعیت اقتصادی آســیب پذیر
هستند» .به گفته خانم ویلکینس،
میزان بدهی هــا به خاطر پایین
بودن درآمد مــردم و نیز در
مناطقی مانند تورنتو و ونکوور
به خاطر باالبودن قیمت خانه
و آپارتمان اســت«:درمورد
کانادا ،به نظر ما آسیب پذیری
ناشی از میزان بدهی خانوارها است
که در طول سال ها افزایش یافته
و آنها را نســبت به هرگونه شوک

منفــی اقتصادی حســاس کرده
اســت» .بانک مرکــزی کانادا از
ماه ژوییــه تاکنون  2بار نرخ بهره
را افزایــش داده و اکنون درپی آن
اســت که ببیند اثر آن بر افزایش
قیمت کاالهای مصرفی چه خواهد
بود( .تلخیص از گازت مونتریال،
 11اکتبر .)2017

می مــاند؟
یا می رود؟!

حتویلدرمحل:رایگان

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

با مدیریت :رضا امیری Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994
هریک از دفاتر انتخابات
مونتریال مراجعه کنید.
در هفته منتهی به 23
اکتبــر نیز یــک کارت
یــادآوری برای همه شــهروندان
فرستاده می شود که در آن نشانی
حوزه های رأی گیری نوشته شده
است.
رأی گیری از ســاعت  10صبح تا
 8بعد ازظهر روز یکشنبه  5نوامبر
انجام می شود.
کسانی که مایل باشند می توانند
پیش از موعد رأی دهند.
حوزه های رأی گیــری پیش از
موعــد در یکشــنبه  29اکتبر از
نیمروز تا  8بعدازظهر رأی گیری
می کنند.
بــرای رأی دادن داشــتن مدرک
اثبات هویت مانند کارت بهداشت
و درمان یــا گواهینامه رانندگی
ضروری اســت .همراه داشــتن
کارت یادآوری نیز برای تســریع
در رأی دادن مفیــد خواهد بود.
هزینه برگزاری انتخابات مونتریال
 14میلیــون دالر اســت .برای
اطالعات بیشتر می توانید با تلفن
 5158728683تمــاس بگیرید.
(تلخیــص از گازت مونتریال11 ،
اکتبر .)2017

رد درخواست تاکسی
داران توسط دادگاه
عالی کبک
چندین شــرکت تاکســی رانی،
مجمعی از رانندگان و چند تشکل
دیگر درسال  2016از دادگاه عالی
کبکدرخواست کردند که عملکرد
«اوبر» را غیرقانونی اعالم کند
و اجازه کار آن را ابطال نماید.
روز سه شنبه  4اکتبر 2017
دادگاه مزبور این درخواست
را رد کرد .این درخواســت
ناظر بر اجازه کار یک ساله ای بود
که توســط وزارت حمل و
نقل به «اوبر» داده شــده

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

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

ژاپنی  اروپایی آمریکایی

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

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

و امکان تمدید آن نیز پیش بینی
شــده بود .به این خاطر ،صنعت
تاکسی رانی «اوبر» و وزارت حمل
ونقل کبک را مورد تعقیب قضایی
قرارداده بود .با رأی صادره توسط
دادگاه عالی ،شکایت تاکسی رانان
از «اوبر» و دولت کبک منتفی می
شود( .تلخیص از گازت مونتریال،
 5اکتبر .)2017

کاهـش شدید
ارزش جواز تاکسی

خواهند کوشــید راه حلی بیابند
که به نحوی ضرر و زیان ناشی از
حضور «اوبر» جبران شود .وزارت
حمل و نقل مسئول تعیین تعداد
تاکســی ها در هر منطقه است.
درسال  2014ارزش جواز تاکسی
در مونتریال به  200هزار دالر می
رسید .صدها راننده تاکسی تا 75
درصد ارزش جواز تاکســی را وام
گرفته اند( .تلخیــص از الپرس
مونتریال 11 ،اکتبر .)2017

آزادی خانواده
کانادایی-آمریکایی
از اسارت طالبان

کایتالن کلمن و فرزندانشــان را
آزاد کنند .این زوج  5ســال پیش
درجریان یک ســفر به افغانستان
ربوده شــدند و  3فرزندشــان در
مدت اسارت به دنیا آمدند .خانم
کلمن در زمان ربوده شدن باردار
بوده اســت .آقای بویل و خانواده
اش در اســارت شــبکه حقانی
بودند .درحال حاضر از محلی که
این خانواده در آن بســرمی برند
اطالعیدردست نیست و مسئوالن
نخواسته اند بگویند چه زمانی به
آمریکای شمالی بازخواهند گشت.
آمریکایی ها بارها از پاکســتان به
خاطر مماشــات با شبکه حقانی
انتقاد کرده اند .با این حال ،یکی
از مسئوالن امنیت ملی آمریکا ،که
خواسته ناشناس بماند ،بر همکاری
مقامات پاکستانیدر این امر تأکید
کرد .ایاالت متحده شبکه حقانی
را یک ســازمان تروریســتی می
داند کــه در فعالیت های جنایی
نیز مشارکت دارد .شبکه حقانی،
برخالف داعش ،به ندرت گروگان
های خود را اعدام می کند و بیشتر
ترجیح مــی دهد بابت آزادی آنها
غرامت و باج بگیرد.

مدیر یک موسسه وام دهنده برای
جواز تاکسیدر مونتریال تأکید می
کند که به رغم مشکالت موجود
هنوز جایگاهی برای تاکســی در یک کانادایی ،همسر آمریکایی او و
مونتریال وجود دارد .از  4ســال  3فرزندشان پس از سال ها اسارت
پیش که «اوبر» کار خود در کبک دردست یک گروه وابسته به طالبان
(تلخیص از الپرس مونتریال ،به نقل از
را آغاز کرد ،به گفته وزارت حمل آزاد شــدند .به گفته نمایندگان
آسوشیتدپرس 12 ،اکتبر .)2017
و نقل بهای جواز تاکسی نزدیک به دولت آمریکا ،مقامات پاکســتانی
 40درصد کاهش یافته است« .فن توانسته اند جوشوا بویل ،همسرش
تاکسی» که وابسته به «فدراسیون
کارگران کبک» ( )FTQاست می
گوید که ارزش جواز تاکسی اکنون
بیش از  110هزار دالر اعالم شده
است« .فن تاکســی» و صندوق
پس انداز دژاردن بیشــترین وام
اوکـــازیونعالی
ها را برای خرید جواز تاکســی در
مونتریال داده اند و درنتیجه از این
برای کار وسرمایه گذاری
کاهــش ارزش دهها میلیون دالر
رستوران موفق ایرانی ،با مشتری ثابت ،در واحد تجارى ،در غرب
متضرر می شوند .دولت کبک برای
مونترال جهت فروش موجود مى باشد .لطفاً خريداران جدى
خود  6ماه مهلت قائل شده تا راه
جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره
حلی آینده نگر برای مشکل بیابد.
درطول این  6ماه دست اندرکاران
تاکسی رانی و وزارت حمل و نقل
تماس حاصل فرمايند.

بفـروشمیرسد

رستوران موفق ايرانى
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شایسته الهامی (مونترال)

کانادا...

«دوست داشتن بهتر از خشمگین بودن است!»

Jagmeet Singh

روز اول اکتبر ،جگمیت ســینگ
 Jagmeet Singنماینــده NDP
در انتاریــو در دور اول رای گیری
بعنوان رهبر حزب نئودموکراتیک
کانادا انتخاب شد.
مســئله مهم انتخاب شدن او در
دور اول بــود .این وضعیت دو بار
در تاریخ این حــزب اتفاق افتاده
است .زمان انتخاب تامی
داگالس (بنیانگذار بیمه
پزشــکی فعلی کانادا) و
جک لیتون فقید ،و این
بار سوم بود.
 65782نفــر در رای
گیــری شــرکت کرده
بودنــد .از میــان چهار
کاندیدای حزب ،گی کارون Guy
 Caronبــا  6164رای نه و نیم
درصد آراء ،نیکی اشــتون Niki
 Ashtonبــا  18074رای هفده
و نیم درصــد آراء ،چارلی انگس
 Charlie Angusبا  12705رای
نوزده ونیم درصــد آراء را آوردند.
جگمیت سینگ با  35266رای
نزدیک به  54در صد آراء
را آورد که اختالف زیادی
با نفر سوم داشت.
جگمیت سینگدر ژانویه
 1979در اســکاربورو
انتاریو از پدر و مادر اهل
پنجاب بدنیا آمده است.
وکالــت خوانده و کارش
رسیدگی به پرونده های
جنائی بوده و به سه زبان انگلیسی
و فرانسه و پنجاب صحبت میکند.
او مجرد و ظاهــر مذهبی دارد ،و
جانشــین تام مولکر رهبر موقت
حزب  NDPخواهد شد .او همانند
جک لیتون نماینده مجلس فدرال
نیست.
پــدر او قبل از مهاجــرت بعنوان
پزشک روانشــناس کار میکرده
ولی در کانادا مدتی بعنوان مامور
حراست کار کرده است.
اولیویا چاو  Olivia Chowنماینده
ســابق مجلس و همسر زنده یاد
جک لیتون ،قبل از اعالم اسم رهبر

حزب سخنرانی کوتاهی کرد که به
بخش هائی از آن اشاره میشود.
او ســخنانش را با قسمت هائی از
گفته های جک لیتون شروع کرد:
زمانــی که با هم هســتیم قویتر
هســتیم .و وقتی قوی هســتیم
میتوانیــم جنبش ایجــاد کنیم.
دوست داشــتن بهتر از عصبانی
بودن است.
او از تــام مولکر رهبر
موقت حزب یاد میکند
و میگوید که تام بود
که با سیاستش باعث
شد که هارپر کنار زده
شود و لیبرال ها روی
کار بیایند.
چــاو ادامــه میدهــد ،زمانی که
جاستین ترودو صحبت میکرد ما
فکر کردیم او یــک نئودموکرات
اســت و در مقابــل برنامه های
تاریک هارپــر راه آفتابی باز کرده
اســت .همه ما فکر کردیم که او
راهی خواهد رفت که جک رویای
آنرا داشت .خیلی آسان است که
قــول داد و عمل نکرد.
او جاســتین ترودو را
آقای راه آفتابی مینامد.
اولیویا چاو پرسید:
ترودو در مورد آشتی با
بومیان قول داد ولی آیا
عمل کرد؟
ترودو در مورد محیط
زیست قول های زیبائی
داد ولی آیا عمل کرد؟
تــرودو در مورد اصالح انتخابات و
رفرم دموکراتیک صحبت کرد ولی
آیا عمل کرد؟
مقاله نویس هفتگــی مترو بنام
حســین بن آمور 11 ،ســپتامبر
مطلبی با عنوان:
«عشق و دوست داشتن درجواب
کینه و نفرت» نوشته است.
او در این مقاله مینویسد:
جگمیت ســینگ سیاســتمدار
کاریزماتیک ،شانس بسیار زیادی
برای جانشینی تام مولکر دارد .او

یک مذهبی سیک است و براحتی
بخاطر عمامه و ریشــش شناخته
میشود .ششم ســپتامبر در یک
مجمع مبارزاتیدر برایتون اونتاریو،
زنی به تندی حرف های او را قطع
کرد و در حالی که سر او داد میزد
و در مورد شریعه صحبت میکرد ،از
کاندیدا خواست که جواب بدهد که
آیا از شریعه حمایت خواهد کرد؟
نویسنده ســپس راجع به شریعه
توضیح میدهد و اضافه میکند که
شــریعه مربوط به قرآن و کتاب
مقدس مسلمانان است؛ در حالی
که جگمیت سینگ مسلمان نبوده
و اعتقادی به قرآن ندارد.
نویسنده ادامه میدهد که این زن
چنان از نفرت کور شــده بود که
نمیتوانست بیندودین فرقی قائل
بشــود .برخورد جگمیت سینگ
خیلی عالی بود.
او با خونســردی و با آرامی جواب
داد:
«ما به شما خوشامد می گوئیم .ما
شما را دوست داریم!»
و اضافه میکند ،ما باید جواب کینه
و نفرت را با عشق و دوست داشتن
و شهامت بدهیم.
نویسنده میگوید ،چه پیغام زیبائی
بود .بعــد از لحظه ای از جگمیت
پرسیدند ،چرا نگفت که او مسلمان
نیست؟ جواب او فوق العاده عالی
بود:
«جواب ندادم برای اینکه با توضیح
من ،به او القاء میشــد که نفرتش
در صورت مسلمان بودن من قابل
قبول است ».جواب من به اسالم
هراسی این نیست که بگویم من
مسلمان نیستم .چون این نفرت
همیشــه با او بوده و خواهد بود.
نفرت چیز بدی است.
نویســنده در آخر مقاله توضیح
داده که ویدئو این فیلم خیلی زود
عالوه بر تلویزیون در شبکه های
اجتماعیدر کانادا و آمریکا از طرف
مردم استقبال شد و اظهار نظرهای
جالبی کردند.
از جگمیت سینگ با عنوان فردی
ســخت کوش ،باهوش ،پایبند به
اخــاق و اهمیت دادن به دیگران
صحبت میشود .ولی بخاطر ظاهر
مذهبی او شانس و انتخاب شدنش
در کبک مشکل بنظر میرسد .در
نظرسنجی خبر برنامه  CTVروز
دوشنبه دوم اکتبر سئوال شد که
آیا جگمیت ســینگ راه دشواری
خواهد داشــت؟ جواب  83درصد
مثبت و  17درصد منفی بود .ولی
او تا  2019فرصت دارد که خود را
به مردم بشناساند.
با وجود این ترس از انتخاب شدن
حزب او میتوانــد انگیزه ای برای
ترودو باشد.
نت فلیکس

در روزهای اخیر بخاطر مســئله
نت فلیکس  Netflixو بخشــش
مالیاتی لیبرالها به یک شــرکت
خارجی و همچنین جریان مربوط
بــه بمباردیه وضعیــت حزب را
متزلزل کرده است.
یکشنبه اول اکتبر در برنامه Tout

والستریت ژورنال :چگونه جمهوری
اسالمی را شکست دهیم؟
روزنامه آمریکایی والستریت
ژورنال روز چهارشنبه ۱۱
اکتبــر در مقالهای به قلم
«رائول مارک گرشت» و
«ری تکیــه» رژیم ایران
را شبیه شــوروی سابق
دانست که روزهای آخر
عمــرش را میگذراند
و بــه پرزیدنــت دونالد
ترامپ ،رییسجمهوری
آمریکا توصیــه کرد تا
از سیاســت رونالد ریگان،
رژیم نقاب جمهوریخواهی
رییسجمهوری پیشــین
را از چهره برداشت ،تمامی
آمریکا پیروی کند.
عناصــر نامطمئن را تصفیه
آنچهدر پی میآید چکیدهای
کرد و سیاستمداران پرطرفدار
از این مقاله است.
را به زندان انداخت و با کنار گذاشتن اصالحات
تاریخ معاصر ایران پر از موارد شورش شهروندان سیاسی و حقوق بشر ،جمهوری اسالمی نشان
برای گرفتن قــدرت از دیکتاتورهاســت و داد که اصالحات در آن جایی ندارد.
حکومت پهلــوی هم که از ســال  ۱۹۲۵تا به این ترتیب و به اعتراف ســران حکومت،
 ۱۹۷۹بر این کشــور حکومــت میکرد در اســام در ایران هرروز ضعیفتر میشــود و
یکی از همین شورشها سقوط کرد و انقالب مســاجد حتی در اعیاد مذهبی هم از مردم
اسالمی به قدرت رسید.
خالیهستند.
اما وقتی آخوندهای حاکم بر ایران نشان دادند در همین حال رژیم ایران مراسم انتخابات را
که از مردمساالری بدشان میآید ،شورشهای همچنان برگزار میکند ،و حتی افراد «داخل
مردمی بار دیگر در این کشور آغاز شد.
سازمانی» همچون حســن روحانی در راس
اگر چه هواداران غربی جمهوری اسالمی ایران حکومتی قرار میگیرند که در دریایی از فساد
وانمود میکنند که ایــن رژیم قوی و پایدار غرق شده است و در این میان شبح «جنبش
است ،امادر واقع حکومتدینی ایران همچون سبز» مقامات را به وحشت میاندازد و هر از
شوروی ســابق روزهای پایانی کار خود را در گاهی شعارهای سقوط رژیم به گوش میرسد.
پیش رو دارد.
حکومت دینی ایران از نظر ایدئولوژی فرسوده
در ابتــدای کار جمهوری اســامی ایران با شده و اکنون ،مانند شوروی سابق ،به دنبال
شــورش جناحهای انقالبی روبرو شد که از آن است تا با توسعهطلبی خارجی جان تازهای
سیاســت ریاضتمابانه این رژیم خوشحال بگیــرد و رهبر ایران قصد دارد تا پرچم ایران
نبودند ،اما ســران حکومت با خشــونت این را از خلیــج تا مدیترانه برافراشــته کند .اما
مخالفتها را سرکوب کردند.
کشورگشایی کار پرخرجی است که بر خزانه
جنگ عراق و ایــران در دهه  ۱۹۸۰صحنه جمهوری اسالمی فشار میآورد و فساد حاکم
سیاســی داخلی را به نفع جنگ با دشــمن بردستگاههای حکومتی و نظامی ایران بار این
خارجــی آرام کرد .اما در دهه  ۱۹۹۰باردیگر فشار را بیشتر میکند.
جنگ قدرت از سر گرفته شد ،به طوری که همان گونه که در مورد شــوروی صادق بود،
مخالفان خواستار پاسخگویی رهبر کشور در هیچکسنمیداندکهنقطهپایانکارجمهوری
مقابل قانون شدند.
اسالمی در چه زمان فرا خواهد رسید.
بعد در سال  ۲۰۰۹میالدی نوبت به جنبش در آن زمــان جیمــی کارتر و بســیاری از
سبز رسید که با اعتراض به تقلب انتخاباتی دموکراتها به دنبال همزیســتی با شوروی
برای به قدرت رســیدن محمود احمدینژاد بودند .اما رونالد ریگان ،از حزب جمهوریخواه
آغاز شد .باردیگر حاکمیت جمهوری اسالمی آمریکا ،سیاســتی را دنبال کــرد که حزب
موفق به سرکوب اعتراضهای مردمی شد ،اما کمونیست شــوروی درهم بشکند ،مخالفان
در این میان تمام آبرو و مشروعیت خود را از به قدرت برسند و پهنه سرزمینی این کشور
دست داد.
کوچک شود.

•

le monde en
 Parleخانــم
مالنــی ژولــی
 Mélanie Jolyوزیــر میــراث
«فرهنگی» شــرکت کرده بود .از
شروع مصاحبه تا آخر ،هیچکدام
از شرکت کننده ها نسبت باو نظر
مســاعدی نداشتند حتی مجری
برنامه هم او را سئوال پیچ کرد.
ششــم اکتبــر در روزنامــه 24
کاریکاتوری از ترامپ و ترودو چاپ

شــده بود که
در آن ترامــپ
د ر خو ا ســت
میکرد که مالنی ژولی در مذاکرات
مربوط به نفتا شرکت کند!!
اخبــار هفته گذشــته لیبرالها را
مجبور کرد که دو قول از قولهای
انتخاباتی را انجامدهند.
یکی مربــوط بــه پرداخت 800
میلیون دالر به بومیان برای جبران
خســارت و دیگری منحل کردن

لوله های نفتی از طریق شهرهای
مختلف کبک به شرق کانادا.
دومین مسئله شاید بخاطر راضی
کردن مردم کبک باشد .چون دو
خط دیگر لولــه های نفتی طبق
برنامه قبلی پیش میرود .در مورد
جبران خسارت بومیان نتیجه بعداً
معلوم میشود که چقدر به آن عمل
شده است.
•
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انتشار آخرین کتاب لئونارد کوهن
دو سال پس از مرگ

کتابی که لئونارد کوهن نگارش آن
را چند روز پیش از مرگ خود به
پایان رسانده بود ،پاییز سال آینده
همزمــان در آمریکا و کانادا
منتشرمیشود.
آهنگســاز و خواننــده نامدار
كانادایی كه پاییز ســال
گذشــته در 82
سالگی در آمریكا
از دنیــا رفــت،
فعالیت حرفهای
خود را با شــعر
آغــاز كــرد .او از
میانه دهه 1950
در مدت حدود یك
دهه سه كتاب به بازار
فرســتاد و نخستین
آلبوم موسیقی كوهن
در  1967منتشــر شد.

آخرین كتاب كاملشده هنرمند
فقیــد «شــعله» The Flame
نام دارد كــه دربرگیرنده
شــعرهای منتشرنشده و
نگاهی نزدیك و صمیمی
بــه زندگی شــخصی
اوست.
كوهن اوایــل پاییز
سال گذشته و در
شرایطی كه كمتر
كسیانتظارمرگ
او را میكشید،
در گفتوگویی
بــا نشــریه
نیو یو ر كــر
دربارهآخرین
آرزوهایــش
گفته بود« :یك
نیــروی درونی

وادارم میكنــد چیزهایــی را كه
آغاز كردهام ،به پایان برســانم .به
همین دلیل معموال پیش از طلوع
آفتاب بیدار میشــوم و نوشتن را
آغاز میكنم .همیشه برای مردن
آمادهام و امیــدوارم مرگم چندان
ناراحت نباشد .این حسی است كه
من به مرگ دارم».
لئونارد كوهن  21سپتامبر 1934
در مونتریال به دنیا آمد و از 1956
به مدت  60ســال در عرصه هنر
حضوری فعال و تاثیرگذار داشت.
خواننده ،آهنگساز ،نوازنده ،شاعر،
رماننویــس و نقــاش در دوران
فعالیت حرفــهای به تمام عناوین
و افتخارهای ممكن دســت یافت
و سرانجام هفتم نوامبر  2016در
كالیفرنیادرگذشت.

•

تعرفه  ۲۲۰درصدی آمریکا بر واردات
هواپیمای مسافربری از کانادا

برای حمایت از تولیدات داخلی اجنام شد
درپیشکایتشرکتهواپیماسازی
بوئینگ آمریکا از شرکت بومباردیه
کبک ،آمریکا بر واردات هواپیمای
مســافربری از کانادا تعرفه ۲۲۰
درصــدی وضع کرده اســت تا از
شــرکت داخلی بوئینگ
در برابــر محصــوالت
ارزان قیمت تر خارجی
حمایتنماید.
شــرکت هواپیماسازی
بوئینگ آمریکا به تازگی
شــکایتی علیه شرکت
هواپیماسازی بومباردیه
کانادا انجــام داده و این
شــرکت خارجــی را به
بازارشکنیدر کشور آمریکا محکوم
کرده است.
درپی این شکایت وزارت بازرگانی
کشور آمریکا نیز شرکت بومباردیه
را محکوم اعــام کرده و حکم به
افزایش تعرفه واردات
هواپیمای مسافربری
از کانــادا تــا ۲۲۰
درصد داده است.
شکایتهواپیماسازی
بوئینگ آمریــکا از
شــرکت بومباردیه
مربوطبههواپیماهای
 ۱۱۰تا  ۱۳۰صندلی
ســری  Cاین شرکت
است.

روز جهانی اعدام ...
اصــل پنجم تاکیــد میکند که
"احدی را نمیتوان تحت شکنجه
یا مجازات یــا رفتاری قرار داد که
ظالمانــه یا برخالف انســانیت و
شئون بشری یا موهن باشد".

طبق ادعای شرکت آمریکا ،شرکت
کانادایی هواپیماهای
خود را با قیمتی بسیار
کمتر از قیمت تمام
شده تولید آن ها در

داخل آمریکا به فروش می رساند و
این اقدام از سوی آمریکا جرم تلقی
شده است.
وضــع تعرفــه  ۲۲۰درصدی در
واردات هواپیمای کانادایی به آمریکا
عمال بــه معنی خروج
شرکت هواپیماسازی
بومباردیــه کانــادا از
بازار آمریکاســت که
در حــال حاضر یکی
از بزرگترین بازارهای
خارجی این شــرکت
محسوب می شود.
این در حالیســت که
وزارت بازرگانــی آمریکا
در این مورد هیچ روش محاســبه

و یا فرمولی برای رسیدن به تعرفه
 ۲۲۰درصدی ارائه نکرده است.
دولت آمریکا در ماه های
اخیر بار دیگر نیز چنین
اقدامی انجــام داده بود و
درپی شــکایت شرکت
های داخلی تعرفه ۲۵۶
درصدی بر واردات فوالد
از چین وضع کرده بود.
هواپیماهای ســری C
شــرکت هواپیماسازی
بومباردیه طبق لیست
قیمتی این شــرکت در
حدود  ۸۰میلیون دالر
قیمت دارنــد ولی این
شــرکت به شرکت های
هواپیمایی تــا  ۵۰درصد نیز در
فروش این هواپیماها تخفیف داده
است.
وضع تعرفــه واردات بســیار باال
از ســوی آمریکا عمال نشــان از
تمایل این کشــور به حمایت از
تولیدکنندگانداخلیدارد.
با اینحال شرکت بومباردیه کانادا
نیــز اعالم کرده اســت علیه این
تصمیــم وزارت بازرگانی آمریکا
شکایت خواهد کرد و حتی دولت
کانادا تهدید کرده است در صورت
اجرایی شــدن این قانون ،به طور
متقابل تعرفــه واردات هواپیمای
مســافربری از آمریــکا را افزایش
خواهد داد.

>> ادامه از صفحه6 :
آمریــکا و عــراق در صدر جدول
کشورهایی که حکم اعدام را اجرا
مجازات اعدام در ایران
بر اســاس گزارشهای ســاالنه میکنند جادارد.
ســازمانهای مدافع حقوق بشر ،آنچه که ایران را در سالهای اخیر
بهویژه عفو بینالملل ،ایران به طور بیش از پیش زیر ذره بین جامعه
معمول همراه عربســتان ،چین ،جهانی قرار داده ،اعدام نوجوانان و

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

Registered with Quebec Immigration
No. 11322

ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﺗﻧﮫ

ﻣﺷﺎور رﺳﻣﯽ ﻣﮭﺎﺟرت و ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ

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

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

(۰۲۱) ۸۵۵۲ ۱۴۸۳

ﺑدون ھﯾﭻ ﭘﯾش ﺷﻣﺎره

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

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

www.mariacottone.com

جلسه رسیدگی به پرونده قتل  ۶نمازگزار در
مسجد «کبک» کانادا برگزار شد
خبرگزاری شبســتان :جلســه
دادگاه تفهیم اتهام متهم به قتل
 ۶نمازگزار در مسجد کبک کانادا
برگزار شد.
جلسه تفهیم اتهام قاتل  6نمازگزار
در مسجد کبک کانادا روز دوشنبه
 10مهرماه) برگزار شد.
اکساندر بیسونت برای نخستین بار
پس از این حادثه که در  29ژانویه
 2017میــادی اتفــاق افتاد در
مقابل قاضیدادگاه حاضر شد ،ولی
در برابر اتهامات خود ساکت ماند.
دادســتان کبک در پیگیری این
جنایت ،بیســونت  27ساله را به
قتل  6نمازگزار و تالش برای قتل
 35نمازگزار دیگر در مسجد کبک
متهم کرد.
بوفلجــه بــن عبداللــه؛ یکی از
موسسان مرکز اسالمی کبک در
این باره ،گفت :بررسی پرونده این

متهم پیشــرفت
قابل مالحظهای
داشــته است ،اما
این دانشــجوی
سابق راستگرای
افراطی بــه اتهام
تروریســت بودن
مورد تفهیم قرار
نگرفته است.
وی افزود 35 :نفر
در سنین  8تا 12
سال در این حادثه
نجات پیدا کردند و
برخی نیز آسیب دیدهاند که باید
همچنان مورد مداوا قرار بگیرند.
بنابر این گزارش ،جلســه بعدی
دادگاه رسیدگی به پرونده این فرد
متهم در روز دوشنبه  11دسامبر
برگزار خواهد شد.
یــادآوری می شــود؛ الکســاندر

بیسونت ،عصر یکشنبه
 10بهمنمــاه به روی
نمازگزارانمرکزفرهنگی
اســامی کبــک آتش
گشود.
به گفته یک گروه حامی
پناهجویان ،بیســونت
ی گرایانه افراطی
افکار مل 
داشــته و از هــواداران
حزب جبهه ملی فرانسه
به رهبری «مارین لوپن»
بوده است.
مرکــز فرهنگی اســامی
کبک کــه همچنین بــه عنوان
مســجد بزرگ یا مســجد جامع
کبک شناخته میشــود،یکی از
مساجد این شهر است کهدر محله
«سنفوا» در غرب این شهر واقع
شده است.

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)
اعدام در مال عام است.
مقامهــای ایرانــی هرگــز بــه
درخواستهای مکرر سازمانهای
حقوق بشری برای توقف مجازات
اعدام واکنش مثبتی نشان ندادهاند.
آنان معتقدند ،مجــازات اعدام از
راههای موثر کنترل جرم در سطح
جامعه بوده که منطبق بردستورات

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732

دینی است.
البته اخیرأ نماینــدگان مجلس
شورای اســامی با تبدیل حکم
اعدام برخــی از جرائم مواد مخدر
موافقت کردند .گفته شد که با این
مصوبه سرنوشت حدود  ۵هزار نفر
از مجرمان مرتبــط با مواد مخدر
روشن شده و احتماال شمار زیادی

از آنهــا از مجازات اعــدام نجات
مییابند.
به گزارش سازمان عفو بینالملل
در سال گذشته میالدی ()۲۰۱۶
حــدود  ۵۷۰نفر در ایــران اعدام
شــدهاند .اکثر این افراد مجرمان
مواد مخدر بودهاند.

•
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جنایت
الس
وگاس

«منمی ُکشم پسهستم»
کاظم علمداری

رنــه دکارت ،فیلســوف
فرانســوی ســدٔه  ،۱۷و
فلسفه مدرن ،در
پیشگام
ٔ
رابطه فکر و بدن ،و
اثبات ٔ
فلسفه تردید ،و شیؤه
نفی
ٔ
ِ
یافتــن حقیقت
درســت
ِ
در علــوم نوشــت« :من
فکرمیکنم ،پس هستم»
( .)Je pense que je suisانگار این و مافیایی که برای تثبیت قدرت
ِ
خشونت بیهدف ،خود ،جنایت میکنند ،بوده است؟
گفتۀدکارتدر
یا جنایت برای اثبات هســتی ،در مانند رفتارهای خشن کاراکترهای
فلســفه عامیانه به استعارٔه « من بازیهای کامپیوتــری و نمایش
ٔ
م
ی ُکشم ،پس هستم» فروکاسته فیلمهای پُر خشونت که در عادی
جلوه دادن خشــونت انسان علیه
شده است.
فاصله میان واقعیت و فانتزی
...
انسان ٔ
I’m
as
brave
as
any
man
را از بین میبرند.
 can beواقعیت این اســت کــه هر نوع
I find my courage through
 chemistryخشــونت ،حتا در فضای مجازی،
 I am the masculine Ameriخشونتبیشتریمیآفریند.can man
I kill therefore I am.

...
من تا نهایــت ممکن برای یک
مرد ،بیباکم
شجاعتم رادر طبیعتم مییابم
من یک مرد آمریکایی نیرومندم
من میکشم پس هستم.
ی ُکشم ،پس
بندهایی از ترانه «من م 
هستم»در نقد خشونت پلیس ()۱۹۶۹

باز تولید گفتمان خشونت

روز یکشــنبه ،اول اکتبر ،۲۰۱۷
مردم آمریکا با خبر وحشــتناک
جنایتی کمســابقه در فستیوال
موسیقی فولکلوریک درشهر الس
وگاس ایالت نــوادا از خواب بیدار
شدند.
پلیــس فدرال آمریــکا در یافتن
انگیزٔه جنایت «استیون پادوک»
( ،)Stephen Paddockمتهم این
جنایت ،هنوز به نتیجهای نرسیده
است .هرچند رســیدن به چنان
نتیجهای در این شــرایط چندان
هم نمیتواند سودمند باشد .تکرار
فاجعهای از ایندست توسط فردی
ســابقه جنایی نداشت و از او
که
ٔ
انتظار جنایتی نمیرفت چه اندازه
و چگونه ممکن است؟
آیــا پادوک متأثــر از هنجارهای
خشونتآمیزدرفیلمهایهالیودی،
مانند کاراکترهای سریال پُربینندٔه
تلویزیونی آمریکایی ،ســوپرانوز
( ، )The Sopranosخانواده اوباش

در آمریکا ساالنه
 ۳۳،۸۸۰نفر با اسلح ٔه
گرم کشته میشوند.
گیرانه اینگونه فجایع
بررسی پیش ٔ
هولناک ،بیــش از آنکه درحوزٔه
کار پلیــس باشــد ،باید توســط
جامعهشناسان و روانشناسان انجام
بگیرد .اصوالً در رخدادهای جنایی،
نقــش خبرنــگاران گزارشدهی
دقیق و مستند ،نقش پلیس یافتن
شــواهد برای دستگیری عامل یا
عوامل جنایت ،نقش روانشناسان
ارزیابی از شخصیت جنایتکار ،و کار
جامعهشناسانشناساییریشههای
اجتماعی جنابت و پاسخ به چرایی
آن است.
راه پیشگیری از تکرار فاجعه در
اختیار نهاد قدرت سیاسی و قانونی
است.
دو نهــاد سیاســت و دســتگاه
قانونگــذاری برای حفظ آزادی و
امنیت شــهروندان باید به تنظیم
سیاســت و تصویب قوانین الزم
بپردازند.
آیا استیون پادوک یک بیمار
روانی ( )psychopathبود؟

یکی از استداللهای گمراه کننده،
بهویــژه توســط تولیدکنندگان
اســلحه ،این است که این اسلحه
نیست ،بلکه فرد بیمار روانی است
ی ُکشد.
که دیگران را م 

در ر ّد این استدالل میتوان
گفت:
نخست ،جنایتکاری مانند
ســابقه
اســتیون پادوک
ٔ
بیماری روانی نداشت.
دوم ،او با دســت خالی ،یا
حتی دسترســی محدود
به اسلحه نمیتوانست در
مــدت  ۱۰دقیقه بیش از
پانصد نفر را به رگبار گلوله ببندد.
ســوم ،چرا افراد بــا بیماریهای
روانی و شخصیتهای بههم ریخته
میتوانند دسترســی به ســاح،
آنهم ســاحهای جنگی داشته
باشــند؟ هر بیمار روانی اقدام به
کشــتار دیگران نمیکنــد .برای
چنین اقدامی باید شرایط محیطی
او ،ازجمله دسترسی به سالحهای
سلطه
ســنگین ،فراهم باشــد.
ٔ
داری بهشدت سود محور و
سرمایه ِ
طماع ،رقابتهای ناسالم ،ناامنی
شــغلی و مالــی ،مصرفگرایی
مفرط تبلیغی و تلقینی ،فیلمها و
بازیهای کامپیوتری خشونتبار
همراه با آزادی حمل اســلحه
زمینهسازخشونتهایاجتماعی
است .مشــکالت روانی یک فرد
تنها درجامعهای با این ویژگیها
میتوانــد منجربــه فاجعههای
هولناک بشود.
مدافعان ضرورت آزادی اســلحه،
مردم را برای محافظت از خود به
خرید و نگهداری اسلحه تشویق
میکننــد .تصور کنیم که تمامی
جمعیت  ۲۲هزار نفری حاضر در
فستیوال موســیقی الس وگاس
ســاحی برای محافظت خود در
برابر فرد متجاوز به همراه داشتند؛
در برابر جنایتکاری مجهز به سالح
خودکار جنگی ،که در طبقه ۳۲
هتلی پنــاه گرفته بــا طرحی از
پیش تعیین شد ،چه میتوانستند
بکنند؟
افــزون بر ایــن آیا افــراد در هر
شــرایطی ،حتی هنگام تفریح و
ســرگرمی ،باید مجهز به اسلحه
باشند؟
در این صورت هــر جدال لفظی
از کنترل خارج شــده میتواند به
جنایتی نا خواسته بدل شود.
تصور پیشنهاد حیرت آور برخی
مدافعــان آزادی اســلحه بــرای
جلوگیــری از جنایاتــی که در
مدارس رخ داده است ،یعنی مسلح
کردن آموزگاران در کالس درس،

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

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
انسان را به وحشت میاندازد .زیرا
با کار نکردن این روش ،گام بعدی
احتماال پیشــنهاد مسلح کردن
دانش آموزان خواهد بود.
زمینههای اجتماعی احساس
ناامنی

هر چه جوامــع صنعتی و کالن
شهرها با جمعیت انبوه گسترش
مییابند ،انسان خود را تنهاتر حس
میکند .احساس تنهایی در میان
موج جمعیت که همه غریبه به نظر
میرسند ،با ترس و ناامنی همراه
جامعه انبوه[ ،]۱انسان
میشود .در
ٔ
در حالیکهدر میان جمعیت بههم
فشردٔه شهرها زندگی میکند ،از
احســاس تنهایی رنج میبرد .این
تنهایی با طبع انسان که موجودی
اجتماعی است ســازگار نیست.
تنهایی ناشی از زندگی صنعتی ،به
ِ
از خود بیگانگی انساندامن میزند.
با رشد و گسترش صنعت ،رابطه و
وابستگی مستقیم انسان به انسان
کم ،و وابســتگی او به تکنولوژی
بیشترمیشود.

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

در چنین شــرایطی شکلگیری
باشگاههای ورزشــی و تفریحی،
مراکز هنری ،ادبــی و مذهبی ،و
عضویــت در گروههــای پرورش
معنــوی و روحی مانند یوگا برای
رفع احســاس تنهایــی و جبران
ماشــینزدگی انســان ضرورت
مییابد .شدت احساس تنهایی و از
خود بیگانگی ،برخی افراد را ،با فکر
روحیه
رفع این مشکالت ناسازگار با
ٔ
انســان و جبران از دســت رفتن
معنویت زندگی ،قربانی کالتهای
مذهبی میکنــد .کالتهایی که
ظاهراًپناهگاه انسانهای سرگردان
است.
انســان تنها
با توجــه به ویژگی
ِ
درمیان انبــوه جمعیت ،ناامنی و
از دست رفتن اعتماد میان افراد،
و همچنین تبلیغ گســتردۀ نبود
امنیت ،و ایجاد ترس مضاعف در
مردم ،خرید و حمل اسلحه برای
حفظ امنیت شــخصی ضروری
به نظر میرســد .با سوء استفاده
از آزادی خرید و فروش اســلحه
و دسترســی آســان گروههــای

ایدئولوژیک ،نژادپرست ،بنیادگرا
و خشــونتطلب به آن ،گروههای
تروریستی و بیماران روانی آسانتر
دست به جنایت میزنند.
همین پدیدهها باز بر نا امنی واقعی
جامعه اثر میگذارد و سیکل باطل
نا امنی بیشتر با مسلح شدن افراد
به قصد حفظ امنیت شــخصی،
افزایش مییابد.
در مورد استیون پادوک شاید بتوان
گفت که او فردی بود که بندهای
وابستگیاش با جامعه بریده شده
بود و تعهدی به دیگران نداشــت.
بندهایی که انســان را به خانواده،
شبکه دوستان و آشنایان ،تشکلی
ٔ
سیاسی ،عقیدتی ،ورزشی ،هنری،
شغلی و یا عالیق شخصی و عاطفی
متصل ،و زندگی را معنادار میکند
و انســان در تنهایــی خود معلق
نمیمانــد .به عبارت دیگر او برای
عمل جنایتکارانهاش شکننده ،رها
و خالــی از وجدان ،تعهد و اخالق
شده بود.
{>> ادامه در صفحه}28 :

13

 سال  25شماره  23  1340مهـر 1396

www.paivand.ca

PAIVAND: Vol. 25  no.1340  Oct. 15, 2017

13

آژانس مسافرتی

سرنوشت برجام...

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

½
½
½
½

فرنازمعتمدی

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

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

«راهبرد فراگیر آمریکا»:ترامپ در برابر امتحان هستهای!

«مهـــم ترین سخنرانی رئیس جمهور!»
ترامپ پایبندی ایران به برجام را تایید نکرد
ترامپ :حمله به حکومت
ایران ،به برجام ،به ســپاه
پاسداران

دونالد ترامپ ،رئیس جمهور
آمریکا ،سیاستهای خود
درباره ایران و به ویژه توافق
هستهای با ایران را اعالم کرد.
او پایبندی ایران به برجام را
تایید نکرد و گفت حتریمهای
جدید علیه سپاه اعمال خواهد
شد .او همچنین از عبارت
"خلیج عربی" به جای خلیج
فارس استفاده کرد.

جمعه  ۱۳اکتبر  ۲۰ /مهر:
پس از انتشــار بیانیه کاخ
سفید در باره اعالم موضع
امروز دونالد ترامپ ،رئیس
جمهــوری آمریکا در یک
سخنرانی به تشریح نکات
بیان شــده در این ســند
راهبــردی پرداخت .نکته
محوری در این سند تأکید
بر "گســترش حساسیت
در مــورد فعالیتهای دولت ایران
فراتر از موضوع برجام" است .دولت
آمریــکا از معاهده برجــام خارج
نمیشــود ،اما با این تأکید آن را
مشروط میسازد از جمله با نظر به
آینده فعالیتهای اتمی ایران پس
از پایان محدودیت زمانی قید شده
در معاهده در مورد غنیســازی
اورانیوم.
لحن ســخنرانی ترامپ در مورد
برنامه دولت آمریکا در قبال ایران
را میتوان با قید بسیار تند توصیف
کرد.
ارزیابــی در مورد برآورده شــدن
شــرایط آمریکا به کنگره محول
میشود .معلوم نیست که کنگره
شــرطهای مــورد نظــر رئیس
جمهوری را بپذیرد.
دونالد ترامپ در ســخنرانی خود
حملههای تندی به حکومت ایران
کرد .همچنین کوشید که حساب
مردم ایران را از حکومت جدا کند.

• به خاطر برانگیختن جنگهای
فرقهای،
• به خاطر دادن شــعار "مرگ بر
آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل"،
• به خاطر فعالیتهای هستهای
برایدستیابی به بمب هستهای،
• به خاطر تقویــت زرادخانهای
موشکی که باعث نگرانیدر منطقه
شده است.
دونالد ترامپ در ســخنرانی خود
انتقاد همیشگی خود از "برجام" را
تکرار کرد و آن را بدترین معاهدهای
خواند که آمریکادر طی تاریخ خود
زیر بار آن رفته است.
او در این قسمت فراموش نکرد که
به انتقاد ازدولت قبلی ،یعنیدولت
اوباما (بدون ذکر نام او) ،بپردازد.
ترامپ گفت که برجام معاملهای
بود به نفع ایران ،چون:

• فشــارهای تحریمی را از روی
تهران کم کرد،
ترامپ به حکومت ایران تاخت • ،منجر به تقویت بنیه مالی ایران
از جمله
شد،
• به خاطر سرکوب مردم ایران  • -و در عین حال دولت ایران برنامه
در این رابطه به سرکوب مردم در اتمیاش را ادامــه داد و در آینده
میتواند آن را تا حد دستیابی به
جنبش سبز اشاره کرد،
• بــه خاطــر پشــتیبانی آن از سالح اتمی ادامه دهد.
آژانس انرژی اتمی رسما پایبندی
تروریسم،
ایران را به معاهــده برجام تأیید
• به خاطر دفاع از رژیم اسد،

کرده است .اما ترامپ در سخنرانی
امروز خود گفت که ایران به برجام
متعهد نبوده است و از جمله اجازه
نداده که پایگاههــای نظامیاش
مورد بازرسی قرار گیرند.
دونالد ترامپ گفت کــه ایران به
"روح" برجام وفادار نبوده است.
او از ســرویس اطالعاتــی آمریکا
خواست که بر فعالیتهای دولت
ایران دقت ویژهای کند.
ترامپ در بخشی از سخنرانی خود
به سپاه پاسداران پرداخت و آن را
به عنوان نیروی ترور توصیف کرد.
او گفت که این نیرو به خاطر دفاع
از تروریســم بایستی مورد تحریم
قرار گیرد.
به نظر میرسد این موضع رسمی
و نهایی دستگاه قدرت در آمریکا
نباشد .چون در بیانیه خزانهداری
آمریکا سپاه پاسداران به عنوان یک
سازمان تروریستی رده بندی نشده
است .از نظر این نهاد تعیینکننده
در امر پیشبرد فشارهای تحریمی
ســپاه آلــوده بــه فعالیتهای
تروریستی است ،اما خودش یک
سازمان تروریستی نیست.
ترامپ در پایان ســخنرانی خود
به موضوع محــول کردن وظیفه
ارزیابی از برجام به کنگره پرداخت
و گفــت که کنگره باید بررســی
کند آیا تمهیدات پیشبینی شده
در برجام برای پایان دادن قطعی
به برنامــه اتمی دولت ایران کافی
هستند یا نه.
تالش برای آماده کردن کنگره
برای پذیرش مسئولیت

بر این قرار از این پس کنگره کانون
تصمیمگیریدربارهبرجاممیشود.
خبرهای روزهای اخیر همه حاکی
از آن است کهدر کنگره نمایندگان
آمریکا فعالیتهایی آغاز شده برای
اینکه امر نظارت بر برجام را پیش
ببرند.

بفـروشمیرسد

رستوران موفق ايرانى
اوکـــازیونعالی
برای کار وسرمایه گذاری

رستوران موفق ایرانی ،با مشتری ثابت ،در واحد تجارى،
در غرب مونترال جهت فروش موجود مى باشد.
خريداران جدى جهت كسب اطالعات بيشتر لطف ًا با شماره

)٥١٤( ٨٠٦-٠٠٦٠
تماس حاصل فرمايند.

رئیس کمیته روابط خارجی سنا،
باب کورکر گفته است که کنگره
در حــال تهیه طرحی در این باره
است .ظاهرا مضمون طرح خروج
از برجــام نیســت ،بلکــه اعمال
سختگیریهای نظارتی بیشتر و
افزودن بر قید و بندهای آن است.
در مــورد اینکــه کنگــره بتواند
پشــتیبان طرحــی شــود کــه
"سرسختان" منتقد برجام مایلند

پیش برده شود ،شک وجود دارد.
همین امروز نیویــورک تایمز در
این باره نوشــته است که مشکل
به نظر میرســد کــه کنگره که
در آن بر ســر ایران اختالف نظر
عمیق وجــود دارد ،بتواند به یک
برنامه مشروط کننده برجام برسد.
«در حالی که جمهوریخواهان با
2/21/13را
3:01این قرارداد
کوشــند
جدیت می
PM
کنار بگذارند ،دموکراتها به همان

شدت خواهان حفظ آن هستند،
حفظ چیزی که یک میراث دیگر
دوره ریاست اوباست و آقای ترامپ
در صدد فروپاشاندن آن است».
پس از سپردن مسئولیت ارزیابی از
برجام از طرف ریاست جمهوری به
قوه قانونگذاری  ،کنگره  ۶۰روز
برای تعیین راهبرد در قبال برجام
1وقت دارد.
Roccabella-Pool.pdf
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M NTREAL
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

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

تلفن)514( 626-5520 :

بنیاد سخن آزاد

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

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

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.

غربالگری سرطان پستان در زنان ایرانی مهاجر در مونترال»

فراخوان دعوت به همکاری زنان ایرانی ساکن مونترال
به شرکت در یک پروژه ی حتقیقاتی
«شناساییعواملبازدارندهوتسهیل
کننده در زمینه ی غربالگری سرطان
پستان در زنان ایرانی مهاجر در
مونترال»

مشارکت شمادر این تحقیق ،فقط
با تکمیل یک پرسشنامه قابل انجام
است.
مدت پاسخگویی تقریبا  ٣٠دقیقه
می باشد .هویت شمادر تمام مدت

هدیه خواهید شد.
الزم به ذکر است که این تحقیق،
دارای مجــوز از کمیته ی اخالق
دانشگاه مک گیل می باشد.
در صورت تمایل به همکاری ،نیاز به
اطالعات بیشتر ویا طرح سواالت،
شــما می توانید با نیناممیشی از
طریق شماره تلفن و آدرس ایمیل
زیر تماس بگیرید.
Tel.: 514-451-5110
nina.mamishi@mail.
mcgill.ca

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

اصالحات عربستان؛ ورود به مدرنیسم
یا....تحــوالتینمایشی؟

IBNG

«شناسایی عوامل بازدارنده و تسهیل کننده در زمینه ی

در حال حاضر ،پروژه ی تحقیقاتی
در دانشگاه مک گیل در حال انجام
است ،با عنوان:

زنــان و ...

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

Tel : 514-937-3142

تحقیق به صورت کامال ناشناس و
محرمانه و تنها به صورت یک کد،
باقی خواهد ماند.
از ایرانی هایی که به نوعی با گروه
ها و مجامع ایرانیدر تماس هستند
و توانایی کمک به این پژوهش را
دارند ،تقاضای همکاری دارم.
بــه پــاس قدردانی و تشــکر از
مشارکت شــما ،کد شما در قرعه
کشــی که به این منظــور برگزار
خواهد شــد وارد شده و درصورت
برنده شدن ،موفق بهدریافت کارت
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تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

14

عربستان
سعودی
در جدول
شاخص
شکاف
جنسیتی
عمال
بدترین
کشور دنیا
است.

ولیعهد جوان عربستان محمد بن
سلماندر حال شکستن یک سری
تابوهای اجتماعی اســت .در این
راســتا آزادی رانندگی برای زنان
بیش از دیگر اصالحات برجسته
شده است .آیا عربستان به سوی
مدرنیسم گام برمیدارد؟
وبســایت خبــری شــبکه یک
تلویزیون آلمان (تاگس شــاو) در
مقالهای که  ۷اکتبر منتشر شد به
اصالحات اخیر عربستان سعودی
پرداخته است.
این اصالحات شامل تغییر قوانین
رانندگی به نفع زنان ،آزادی ورود
زنان به ورزشــگاهها ،آزادیهای
مشروط برای موســیقی ،فتوای
مفتی ســعودی برای خروج زنان حتوالتی جدی یا منایشی؟
از کشور بدون اجازه همسر و چند به اعتقاد هشــلر ،هنوز تا برابری
مــورد دیگر در زمینــه اقتصادی حقوقی زن و مرد در عربســتان
ســعودی راه زیادی باید پیموده
میشود.
دانیل هشــلر ،نویســنده آلمانی شــود .او بــه لبــاس زنــان و
(وبســایت تاگس شــاو) ،در آغاز مجازاتهای ســنگینی که برای
ضمن اشاره به تازهترین اقدام در "روابط نامشــروع" زنــان در این
این زمینه ،یعنی پخش کنسرت کشــور در نظر گرفته شده اشاره
ام کلثوم ،خواننده پرآوازه مصری میکند و مینویسد:
در تلویزیون دولتی مینویسد« :در «به نظر میرســد که گشــایش
محتاطانه ایــن جامعه
کشورهای دیگر شاید پخش
«جنات
بسته ،اقدامی تاکتیکی
تلویزیونی این کنســرت که
 ۳۰ســال پیش برگزار شده عربستان است .خاندان سلطنتی
یک تماشاچی را به خود جلب در گرو با بحراندستوپنجه نرم
نمیکــرد ،اما در عربســتان مشارکت میکند و بدون اصالحات
اصولــی اقتصــادی،
اقدامی جنجالی بود ،زیرا در
زنان
باالخــره روزی با خطر
این کشور بهشدت محافظهکار
است» ورشکستگی اقتصادی
موسیقی حرام است».
مواجه خواهد شد».
هشلر سپس به آزادی رانندگی
برای زنان میپردازد« :صدها هزار او در ادامه به ســقوط بهای نفت
زن سعودی بهزودی در خیابانها اشاره میکند و اینکه طالی سیاه
آموزش رانندگی خواهند دید ،در تا ابد پشتوانه اقتصادی عربستان
حالی که همین چند وقت پیش نخواهد بود.
یک روحانی با نفوذ رانندگی زنان را «به همین دلیــل ولیعهد جوان
خطری برای امنیت جامعه عنوان محمد بن ســلمان یک ســری
اصالحات اساســی در نظر گرفته
کرده بود».
به اعتقاد نویســنده ،
افزایــش حقوق زنان
در عربستان پایههای
نظــام مردســاالر
اجتماعــی را به لرزه
خواهد انداخت .زنانی
که تا امروز برای انجام
هر کاری یــک قیم
مرد الزم داشتند ،به
ناگاه در بسیاری موارد
دارای حقــوق برابــر
میشوند و میتوانند
کارهــای اداری را
خودشان انجام دهند و در تعیین
سرنوشت خود تا حدودی سهیم
باشند.

اســت :کاهش کمکهای
دولتی ،خصوصی ســازی
شرکتهای کالن و تقویت
بخش خصوصی».
نویسنده مقاله معتقد است
کــه موفقیت ایــن گونه
اقدامات بدون مشــارکت
زنان امکانپذیر نخواهد بود.
صدها هزار زن ســعودی
برای آموزش رانندگی راهی
خیابانها خواهند شد
"خوشرقصی" برای غرب؟

دانیل هشــلر مینویســد:
«حقوق بیشــتر برای زنان،
کنسرت و برنامههای فرهنگی
میتوانند به آراســتن وجهه
عربستان ســعودی در غرب
کمک کنند .امید سعودیها
این است که این اقدامات به
جذب سرمایهگذاران و تقویت
صنعت گردشــگری کمک
کند ،صنعتی که تاکنون به
آن اهمیت داده نشده».
او در عین حال تاکید میکند
که گشایش جامعه سنتی خطراتی
هــم در پی خواهد داشــت .او در
این راستا از هشدارهای افراطیون
در شبکههای اجتماعی نام میبرد
که "خاطیان" را از "عذاب الهی"
میترسانند.
شورای عالی علمایدینی عربستان
کــه در سیاســتگذاری نقــش
برجستهای دارد تاکنون در رابطه
با اصالحات ولیعهد این کشــور
سکوت کرده است .به نظر میرسد
که با این اصالحات مخالفتی ندارد.
نویسنده مقاله وبسایت تاگس شاو
در پایان تاکید میکند که اقدامات
محمد بن سلمان فعال بیانگر تغییر
و تحوالت اساســی در عربستان
سعودی نیســتند .او مینویسد:
«هنــوز پیگــرد و فشــار زیاد بر
منتقدان رژیم و دســتگیریهای
خودسرانه و شکنجه در دستور کار
است و هیچ نشانهای مبنی بر اینکه
پادشاه حاضر است اندکی از قدرت
مطلقه خود واگذار کند وجود ندارد.
این اصالحــات برای برخی جنبه
نمادین دارد و آن را وسیلهای برای
آراستن وجهه عربستان میدانند،
اما برای میلیونها زن سعودی به
مراتب بیش از این هستند».

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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ایــــران ...

نطف ۀ «ژن خوب» چگونه شکل میگیرد؟
مجیدمحمدی

 7مهر -پس از سخنان پسر محمد
رضاعارف در باب ژن خوب داشتن
خــود و اعضای خانــوادهاش این
تعبیر جــای «آقــازاده» را در
ادبیات رسمی جمهوری اسالمی
گرفت و جناحهــای درون قدرت
از آن برای اشــاره به سوء استفاده
از قدرت از ســوی طــرف مقابل
استفاده می کنند.
رواج عمومی این تعبیر که نوعی
شرمنده سازی را القا می کند هیچ
مانعی برای خویشــاوند ساالری
ایجاد نکرده است .حاکمان مشغول
به خویشاوند ساالریاند و منتقدان
هم با این تعبیر خوش می گذرانند
و تفریح می کنند و به سخره می
گیرند.
پرســش اصلی در اینجا این است
که تاثیر ژن خوب از کجا پیدا شده
و چگونه شکل می گیرد؟
مقامات چه توجیهی برای به کار
گماری خویشاوندان خوددارند؟
چرا "ژن خــوب" مثل "آتش به
اختیاری"" ،خودی-غیر خودی"،
که تضمین کننده قدرت مطلقه
و امتیازات قشــر حاکم هستند
از پدیدههــای انفــکاک ناپذیر از
جمهوری اسالمی است؟
اصالت خانوادگی

روحانیت شیعه و پیروان و نزدیکان
روحانیون اصوال بــه برابری همه
آدمیان در برابر قانون و در پیشگاه
خداوند باور ندارند .آنها مسلمان و
مومن و شــیعه را برتر از غیر آنها
می دانند و این موضوع را تا حدی
که توانســتهاند در نظام حقوقی
نهادینه کردهانــد .فراتر از آن این
گروهها به نوعی اصالت خانوادگی
و اهمیت لقمه باور دارند .مرتبط
بودن به خانوادهی روحانیون برای
آنها مایهی نوعی برتری اخالقی،
ارزشی و حیثیتی است.
طبقــهی ممتــازهی جمهوری
ی خود ویژگیهای
اســامی برا 
الهی و اســطورهای و اصالت تبار
قائل اســت و از ایــن که منابع و
قدرت انحصاری دارد به هیچ روی
شرمندهنیست.
صادق خرازی در پاســخ منوچهر
متکــی بــه
انتقــادات وی
از وزیر ســابق
خارجــه او را
غیر مســتقیم
بی ریشه و تبار
خواند و گفت:
"بــه زعم من
آقای احمدی

نژاد دو لطف و دو خدمت در نصب
و عزل شــما به جنابعالی كردند،
نخســت آنكه شــما را در كرسی
وزارت خارجه كه شان انسانهای
وزین و متین و دارای تبار اســت،
نشــاندند( "...آفتاب ۱۳ ،فروردین
)۱۳۹۰
بدین ترتیب کرسی وزارت خارجه
در شان برادر ایشان (کمال خرازی
وزیر خارجه دولت خاتمی) است
و دیگر آقازادههــای خانوادههای
روحانیون.
علــی الریجانی نیز در مقام انتقاد
از برخــی از اعضــای خانوادهی
خمینی (پس از انتشار نوشتههای
نعیمــهی اشــراقی) از "بیــوت
صالحــه" در جمهوری اســامی
و در میــان روحانیت یاد می کند
بــا این داللت که عضویت در یک
خانواده می توانــد برای یک فرد
ویژگیهای اخالقی و مذهبی به بار
آورد و اعضای این خانوادهها باید
حواسشان به این موضوع باشد.
باور به اصالت تبار و خون صرفا به
دوران جمهوری اسالمی باز نمی
گردد بلکه ریشه در نظام سلطنتی
دیرینهی کشور ،نظام قبیله گی و
عشــیره گی و نیز باورهای سنتی
روحانیتدارد.
این بــاور تــا آن حــد در میان
روحانیــون ریشــه دارد که نظام
سلسله مراتبی فرهمندی خود را به
درخت روابط خویشاوندی تقلیل
دادهاند .به همیندلیل عنصر تبارو
سیادت حتی در میزان شهریهی
افراد دخالت داشته است:
"گاهی هم سادات مقداری بیش
از غیر سادات شهریه میگیرند".
(طالب حوزه علمیه چقدر شهریه
میگیرنــد؟ الــف ۲۲ ،فروردین
)۱۳۹۰
تقدم خویشاوندی بر صنف

روابط خویشاوندی نسبی و سببی
در میان کـاست روحانیت شیعه
بسیار قدرتمندتر از روابط صنفی
اســت .روابط صنفی که با روابط
عقالنی و سازمانی کمی فاصلهدارد
نیز نتوانسته حرف اول را در روابط
میان روحانیون بزند .به همیندلیل
تالش شده روابط صنفی با روابط

خویشاوندی تحکیم شود .نمونهی
بســیار خوب روابط خویشاوندی
در حضــور آقازادههای روحانی و
غیر روحانی روحانیون در سطوح
باالی قدرت ،بــرادران الریجانی
و روابط خویشاوندی آنها با دیگر
خانوادههای روحانی است.
الریجانیها پنج برادر و فرزند میرزا
هاشم آملی هستند.
ســه تن از الریجانیها با دختران
آخوندهای سرشــناس و پرنفوذ
ازدواج کرده اند:
علی با دختــر مرتضی مطهری،
صادق با دختر وحید خراسانی ،و
باقر با دختر حســن زادهی آملی.
مصطفی محقق داماد نیز با خواهر
الریجانی ها ازدواج کرده است.
صادق و علی روسای قوای مقننه
و قضاییهانــد؛ فاضــل قبال رایزن
فرهنگی ایــران در کانادا و اکنون
عضو شــورای راهبــردی مراکز
علمی اســت؛ محمد جواد معاون
قوه قضاییه و باقر معاون ســابق
وزارت بهداشت و مدیر طرحهای
تحقیقــات بنیــادی در حوزهی
سالحهای بیولوژیک بوده است.
چرخههای تقویت کننده

روابــط قــدرت در درون و میان
خانوادههــای خمینی ،خامنهای،
طبسی ،دستغیب ،خاتمی ،کنی،
الریجانــی ،خــرازی ،اردبیلــی،
شاهرودی ،مشکینی و هاشمی و
صدها خانوادهی حول و حوش آنها
(حائری شیرازی ،وحید خراسانی،
خوشــوقت ،مطهــری ،نجابت،
ری شهری ،اشــراقی ،بجنوردی،
مرعشــی ،روحانی-فریدون ،علم
الهدی ،رئیسی) نه تنها به کسب
قدرت کمک می کند ،بلکه قدرت
را در میــان اعضای این خانوادهها
استمرار می بخشد.
برای آن که این چرخه به راحتی و
بدون مانع عمل کند دیگر اعضای
جامعه نباید تشــکل و سازمانی
داشته باشند و صرفا نقش تابع و
فرمانبردار برای آنها تعریف شده
اســت .با همین توجیه است که
یکی از روحانیون آریستوکرات در
جمهوری اسالمی می گفت:
"در مقابل روحانيت حزب درست
نكنيد( ".مهدوی کنی ،ایسنا،
 ۱اسفند )۱۳۹۰
بیم هخانوادگی!

علت توزیع ثروت
و منزلت و قدرت
در میــان اعضای
این خانوادهها آن
ادامه درصفحه}18 :
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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

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

Courtier Immobilier Agréé

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

Email : info@masoudnasr.com

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

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

گی
سرد
ف
با ا
پس از جدایی چهکنیم

« باالخره تمام شد!»
این تمام محتویات یک پیام کوتاه
بود که از جانب یک دوست به من
رسید.
بدون هیچ توضیح اضافهای.
نیازی هم به توضیح نبود .مدتها
بود که از اختالف او با همســرش
خبرداشتم .زمزمههای جداییشان
را شــنیده بودم  .بنابراین شنیدن
چنین خبری دور از انتظار نبود.
مانده بودمدر برابر چنین پیامی چه
پاسخ مناسبی بدهم .تنها چیزی
که به ذهنم رسید این جمله بود:
«امیدوارم زندگی از این پس برایت
خوشایندباشد».
پیام را که ارسال کردم ناخواسته
به این فکر افتادم که سرنوشــت
آدمها بعــد از جدایی چه خواهد
بود .تــا چه اندازه توانایی مقابله با
مشــکالتی که از این پس پیش
پایشان قرار میگیرد را دارند .بنا به
گفته دوستی «بر سر آن بوسهها و
قول و قرارها و حرفهای عاشقانه
چه خواهد آمد؟»
عمدهترین مسئلهای که بسیاری
افــراد پس از جدایی با آن روبرو
میشوند ،افسردگی است.
پیدا کردن راهکار مناســب برای
رهایی از این عارضه و شروع یک
زندگی تــازه بــدون ناراحتی به
تنهاییامکانپذیرنیست.
برای آن که پاسخی مناسب برای
برخــی از این پرســشها بیابیم
گفتگوی زیر را با دکتر پَریس ُرز
(عضو انجمن پزشکی هومیوپاتی
در بریتانیا) با هم بخوانیم:
 در ابتــدا خواهش میکنم یکتعریف جامع و پزشکی از افسردگی
برای خوانندگان ما بدهید.
• افســردگی یک بیماری شایع
عصر ما اســت ویکی از معضالت
سالمتی .بیماری افسردگی واکنش
بخش پیچیدهای از روح بشر است
که انواع مختلفی دارد و متاسفانه
در سراســر دنیا حتی در جوامع
پیشــرفته و مرفه نیز بسیار شایع
اســت .و در هر سن و نژاد ،در مرد
و زن میتوانــد بــروز کند و یک
بیماری خاص نیست.
افســردگی یک بیماری جسمی-
روانی ،اســت که میتواند در افراد
متفاوت نشانههای مختلف روحی
از خود بروز دهــد و در هر فردی
میزان و ابعاد این نشانهها بادیگری
متفاوت اســت .اکثــر مبتالیان،
هم عالیم جســمانی و هم عالیم
روانی از خود نشان میدهند ولی

افسردگی میتواند در
نشانهها در افراد
بهترین
«بخشش
هر شــخصی چه زن
میتواند شدت
و ضعف داشته راه برای رهایی از چه مرد رخ دهد .اما
تحقیقات و تجربیات
باشد .بعضی از
افــراد که هیچ گذشته است!»
درمانی افســردگی
نشان میدهد که:
نشانهای از وجود
افسردگی در خود نشان نمیدهند ،زنــان توانایی بیشــتری دارند تا
ناگهان رفتار غیرعــادی پیدامی مشکالت افسردگی خود را قبول
و ابراز کنند ،در نتیجه بیشــتر از
کنند.
ولی به طور کلی عالئمی مثل بی مردان به پزشــک مراجعه و برای
Anna Boroujerdi,
خوابی ،بی میلی به چیزهایی که درمان خود اقدام میکنند .مردان
Residential Real Estate Broker
همیشه برایشان عادی بوده ،لذت به دشواری قبول میکنند مشکل
Royal Le Page Village
نبردن و احساس گناه و حس بی افسردگی دارند و معموال بر روی
)514-978-9962 (cell
ارزش بودن ،عدم اعتماد به نفس ،عالئم و احساسات خود سرپوش
)514-481-0241(office
عدم تمرکز و همین طور یک سری میگذارند .نُرم جامعه و آموزشهای
annab@royallepage.com
عالئم جسمی و روحیدیگری را به کودکی بــه آنان آموخته که قوی
باشند و یک جوری با این مشکالت
همراه دارد.
کنار بیایند! در حالی که افسردگی
 این عالئم شــامل چه چیزهایی نیاز به درمان و رســیدگی دارد ونباید بدون اهمیت تلقی شــود و
می شود؟
• کــم اشــتهایی و کاهش وزن روی آن سرپوش گذاشته شود.
یا اشــتهای زیاد و اضافه وزن ،بی همــان طور که برای مشــکالت
خوابی یا خــواب زیاد ،عدم عالقه جسمی به پزشک مراجعه میکنیم
به انجــام فعالیتهــای عادی و برای مشکل افسردگی هم شخص
همیشگی یا کاهش میل جنسی ،مبتال باید به پزشــک متخصص
فقدان انرژی و احساس خستگی مراجعه کند .مســئله دیگر اینکه
مفرط ،احساس بیهودگی ،سرزنش دیده شده که مردان افسردگی خود
خود یا احســاس گناه بی مورد .را بیشتر با عصبانیت و پرخاشگری
کاهش قدرت تمرکز و تفکر ،دائم بروز میدهند و همچنین گرایش
به مرگ و به خودکشی فکرکردن ،آنها به ریسک و کارهای خطرناک
ساعت  4بعدازظهر
از دســت دادن اعتمــاد به نفس .و همچنین به مصرف مواد مخدر
هر شنبه :از
دردهای بــدون دلیــل در نقاط و مشــروبات الکلی بیشتر است.
در وست آیلند
مختلف بدن ،بدبینی یا بی تفاوتی ،ولی آنچه مسلم است هیج سیاه و
FAIRVIEW Alli
ance Church:
اضطراب و بی قــراری ،بدبینی و سفیدی در این مسئله وجود ندارد
220 Hyman,
DDO
افکار منفی ،استفاده از الکل و مواد و هر کس چه زن چه مرد میتواند
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــ
مخدر.
به طور خاص و منحصر به خودش
عا دارید  -همچنین
افســردگی را نشان دهد .یادآوری
 اگر احتیاج به د
«زندگی مسیح» و
 آیــا تفاوتی میان افســردگی با میکنم که عامل ژنتیک هم نقشبرای دریافت فیلم
ف
ی
افســردگی بعــد از جدایی وجود بسیار مهمیدر این مسئله ایفا می
سیحی (رایگان) -
ض خداوند
م
جزوات م
ا
ن
،
ع
ی
دارد؟
کند.
ن ما متاس بگیرید:
با شما باش سى مسیح
با تلف
• به طور کلــی عواملی در بروز
د.
514-999-5168
بیماری افسردگی نقش دارند که -کدام یک از زوجیــن از جدایی
یکی از آنها میتواند مسئله طالق بیشــتر رنــج میبرند؟ آیــا در
و جدایی باشــد و اختالفات و در خانوادههایــی کــه دارای فرزند
گیریهایی که در پروسه جدایی هستند این رنج بیشتر است؟
و طالق باعث اســترس و فشــار • افسردگی بعداز جدایی عوامل
عصبی در زوج و خانواده میشود .مختلفی وجود دارد .به عنوان مثال
در نتیجه عالئم افسردگی بعد از اینکه کدامیــک خواهان جدایی خانوادگی و فرهنگی سرچشــمه مادران تشدید و بروز افسردگی را زندگی پر از خاطره و زمانی همراه
با عشــق و به هم تکیه کردن را
جدایی با تعریف اصلی افسردگی بوده مرد یا زن؟ آیا جایگزینی برای بگیــرد .البته نقش رســانهها و بیشترمیکند.
پشت سر گذاشــتهاند .در هنگام
فرقی ندارد و در افراد مختلف بنا همسر و پارتنر خود دارد یا نه؟ از تبلیغات نیز بی تاثیر نیست .علت
به درجه حساسیتشان و فشاری کدام پیشینه و زمینهی فرهنگی جدایی نیز در این مســئله نقش  -آیا مدت زمانی که شــخص در جدایی چرا ها و احساس از دست
که داشتند نوع و شدت بروز عالئم میآیند و فشار اطرافیان بر هر دو بسیار مهمی بازی میکند .دعوا و رابطه بــوده میتواند بر شــدت دادنها و کجا اشــتباه کردمها بار
فرق می کند.
سنگینیست نسبت به شخصی که
چگونه اســت؟ درجه حساسیت کشمکش برای سرپرستی کودکان افسردگی تاثیر بگذارد؟
در مرد و یا زن در چه حد اســت؟ (در صورت موجود بودن) میتواند • مرد یا زنی که سالهای بسیار مدت کوتاهی با همسر خود زندگی
آیا شدت یا ضعف این بیماری در درجه ابراز این احساســات در هر به شدت بروز افسردگی بیافزاید و زیادی در کنار هم بودند ،مشکل کرده  .البته باز هم در اینجا همهزنان و مردان متفاوت است؟
کــدام چگونه اســت؟ و عواملی آنچه مسلم است حس مادری و از افسردگیدر آنها با شدت بیشتری
{>> ادامه در صفحه}22 :
های
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• همان طــور که در
دست دادن سرپرستی کودک در بروز خواهد کرد بــه دلیل اینکه

آناهیتابروجردی

Cell.: 514-978-9962
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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»
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دلیـوری روزانه (تلفنی)

)
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خانهتکــــواندومونترال

جامعــه...

تاريخچه و آداب
و رسوم
هالووين
هالوويــن
را غروب روز سی و يکم ماه اکتبر
جشن می گيرند و آداب و رسوم
آن عبارتند از به تن کردن لباس
های عجيب کــه هر کدام از دوره
ای تاريخی و يا شــخصيت های
خيالی الهام گرفته ،رفتن به ديدار
ارواح و خانــه هايی که در تصرف
ارواح و اجنــه از آتش افروختن و
روشن کردن شــمع و فانوس در
اشکال و اندازه های مختلف است.
مهاجران اسکاتلندی و ايرلندی که
در آمريکای شمالی اسکان گزيدند
اين مراســم را در قرن نوزدهم در
بخشهايی از آمريکا گسترشدادند.
به مرور اين جشــن به تعدادی از
کشــورهای انگلوساکسون ديگر
مثل کانادا ،بريتانيا و بعدها استراليا
و نیوزیلند نيز گسترش يافت.
اکثر مورخان معتقدند که ريشــه
های اين جشن به يکی از مراسم
اقوام سلتيک ساکن غرب اروپا و
حدود دو هزار ســال پيش برمی
گردد.
در آن دوران اين اقوام بت پرست
در روزی مصادف با پايان اکتبر و
يا اول نوامبر سال نو خود را جشن
می گرفتند.
به اين روز و اين جشن «سو اين»
گفته می شد.
اين مردمان بر اين باور بودند که در
چنين روزی روح تمام جانداران و
پديده های طبيعی به سوی جهان
پس از هســتی حرکت می کنند
و در اين سفر اهريمنان ،پری ها،
جادوگران و اجنه با انسانها همراه
می شوند.
مردمان سلتيک در اين ايام عالوه
بر قربانی کــردن حيوانات برای
خدايان و گردآمدن دور شعله های
بزرگ آتش ،لباسهای ويژه ای می

فروش
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پو شيد ند
کــه به احتمال زيــاد اکثر آنها از
پوست حيوانات بود و به اين شکل
می خواستند ارواح و اجنه را فريب
داده و از تسخير روح خود توسط
آنها جلوگيری کنند.
عالوه بر اين گفته می شــود که
با پوشــيدن ماسک و رنگ کردن
صــورت خود با رنــگ های تيره
خود را به شکل اجدادشان در می
آوردند.
در اين جشــن ها گاه زنان لباس
مردانه مــی پوشــيدند و مردان
لباس زنانه که ظاهرا هدف آن به
هم ريختن نظم و قواعد حاکم بر
جوامع آن روزگار بوده است.
يکی ديگر از آداب آنها دوره گردی
و رفتن بــه در خانه های يکديگر
بوده و با اجرای برنامه های مضحک
جلوی هــر خانه ای از صاحب آن
غذا و نوشيدنی طلب می کردند.
سنتی که از نظر برخی مورخان به
رسم قاشق زنی در روز چهارشنبه
سوری شباهت فراوانی دارد.
پس از رواج مسيحيت در قلمروی
که مردمان ســلتيک در آن می
زيســتند به مرور رهبران مذهبی
و سياسی اين جوامع سعی کردند
تمام رسوم دوران بت پرستی را با
مسيحيت انطباق داده و يا آنها را
منسوخکنند.
در قــرن هفتم ميالدی پاپ رهبر
مســيحيان اروپای غربی روز اول
نوامبر را به عنوان يک سنت جديد
مسيحی روز تمامی قديسان اعالم
کرد.

بلیت کلیۀ

•

کنسرتها

برنامه ها و

ش دیجیتال

ه روزه در تپ

هم

از آن زمان به بعد بسياری از سنت
هــای دوران بت پرســتی تحت
الشعاع آيين جديد مسيحيت به
گوشه رانده شد.
در قــرن نوزدهــم مهاجران
ايرلنــدی و اســکاتلندی که در
بخشــهايی از آمريــکای
شمالی مستقر شده بودند
باری ديگر رسوم ويژه اين روز
را اجرا می کردند و با توجه به
اينکه بخش بزرگی از اروپای غربی
و آمريکای شمالیديگر تحت نفوذ
آيين هــای کاتوليک ها نبود اين
مراسم به تدريج رواج پيدا کرد.
در نيمــه قرن بيســتم همزمان
با گســترش ارتباطات و صنعت
سرگرمی به خصوص در مرکز آن
يعنی آمريکا بسياری ازداستانهای
عامه پســند ،فيلمهای سينمايی
و مجموعه های تلويزيونی به اين
جشن پرداخته و به مرور نه فقط
سراسر آمريکای شمالی بلکه تعداد
ديگری از کشورهای انگليسی زبان
با جزييات اين مراسم آشنا شده و
آن را به تقويم جشن های مردمی
خود افزودند.
امروزه تحت تاثيــر رواج مظاهر
فرهنگی که از آمريکا به ساير نقاط
جهان گســترش می يابد ،نسل
جوان تعداد زيادی از کشــورهای
اروپايی و حتی بخشی از کشورهای
آســيايی از ايــن روز بــه عنوان
مناسبتی برای شادی و برگزاری
نوع متفاوتی از جشن های کوچک
و بزرگ استفاده می کنند.
آنچه که در طول بيش از دو هزار
سال از آداب و سنن جشن هالووين
باقی مانده است جايگاه ويژه آتش
افروزی ،روشــن کردن شــمع و
فانوس ،پوشيدن لباسهای عجيب،
تالش نمادين بــرای همراهی و
دعوت ارواح و اجنه به اين مراسم و
گاه دوره گردی و سرزدن به خانه
همسايه ها برای قاشق زنی است.
هالووین در ایاالت متحده بســیار
پرطرفدار است و آمریکایی ها بیش
از پنج میلیارد دالر هر سال خرج
این جشن می کنند.

223-3336

514-

آموزش هنرهای رزمی تکواندو و هاپکیدو
زیر نظر  masterکامبیز بـرقی
دارای کمربند مشکی دان ۷
از فدراسیون جهانی کره؛
دارای عناوین مختلف قهرمانی
و مربیگری در سطح کشور وجهانی

شروع کالس ها

سه شنبه  ۶:۳۰ -تا  ۸:۰۰بعد از ظهر
چهار شنبه  ۶:۳۰-تا  ۸:۰۰بعد از ظهر
جمعه  ۵:۳۰ -تا  ۷:۰۰بعد از ظهر
نشانی:

15748 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, QC H9H 3P6
tel.: 438-239-8899
taekwondomontreal2016@gmail.com

شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC
خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی
سرویس هوایی به شیراز ،تبریز ،تهران،
اصفهان،کرمانشاهومشهد

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

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

info@loadextransport.com

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

ژن خوب...

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

fhemmatiyan@sutton.com

>> ادامه از صفحه15 :

اســت که اعضای آن بــاور دارند خواهــد کــرد( ".عبدالله جوادی
تافتهی جدا بافتهای هستند صرفا آملی ،تابناک ۹ ،فروردین )۱۳۹۱
به دلیل آن که در یک خانوادهی البته جمهوری اســامی با فساد
خــاص پرورش یافتهانــد .آنها بر شایع میان مقامات و دروغ و تقلب
ایــن باورند که تنهــا عاملی که رایج خالف این بــاور را به اثبات
این افراد را از فســاد دور می کند رسانده است.
همین پیوندهای خانوادگی است:
"افــرادی در خانوادههــای اصیل اعتمادسازمانی،
اعتماد خویشاوندی
دینی رشد کرده و قانون صله رحم
و حفظ پیوند اعضا را ادراک کرده عزت الله ضرغامیدر باب گفتگوی
و عمل نمودهند ،وقتی وارد اجتماع خود با حسین کروبی فرزند مهدی
رسمی شدند ،دست به افساد در کروبی می گوید:
زمین نمیزنند ،زیرا با روح پیوند "آقــای کروبی در دوره ریاســت
و ایثــار ،گام به جامعــه نهادهاند ،مجلس ششم به نیروهای تندروی
ولی کسانی که از خانوادههای غیر مشــارکتی اعتماد نداشت .از من
دینی برخاستهاند ،چون اصل پیوند خواســته بود تا مطالــب مهم را
فطری بین اعضــا ،در اثر رعایت مستقیما و یا از طریق حسین آقا به
نکردن قانون صله رحم و لزوم ایثار ایشان اطالع دهم ،نه دفتر ریاست.
و تعاون و… فراموش شــده است؛ به همین دلیل رابطه من با ایشان
لذا با ورودشان به جامعه رسمی ،صمیمی و صریح است( ".الف ۲۹
تنمر نیز ظهور شــهریور  )۱۳۹۶این نوع اعتماد
پدیدههای توحش و ّ

به خویشاوندان که بدون توجه به
مسئولیت های حکومت و امکان
باالی سوء استفاده از قدرت امری
قابل قبول به نظر می رسد هنگامی
که در چرخــهی روابط قدرت به
جریان افتاد جای روابط عقالنی در
نهادهاسازمانها را می گیرد .اگر
افراد در درون یک حزب سیاسی و
بعد در درون یک سازمان عمومی
و دولتی می تواننــد با اعتماد به
مســئولیت پذیــری کارکنان با
یکدیگر کار کنند دیگر چه نیازی
است به این که هم ه روسای دولت
در ایران بــرادران ،دامادها ،برادر و
خواهــر زادهها و انــواع دیگری از
خویشــاوندان خود را صرفا با این
توجیه که "قابل اعتماد هستند"
به کار بگیرند؟ این نوع اعتماد به
دوران ماقبل شــکل گیری دولت
مدرن و نظام قبیلگی تعلق دارد.
•
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آژانس
مسافرتی

T.A.M Travel

مشاور مجرب شما :مهریصدوقی

 بیش از  17سال سابقه
در خدمت جامعۀ ایرانی مونتریال
 پرواز به شهرهای تهران،
مشهد ،شیراز و...
 تور مسافرتی به اروپا ،کارائیب و...
 تور ویژه در شهرهای مهم ایران
 بیمه های مسافرتی
 کروزها ویژه ،هتل ،اتومبیل و..

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

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

Email: maryagency@gmail.com

هیپنوتیزم :زیر نظر استاد علی سلیمی

زیباییهیپنوتیزموخودهیپنوتیزمرافقطکسانی
میتواننداحساسکنندکهتجربهکردهباشند.

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

Tel: 514.347.4353
www.hypnohelpelio.com

EMAIL:ga_salimi@hotmail.com

مشاور امالک در مونتریال
 ارزیابی رایگان از خانه شما
 کمک به تهیه وام مسکن با کمترین بهره
 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه
 پرداخت هزینه محضر تا 1300دالر

Cell.: (514) 971-7407
Kazem Partow Tehrani
Registered Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی

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

ربانهم اهیموسسهآیت ا ...خویی(ره)

 مهد کودک  دبستان و دبیرستان
رمسی کانادایی فرانسه زبان ،دروس دینی
مراسم مذهبی پنچ شنبه ها و جمعه ها
مراسم فرهنگی و ورزشی نوجوانان وجوانان
امور مربوط به عقد و ازدواج شرعی

_______________
www.khoei.ca
7085Cote Des Neiges
Montréal, H3R-2M1

T: 514-341-2235
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مها
 مشجران عزیز

ـاو
هر چهارش ره رایگان

نبه،
حضوری:
ت
ک نفره یا
چ
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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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Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

 سالگی6
-

Dr Jean

louis

بدون وقت قبلی
Family Physician

(Without Appointment)

Dr. Mehri Heidari D.M.D.

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

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors






















 

دکترریموندرضایی

0 :ودکان

پزشک خانــواده

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
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کلینیک مدیکال آلفامدیک
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ختنه ک

Bourque

Invsalign  ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم
سط جراح
پ
ال
س
ت
ي
ک
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال
 OPTHAMOLOGIST
Implant  کاشتن دندان
Dr. Samir Antaki
Root Canal  درمان ریشه

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


e
عقل
دندانهای
جراحی
و
کشیدن

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











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

Dr. Abed G Kahwati
CEREC AC Bluecam 
 GYNÉCOLOGUE:
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__________________
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،انکولوژیست،جهاز هاضمه،متخصص زنان،جراح عمومی
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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

د و فروش
ژه خری
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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.
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Tel.: 514.933-1221
Fax.: 514.933-1251
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• 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
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آمریکا و ایران...
هدف امریکا از اقدام علیه سپاه چیست؟
ترامپ سیاست محاصره منطقه ای تهران را دنبال می کند ،آمریکا نمی برجام در تهران با شکســت روبه
خواهد مهر خروج از برجام بر پیشانی واشنگتن بنشیند ،می خواهند رو شــود و رادیکالیسم موجود در
مخالفان روحانی قوت بگیرند ...
ایران شــامل نومحافظه کاران
ترامــپ با اینکه دو بار برجام را تایید کرده اســت اما این بار مواضع ایران (که مخالف دولت حســن
جدیدی در باره آن گرفته است که باعث شده است همه ناظران منتظر روحانی هستند) زمینه های ایجاد
بنشینند که او چه تصمیمی در این باره خواهد گرفت .او به سمت تقابل یک فضای ضدبرجــام را فراهم و
و رویکرد سخت خواهد رفت یا مانند دو نوبت قبلی همانند آنچه آژانس با کمترین بهانــه ای خروج ایران
انرژی اتمی ،برنامه اتمی ایران
از برجام در تهران رقم بخورد و
را بدون انحراف از وظایف خود
بدین ترتیــب آمریکا در مرحله
دانسته ،آنرا تایید خواهد کرد؟
نخســت به صورت یکجانبه و
مهدی مطهرنیا استاد دانشگاه
در مرحلــه بعــدی (مانند دور
و کارشناس مسائل بین المللی
زدن شــورای امنیت ســازمان
معتقد اســت :ایاالت متحده از
ملل متحــد در حمله به عراق)
رهیافــت ها ،نگرشــها و قواعد
کشــورهای متحــد اروپایی را
خاصــی در دوره های مختلف
در طراحی تحریم های بســیار
پیروی می کند .در حال حاضر
فلج کننده نسبت به ایران وارد
عمل و سپس در عرصه عمل و
پارادایــم حاکم بــر این جهت
کار انجام شده کشورهای متحد
گیری ،پارادایم آشوب با تجهیز
خود را با خود همراه سازد.
بر نظریه اثــر پر پروانه ای لورنز
وی تاکیــد کرد :لــذا آنچه که
اســت .دکترین حاکــم بر آن،
هم اکنون دیده می شود در این
دکترین بازیگر دیوانه کسینجر،
مسیر است .از این رو قرار دادن
نگاه پالســی یا سیاست کالن
سپاه پاســداران ایران در
حاکم بر آن ،ابهام و اســتراتژی
لیست گروه های تروریستی
برخاســته از این سیاســتهای
چون داعش ،انتقــال پرونده
کالن و دکترین طراحی شــده
هسته ای ایران از کاخ سفید به
مبتنی بر آن پارادایم ،تحریک،
کنگره امریکا با وجود نمایندگان
جا خالی دادن و ضربه زدن است.
این را چه هیالری کلینتون رئیس این کارشناس مسائل بین المللی رادیکالی که حزب جمهوریخواهدر
جمهور می شد و چه ترامپ رئیس گفت :امریکا ،ایــران را به رعایت این کنگرهدر مجلس نمایندگان و
جمهور می شد؛ آمریکادر ارتباط با نکــردن روح برجــام محکوم می سنا دارند و از طرف دیگر تشدید
ایران دنبال می کرد و در سیاست کند ،امــا نقض برجام از ســوی تحریم های غیرهسته ای بر علیه
خارجی خود اساســا براساس این ایاالت متحده آمریــکا انجام می ایران به دو نکته تاکید دارد:
پارادایــم در صورت پیــروزی با شود و آمریکا در رعایت کردن روح یک :قبول نشستن مجدد بر سر
تاکتیک ها و تکنیک های متفاوت حاکم بر برجام بسیار پیشتاز و به میز مذاکره در ارتبــاط با پرونده
پی می گرفتند.
سرعت عمل می کند ،لذا در نظر موشکی و سپس پرونده های دیگر
بخش
مانند
هایی
بخش
نگرفتن
موجود برای تهران.
وی افزد :اما ترامپ با وجود ویژگی
های شخصی و شخصیتی که دارد 29 ،برجام و مسائلی از این دست دومین هدف هــم رودررویی با
نقش بازیگر دیوانه را بسیار بهتر می تا حدود زیادی می تواند زمینه ساز منازعه مستقیم با ایاالت متحده
تواند بازی کند و همگی بازیگران و ایجاد فضای برتری ایالت متحده آمریــکا نه تنهــا از جنبه آرایش
با
ت
ع
یی
ن
و
کنشگران دیگر را در نوعی ابهام در آمریکادر جهت ایجاد تحریک بین شکلی ،بلکه در وجوه عملیاتی در
قت قبلی
المللی بر علیه جمهوری اسالمی حوزه خاورمیانه مدنظر است.
ارتباط با شخصیت وی قرار دهد.
شرکت ها و اشخاص :مقرون به صرفه ،قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای
لــذا در این چارچــوب دکترین ایران از طریق قدرت برتر ســخت اینکه گفته می شــود در صورت
بیش از  20سال جتربه | منتخب حسابداران کانادا CGA
چنین اقداماتی ایــاالت متحده
عملیاتی ایاالت متحــده آمریکا خود باشد.
(514) 652-7623 (514) 500-6186
MTL_TILES@YAHOO.COM
بــر ضد ایران تنظیم شــده و آن این کارشناس مسائل امریکا تاکید امریکا یک گروه تروریستی یا یک
دکترین محدودســازی همکاری کرد :به بیان دیگــر اگرچه تمام هدف آشکار مورد توجه نظامیان
 بهتریــن راهکار بــرای رهایی قرصهای ضد افسردگی در درمانهای بین المللی با ایران براساس بازیگران و کنشگراندیگر تا حدود ایران قرار خواهد گرفت ،تا حدود
تفسیر محدود از برجام و محاصره زیادی ترامپ را در زمینه خروج از زیادی از همــان منطقی پیروی • نــه اصــا .نه تنها بــه دنبال از زندگــی گذشــته و راه درمان افسردگی همیشه موثر نیستند.
برای درمان افســردگی از دیدگاه
برجام و برخورد با ایران در وضعیت می کند که آمریکایی ها خواهان جایگزین گشتن کمکی نمیکند افسردگیچیست؟
منطقه ای تهران است.
این اقــدام در حال انجام شــدن نامناسب و غیرعقالیی محدود می آن هســتند که در مرحله نهایی بلکه میتواند مشکالت بیشتری • بخشش اســت و تالش برای من با ســالها تجربــه در درمان
است و باید گفت تا حدود زیادی دارنــد و معتقدند خروج آمریکا از برای ایجاد یک اصطکاک عملیاتی در فرد ایجاد کند و ماسکی برای بخشــش .به خاطر احساس گناه افســردگی ،اســتفاده از راههای
جامعه ملی ایران این را درک کرده برجام در چارچوب تحریک ایران در منطقه خاورمیانــه بین ایران مشکالت افسردگی شود .در حالی خود را ببخشد همچنین بخشش طبیعی درمانی ،مثل همیوپاتی،
است .به واسطه همین امر آمریکا می تواند منجر به بی اعتمادی و و آمریکا باشــند تا بعد از مبارزه و که مشکل افسردگی کماکان سر همسر برای اقدام به جدایی و دیگر تغذیه سالم و تغییر روش زندگی،
ورزش و مدیتیشن ،ریلکسیشن و
نمی خواهد مهر خروج از برجام بر بی اعتبــاری ایالت متحده امریکا ائتالف جهانی بر ضدداعش ائتالف جای خود باقی است و این شخص رنجها و عذابها از جانب او.
پیشانی واشنگتن بنشیند لذا در شود ولی اکنون آمریکا به اعتماد جهانی بر ضد ایران را آمریکا بتواند در رابطه جدید هم راضی نخواهد افسردگی همین طور نگاه کردن به استفاده از مشاوره و گفتاردرمانی
اســتراتژی خود به تحریک ایران و اعتبار نمی اندیشد ،بلکه به این مورد توجه قرار دهد.
بود در واقع یــک آرامش موقت بخشهای خوب زندگی گذشته .بهترین روش است.
• خواهد بود و افســردگی به شکل بــه دســتآوردها و موفقیتها .به عنوان مثال در سیستم درمانی
می اندیشــد که با تحریک ایران
می پردازد.
بدتری در فرد بــروز خواهد کرد به داشــتن فرزندان (اگرفرزندی همیوپاتی و در مطب ،ما شخص
و حتی به شکل مشکالت شدید هســت) و خود را یافتن و آماده را به طور مجزا و منحصر به فرد و
فیزیکی خود را نشان خواهد داد .کردن برای زندگی جدید و تجارب با در نظر گرفتن عالئمی که بروز
افسردگی پس از جدایی  >> ...ادامه از صفحه16 :
آنچه مسلم اســت فردی که جدا جدید چه به تنهایی و چه با شریک داده ،نوع و نحــوه زندگی و رژیم
غذایی ،ســابقه خانوادگی و غیره،
چیز سیاه و سفید نیست ،بستگی مراحل قانونی و غیره و جدایی به از گذرانــدن دوره غم اســت که شده اول باید مرحله غم را بگذراند زندگی جدید.
طور رسمیســت ،احساس غم و میتواند بگذرد و یا اگر شدید باشد بعد خودش را پیدا کند .تجربیاتش در اینجا الزم میبینم اشاره کنم داروی مخصوص و مناســب برای
به عوامل دیگری هم دارد.
اندوه در شخص ایجاد میشود و در تبدیل به نوعی افسردگی میگردد .و آموختههایش در رابطه قبلی را دررابطه با افســردگی و تشخیص شــخص مبتال را پیدا میکنیم.
بررسی کند .مهمترین مسئله این آن حتما باید ازمایشهایی توسط به همــراه یک ســری تمرینات
– اصــوال بعــد از جدایــی افراد واقع مثل غم از دست دادن عزیزی
گذشته خود را بسیار مرور و خود است که سالها با او سپری کرده و  -برخی افــراد برای فــرار از این است که باید فردی را که در رابطه پزشک انجام شــود تا مشکالت مدیتیشن و ریلکسیشن و استفاده
را سرزنش میکنند که مثال فالن یک احساس گناه در زن و یا مرد افســردگی بــه دنبال یــک فرد قبلیاش بوده ببخشــد و از نظر دیگری که عالئم افسردگی را نیز از مکملهــای غذایــی ،تــاش
رفتار را نباید انجــام میدادم ،آیا ایجاد میشــود و به آن مدام فکر جایگزین هســتند .آیا این روش احساسی و فکری رهایش کند تا به همراه دارند کنار گذاشته شوند .میکنیم شخص مبتال را به طور
این مسئله میتواند به افسردگی میکندکه در کجا اشتباه کردم؟ به درمان افسردگی کمک خواهد بتواند به راحتی و با آرامش روحی مثل دیابت ،مشکالت تیروئید ،کم ریشهایدرمان کنیم.
(سارادماوندان)
چه باید میکردم که نکردم؟ و این کرد؟ بهترین زمان پس از جدایی و جســمی بهتر وارد رابطه جدید خونی و از این قبیل مشــکالت.
بیشتریدامن بزند؟
پزشکان و محققین هر روز به این
زمانی که جدایی صورت میگیرد ،گونه سوالهادر ذهن او مدام شکل بــرای ارتباط گرفتن با شــخص شود.نتیجه میرســند که استفاده از
منظورم بعد از پشت سر گذاشتن میگیرند .در واقع این یک مرحله جدید چه زمانی است؟

فتوشاپ

حسابداری و کلیه امور مالیاتی
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ایــران ...

رونق مقالهفروشی و سیل
"تحصیلکردگان بیسواد"

برخــی معتقدند نظام آموزشــی
در ایــران از پایه خراب اســت و
بسیاری از دانشآموزان را باسواد
بار نمیآورد .عدهای نیز میگویند
رونــق خریــد و فــروش مقاله و
پایاننامه به جز مدرکگرایی ریشه
در همین وضعیت دارد.
-------------------ســند ملــی آمــوزش و پرورش
مهرماه  ۱۳۹۰در شــورای عالی
انقالب فرهنگی به تصویب رسید
و اندکی بعد با امضای رئیس این
شورا و رئیس جمهور وقت ،محمود
احمدینــژاد برای اجرا در ســال
تحصیلی آینده به وزارت آموزش و
پرورش ابالغ شد.
بر پایه این ســند ســاختار نظام
آموزشی ایران تغییر کرد و شامل
یک دوره ابتدایی شــش ســاله و
دو دوره متوســطه سه ساله شد.
در نظام جدیــد ارزیابی عملکرد
و پیشــرفت دانشآموزان از شیوه
قبلی امتحان گرفتن و نمرهدادن
به "ارزشیابی توصیفی" تغییر کرد.
آن زمان بسیاری از کارشناسان و
حتی اعضای کمیسیون آموزش
و تحقیقــات مجلــس شــورای
اســامی ،گرچه تحول محتوایی
در نظام آموزشی ایران را ضروری
میدانستند نسبت به پیامدهای
منفی تغییرات ساختاری شتابزده
و بدون فراهم کردن زیرساختهای
الزم هشدار میدادند.
سونامی "باسوادان بیسواد"

دوره ابتدایی مدرسههای ایران تا
میانهی دههی چهل خورشیدی
شش ســاله بود و از سال ۱۳۴۵
به پنج سال کاهش یافت .روزنامه
قانون چند روز پیش (پنجشنبه ۱۳
مهر) در مقالهای با عنوان "بحران
باسوادان بیسواد" نوشت ،آموزش
و پرورش با اضافه شدن پایه ششم
به دوره ابتدایی با کمبود  ۶۰۰هزار
معلم و  ۶۰هزار کالس درس روبرو
شد که "مشخص نبود قرار است از
کجا تامین شود".
روزنامه قانون در ادامه گزارش خود
نوشت« :این روزها افت تحصیلی
دانشآمــوزان به ویــژه در مقطع
ابتدایی ،ســر زبان همــه افتاده و
بچهها در نظام آموزشــی جدید
گم شــدهاند و دســت و پا زنان
خود را به مقاطع باالتر میرسانند.
کارشناسان میگویند که سونامی
بیسوادی در قشر تحصیل کرده
در راه است».
محمد فالحی ،عضو کانون صنفی
معلمان ایراندر گفتوگو با روزنامه
قانون میگوید کالسها بیش از آن
شلوغ شده که شاهد بازدهی نظام
آموزش ارزشیابی کیفی باشیم و
مشکل کمبود معلم نیز از ابتدای
اجرای این طرح وجود داشــته و
همچنان ادامه دارد.
به گفتهی فالحی ،آموزش و پرورش
از ابتدا برنامه و امکاناتی برای جذب

 ۹۳این شورا با انتقاد از "پایاننامه
فروشی" و یا "کپی برداری متون
علمی" گفت« :شأن علمی کشور
به هیــچ وجه نبایــد زیر عالمت
ســئوال قرار گیرد .دستگاههای
مرتبط باید برای مقابله با این گونه
اقدامات فعال شوند».
با گذشت سه سال از صدور دستور
رئیس جمهور بازار خرید و فروش
مقالــه و پایاننامه همچنان داغ و
پررونق است و آگهیهای علنی بر
در و دیوار و در فضای مجازی برای
این تجارت پرسود نشان میدهد
که نگرانی از زیر سوال رفتن "شأن
علمی کشــور" راه به جایی نبرده
و اگــر ارادهای هم برای برخورد با
این پدیده وجود داشته ،نتوانسته
جلوی این کسب و کار را بگیرد.

افراد متخصص نداشت و با به کار
گرفتن افراد غیر متخصصدردوره
ابتدایی باعث شده کهدانشآموزان
پس از گذرانــدن دوره ابتدایی در
خواندن و نوشتن متنهای ساده
نیز مشکل داشته باشند .او افزود:
«گنجینه لغات این نســل ،بسیار
محدود اســت و از حل محاسبات
ساده ریاضی بدون ماشین حساب
عاجزهستند».
کمبود معلم و فضای آموزشی در
ایران معضلی قدیمی اســت و با
توجه به رشــد جمعیت و ناکافی
بودن بودجه آمــوزش و پرورش
این مشــکل همچنان ادامه دارد.
محمدتقی نظرپور ،رئیس سازمان
نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس
روز گذشته ( ۱۶مهر) به خبرگزاری
ایلنا گفت ایران با کمبود  ۵۲هزار
"شأن علمی" بر باد رفته
کالس درس روبروست.
یک ســال پیش و پس از حذف
 ۵۸مقالهی "محققــان ایرانی"از
"تیر خالص" به نظام آموزشی
نظام ارزشــیابی کیفی و توصیفی هفت نشریه معتبر جهان به علت
در بســیاری از کشورهای جهان تقلب علمی ،بار دیگر بحث درباره
ســابقهای طوالنــی دارد و موفق "کپیبرداری متون علمی" و "شأن
عمــل کــرده امــا ابتداییترین علمی" زیر سوال رفته کشور داغ
پیششــرطهای آن از جملــه شد .گزارش مجله علمی "ساینس"
فضای آموزشــی و معلمان کافی درباره بــازار خرید و فروش متون
و متخصص در ایران وجود ندارد .علمی در ایران نیز به این رسوایی
مهدی بهلولی ،کارشناس آموزش و ابعادی بینالمللی داد.
پرورش به روزنامه قانون میگوید نشریه ساینس سه سال پیش نیز
سیستم آموزشــی ایران همواره با اســتناد به نتایج یک پژوهش
درگیر مشکالت متعدد بوده "اما گزارش داده بود که از میان ۱۰۵۴
نظام آموزشی جدید ،تیرخالص را مقاله ثبت شده از سوی محققان
زده است".
ایرانی در دو دهه گذشــته۱۶۴ ،
از ابتدای اجرای نظام آموزشــی مقاله ،حدود  ۱۵درصد "مشکوک
جدید بســیاری از کارشناســان به تقلب علمی" هستند .این پدیده
نسبت به کاهش کیفیت آموزش مخصــوص ایران نیســت اما این
و "معضل افت تحصیلی" به دلیل کشــور از این نظر در ردههای باال
کالسهای پرازدحام ،کمبود معلم قرار دارد.
متخصص و باانگیزه و سطح نازل دولت حســن روحانی چند سال
متون آموزشــی هشــدار دادهاند .پیش نیز الیحــهای برای برخورد
شماری از آنها نیز همین کاهش با تخلفهای علمــی به مجلس
کیفیت را یکی از عوامل گرایش به ارائه کرد که ماه گذشــته باالخره
مدرکگرایی و پررونق شدن بازار به تصویب رسید .با این همه رونق
خرید و فــروش مقاله و پایاننامه این بازار بهدلیل وجود خالء قانونی
نیســت؛ حدود  ۴۰ســال پیش
یدانند.
م
قانونی در ایران به تصویب رسیده
مدرکگرایی و رونق بازار تقلب که مطابق آن برای اینگونه تخلفها
بحث مدرکگرایی ،خرید و فروش شش ماه تا یک سال زندان تعیین
مقاله و مدارک جعلی سالهاست شده است.
در ایــران مطرح اســت و با برمال روزنامــه شــهروند در شــماره
شدن جعلی بودن مدرک دکترای یکشــنبه ۱۶ ،مهر ماه  ۹۶خود
علی کــردان ،وزیر کشــور دولت گزارشی زیر عنوان "بازار پایاننامه
احمدینژاد و شــبهههای جدی فروشها ،همچناندا ِغداغ" منتشر
درباره اصالت مــدرک تحصیلی کرد که خبرگزاری دولتی ایرنا نیز
برخی دیگر از مسئوالن ارشد وارد آن را بازنشــر کرد .ایــن روزنامه
مینویســد در خیابــان انقالب و
مرحله تازهای شد.
ســه ســال پیش و در حالی که مناطق نزدیک به دانشگاه تهران
شــش ســال از ماجرای کردان "دادزنها" همچنان مشغول کارند
میگذشــت ،بازار خرید و فروش و با صدای بلند و علنیدنبال جذب
مقالــه و پایاننامه چنان پر رونق خریداران "پایاننامــه ،پروپوزال،
بود که رئیس دولت یازدهم ،حسن مقالــه ،آیاسآی .مهندســی،
روحانی به عنوان رئیس شــورای علومپایه ،علوم انسانی ،پزشکی"
عالی انقالب فرهنگی دستور داد با هستند.
این کار به طور جدی برخورد شود .رضا یکی از این دادزنهاست که به
روحانی در نشســت  ۲۲مهرماه روزنامه شهروند گفته است روزی

 ۴۰هزار تومان دستمزد میگیرد
تا دســتکم ده نفر را برای خرید
مقاله و پایاننامه به "دفتر" بفرستد
و برای هر نفر اضافه بر این تعداد
نیز  ۲هزار تومان دریافت میکند.
او گفت« :همین دیروز  ۲۰نفر را به
دفتر فرستادم و بیشترین دستمزد
کاریام را گرفتم؛  ۶۰هزار تومان
ناقابل».
ابعاد حیرتآور خرید و فروش
پایاننامه

همین یک نمونــه و وجود صدها
دفتریکهدرساختمانهایمنطقه
دانشگاه به کار تهیه و فروش مقاله
و پایاننامه میپردازند حکایت از
ابعاد حیرتآور ایــن پدیده دارد.
یکی از فعاالن این بازار به روزنامه
شهروند میگوید سختگیریهای
دولت جلوی این کار را نمیگیرد و
تنها به مخفی شدن آن و باال رفتن
دســتمزد منجر میشود .او علت
این امر را شمار زیاد دانشجویان و

تقاضای زیاد عنوان میکند.
ایــن معضلی اســت کــه رئیس
جمهور هم از آن سخن میگوید.
به گزارش خبرگزاری ایرنا حسن
روحانی ابتدای امسال گفته است:
«در ســالهای گذشــته بهجای
ایجــاد اشــتغال بــرای جوانان،
درهای دانشــگاه را گشوده و آنها
را راهی دانشــگاه کردند و حدود
 ۵میلیون نفر وارد دانشگاه شدند
و امروز ســاالنه حدود  ۸۰۰هزار
نفر ،فارغالتحصیل و وارد بازار کار
میشوند».
سیل فارغالتحصیالنی که هر سال
وارد بازار کار میشــوند و بسیاری
از آنها مدرک خود را با استفاده از
"بازار داغ داغ" پایاننامه فروشــی
دریافت کردهاند معضلی است که
بسیاری از مسئوالن ایران را نگران
کرده است .شماری از کارشناسان
ریشه مدرکگرایی و بیتوجهی به
کسب مهارت را مشکلی ساختاری
در نظام آموزشی ایران میدانند.

حســن روحانی روز شــنبه۱۵ ،
مهرمــاه در مراســم آغاز ســال
تحصیلــی جدید دانشــگاهها و
مراکز پژوهشی گفت که بر اساس
بررسیهای انجام شده حدود ۴۵
درصد مشاغل در جامعه ما نیاز به
دانشگاه و تحصیالت تکمیلی ندارد
و به همین دلیــل "ضرورت دارد
فعالیت دانشگاهها را بر مبنای نیاز
مدیریتی و رفع مشکالت جامعه
تنظیم کرد".
به گزارش خبرگــزاری مهر و به
اســتناد آمار رسمی آموزش عالی
کشور ،در سال تحصیلی ۹۵-۹۴
اندکــی بیش از چهــار میلیون و
 ۳۴۸هزار دانشــجو در دانشگاهها
و موسسههای آموزش عالی ایران
مشغول به تحصیل بودهاند و سهم
اســتان تهران از آن بــه تنهایی
نزدیک  ۸۷۳هزار نفر بوده است.
•
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 )۱بوی بد دهان از معده
برمیخیزد

این نظر که امــکان یادگیری در
خواب وجود دارد ،درست است.
بخشهایی از مغز در زمان خواب
امور یادگرفته شدهدر زمان بیداری
را مرور میکننــد و از این طریق
موارد یادگیری را در ساختارهای
ذهنی اســتحکام میبخشند .به
گفته کارشناسان اما مغز در زمان
خــواب تنها قادر بــه یادگیری از
اموری است که در زمان بیدار یاد
گرفته شدهاند.
•

این نظر که بوی بد دهان ناشی از
بوی بد معده است ،اشتباه است.
دلیل اصلی بوی بد دهان ،ناشــی
مشکالت در دهان ،بینی ،دندانها
و حلق است .این موضوع به عدم
رعایت پاکیزگی دهان و دندانها
برمیگردد .به گفته پزشکان تنها
در موارد بسیاری نادری بیمارهای
معده میتواند دلیلی برای بوی بد
 )6کودکان نباید به هیچوجه بر
دهان باشند.
روی زمینهای کثیف بازی کنند
•
این گفتــه به نظر کارشناســان
 )۲مادران شیرده منیتوانند
باردار شوند
درست نیست.
این نظــر که مــادران شــیرده به گفته متخصصان کودکان باید
نمیتوانند باردار شــوند ،درست از دوران نــوزادی بــا آلودگیها و
نیست.
بیماریها مواجه شوند ،تا سیستم
در
زنــان
پزشــکی
لحــاظ
بــه
دفاعــی بدن تقویت شــود .البته
دوران شــیردهی میزان هورمون میزان آلودگی و نوع بیماری باید
پروالکتین آنــان افزایش مییابد .در حد معمول و متعارف باشد.
این هورمون وظیفه شیرســازی سیستم دفاعی کودکان از طریق
در بدن مــادر را دارد و از باروری این تمرینهــا در آینده مقاومت
تخمکهــا جلوگیری میکند .در بیشتری در قبال آلرژیها و آسم
دوران شیردهی امکان حاملگی زن نشان میدهد.
کمتر است ،اما به این معنا نیست •
که زنان در دوران شیردهی اص ً
ال  )7سرخک خطرناک نیست
نمیتوانند حامله شوند.
این نظر نادرست است.
•
سرخک بیماری خطرناکی است
 )۳واکسن آنفلوانزا از
که میتوانــد ،عارضههای مهمی
سرماخوردگیجلوگیریمیکند را در پی داشــته باشد .برای مثال
سرخک میتواند سبب عفونت در
این نظر اشتباه است.
واکسیناســیون تنها مانع رشــد مغز شود .به همین دلیل پزشکان
ویروسهــای معینــی در بــدن توصیه میکنند که کودکان حتماً
میشود و قادر به جلوگیری از انواع در مقابل بیماری سرخک واکسینه
شوند.
مختلفسرماخوردگینمیشود.
شــمار ویروسها و ناقــان این •
بیماری حدود  ۲۰۰مورد است ،که  )8برای جلوگیری از خونریزی
سرماخوردگیهایی شبیه آنفلوانزا بینی ،باید سر را باال نگاه
داشت
را سبب میشوند.
این توصیه اشتباه است.
•
در زمان خونریزی بینی باید سر را
 )4واکسیناسیون به مدت
چند سال از بیماری آنفلونزا
پایین نگاه داشت تا خون از بینی
جلوگیریمیکند
جاری شــود .در غیر این صورت
امکان دارد که خود وارد معده شود
این نظر نیزدرست نیست.
هر ســال ما شــاهد ویروسهای و حالت تهوع ایجاد شود.
جدیدیهستیمکهسببگونههای •
مختلف بیماری آنفلوانزا میشوند )9 .شپش سر ناشی از عدم
به همین دلیل نیز واکسیناسیون رعایت بهداشت است
این نظر صحیح نیست.
باید هر ساله تجدید شود.
بر خالف نظر رایج شــپش ســر
•
تنها ناشــی از نادیده گرفتن امور
 )5یادگیری در خواب

)Residential Real Estate (6 months
TESOL Diploma/ Certificate

بهداشتی نیســت .بهطور معمول
شپش سر مســتقیماً از مو به مو
سرایت میکند و ربطی به میزان
پاکیزی مو یا سر ندارد.
•

 )10خوابگرد را نباید از خواب
پراند

این توصیه درست است.
خوابگرد در چنیــن وضعیتی در
خواب عمیق به سر میبرد .بیدار
کردن ناگهانــی خوابگرد میتواند
خطرناک باشد ،زیرا چنین شخصی
وقعــاً نمیداند در کجــا و در چه
وضعیتی به ســر میبــرد و بیدار
کردن ناگهانی میتواند او را دچار
سراسیمگیکند.
•

 )11زخمها بدون چسبزخم
بهتر و زودتر درمان میشوند

ایــن درکــی نادرســت اســت.
چســبزخم ســبب درمان بهتر
جراحت میشود .چسبزخم محل
زخــم را مرطوب نــگاه میدارد و
از خشکشــدن و به جای ماندن
ناخوشــایند اثر زخم بر پوســت
جلوگیریمیکند.
•

 )۱۲بهترین راه برای جدا
کردن کنه از بدن روغن یا
چسب مایع است

این توصیه نادرست است.
بــر خالف تصــور رایــج کنه (یا
غریبگز) در زمان مرگ میکوشد
هر چه ســریعتر محتوای رودهی
خود را به بدن انســان وارد کند.
این امر ســبب عفونــت جدی و
خطرناک میشود .برای جدا کردن
کنه از بدن بهترین راه گرفتن آن
با موچین یا وسیلهای مشابه است.
کنه باید زنده ،بــه آرامی و بدون
چرخاندن از بدن جدا شود.
•
 )13خوابیدن در زمان حلول
ماه کامل راحت نیست

این تلقی درســتی نیست .هیچ
تحقیق جدی تــا کنون به لحاظ
آماری این موضوع را اثبات نکرده
است .به نظر دانشمندان رابطهی
مستقیمی میان خوابیدن و گردش
ماه به دور زمین وجود ندارد.
•

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

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

را بر روی سایت بخوانید

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

بیزنس برای فروش

>> اوکـــازیون عالی <<جهت سرمایه گذاری

تابلـــوسازیپلکسیساین

با  20سال سابقه خدمت و تجربه درمونتریال
• درآمد عالی • مشتریان ثابت
• با انواع ماشین آالت مختلف برای ساخت همه گونه تابلو،
چاپ پالکارد و...
برای اطالعات بیشتر Tel.: 514-941-5220
canada500@hotmail.com
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اجتماعی...
مبلمـان
پریلو

1899$

39,33$/mois ou

GALEN

Sectionnel

ا
و
ک
ا
ز
ی
ونع
PRIX
FOU

ایران ارزانترین کشور
دنیا برای سیگاریها!
«ایران در بین  ۱۸۱کشور دنیا ،ارزانترین قیمت فروش سیگار را دارد
و قیمت سیگار در کشورهای سازنده و صادرکننده آن ،پنج برابر ایران
است».
صد تا  ۲۰۰نخ سیگار است.
--------------ایــن بخشــی از آماری اســت که قائممقــام وزیر و معــاون کل وزارت
سخنگوی وزارت بهداشت اخیرا اعالم بهداشت میزان شیوع استعمال سیگار
کــرد .ایرج حریرچــی همچنین در در بین نوجوانان پسر ( ۱۳تا ۱۵ساله)
بخش دیگری از صحبتهای خود با را  ۳.۴درصد و در بین دختران را ۲.۱
اعالم اینکــه مهمترین عامل کاهش درصد اعــام کرد و آن را یک فاجعه
مصــرف دخانیات ،افزایش قیمت آن ملیدانست.
است ،درباره تلفاتی که مصرف سیگار ســخنگوی وزارت بهداشــت گفت:
گومیر
ودیگر انواعدخانیاتدر کشور بر جای دخانیات ،شایعترین عامل مر 
میگذارد نیز آخرین آمار را ارائه کرد .قابل پیشگیری در جهان است.
براســاس اعالم ســخنگوی وزارت حریرچی وضعیت عرضه مواد دخانی
بهداشت در کشــور ساالنه  ۵۰تا  ۵۵در تهران را بسیار نامناسب دانست و
هزار نفر بهعلت اســتعمال دخانیات گفت :متأسفانه هر روز با پدیدههایی
میمیرند و همچنین هر ســال  ۵۰۰مانند عرضه قلیاندر منزل ،قلیانهای
هزار نفر (معادل پنج درصد تعداد کل مســافرتی و عرضه توتونهای معطر
افراد بستریشده) در بیمارستانهای روبهرو هســتیم .او با اشاره به اینکه
کشور بر اثر استعمالدخانیات بستری وزارت بهداشــت بــرای ممنوعیت
استعمال دخانیات در مراکز و اماکن
میشوند.
بر این اســاس برآورد شده است که عمومی ،قــدرت اجرائی ندارد ،گفت:
هزینه ساالنهای برابر با  ۱۰تا  ۱۱هزار تنبیهات قانونی در نظ ر گرفتهشــده
میلیارد تومان از پول مردم کشــور ،مانند جریمه  ۵۰تا  ۵۰۰هزار ریالی
صرف دود میشود.
بســیار ناچیز و به اندازه چند دقیقه
سخنگوی وزارت بهداشت گفت :حدود فروش برخی از این اماکن است ،افزود:
یــک درصد از تولیــد ناخالص ملی ،در تهران برخی از محلها چندین بار
صرف دخانیات میشود و مستقیم و پلمبشده اما بهدلیل عدم بازدارندگی
غیرمستقیم بهدلیل مصرفدخانیات ،الزموجریمههایچندص دهزارتومانی،
ساالنه  ۲۰تا  ۳۰هزار میلیارد تومان به بهسرعت بازگشایی شــدهاند ،نقش
وزارت بهداشت در کاهش استعمال
سالمت مردم آسیب میرسد.
حریرچی ،قائممقام وزیر و معاون کل دخانیــات ،ترویجی و هماهنگی بین
وزارت بهداشــت گفت ۱۴درصد از بخشی است و نمیتواند برای مبارزه با
افراد باالی  ۱۵سال در کشور ،سیگار و آن ،حکمی صادر کند.
او با اشــاره به اینکه مهمترین عامل
دخانیات مصرف میکنند.
حریرچــی همچنین افزود :شــیوع کاهــش مصرف دخانیــات ،افزایش
مصرف روزانه سیگار ،از  ۱۰.۹به  ۱۰.۱قیمت آن است و دراینباره الیحههای
درصد کاهش یافته اســت؛ یعنی در زیادی به مجلس ارائه دادهایم ،افزود :در
مقایسه با گذشته  ۵۰۰هزار نفر روزانه تصویب برنامه ششم توسعه پیشنهاد
کردیم که مالیات بر خردهفروشــی
کمتر سیگار میکشند.
او با اشــاره به اینکه متأسفانه میزان ســیگار در کشور ،چهار برابر شود اما
استعمال قلیان در کشور بیشتر شده این پیشنهاد مورد قبول واقع نشد و
است و در پنج ســال گذشته ۴۸۰ ،مالیات بر کارخانه تولیدکننده بسته
هزار نفر به جمعیت استعمالکنندگان شد.
(منبع :شرق)
قلیان اضافه شده است ،افزود:
یکبار مصرف قلیان ،معادل استعمال

فـــروش مغازه در تهران

azjune’15U

MANDA

1699$

999$

20,19$/mois ou

JITTERBUG
Sectionnel

CELTIC

41,40$/mois ou1999

$

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

31,05$

1299$

26,91$/mois ou

Lily Anne

/mois pour sofa

CUIR PARIS
$ PALLISER
$

Sofa 1499 / Causeuse 1469$ / Fauteuil 1299$ Sectionnel

VENTE
DANS TOUT
LE MAGASIN

CE SAMEDI
DIMANCHE ET LUNDI

JUSQU’À

%

65

BORDEAUX

1299$

7 morceaux complet 26,91$/mois ou

999

PRILLO.CA

20,69$/mois ou

Sectionnel

EN LIQUIDATION

PLUS

60

EASTERN CHARCOAL

6 MILLIONS $
DE MEUBLES

DE RABAIS
MOIS
POUR
PAYER

CARLA

1699$

7 morceaux complet 35,19$/mois ou

PRIX
FOU

2399$

82,82$/mois ou 3999

$

POUR UN

JM012105749

(416) 948-4317

)

الی

Sofa 1599$ / Causeuse 1479$ / Fauteuil 999$

Sectionnel canapé lit 35,19$/mois ou

یک اوکازیون عالی

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

33,12$

/mois pour sofa

INCLINABLE ÉLECTRIQUE

MAGASIN
PRÈS DE

CHEZ VOUS

ST-PIERRE

1599

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

BENEDICT

Sectionnel électrique 46,69$/mois ou

RIDGE CHOCOLATE

33,12 /mois ou
$

PRILLO.CA
7 morceaux complet

Sectionnel

25
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پژوهشگران "واکسن فراگیر آنفلوآنزا" را آزمایش میکنند
 ۰۴اكتبــر  -پژوهشــگران در بریتانیا از
داوطلبان برای شرکت در آزمایش واکسن
جدید پیشــگیری از ابتالی بــه آنفلوآنزا
دعوت کرده و امیدوارند با آزمایش نهایی
این واکسن روی حدود پانصد داوطلب ،آن
را برای استفاده آماده کنند.
ابتالی بــه آنفلوآنزا نتیجــه آلودگی به
ویروسی است که انواع مختلفی دارد و هر
ساله برای تهیه واکسن جهت استفاده در
فصل شیوع این بیماری ،کارشناسان باید
براساس نوع رایج در سال گذشته و حدس
و گماندرباره انواعی که احتمال شیوع آنها
وجود دارد واکسن مناسب را تهیهکنند.
تفاوت واکسن جدید  -موسوم به واکسن
فراگیر  -با واکسنهای متداولدر این است
که این واکسن جدید بخشی از ویروس را
هدف قرار میدهد که ســال به سال و از
نوعی به نوع دیگر تغییــر نمیکند و در
نتیجه ،میتــوان آن را علیه تمامی انواع
ویروس مورد استفاده قرار داد.
گروه پژوهشگران دانشگاه آکسفورد ،که
پژوهش در این زمینه را برعهده داشتهاند،
گفتهاند که این واکســن را میتوان برای
ایمنســازی در برابر آنفلوآنزای انسانی،
پرنده و خوک به کار برد و به خصوص به
انسان مصونیت به مراتب بهتری میدهد.

ایجــاد ایمنی یا مصونیت
در برابر آنفلوآنزا بهترین راه
مبارزه با این بیماری است
اما واکســنهای موجود
تا کنــون باعث مصونیت
کامل نمیشــده است .به
عنوان مثال ،سال گذشته
واکسنی که علیه آنفلوآنزا
تهیه و تزریق شــد حدود
 ۴۰درصــد در مورد افراد
زیر  ۶۵ســال موثر بود اما عمال در مورد
افراد باالی این سن تاثیری نداشت هرچند
ویروس مور نظر به نوع عامل شیوع بیماری
در سال پیش از آن نزدیک بود.
واکســن جدیــد به جای حمله به ســر
خارهای ویروس بیماری به گلوله بدن آن
حملهمیکند
با باالرفتن سن ،سیستم ایمنی فرد ضعیف
میشود و بدن او نمیتواند مانند جوانان
به واکســن واکنش مســاعد نشان دهد.
سرپرست گروه پژوهشیدانشگاه آکسفورد
گفته است که استفاده از واکسن جدید در
کنار واکســن موجود کمک بیشتری به
جلوگیری از ابتالی به آنفلوآنزا از جمله در
میان سالمندان میکند.
این اولین آزمایش یک "واکســن فراگیر
آنفلوآنــزا" در جهان اســت و با حمایت

موسســه ملــی
تحقیقات بهداشتی
بریتانیــا بــه اجرا
گذاشته میشود .از
افراد باالی  ۶۵سال
در چنــد منطقه
بریتانیا دعوت شده
اســت بــه عنوان
داوطلبدر آزمایش
این واکسن شرکت
کنند و امید میرود که شمار افراد تحت
آزمایش حدود پانصد نفر باشد.
در جریــان آزمایش ،به نیمی از این افراد
واکسن ضد آنفلوآنزای معمولی همراه با
پالســیبو (دارونما یا ماده غیرموثر) و به
نیمی دیگر واکســن آنفلوآنزای معمولی
همراه با واکسن جدید تزریق خواهد شد تا
مشخص شود که آیا بین دو گروه تفاوتی
بروز خواهد کرد یا نه.
پژوهشگراندانشگاه آکسفورد گفتهاند که
واکسن جدید به شکلی متفاوت به مقاومت
بدندربرابر ویروس آنفلوآنزا کمک میکند.
ویروس آنفلوآنزا به گلوله کوچکی شبیه
است که تمامی سطح خارجی آن را چیزی
شبیه به سوزن یا خار خارپشت پوشانده
است .واکسنهای فعلی باعث میشود تا
سیستم ایمنی بدن سر خارهای روی این

ویروس را شناسایی و به
آنها یــا در واقع پروتئین
موجوددر آنها حمله کند.
از آنجا که پروتئین سطح
ویروس مرتبا تغییر شکل
میدهد ،این شیوه مقابله
همیشه موثر نیست.
واکســن جدید سیستم
ایمنی بــدن را تحریک
میکند تا پروتئین داخل
گلوله بدنی ویــروس را
شناسایی و به آن حمله
کند و این پروتئین تغییر
شکل نمیدهد و بین انواع
مختلف ویروس یکسان
اســت .به ایــن ترتیب،
این واکســن میتواند با
انواع مختلفی از ویروس
آنفلوآنزا مقابله کند و نیازی
آن سوی کره زمین که به تازگی زمستان
نیست که برای هر نوع ،واکسن جداگانهای خود را پشــت سر گذاشــتهاند  -یکی از
بدترین سالهای شیوع آنفلوآنزا را پشت
تهیه شود.
به گفتــه رئیس گروه پژوهش واکســن ســر گذاشتهاند و به همین دلیل مقامات
جدید ،آزمایش این واکسن حدود دو سال بهداشــتی بریتانیا خود را برای احتمال
به طــول خواهد انجامید و اگر نتیجه آن شیوع گسترده این بیماری در سال جاری
موفقیتآمیز باشد ،در دسترس عموم قرار آماده میکنند.
•
خواهد گرفت.
در زمستان امسال ،زالند نو و استرالیا  -در
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درون
مصر را به
كش�ورهاي
تاريكي ه�ل داده
درون تون�ل
آيا ظرفيت ش�كلگيري چنين
چنينو
بودن�د
ش�كلك�ه
اند.ه�ا
دادهآن
داش�ت،
چنينتاريكي ه�ل دادهاند.
گيريتون�ل
چهش�كل درون
خواستند؟
مي
دارد؟
وجود
وگويي
گفت
چنين
گيري
ش�كل
ظرفيت
آيا
داش�ت ،آنه�ا ك�ه بودن�د و چه
خواستند؟
مي
دارد؟
وجود
وگويي
گفت
ميميخواهند
اعتقاد م�ن آنه�ا
ب�ه اعتقاد م�ن آنه�ا مي ب�ه
درون تون�ل تاريكي ه�ل دادهاند.
خواهند
خواستند؟
گفتوگويي وجود دارد؟
ب�ه اعتقاد م�ن آنه�ا ميخواهند
ايران
و
مصر
رابطه
از
كشورها
برخي
اما
دارد،
وج��ود
بگويم
توان��م
نمي
ميخواستند؟
دارد؟
وجود
وگويي
گفت
از
را
مصر
تأثيرگذاري
و
اداره
توان
ايران
و
مصر
رابطه
از
كشورها
برخي
اما
دارد،
وج��ود
بگويم
توان��م
نمي
خواهند
مي
ه�ا
آن
م�ن
اعتقاد
ب�ه
از
را
مصر
تأثيرگذاري
و
اداره
توان
برخي كشورها از رابطه مصر و ايران
نميتوان��م بگويم وج��ود دارد ،اما
توان اداره و تأثيرگذاري مصر را از
به
را
مصر
خواهند
مي
و
ببرند
بين
در
كه
قدمي
ه��ر
با
و
داش��تند
واهمه
هرچقدر
نيس��ت.مصر
اين
جز
اي
چاره
ايران
و
مصر
رابطه
از
كشورها
برخي
اما
دارد،
وج��ود
بگويم
توان��م
نمي
از
را
مصر
تأثيرگذاري
و
اداره
توان
به
را
مصر
خواهند
مي
و
ببرند
بين
در
كه
قدمي
ه��ر
با
و
داش��تند
واهمه
هرچقدر
نيس��ت.مصر
اين
جز
اي
چاره
بين ببرند و ميخواهند مصر را به
واهمه داش��تند و با ه��ر قدمي كه در
چارهاي جز اين نيس��ت.مصر هرچقدر
سوق
خودشان
هاي
خواسته
سوي
مخالفت
شد،
مي
برداش��ته
زمينه
اين
اعتبار
ب��رود
پي��ش
وضع
اي��ن
با
ك��ه
به
را
مصر
خواهند
مي
و
ببرند
بين
در
كه
قدمي
ه��ر
با
و
داش��تند
واهمه
هرچقدر
نيس��ت.مصر
اين
جز
اي
چاره
سوق
خودشان
هاي
خواسته
سوي
مخالفت
شد،
مي
برداش��ته
زمينه
اين
اعتبار
ب��رود
پي��ش
وضع
اي��ن
با
ك��ه
سوق
خودشان
هاي
خواسته
سوي
اين زمينه برداش��ته ميشد ،مخالفت
ك��ه با اي��ن وضع پي��ش ب��رود اعتبار
ویروس
مبارزه با
برای
سويميخود
ها
خواهندو همچنين آن
اعتباردهند
سوق
خودشان
كردند.راهاي
خواسته
ها مي
همچنين آن
سرمابا اي��ندهند و
مي
خواهند ميدهد.خودش را از دست ميدهد.
اين زمينه برداش��ته ميشد ،مخالفت
ب��رود
وضع پي��ش
كردند.ك��ه
دست
ميرامياز
خودش
دهند و همچنين آنها ميخواهند
كردند.
خودش را از دست ميدهد.
توانايي
توانايياز عملكرد بيفت�ددرو
مصر
خواهند
آقايها مي
خوردگیآن
همچنين
بيفت�د و
عملكرد
مصر از
ورود
ميبا
موافقت
مرسي
آقاي
کند.بازمان
در
ايرانازو 5+1
دهد.
دست
خودش را از
ورود
موافقت
مرسي
دهند و در زمان
ايران و
آقايبين
توافق
عملكرد بيفت�د و توانايي
توافق بين مصر
بنابراین
اســتفاده
نکنید:
فراموش
ماست را
ميكردند .با اینکه سـرما فاکتور مستقیم بروز
 5+1ورود
تأثيراتبا
موافقت
مرسي
تأثيراتزمان
تأثيرات توافق بين ايران و 5+1
را
امور
و
وقاي�ع
ب�ر
تأثيرگ�ذاري
توانايي
و
بيفت�د
عملكرد
مصر از
را
امور
و
وقاي�ع
ب�ر
تأثيرگ�ذاري
گروه
نخستين
و
شد
اعالم
جهانگردان
چگونه
عرب
جه�ان
و
مص�ر
در
را
موافقت با ورود
در زمان آقاي مرسي
5+1
و
ايران
بين
توافق
تأثيرات
تأثيرگ�ذاري ب�ر وقاي�ع و امور را
نخستين گروه
ساعت و
حداقل۸اعالم شد
جهانگردان
بخوابید و ماست و همچنیندیگر مواد لبنی ،را در مص�ر و
چگونهگروه
عربنخستين
جه�انشد و
جهانگردان اعالم
را در مص�ر و جه�ان عرب چگونه
شب
در
نیست ،اما شما را
ســرماخوردگی
عرب چگونهنداشتهباشد
را
امور
و
وقاي�ع
ب�ر
تأثيرگ�ذاري
باشد
نداشته
اين
از
ش��د
مصر
وارد
ايران
جهانگردي
بينيد؟
مي
باشد
نداشته
گروه
نخستين
جهانگردان اعالم شد و
جه�ان
و
مص�ر
در
را
اين
از
ش��د
مصر
وارد
ايران
جهانگردي
بينيد؟
مي
جهانگردي ايران وارد مصر ش��د از اين
ميبينيد؟
حتما
هم
روز
طول
آن در
بر
عالوه
هستند که به بهبود
روی،
60از
سرشار
کند.
می
بیماری
مستعد
نداشتهباشد
نفر
70
تا
ح��دود
كه
تع��دادي
رو
ما
دوس��تان
بين
ژنو
توافق
تأثي��ر
اين
از
ش��د
مصر
وارد
جهانگردي ايران
بينيد؟
مي
نفر
70
تا
60
ح��دود
كه
تع��دادي
رو
ما
دوس��تان
بين
ژنو
توافق
تأثي��ر
رو تع��دادي كه ح��دود  60تا  70نفر
تأثي��ر توافق ژنو بين دوس��تان ما
کمک
بدن
دفاعی
سیستم
عملکرد
باشید.
داشته
کوتاه
خواب
چند
و
اضطراب
خستگی،
مانند
عواملی
اين
كه
دادند
انج��ام
تظاهراتي
بودن��د
آن
تأثير
حت��ي
اس��ت.
مثبت
بس��يار
نفر
70
تا
60
ح��دود
رو تع��دادي كه
ما
دوس��تان
بين
ژنو
توافق
تأثي��ر
اين
كه
دادند
انج��ام
تظاهراتي
بودن��د
آن
تأثير
حت��ي
اس��ت.
مثبت
بس��يار
بودن��د تظاهراتي انج��ام دادند كه اين
بس��يار مثبت اس��ت .حت��ي تأثير آن
مرسي
بس��ياراراده
حركت خارج از
كش��ورهايي كه خ��ود را رقيب ما
دادند كه
انج��ام
بودن��د تظاهراتي
بود.حت��ي تأثير آن
اس��ت.
مثبت
اينهای بینی حركت خارج از اراده مرسي بود.
بود.ما
رقيب
خ��وددررا
كش��ورهايي
کنند.
می
آلرژی
روحی،
استرس
مرسي
خارجكهاز اراده
در حركت
در كش��ورهايي كه خ��ود را رقيب ما
كهكه در
حوادثي
همچنين در ديگر
مثبتاينبوده است .آن دسته از
دانند
است.مي
مرسي بود.
گلواراده
خارج از
خ��وداينرا رقيب ما
كش��ورهايي
ديگر حوادثي كه در در
اين
همچنين در
دسته
آن
ميدانند مثبت
كه ازدر
حوادثي
بوده ديگر
همچنين در
ميدانند مثبت بوده است .آن دسته از
ننوشید:
مواردی هســتند که قهوه
نیز از
حركت و
جمهوري
رياست
داننداداره
ميافتاد،
مدت اتفاق
منطقه كه جايگاه خودشان
كشورهاي
همچنين در ديگر حوادثي كه در اين
آن دسته از
بوده است.
مثبت
جمهوري
مدت اتفاق افتاد ،اداره رياست
خودشان
جايگاه
منطقه كه
جمهوري
رياست
افتاد ،اداره
كشورهاي اتفاق
مدت
كشورهاي منطقه كه جايگاه خودشان
خودشانرژیم
جايگاهها را به
كهو توت
مرکبات
قهوه و
نوشیدنیهایی
سرماخوردگی
افتاد،بروز
مدت اتفاق به
نشد.
كشورهايهمراه
موضوع
مثلاين
مصر با
اصطكاك با ايران ميبينند وجاي
همراهدر
موضوعميرا
اداره رياست
منطقه
نشد.
مصرفموضوع همراه
جمهوريکمک می مصر با اين
وجاي
اينبا ايران
اصطكاك
بينندنشد.
را در مصر با
را در اصطكاك با ايران ميبينند وجاي
بیفزایید:
کنید.
خودداری
جوانانیسیاه
چای
مصر با اين کنند.
مي به
هريک
مصر،
ک�ه در
به گسلهاي سياسي با
هريک در
خودش��انبارا
موضوع همراه نشد.
بينند وجاي
غذاییايران
اصطكاك با
در
هريک را
جوانانیبه
غلیظمصر،
ک�ه در
سياسي
خودش��ان را
هايمصر،
گسلدر
در ک�ه
جوانانی
خودش��ان را در گسلهاي سياسي با
تعريف
كش��ورمان
با
متناقض
و
ايران
جذب
مخالف
اردوگاه
دو
از
يک�ی
به
هريک
مصر،
در
جوانانی ک�ه
با
سياسي
هاي
گسل
در
را
خودش��ان
تعريف
كش��ورمان
با
متناقض
و
ايران
جذب
مخالف
اردوگاه
دو
از
يک�ی
ايران و متناقض با كش��ورمان تعريف
يک�ی از دو اردوگاه مخالف جذب
معموالدرمان کامل سرما خوردگی زیرا این نوشیدنی ها به جای آنکه این را بدانید که ویتامین ث ،جلوی
نگاهیتوافق راضي نيستند.
نيستند.از اين
ميكنند
چ�ه نگاهی
ب�ه ايران
ش�وند،
می ش�وند ،ب�ه ايران می
كش��ورمان
متناقض با
ايران و
يک�ی از دو اردوگاه مخالف جذب
ب�ه راضي
ش�وند،توافق
می از اين
تعريفگیرد ،اما ميكنند
نگاهی
چ�ه
ميكنند از اين توافق راضي نيستند.
چ�ه
ايران
کنند ،آب ســرماخوردگی را نمی
حدود  ۵روز طول می کشد اما اگر به بدن شــما آبرسانی
ه��ا از تواف��ق ژن��و اب��راز
مصري
دارند؟ ميكنند از اين توافق راضي نيستند.
می ش�وند ،ب�ه ايران چ�ه نگاهی
اب��راز
ه��ا از تواف��ق ژن��و
مصري
دارند؟
مصريه��ا از تواف��ق ژن��و اب��راز
دارند؟
Sectionnel
سرشــار از
ژن��و که
هایی
خوردن
میوه
دردر
ايران،کنند.
کم می
بدن شما
كردند ،بس��ياري از افراد
خوبي
ن��گاه
عوضب��ه
مجموع
اب��راز
تواف��ق
ايران،از
مصريه��ا
افراد
بس��ياري از
خوبي
ن��گاه
مجموعراب��ه
دارند؟ رژیم غذایی و روش زندگیمان را در
خوش��حالي كردند ،بس��ياري از افراد
خوش��حاليخوبي
ن��گاه
كردند،ب��ه ايران،
خوش��حاليمجموع
در
البتهبراي
دارن��د ،كه
اس�ت
معناي آن
شمابه
اين
رس��انهبه آنها با
سياس��ي
بيش
ما در
عليه
تبليغات
البته
دارن��د،
کمک
هستند ،به
ویتامین
شــما
بدن
عليهبه
تبليغاتزیاد
المسلمينآب
نوشــیدن
ديگريبهبود
سیر
توانیم
می
دهیم
تغییر
بس��ياري از
كردند،
خوش��حالي
خوبي
ن��گاه
ايران،
ب��ه
مجموع
و در
براي
افرادكه
اس�ت
معناي آن
اینبه
اين
رس��انه
اصح��اب
سياس��ي و
بيش
حمايتما در
اصح��اب اين
معناي آن اس�ت كه براي سياس��ي و اصح��اب رس��انه آنها با
هادروبابيش
عليهآنما
تبليغات
اخوان
عليه
فعاليت
يكي و
حمايت
خاطر
المسلمين
اخوان
عليه
فعاليت
يكي و فعاليت ديگري عليه اخوانالمسلمين
قاطع
خاطر
البتهبه
دارن��د،روزها
عربستان اين
تركيه و
عربستان،
قاطعنه
ديگريو
است
تركيه
بيه
مصر
در
كساني
چه
ندارد
فرقي
ما
براي
كه
اس�ت
آن
معناي
به
اين
كردند
نگاه
موضوع
ب��ه
مثبت
ديدگاه
اين
اس��ت.
داش��ته
وج��ود
ده��ه
3
از
با
ها
آن
رس��انه
اصح��اب
و
سياس��ي
بيش
در
ما
عليه
تبليغات
البته
دارن��د،
مصر
در
كساني
چه
ندارد
فرقي
ما
داش��ته كردند
موضوع نگاه
ده��هب��ه
ديدگاه3مثبت
اين
اس��ت.
داش��ته
وج��ود
ده��ه
3
از
اس��ت .اين ما فرقي ندارد چه كساني در مصر ديدگاه مثبت ب��ه موضوع نگاه كردند
وج��ود
از
بهبود
ســریعتر
چه
هر
تا
کند
ی
م
مواد
و
ســموم
که
کند
می
کمک
تر
سریع
را
ویروســی
بیماری
این
گذرد
مي
مصر
در
آنچه
ايران
نظر
از
اس�ت.
نكرده
پيدا
ورود
ها
ري
گذرد
مي
مصر
در
آنچه
ايران
نظر
از
�ت.
س�نگين ديپلماتيك هم ش�دهاند ،اما ايران به اين نوع درگيريها ورود پيدا نكرده اس�ت .از نظر ايران آنچه در مصر ميگذرد
قدرت
رأس
قدرت در
مصر
كسانيدردر
شكلچه
نوعندارد
امور فرقي
بر و ما
نوش��ته بود
يك��ي از
حت��ي
زمان
در
حتي
تبليغ��ات
نوع
كردند
مرس��ينگاه
موضوع
رأسب��ه
مثبت
ديدگاه
اين
اس��ت.
داش��ته
وج��ود
ده��ه
از 3
باشند؟
و
امور
در
بود كه
نوش��ته
آنها
باشند؟از
نوعيك��ي
امور و حت��ي
مرس��ي
زمان
حتي
تبليغ��ات
كه قدرت باشند؟
امور و
مرس��ي آنهادر رأس
حت��ي يك��ي از آنها نوش��ته بود كه
زمان
حتي در
تبليغ��ات
و
گرفته
منطقه
تأثيرگذاري
از
اس�ام
جهان
و
نطقه
گرفته
شكل
منطقه
امور
بر
أثيرگذاري
گرفته و
اینشكل
منطقه
تأثيرگذاري بر امور
کند واس�ام
دفعجهان
منطقه و
كش�ورهاي
قصد خارج كردن يكي از مهمترين
اس�ت كه به
میوه
دست از
همچنین
یابید.
باعث ازمی
سریعتر
زائدورا
کنیم:
5+1تر
وجودووخيم
هممص��ر
وخيمترببينيد وضع
مص��ركهخي��ر،
داش��ت،باشند؟
سياستقدرت
رأسهمامور
خارجي در
مورد توجه
هاي 5+1باي��د
ايران و
ببينيدهاي
جريان
وجود
برخ��يهم
نوش��ته بود
برخ��يآنها
داش��ت،يك��ي از
حت��ي
مرس��ي
زمان
بحران،در
بر حتي
تبليغ��ات
یمنوع
وضع
خي��ر،
تواف��قتوجه
مورد
باي��د
ايران
تواف��ق
هاي
جريان
وجود
خي��ر،
ببينيد وضع مص��ر وخيمتر تواف��ق ايران و  5+1باي��د مورد توجه
جريان
برخ��ي
داش��ت،
خارجي
دستوركار
ترين
مهم
آمدن
فائق
سياست
دستوركار
رئوس
ترين
سياست خارجي
دستوركار
رئوس
مهم ترين
بحران،
فائقوآمدن بر
برای
حلی
يافتن راه
رئوسوگو و
به گفت
مصريها
فراخواندن
شترك و
حساسیت
ضد
خاصیت
اندکی
ها
به
شما
سلولهای
خون
که
شود
مبارزه
به
گوشت
نميها
دس��ته
راجعقراربه
آن
موردبهاز
وخيمتر
مص��ر
وضع
ببينيد
خي��ر،
نشان
گيرد،
قرار
مصر
ايران
بين
رابطه
خواهند
نمي
بيناي،
رسانه
توجه
باي��د
5+1
ايران و
تواف��ق
هاي
جريان
برخ��ي
داش��ت،
وجود
هم
ايرانو
دس��تهها
راجع
ما
كه
اس��ت
آن
از
دهد
مي
نشان
چرا وكه
گيرد،
اس��تنهكه مامصر
ايران
رابطه
خواهند
نمي
اي،
رسانه
مي كه
اس��ت
كهآن
ايرانچرا از
دهدما راجع به دس��تهها و مصر قرار گيرد ،چرا كه نشان ميدهد
بين
رابطه
خواهند
رسانهاي،
ايران نه
نيستند ،اما در
خوشحال
مصري
تظاهركنندگان
صري با
خورد
ايران نه
در
از اما
نيستند،
خوشحال
برخورد با تظاهركنندگان مصري خوشحال نيستند ،اما در
منتخب و
رئيسجمهور
سرنگوني
ايرانيها
است .البته
ده
تقويتبايد
مصراولويت
كنيم.
هایبندي
اولويت
ناراحتها
گروه
دس��تهوها و
به
راجع
ما
كه
اس��ت
آن
از
احترام
گروههاتو با
نداشته باشي با
قدرت
تقويت
هرگونه
زيرا
شود
تقويت
مصر
ميدهد
نشان
كه
دارند چرا
گيرد،
مصر قرار
ايران
بين
رابطه
خواهند
نمي
اي،
رسانه
قدرتو
قرمز
کاهش
به
که
ی

کنند.
کار
خوبی
بخوابید:
کافی
اندازه
به
بروید.
بايد
اولويت
كنيم.
بندي
اولويت
ها
گروه
احترام
اگر با
زيراتو
باشي با
نداشته
تقويت
هرگونه
زيرا
شود
تقويت
مصر
و
اولويت
احترام
بیمــاریتو با
بندي كنيم .اولويت بايد اگر قدرت نداشته باشي با
تقويت
هرگونه
شود
اگر و
ميرا با
اينها
مجتبيرا
ها
سركوب
تقاضاي
از
خاطررا با
اينها
نظاميانها را
اخواني
وب
مجتبينظاميان تقاضاي سركوب اخوانيها را دارد .اينها را با مجتبي
كند و نه از
دارد.گريه
مرسي
اخواني و
اخوان
دارد .به
تلويزيون
دوربينهاي
گيري
ش��كل
ثبات و آرامش
برقراري
اولويت بهبايد
كنيم.
بندي
اولويت
ها
گروه
انع��كاس
رفت��اربه رانمي
دو
تنفسیبه
مص��ر
اگرايران و
رابط��ه بين
احترام
قدرتبا تو
باشي
نداشته
قدرت
تقويت
هرگونه
زيرا
شود
تقويت
مصر
گيري
ش��كل
نیزو
ثبات
برقراري
در
انع��كاس
ش��ود.
رفت��ارونمي
مص��ر
ايمو
ايران
بين
رابط��ه
ش��ود .اينبرقراري
تنها در
انع��كاس را
نميش��ود.
ثباترا ودرآرامش و ش��كلگيري امارفت��ار
قدرت دو
اينو مص��ر
ايران
بين
رابط��ه
گذاشته
درازميان
است
مصر
صحنه
در
تحوالت
مصرو
تغيير
ود
غذاهای
کنند.
آرامشباومی
کمک
می
استراحت
دورهو یا
خوابید
می
وقتی
اين الکلی
مشروبات
نوشیدن
گذاشته
درازميان
است
بوده
حنه
ايم
گذاشته
ميان
است در
بوده
قدرتدردوصحنه مصر
تحوالت
تغيير و
شاهد
نزديك
حال
ايمبه
بودهتا
مبارك
كه
مصر
ايران در
افع
مصري
وگوهاي مصري-
افزايد .و ش��كلگيري
ثبات وميآرامش
باش��د .فضاي سياسي
كشور ميافزايد.
در
انع��كاس را
گفتش��ود.
رفت��ار نمي
گفتباش��د.
مصري
وگوهاياينمصري-
سياسي
فضاي
رابط��ه بين ايران و مص��ر به قدرت دو برقراريكشور
باش��د.
مصري
مصري-
وگوهاي
گفت
سياسي
فضاي
افزايد.
مي
كشور
يد.
دریایی
بخورید:
مرغ
سوپ
می
بدنتان اجازه
 ratingدر واقع به
کنید،
باشید که آنها منابع وضــع را بدتر و رگهای کوچک را
41
difficulty
rating
)0.61
Puzzle
42
(Hard,
difficulty
0.7
حال مصر به علت
علت به ه��ر
باش��د.
مصري
مصري-
وگوهاي
گفت
حالكه از
ه��ركردم
مشاهده
مصر
رسانه
اخوانبهيا
جبه�ه
يا كه
كس�اني
سياسي
كشور ميافزايد.
اش��تباهاتي
حال مصر
در ه��ر
فضاي به
كهاياز
(Hard,كردم
مشاهده
رسانهاي
اخوان
جبه�ه
كه در
كس�اني
مصر به علت اش��تباهاتي
Puzzleبه
رسانهاي مصر مشاهده كردم كه از
اخوان يا
جبه�ه
اش��تباهاتيدر
مصر كه
كس�اني
کنید:
مصرف
ببرید:
جات
ادوی ه
نظرش�ان نام
مقابلایآنبه
اند ،ماده
حاوی
سوپ
این
چندانبرای
خود
انرژی
همه
درکه
دهید
موضوع منجر
ورايمی
هستند.اس��ت .در اي��ن گشاد
روی
نظرش�انبا اشارهواردبهغنی
چندان
تغيير
دوره
چه��ار
اي��ن
تغييريادر
ايندوره
چه��ار
اي��ن
كس�انيدر
اي��ن
چندانش��ده
فراين��دي
جرياناتيعلت
نوعبه
مصر
حال
ه��ر
امررابه
انتخابات
توافقدرژنو
وراي
نظرش�ان
ازاند،
ايس�تاده
تغيير
دوره
چه��ار
اي��ن
مصردر
بهرهكه
كردم
مشاهده
اي
اخوان
جبه�ه
كه
اي��ن
واردازدر
اس��ت.
ش��ده
فراين��دي
رسانهوارد
انتخابات
اشاره به
دربا
اس��ت.ژنو
توافق
وراي
ايس�تاده
آن
مقابل
فراين��ديدرش��ده
به در
انتخابات
این اشاره به
کند.ژنو با
توافق
ايس�تادهاند،
آن
مقابل
نتيجه
كه
كردند
همراهي
نتيجه اين
اش��تباهاتيكه
همراهي كردند
س�بب
اي�ن
آي�ا
ام�ا
اس�ت.
اينب�ا
سیستئینايم ،اما
نداش��ته
گیرد .روابط
وارددر
محسوس��ي
اما
ايم،
نداش��ته
روابط
در
محسوس��ي
كش��ورهاي
بودندو از
هايي
طرف
قضيه
اي��ن
در
اس��ت.
ش��ده
فراين��دي
صنعتي
علمي و
ايم،
نداش��ته
روابط
محسوس��يبهدر
چيست؟
فلفلدر
انتخابات
طرفاشاره
قضيهژنو با
توافق
وراي
نظرش�ان
اند،
ايس�تاده
مقابل آن
كش��ورهاي
بودند از
هايي
علمي و
هاي
اماايران
چيست؟
به
تواند
می
که
اســت
بکار
سرماخوردگی
با
مبارزه
سینووسها
گرفتگی
هايي بودند از كش��ورهاي ایجاد
صنعتي ز
ايران وا
ســته
پيشرفتد
ایــن
سایر
تند و
زردچوبه،
ســیر،
طرف
پيشرفتهاي قضيه
صنعتي
هايدرعلمي
حسپيشرفت
ايران و
چيست؟
شود و اين
دچار بحران
مصر
هين
جريانه�اي مختلف در ش��ده كه مصر دچار بحران شود و اين
دلخوري
عليه
برداش��ته
هايي
قدم
مرس��ي
در زم��ان
برداش��ته
نخواهدقدم
مرس��ي
زم��ان
در
درون
مص��ر را ب��ه
كه
خارج��ي
برداش��ته
قدم
زم��ان
كش��ورهاي
بودند
هايي
طرف
قضيه
ننوشید:كه
اين
الکل علت
اعتقاد دارند
كش��ورمان
نظ��ر آن
درهااين
م��ا
هاراو
علمي
هاي
پيشرفت
ايران
چيست؟
تونل
درون
مرس��يب��ه
مص��ر
خارج��ياز كه
كه
اين
دارند
اعتقاد
كش��ورمان
آن
نظ��ر
موض��وع از
نگرانياين
در
م��ا
خارج��ي كه
اينبا كه
برای علت
بدندارند
اعتقاد
كش��ورمان
آنها
نظ��ر
علتاز
موض��وع
م��ا در
است.
برانگيخته
مه را
گلو
گرفتگی
و
بهبود
کردن
استراحت
و
خوابیدن
مبارزه
توان
مص��ر را ب��ه درون تونل میشود و
میزان
خاطــر
تونلبه
اينرا
موادغذایــی
توانند
ی
هايي
صنعتيم
دهنده
طعم
جات
موض��وعدره
کمکو ادوی
است.
برانگيخته
مخاطازرا
همه
باعثرا
وضعيت
هايياين
شد؟
مصر
اين
مرسي
آمدهاي
به رفت
مانند
ش��د،
مرسي
آمدهاي
رفتازو
اينمانند
ش��د،
همه
ه��ل بهدادهاند
تاريك��ي
مرسي
آمدهاي
رفت
مانند
ش��د،
كنونيتونل
ش��رايطبهدرون
ب��ه
مص��ر را
خارج��يو كه
تاريك��يتوافق
احت��رام در جريان
امريكا
دادهكه
درحالي
نيس��تيم؛
بسياريازكهدعوا
طرف��ي
كه
علت واين
دارند
كش��ورمان
آنها
نظ��ر
موض��وع
م��ا در
همه از
ح��اال
اند
اعتقاده��ل
تاريك��ي
توافقبا ژنو
درازجريان
احت��رام
امريكاوبا
درحالي
نيس��تيم؛
دعوا
طرف��ي
ه��لژنودادهاند و ح��اال همه از امريكا با احت��رام در جريان توافق ژنو
درحالي كه
نيس��تيم؛
دعوا
ح��االاز
طرف��ي
ارتباط
بسياري
�رايط
ط
ارتباط
کند.ازدر
ميزان
كنيد؟
مي
ارزياب�ي
چگونه
می
آن
خــوردن
همچنین
ایمنی
سیستم
عملکرد
شود
كنونيمی
گردد.
می
کم
عفونت
هستید،
سرماخورده
شما
که
زمانی
آنهــا
در
موجــود
پروتئیــن
تنفسی
مجراهای
شدن
باز
به
منجر
خص
مصر
به
مختلف��ي
هاي
هيأت
ته��ران،
مصر
به
مختلف��ي
هاي
هيأت
ته��ران،
سلببه
مختلف��ي
هيأت
ته��ران،
مي
مس��ئوليت
توافقخود
از
همه
ح��اال
و
اند
داده
ه��ل
تاريك��ي
كه ايران
است
مواجه
اين با
دعوا
طرف
احت��رامرا
تركيه
عربس��تان
ها
آن
ژنو
جريان
سلب در
امريكا
كه
درحالي
نيس��تيم؛
دعوا
از
طرف��ي
كنند،
هايمي
مس��ئوليت
معلقباوخود
ايران
كه
است
كنند،شد
مواجه
ايران
چون مصربا
دعوا
طرف
را
تركيه
و
عربس��تان
ها
آن
سلب
دعواشد اينخود
Sectionnel
مس��ئوليت ميكنند ،چون با ايران مواجه شد اين است كه ايران
ايرانطرف
تركيه را
چون و
عربس��تان
آنها
معلق
حالت
ب��ه
را
مصر
با
ن
لق
رضايت هر يک از طرفين مناقشه خودش��ان با مصر را ب��ه حالت
ج�ه
براي
جهانگردي
كردند.
س��فر
بکاهد.
ايرانيانری ه
التهاب
بينند.از
تواند
توانایی
همه
یابدوو
افزایش
شما
بدن
مایعاتتوان داراي قدرت و رهبري با درايت •
نوشیدن
ب��هاست
رهبريبه باخاطر
کنید و
انتخاب
سینوسی
چهب��هو
ايرانيان
براي
جهانگردي
كردند.
ايرانيان
براي
جهانگردي
كردند.
س��فر
توان
خواهند
مي
آنه��ا
توانمن
اعتقاد
مي ب��ه
چون
مي
مس��ئوليت
سلب
خود
است.
بهتربا
داشــتهو رهبري
قدرت
كنند،هامي
ايران
شوند.كه
است
مواجه
ايران
بينند .با
دعوا
طرف
تركيه
عربس��تان
آنها
خواهند
ه��ا
اينآن
شدمن
اعتقاد
داراي است.
درايت
بينند.و
قدرت
مي
زیادخواهند
ه��ا مي
آن
درايتبامن
اعتقاد
است.
دارايمي
آينده راچه
ببينند ودر
منتظرند
چه
آينده
ببينند در
منتظرند
درآورده و
ها) از
نظامی
ها
(اخوانی
مصر
س��فردر
وانيم
خواهند
ه��ا مي
انقالبايران چقدر ب��ه
انقالبقدرت و رهبري با درايت است.
توانبعد ازداراي
بينند.
مي
مصر در بعد از
ببينيد
ب
مصر در
ببينيد
است؟اعتقاد منميآنشود،
سياست های
حدود
اساسي
سي
بگوييم كه وضعيت مصر خود در س��ال  89يك قانون اساسي
قانونتوانيم
س��ال  89يك مي
جـــدول با دو شـــرح
جـــدول با دویک
شـــرح
یک جـــدول با دو شـــرح
دنو از
5525
5525
5525
یکكرد
برگزار
رفران��دوم آن را
تمام وعي��ار يك فتنه اس��ت .تدوين و رفران��دوم آن را برگزار كرد و
مص��داق
ـــرح
خب
5525
عوامل تشكيل
مجلس خلق مصر
لو
تشكيل و
وي�ژه»خلق
مجلس
روزنام�ه لغو
مختلفي در
روزنام�هو كشورهاي
مختلف
ج�دول
کرده
م�داد حل
ها را با
ش�رح
وي�ژه»از
يک�ی
ش�رح
حلازدو
تماي�ل
ص�ورت
ج�دولدر
اس�ت.
وي�ژه»
ع�ادی و
«ش�رح
دارای دو
ج�دول
حل
ابتدا م�داد
ع�ادی وبا
ها را
ش�رح
يک�ی
ش�رح ابتدا
حل دو
تماي�ل به
ص�ورت
مصردر
اس�ت.
شد.و
ع�ادی
«ش�رح
دو
دارای
روزنام�ه
حل دو ش�رح ابتدا يک�ی از ش�رحها را با م�داد حل کرده
تماي�ل به
ص�ورت
کردهدر
اس�ت.
«ش�رح
دارایبهدو
ركنار
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ویژه
و
عادی
____________________
های
جدول
تشكيل
شوري
مجلس
و
��د
يل
تشكيل
شوري
مجلس
ش��د و
س��عي
كرده و
پاکآن
داخلي
ع�ادی وامور

شرح
اول ،به
شرح
جواب
کردن
پاک
ص�ورتبا
سپس
مداخلهو
حل کرده
دومهاورا با
ش�رح
حل از
يک�ی
ابتدا
ش�رح
منحلدو
حل
تماي�لبهبه
کردندر
اس�ت.
وي�ژه»
رح
بپردازيد.
دوم
شرح
حل
اول،
شرح
جواب
سپس با
و
کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
م�دادپاک
بپردازيد.با
سپس
ل،به
چه
شد.
ن
دادند و آن هم منحل شد.
اين حوادث ببرند.
دومبهرهاي از
شرحكنند
منحل مي
بپردازيد.
همبه حل
142 13
عادي10 149 138 12
جدول7 116
جمه��ور 1 5
كهاين
ك��رد كه105 94 83
انتخاب72 6
رئي��س4 3
عادي 2 1
جدول
ويژه 15 14 13 12 11 10 9 8
جدول 7
ويژه 6 5 4 153
1 12 11 15
ك��رد
انتخاب
س
جدول
جمه��ورجدول
جدول ويژه
حكومت
عاديب��اكهرأي مردم ب��ه
اخ��وان
14
تغيي��ر الزم8
هرگون��ه 7 6
دهد 5
رس��يد و4
نش��ان 3
اينها 2
قصد1
روند
مي
د.
وند
نش��ان مي
12اينها
 11شد.
افقي :بود 9از10 1بركنار
افقي:
1 13
 1افقي:
افقي:
افقي:
15دهد روندجدول ويژهافقي:
ن��دارد،
وجود
كش��ور
يك
1در
ن��دارد،
وجود
كش��ور
يك
در
خوب��ي
اما
شود.
اعمال
رأي
هاي
صندوق
طريق
رد،
به
كه
افقي:
 -1استاديوم – 2بلور
قس��متي از خانهه��اي قديم –
 -1 2قس��متي از خانهه��اي -1
 -1استاديوم – بلور
 -1استاديوم – بلور
 -1قس��متي از خانهه��اي قديم –
قديم –
2
ايران
اس��المي
انقالب
با
��ه
ايران
اس��المي
انقالب
با
مقايس��ه
در
افتاد
اتفاق
مصر
داخل
در
كه
تحوالتي
ان
از
�ر
ه��اي قديم –
قس��متي از خانه
دس��تورها – ش��هری در استان
ش��هری در استان
دس��تورها –
-2 -1
شهري دراستان خراسان رضوي
 -2دس��تورها – ش��هری در-2استان
شهري دراستان خراسان رضوي
شهري دراستان خراسان رضوي
2
3
3
س��ويي پيش برد .در مصر3
بيماريما
نهادهاي
بالفاصله تك تك
خوزستان –را به
وقايع
تما
خوزستان –
رضوي
خراسان
بيماري ميبينيم بالفاصله تك تك نهادهاي ماشهري دراستان
بيماري
خوزستان –
گرم – در روزگار كنوني – آواز
 -2گرم – در روزگار كنوني – آواز
 -2گرم – در روزگار كنوني –-2آواز
3
يك روند
وندمردم برپا شد و
ت
مردم برپا4شد و ما يك روند
انتخابات
استخوان با
مواجهيم
توطئهاي
ما ب��ا
كنوني
كه عليه4
ماليات
چنبر –
ماليات –
مؤثر
چنبر –-3
چنبر – ماليات
-3درمؤثر –
استخوان
 -3مؤثر –
استخوان– آواز
روزگار كنوني
 -2گرم –
بره
بره
 4بره
4
مرزي
بره مرزي
5
مرزي
5
ش��ش ضلع��ي – روب��ه رو –
 -3 5ش��ش ضلع��ي – روب��ه-3
 -3ش��ش ضلع��ي – روب��ه رو –
رو –
جنس – چيزهايي كه
كه از دو
چيزهايييكي
 -4يكي از دو جنس – -4
5
جنس رو– –چيزهايي كه
 -4يكي از
دو روب��ه
ضلع��ي –
 -3ش��ش
گونهاي از زردآلو
گونهاي از زردآلو
 6گونهاي از زردآلو
6
6
زبان
–
باش��ند
آورده
گرد
جا
يك
در
زبان
–
باش��ند
آورده
گرد
جا
يك
در
زبان
–
باش��ند
آورده
گرد
جا
يك
در
زردآلو
از
اي
گونه
آب در لغ��ت محل��ي – باور به
-4
6
 -4آب در لغ��ت محل��ي – باور به
 -4 7آب در لغ��ت محل��ي – باور به
7
7
ايران
ايران
ايران
به
باور
–
محل��ي
لغ��ت
در
آب
-4
نوعي حضرت مهدي (عج) – نوعي
ظهور حضرت مهدي (عج) –ظهور
ظهور حضرت مهدي (عج) – نوعي
7
8
8
ضربه پا به 8
توپ – نوعي ترشي –
 -5ضربه پا به توپ – نوعي -5
نوعي ترشي –
حضرتضربه پا
ظهور -5
ترشي –
توپ––نوعي
مهديبه(عج)
گوشي تلفن همراه
گوشي تلفن همراه
گوشي تلفن همراه
8
با شيله به معني نيرنگ استبا شيله به معني9نيرنگ است
به معني نيرنگ است
تلفنشيله
گوشي با
9
همراه
 -5 9بانگ – ضد آند – از پيمان-5هابانگ – ضد آند – از پيمانها
 -5بانگ – ضد آند – از پيمانها
پادش��اه خوارزمشاهي – پايتخت
 -6پادش��اه خوارزمشاهي –-6
خوارزمشاهي – پايتخت
پايتخت
9
پادش��اه– از پيمانها
 -6ضد آند
 -5بانگ –
10
10
كركري فراوان – مركز اتم – كركري
 -6 10فراوان – مركز اتم – -6
 -6فراوان – مركز اتم – كركري
سيد
و
آقا
–
ايران
اداري
سيد
و
آقا
–
ايران
اداري
سيد
و
آقا
–
ايران
اداري
1
 -6فراوان – مركز اتم – كركري
 -7ش��كل هندسي – ش��هری در
ش��كل هندسي – ش��هری در
 -7در
 -7 11ش��كل هندسي – ش��هری
11
پرندهاي 11
 -7پرندهايشكاري و حالل گوشت –
شكاري و حالل گوشت –
 -7پرندهايشكاري و حالل -7
گوشت –
 -7ش��كل هندسي – ش��هری در
اس��تان آذربايجان غربي – ش��بكه
اس��تان آذربايجان غربي – ش��بكه
 12اس��تان آذربايجان غربي – ش��بكه
1
12
اجداد – كتف
اجداد – كتف 12
اجداد – كتف
اس��تان آذربايجان غربي – ش��بكه
رايانهاي
رايانهاي
رايانهاي
1
 -8س��وم ش��خص جمع – از قواي
ش��خص جمع – از قواي
س��وم
 -8قواي
 -8س��وم ش��خص جمع – از
13
13
13
 -8ك��وزه آب – غمب��اد – با هم و
ك��وزه آب – غمب��اد – با هم و
 -8ك��وزه آب – غمب��اد – با-8
هم و
رايانهاي سه گانه – حاال
سه گانه – حاال
سه گانه – حاال
1
14
14
هم و
غمب��اد –
 -8ك��وزه-9آب –
همگي
همگي
 14همگي
پيروي كردن
طغرلبا –
شهر برج
كردن برج طغرل – پيروي كردن
 -9شهر
 -9شهر برج طغرل – پيروي
1
 -9فتنه – كاسه بزرگ – آشكارا
آشكارافتنه – كاسه بزرگ – آشكارا
 -9 15فتنه – كاسه بزرگ – -9
15
15
همگي – نجات
– نجات
– نجات
مهمان��ي––آشكارا
كاسه بزرگ
 -9فتنه –
1
 -10دلير – هويدا – آشنا
مهمان��ي – مقاب��ل جن��وب – 7 mcx
 -10دلير – هويدا – آشنا  -10دلير – هويدا – آشنا
مقاب��ل جن��وب –
-10
 -10مهمان��ي – مقاب��ل -10
جن��وب –
چرخآشنا
هويدا– –
دلير –
 -11نشست – موزيك نظامي – زاپاس
نشست – موزيك نظامي – زاپاس
-11زاپاس
نظامي –
موزيك
نشست
-11-10
خودرو
پوشش
پوشش چرخ خودرو
پوشش چرخ خودرو
زاپاس
نشست
جمع –-11
 -12منحرف – مركز كشور ارمنستان – حرف تمسخر
نغمهارمنستان – حرف تمسخر
كشور
حرف–مركز
شده–
منحرف
كشورهم-12
تمسخر
ساييده–
ارمنستان
جمع مركز
منحرف –
صدا،
امين – به
-11-12
نغمه
نظامي––صدا،
موزيك شده
نغمههم– ساييده
صدا –،به
امين
 -11جمع امين – به هم -11
ساييده شده
ارمنستان –
مركز–كشور
منحرف
 -13خويشاوندي پدر و مادري – پول كويت – غذاي نوروزي
بگوپول كويت – غذاي نوروزي
نوروزي–
مادري
-13
غذاي معني
پدر وبه
ويراستار –
ميل
حرفبگوتمسخر  -12-13انجام
خويشاوندي–
پول–كويت
برخالف –
كاري و مادري
خويشاوندي پدر
معني
ويراستار – به
ميل
برخالف
 –-12انجام
معني–بگو
كاري به
–-12
ويراستار
دا ،نغمه  -12انجام كاري برخالف ميل
پول كويت
مادري –
خويشاوندي پدر و
-13
 -14موجود نامرئي – اثر ولتر – مركز لبنان
لبنان–
ارجمند
عزيز–و
فرستاده
نوروزي-13
زمستانيمركز لبنان
آبيارياثر ولتر –
نامرئي –
موجود
به معني بگو
آبياري
ارجمند –
زمستانيو
خدا – عزيز
فرستاده
-13
-14مركز
خدااثر–ولتر
نامرئي –
موجود
زمستاني– غذاي -14
 -13فرستاده خدا – عزيز و ارجمند – آبياري
لبنان
مركز
–
ولتر
اثر
–
نامرئي
موجود
-14
طول
روداندر
عرض
اندازه
–
فراري
–
عناد
و
مخالفت
در
پافشاري
-14
 -15غذاي ايتاليايي – منطقهاي تاريخي در بخش مركزي رودان
طول
در
عرض
اندازه
–
فراري
–
عناد
و
مخالفت
در
پافشاري
-14
در بخش مركزي رودان
تاريخي
منطقهاي
–
ايتاليايي
غذاي
-15
ي زمستاني -14پافشاري در مخالفت و عناد – فراري – اندازه عرض در طول
 -15غذاي ايتاليايي – منطقهاي تاريخي در بخش مركزي
عقب نداشتيم ،اين هاست
بازگشت به
اس��ت و اين توطئه
افتاده
مص��رايناتفاق
هاست
نداشتيم،
عقب
–به
ت
بال
Puzzle 43 (Hard, difficulty
Puzzle
غذاي44
difficulty
rating
0.6
ratingوضع مرتب – ماهر
)0.63و داراي سر و
 -15خوش لباس
طول
-15در
اينعرض
اندازه
ماهردر بخش مركزي رودان
تاريخي
منطقهاي
خوش-15
مرتب –
ايتالياييو–وضع
داراي سر
 (Hard,و
لباس
-15
مرتب
وضع
لباسوو داراي
نيست– ماهركه ميتواند موجب پيشرفت و پسرفت
سر وخاصي
ش��خص
خوشوگروه
متوجه
پسرفت
موجب پيشرفت
ند
ت
ايران
در
– ماهر
عمودي:
عمودي:
عمودي:
كشوري گردد.
كنند .بلكه متوجه تماميت مصر است.
گردد.
اد
عمودي:
عمودي:
عمودي:
 – 1پرده نيلگون – مرحلهاي در زراعت – كاالي وا زده
كاالي وا زده
زراعت –
Puzzlesاي در
مرحله
نيلگون –
اين توطئه اين اس��ت كهعمودي :بايد توجه داش��ت كش��ورهايي در  – 1پرده نيلگون – مرحلهاي1در– پرده
كاالي وا زده
Easy
Sudoku
زراعت – 1
داش��ت ه��دف از
در
كش��ورهايي
وجه
در
خوراك
بهشت گيالن
 -1عكسالعمل – گريزان –
گيالن
منطقه–بهشت
نيلگون–
پردهگريزان
در–
العمل
امكانات–-1
بهشت
همهگريزان
العمل –
عكس
-1
اوستاازتدار بدن – بخشي از اوستا -2شهری در استان كرمانشاه – ماده آلي ازتدار بدن – بخشي از اوستا
روندكاالي
زراعت –
اي در
مرحله
گيالن–
عكس 1
ماده آلي
كرمانشاه –
بخشي از
استان بدن –
شهریآليدرازتدار
انقالبواهازده  -2شهری در استان كرمانشاه –-2ماده
ك��ه از
هس��تند
تأثيرگذارش
روندرا از
ك��ه ازمصر
انقالبها
س��تند
بها
نش��ود.
قايق
نوعي
–
ها
كانال
شهر
–
شد
و
آمد
-2
قايق
نوعي
–
ها
كانال
شهر
–
شد
و
آمد
-2
قايق
نوعي
–
ها
كانال
شهر
–
شد
و
آمد
-2
 -3سارق – زندان تهران – ماهر
سارقاز–اوستا
بخشي
ازتدار
نيس��تند.ماده
خوشحالكرمانشاه –
 -2شهری در استان
ماهر سارق – زندان تهران – ماهر
زندان تهران – -3
خواهند
آليمي
آنها
كند.
ميخارج
منطقه
بدن –-3
خواهند
ها
آن
نيس��تند.
يند
اول
در
1 4 2
 -3گريه بلند – ظرفي براي تفت دادن – 5ماه ميالدي9
ميالدي
ماهرماه
انقالب–
دادن
براي
ظرفي
بلند
تفتگريه
براي-3
ميالدي
ماه
دادن –
ظرفي
كنند–،
پشيمان بلند
انقالب  -3گريه
 -4رسمكننده – شهری در استان چهار محال و بختياري – سگ فضانورد
تهران –
سارق –
پشيمان
تفتاز
زندانها را
ملت
–-3به
ش��رايط
اين
اس��ت در
بختياري – سگ فضانورد
شهری در
كننده –
استانرسم
كنند ،البته  -4رسمكننده – شهری در -4
محال و 1
طبيع��يالبته
از
فضانورد
سگ
بختياري –
چهار
ته
و
دارو
ذا،
چهار 7
استان4
محال 9و 8
پرجمعيت سوئد
چاپي – شهر
پرجمعيت سوئد -4بوي خوش – دانهبندي يك تصوير
هينميالدي
چهارشهر
چاپيبه–
تصوير
يك
چاپي–
خوش
يكبوي
بندي -4
سوئد
رسم–دانهشهر
دانه
خوش –
اتفاقات-4بهبوي
خواهران 5
خطاهاي واخوان
اتفاقات
اين
برخي از
بگيريد
تصمي��م
تواني��د
مي
س��ختي
زده –8دمل – از خواهران برونته  -5جنگل درخت – دستپاچه و حيرتزده – دمل – از خواهران برونته
بختياري –-5سگ
محال
استان
پرجمعيتدر
شهری
بندي–
كننده
تصوير -4
اخوان
خطاهاي
حيرت
دستپاچه و
درخت–4
ان
برونته
دمل –2از
جنگلزده –
 -5حيرت
فضانورد – دستپاچه و
جنگل درخت
رس��يدگي – كسي 2كه ميل نوشيدن آب
ميل مخفف
كسي كه -5
سوئد
پرجمعيت
شهر
يناره–
– نشس��تن براي گفت وگو و 4 8
نوشيدناگرآب
آب–
وگو و
براي
نشس��تن
وگو وبا–
اگر
مخفف
نشس��تن -5
نوشيدن
ميل
گفتكه
كسي
رس��يدگي
كشوريگفت
براي
اگر
مخفف
اس��تاز -5
مخصوصاً
رس��يدگيدر
برگردد
ممكن
جنگل هم
بزرگ-5و
س��وي
دراز–اداره
ك��ه
برگردد
 -6چرخگاه – معصيت – نام آلوز بازيكن برزيلي
ك��ي
خواهران
ادارهاز
دمل –
ك��ه–
حيرتزده
اس��ت و
دستپاچه
درخت ––
بازيكن برزيلي
نام آلوز
چرخگاه –
برونتهمعصيت – نام -6
آلوز بازيكن
چرخگاه –
3
معصيت 1 –2
برزيلي 6
صداي فرو افتادن
حكومت بهطور شايسته عمل نكردند -6 ،دارد –
آب
نوشيدن
ميل
كه
كسي
–
رس��يدگي
افتادن
فرو
صداي
–
دارد
افتادن
فرو
صداي
–
دارد
نگاهش
عملمثل
اهميت
نكردند،
طور بهشايسته
توجه
بهد،
 -7نوعي جواهر – صاحبخانه – اپراي وردي
چرخگاه – معصيت – نام آلوز بازيكن برزيلي
ايران كه نميتواند -6
صاحبخانه  –7اپراي 8
جواهر –2 9 4 1
وردي
اپراي
خطابي–
صاحبخانه
جواهر –
چوگان
وردي توپ
نوعيمادر –
-7براي
عنوان
نوعيپاك –
س��بب نميشود -6 -7
توپبازچوگان
براياينمادر –
خطابي
عنوان
پاك––
-6
چوگان
توپ
بهمادر
براي
خطابي
پاكبه–
موضوع
گرچه
موضوع
يك
محدود
عنوانتنها
س��ببمصر
 -6را
5
2
6
شود
نمي
باز
موضوع
آب
و
اب
نود
 -8اثر معروف آندره ژيد
وردي
اپراي
–
صاحبخانه
–
جواهر
نوعي
-7
 -8اثر معروف آندره ژيد  -8اثر معروف آندره ژيد
2 8
صنعتي9
 -7فرشته مغضوب – جمع نجيب – شهر 4 1
چوگان
دموكراتيكصنعتي
نجيب – شهر
مغضوب –
گذاش��ته– جمع -7
ناتمام گذاش��ته
جمعروند
صنعتيكه
 -7كند.
فرشتهشهر
نجيب –
فرشته مغضوب
ناتمام
دموكراتيك
تعجب
يته
 -9خاك متبرك – پارچه صاف و براق – اخالص
 -8اثر معروف آندره ژيد
اخالص
براق
متبرك –
خاك
پارچه 8صاف و9 1
اخالص5 3
براق –
 -9و
صاف
متبرك –
ايران
جادوي–7آجر
معروف به
دامغان
شهر
عالي
پارچهبسيار
تاريخي و
خاكاز آثار
-8 -9
ننعتي
ايران
ايرانمعروف به جادوي آجر
دامغان
شود.عالي
تاريخي و
عالي از
اس��المي-8
كه
آثار اين
شهراز
ايران
جمهوري
شهرآجر
جادوي
بسياربه
معروف
دامغان
تاريخي و بسيار
مصري  -8از آثار
 -10داراي بستهبندي استوانهاي – گنده و درشت – بدكار
اخالص
صاف و
پارچه
خاك متبرك
جمهور منتخب با -9
استوانهاي – گنده و درشت – بدكار
بسته
––-10داراي
بندي– بدكار
درشت
ژستو
گنده
استوانهاي
بستهبندي
داراي
بازيگر
پرچم
شاهنامه –
آهنگر
نيس��ت -9-10
براقما–اين
بحث
ح��ال
ب��ه––هر
روش��ي
يك
رئيسايران
آجر
جادوي
معروف
بازيگر
ژست
شاهنامه – پرچم
آهنگربازيگر
-9ژست
نيس��ت– پرچم –
شاهنامه
وجودبه-9
آهنگراين
بحث ما
ح��ال
ربا
ت
 -11از احشام – سوم شخص
بدكار
–
درشت
و
گنده
–
اي
استوانه
بندي
بسته
داراي
-10
 -119 4 7 5از احشام –1سوم شخص  -11از احشام – سوم شخص
–
برقي
بادبزن
–
ردي��ف
-10
تسلط
امور
بر
نتوانس��ت
اخوان
چرا
كه
خشنود
شد
بركنار
دموكراس��ي
از
غير
–
برقي
بادبزن
–
ردي��ف
-10
تسلط
امور
بر
نتوانس��ت
خوان
–
برقي
بادبزن
–
ردي��ف
-10
فراوان
ي
ط
حل جدول ويژه شماره 5524
شماره 5524
عادی
جدول
حل
جدول ويژه شماره 5524
شماره حل
5524
جدول عادی شماره
حل جدول عادی شمارهحل
5524
سومويژه
جدول
 -11ازحل
5524
جمع – جاي پيدايش – ميوه
شخص
احشام –
جمع –7 3
1
2
جاي 5پيدايش –2ميوه جمع – جاي پيدايش – ميوه
آن
كه
است
اين
منظور
باش��د،
داشته
داده
رخ
ما
اعتقاد
به
آنچه
اما
نيس��ت،
نوپا
كودك
رفتن
راه
آن
كه
است
اين
منظور
ش��د،
نوپا
كودك
رفتن
راه
برداري
ه
آن
نوپا
كودك
رفتن
راه
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
15 14 13 12
5524
ل جدول عادی شماره 5524
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14 10
13 9
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5 112
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7 14
6
5 12
شماره 4
3 10
ويژه 2
جدول 19 8
13
11
حل 6
5 4 3 2 1
پ ا ل م ب ا ن گ مربا
ميوه
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بـه
هم
ا
ازشیپ ما چون ارب ار ن ه ردنتف...
بدینوسیله درگذشت دردناک و شوک آمیز

زنده یاد دکتر کتایون برین (خیابانی)

مادر نمونه ،دلسوز و نازنین؛ دختر وخواهر ارجمند و یکتا را

به آگاهی یاران  ،عزیزان ،سروران و بستگان ارجمند می رسانیم.
مجلس یادبود آن عزیز دلبند از طریق رسانه های پرتیراژ شهر
به اطالع عموم خواهد رسید.

فرزندان :آریا ،کیان خیابانی
مادر :پرویندخت عباس پور (برین)
پدر :دکتر حبیب اله برین
برادران  :بابک ،سیامک

همسران فرزندان و نواده گان

«من می ُ
کشم پس هستم»...
حفظ امنیت و آزادی با اسلحه

احســاس ناامنی و خواست حفظ
آزادیدو ویژگی برجستهدرساخت
جامعه آمریکا است .حق نگهداری
ٔ
اسلحه برای حفظ امنیت شخصی
در برابر شــهروندان دیگر ،و برای
حفــظ آزادی و مقابله با احتمال
بروز اســتبداد دولتی در دومین
متمم قانون اساســی آمریکا ثبت
شده اســت .اما این هر دو مربوط
به شرایط گذشته است .امروزه نه
جامعه آمریکا شبیه به  ۲۰۰سال
ٔ
قبل اســت و نــه امکانات نظامی
دولت که شــهروندان بخواهند و
بتوانند با آن مقابله کنند .قبل از
جنگ داخلی در آمریکا (-۱۸۶۱
 )۱۸۶۴و کشــمکش میــان
ایالتهای شــمال و جنــوب ،به
گروههای شــبه نظامی ()Militia
اجازه داده شد که در صورت نقض
مقابله
آزادی توسطدولت فدرال به ٔ
مســلحانه برخیزند .بعد از جنگ
داخلی و با تشکیل «انجمن ملی
صاحبان اسلحه» (National Rifle
 )Association=NRAاز همیــن
قانون برای نگهداری اسلحه توسط
هــر فرد در جهــت حفظ امنیت
شخصی استفاده شد.
جامعــه امروز آمریــکا برای
در
ٔ
ممانعت از اســتبداد دولتی آرای
مردم و نقش تشــکلهای مدنی
تعیین کننده اســت ،نه داشتن
اسلحه .دفاع از خود در برابر تجاوز
دیگــران نیز تنها در گذشــته با

>> ادامه از صفحه12 :

داشتن اسلحهای کوچک توجیه
میشد .کدام عقل سلیم میپذیرد
شخصی مانند استیون پادوک ۵۲
اسلحه ریز و درشت جنگی،
قبضه
ٔ
 ۱۶۰۰روند فشــنگ ،و  ۵۰پوند
مواد انفجاری را برای حفظ امنیت
شــخصی و مقابله بــا متجاوزان
خریداری کرده باشد؟
هیچگونــه وجه اشــتراکی میان
این پدیــده و متمــم دوم قانون
اساســی آمریکا وجود نــدارد .اما
سیاســتمداران محافظــه کار و
تولیدکنندگان اسلحه ،به استناد
همین متمم ،حاضر نیستند قانون
کنونی اصالح بشود تا اینگونه مورد
سوء استفاده قرار نگیرد و کسی با
قانونــی محافظت از خود
توجیه
ِ
در برابر متجاوزین دهها بیگناه را
در اماکن عمومی ،مانند مدرسه،
دانشگاه ،کلیسا ،فروشگاه ،فرودگاه
و برنامههایی مانند کنســرت به
رگبار مسلسل نبندد.
از ســوی دیگر ،تــرس از ناامنی
سبب میشود که تصور عمومیدر
جامعه این باشد که فرد بزهکار باید
هرچه بیشــتر مجازات شود و در
زندان بماند.در مقایسه میان فراهم
آوردن شرایط بازسازی شخصیتی
افراد بزهکار ،و ایجاد موقعیتهای
ادامه تحصیل،
پیشگیرانه ،مانند ٔ
آموزشهای حرفهای ،و در نهایت
فراهم آوردن شرایط کار ،نگهداری
بزهکاران در زندانهای دراز مدت،
نتیحه مثبت برســد،
بی آنکه به
ٔ
هزینه بیشــتری به دوش جامعه
ٔ

میگذارد.
جنــایت درالس وگاس
تروریسم نبود

جنایت استیون پادوک را نمیتوان
در قالــب تروریســم توضیح داد.
تروریسم هدف و خواست مشخصی
دارد ،که برای کســب آن از ابزار
ترور ،یعنی کشتار ،به قصد ایجاد
رعب و وحشت استفاده میکند.
فرد تروریســت وابستگی گروهی
دارد ،و معموالً برای توجیه عمل
کارانه خود از یک ایدئولوژی
جنایت ٔ
بهره میگیرد.
در واقع ،ایدئولــوژی نهتنها برای
توجیه جنایت ،که بــرای همراه
کــردن و بســیج هممســلکان
تروریست نیز استفاده میشود .به
عبارت دیگر ،ایدئولوژی هم پیوند
و همبســتگی گروهــی بهوجود
میآورد و هم عمل ترور را توجیه
میکند .برای نمونه کشــتن افراد
بیگناه بــرای حفظ مقدســات
دینی که معموالً توسط گروههای
بنیادگــرای دینی انجام میگیرد،
ترور اســت .اما جنایت فردی این
ویژگیها را ندارد.
جنایــت بیهــدف ،یا بــا هدف
نامشــخص اســتیون پادوک را
نمیتوان تروریستی نامید ،هرچند
جنایت او با عملیات تروریستی در
آمریکا ،ریشههای مشترکی دارد.
هر دو را میتــوان در یک عامل،
یعنی آزادی حمل اسلحهدر آمریکا
مشترک دانست .مقابله با جنایات
فردی دشوارتر از مقابله با عملیات

گروههای تروریستی است .زیرا به
دلیل ناروشن بودن انگیزٔه جنایت
و نبود وابستگی گروهی و غیبت
ایدئولوژی ،نمیتوان ر ّد پای آن را
گرفت؛ چرا کــه ر ّد پایی ندارد؛ از
یک فرد شروع و در خود او خاتمه
مییابد .تنهــا راه مقابله با چنین
جنایاتی مسدود کردن دسترسی
افراد بــه ابزار کشــتار جمعی ،و
سالم سازی جامعه است .کنترل
آزادی حمل اسلحه به تنهای کافی
نیست.
جامعه آمریکا
ویژگیهای متفاوت
ٔ
تا مــردم آمریکا قانع نشــوند که
امنیت آنها نــه از راه نگهداری و
حمل اسلحه ،بلکه با ایجاد روابط
انســانی ،همنوع دوستی ،کاهش
رابطه پول و سیاســت ،کاستن از
ٔ
رقابتهای ناســالم ،و همچنین
تالش فرهنگی و مدنی برای پایین
آوردن میزان خشــونت درجامعه،
از جمله خشــونتورزی پلیس و
خشــونتهای خانوادگی ،ممکن
میشــود؛ تولید کنندگان اسلحه
و متحدان سیاســی آنها دامنه
ترس را گسترش داده ،مردم را به
سمت خرید اسلحه سوق میدهند
و حمایت از سیاســتمداران را به
تضمین حمایت آنهــا از آزادی
حمل اسلحه مشروط میکنند.
در جامعۀ آمریکا تعداد سالحهایی
که دراختیار افراد بالغ قرار دارد از
جمعیت این افراد در کشور بیشتر
اســت .مطابق آمار ،مردم آمریکا
 ۲۷۰میلیون اســلحه دراختیار
دارند.
این واقعیت فضای اضطرابانگیزی
ایجاد میکند که در آن ،انگار ،همه

نسبت به هم مشکوکاند و همه
باید مراقب یکدیگر باشند که مبادا
به حریم آنها تجاوز شود.
چون دیگران مســلحاند آنها نیز
باید سالح داشته باشند .در چنین
فضای پُر اضطرابی حتی پلیس گاه
از ترس جانشدر موارد غیرضروری
نیز شــلیک میکند و یا به دلیل
عصبانیت ،با صحنهســازی برای
نشــان دادن در خطر بودن جان
خود ،به قربانی شلیک میکند.
در ایــن جامعه ســاالنه بیش از
اسلحه گرم کشته
 ۳۳،۸۸۰نفر با
ٔ
میشوند.
ازاین تعــداد  ۶۲درصــد ،یعنی
نزدیک به  ۲۲هزار نفر ،با اســلحه
خودکشیمیکنند.
حدود  ۱۰۰۰نفر بهطور تصادفی با
اسلحه کشته میشوند.
به ازای هر یک نفر که با اســلحه
کشــته میشــود دو نفر زخمی
میشوند.
میزان قربانیان اسلحهدر آمریکا ۲۵
پیشرفتهدیگر است.
برابر جوامع
ٔ
مردان سیاه پوست  ۱۴برابر بیشتر
از مردان ســفید پوســت قربانی
اسلحهمیشوند]۲[.
در جامعــهای که مــردم خود در
ایجاد امنیت عمومــی نقش ایفا
نمیکنند ،نمیتوان انتظار داشت
بهسادگی امنیت همگانی بهوجود
آیــد .برخــاف تصــور برخی از
پیشرفته
کارشناسان ،تنها با ابزار
ٔ
تکنولوژیــک نمیتــوان امنیت
اجتماعی فراهم آورد.
بخشی از مســئولیت شهروندی
تبلیغ ،ترویج و راه اندازی کمپین
حفظ امنیت جامعه با خارج کردن

اسلحه از دست مردم عادی است.
نگهداشــتن اســلحه در خانه به
امنیت کودکان و زنان بیشتر زیان
میرساند.
روزانه  ۷کودک با اســلحه کشته
میشوند.
در ماه  ۵۰زن توسط نزدیکانشان
با اسلحه کشــته میشوند .کسی
که اســلحه نداشته باشــد ،اگر با
فرد دیگری اختالف و یا درگیری
فیزیکــی پیدا کند ،نــه میتواند
بکشد و نه کشته میشود .کسی
که قصد خودکشی دارد ،اگر اسلحه
نداشته باشد شانس خودکشیاش
به مراتب پایین میآید .کما اینکه
آمار موجود نشان میدهد که بیش
از  ۶۰درصد خود کشیها با اسلحه
رخ میدهد.
با این وجــود ،افــزون بر توجیه
قانونی ،نهادهای سیاسی قدرتمند
محافظهکار و در بخش اقتصادی
تولید کنندگان اسلحه پشتیبان
خرید و فروش آن هستند و با سوء
آزادی نگهداری
تفســیر از قانون ِ
اســلحه و همزمان ایجاد احساس
ناامنی مفرط میان شهروندان ،در
عمل هم به آزادی و هم به امنیت
جامعه زیان میرسانند.
انجمن ملی صاحبان اســلحه در
آمریکا بیش از  ۴میلیون عضودارد.
در انتخابــات ســال  ۲۰۱۶این
انجمن  ۲۰میلیون دالر به کمپین
انتخاباتی نامزدهای مدافع آزادی
اسلحه کمک کردند .این واقعیت
رابطه تولید کنندگان و دارندگان
اسلحه و سیاست را نشان میدهد.
{>> ادامه در صفحه}30 :
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استراتژی آمریکا نسبت به ایران چیست؟
محمودسریعالقلم دو گروه البی در آمریکا نسبت به از طرفــی دیگر ،ثبات سیاســت
آمریکا ،کشور گروههای البی است .ایران ،ذهنیت میسازند:
خارجی جمهوری اســامی طی
نه تنها در سیاســت
 )۱تشــکیالت نظامی چند دهه گذشته ،زمینهساز ثبات
خارجــی بلکه تقریباً
که در تقابــل با ایران راهبردهــای دو قطب قدرتمند و
در تمامی موضوعات
در ســطح منطقــه مؤثر البی آمریکا نســبت به ایران
خاورمیانه هستند و
میتوان از طریق البی
بوده است .به نظر میرسد این دو
بر تصمیمسازیها و
 )۲تشــکیالت حامی البی ،این اســتراتژی را نسبت به
سیاستگذاریها در
اسراییل که عملکرد ایران طراحی کردهاند:
آمریکا اثــرات جدی
ایــران را در مقابله با فشــار تدریجی و دائمــی ،تداوم
گذاشت.
منافع و امنیت اسراییل تحریمها ،محدود کــردن منابع
در شــهر واشنگتن،
مالی ،ممانعــت از انتقال
یدانند.
م
خیابانی است به نام  K Streetکه دایره توافق ،تفاهم و اجماع آمریکا ،دانش ،ایجــاد نگرانی در
میان بنگاهها و بانکهای
مرکز مؤسسات حرفهایدر صنعت این دو گــروه قدرتمند به کشور
البی است.
ف نظر گروههای اروپایی و ژاپنی ،جلوگیری
مراتب بیشتر از اختال 
ً
از سرمایهگذاری خارجی
عربستان رســما اعالم کرده که آنهاست.
البی
و در حاشــیه سیاســی
در ســال  ۱۵۰ ،۲۰۱۶میلیــون طی چند ســال اخیر نیز،
دالر صرف البی در دســتگاههای عربستان سعودی ،ضلــع است .گذاشتن ایران.
خالصهتر :حفظ ایران در
حکومتی و همچنین جامعه آمریکا ســوم ایــن البــی درون
کرده است.
حد بقا و ممانعت از رشد
حاکمیت آمریکا شده است.
هــر گروهی که
تشــکل قویتر ،هر سه ضلع مثلث ،از یک استراتژی و توسعه و پیشرفت آن.
ِ
پول بیشتر و روانشناسی مؤثرتر کانونیتبعیتمیکنند:
جالب توجه این است که در یک
داشته باشد ،ظرفیت اثرگذاری بر تفکیک ایران از جمهوری اسالمی موضوع با اهمیت ،دو کانون البی
سیاستگذاریها را پیدا میکند.
آمریکا با هم توافق ندارند:
ایران.
با توجه بــه اینکه ایران کشــور آنها تبلیــغ میکنند کــه ایران بخشهــای سیاســی ،امنیتی و
فرصتهــا ،زیباییهــا ،طعمها و کشوری اســت کهن ،با تاریخی نظامــی آمریکا ،تکه تکه شــدن
توانمندیها اســت ،چرا در این پرافتخار ،صاحب ســبک هنر و خاورمیانــه را بــه نفــع منافع
حد ،ذهنیت نسبت به ایران منفی ادبیــات و دارای منابــع طبیعی ژئوپلیتیک آمریــکا نمیدانند و
ّ
ً
اســت؟ تقریبا هر خارجی که به و انســانی غنی .از این ایران باید معتقدند کــه این جداییطلبیها
ایران سفر میکند بالفاصله متوجه حمایت کرد و با آن ارتباط داشت)Balkanization( .در نهایت به نفع
میان ذهنیت قبل از سفر و واقعیت به زعم آنها ،جمهوری اســامی روسیه ،تروریستها و در آیندهای
بعد از سفر میشود.
ایــران ،مزاحم و در تضاد با منافع دور به نفع چین اســت .تکه تکه
اصلــی روانشناســانه در روابط آمریکا ،اســراییل و عربستان در شدن خاورمیانه ،سطح اثرگذاری
آمریــکا در منطقــه را میکاهد
بینالملل وجود دارد که این شکاف منطقه خاورمیانه است.
را توضیح میدهد:
با شدت بیشــتری از اواسط دهه و هزینههــای حضــور را افزایش
در صحنــه جهانــی ،ذهنیت به  ،۱۳۸۰اســتراتژی بــر این مبنا میدهد.
مراتب مهمتر از واقعیت است.
استوار بوده که جمهوری اسالمی از اینرو ،از منظر منافع ژئوپلیتیک
ذهنیت نســبت به ایران و ایرانی ایران را باید به صورت دائمی ،زیر و اقتصادی آمریکا ،حفظ تمامیت
کجا پردازش میشــود و شــکل فشار اقتصادی و سیاسی قرار داد .ارضی ایران به نفع آمریکا تفسیر
میگیرد؟
در حدود ســال  ۱۳۸۲و در دوره میشــود .این در حالی است که
در مسکو؟
اصالحــات ،آمریکا و اســراییل با اکثریتقاطعکشورهایخاورمیانه،
در شانگهای و بی جینگ؟
متونی که منتشــر کردند مطرح اگر بتوانند علیــه تمامیت ارضی
یا در ریاض؟
نمودنــد که نهاد ایران تالش میکنند.
این
هدف
هیچکدام.
دولــت در نظام بعــد دوم و عملیاتی اســتراتژی
شــاید  ۹۰درصد ذهنیت است
ِ
ایران جمهوری اسالمی نســبت به ایران ،براســاس اصل
نسبت به ایران ،در آمریکا
ایران صرفاً اُپراتور سیاسی فرسایشی بنا نهاده شده
موجود
و در ساخت قدرت آمریکا
است و قرائتهای است.
ولی
مباند؛
شکل میگیرد.
فرحبخــش و با یک مقایسه میتوانیم به کاربرد
مباند.
فقیر
ما ایرانیهــا انتظار داریم
دلنشــین آن از این اصل پی ببریم.
دیگران نسبت به ما منصف
روابــط خارجی ،هم اکنون  ۲۶ســال است که از
باشــند و یا اخالقی رفتار کنند .ارتبــاط چندانی بــا واقعیتهای مذاکرات اســلو پیرامــون حل و
این انتظارات بــا واقعیات جهانی سیاســی و اقتصادی ایران ندارد .فصــل اختالفات میان اســراییل
که مبتنی بر منافع است ،سازگار از دید آنها کــه در مراکز متعدد و فلســطینیها میگذرد .بحث،
نیست.
توگــو ،مالقــات ،رفتوآمد،
تحقیقاتــی بحــث و تفســیر و گف 
قوه مقننه آمریکا که نسبت به ایران پخش میشود ،انتخابات ریاست مصاحبه همراه با امید و نا امیدی
قوانین متعددی را تصویب کرده جمهوری در ایران جهت تحکیم و عکسهایدستهجمعی همچنان
است ،ســازنده ذهنیت در مورد وضع موجود میباشد و برای تغییر ادامــه دارد .نتیجــه ملموســی
ایران نیست ،بلکه مصرفکننده آن و یا اصــاح سیاســتگذاریها،
{>> ادامه در صفحه}29 :
است.
طراحی نشده است.

سپاسـگزاری
بدینوسیله از دوستان وآشنایان محترمی كه
با تلفن  ،ایمیل ،ارسال گل
و حضور در مراسم یادبودی
كه بمناسبت درگذشت
مادر و مادر بزرگ عزیزمان

خامن فاطمه رضایی (حجازی)
با ما همدردی كردند،
از صمیم قلب تشكر می كنیم.

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

همــدردی

دوست عزیز و دیرین
سرکار خامن شهرزاد صداقت زاده
خانواده های محترم سوگوار
شنیدار خبر غم انگیز درگذشت برادر جوان و دلبندتان،
در ایران بسیار دشوار و گران بود.
در این غم بزرگ ما نیز خود را صمیمانه شریک می دانیم.
برایتان روزهای روشن و آرامش آرزو می کنیم.

زهره منافیان ،محمد رحیمیان
مهشید بازجو ،خانواده نیکی راد

هم بدســت نیامده و بــا ائتالف
غیرمستقیم ( )de factoاسراییل
با کشــورهای عربی خلیج فارس،
موضوع فلسطین ،شفافیت گذشته
خود را ندارد.
اگر از این زاویه به استراتژی آمریکا
نســبت به ایران نظــر بیافکنیم،
کار فرسایشــی سیاسی به مراتب

کارآمدتر از کار نظامی است.
تشابه قابل مطالعهای میان موضوع
هستهای ایران و موضوع فلسطین
وجود دارد:
مذاکرات طوالنی ،بازیگران نابرابر،
یک طرف عجلــه بر تفاهم دارد و
دیگری اصرار بــر درازا انجامیدن
اختالف (.)Protraction

استراتژیســت چین باستانSun ،
 Tzuدر کتــاب ماندنی خود The
 Art of Warfareبه دو نکته مهم
اشاره میکند:
یکی استفاده از اشتباهات دشمن
برای شکست او و
{>> ادامه در صفحه}31 :
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فکرکردن :شاخص انسان بودن
کورش عرفانی

مشغول نیستیم ،چون امر جدیدی را
که پیش از این نمیدانسته ایم کشف
نکرده ایم؛ مطلب تازه ای فرا نگرفته
ایم .پس ،از کارکرد تفکرورز مغز خود
استفاده نکرده ایم .این که ما هر روز از
خواب بیدار شده و یک سری کارهای
مشخص و تکراری و از پیش جا افتاده
را تکرار کنیم ،از ما یک انسان اندیشه
ورز نمی سازد .حتی آن معلم یا استاد

با فکر کردن بود که حیوان به انسان
تبدیل شد ،پس اگر انسان فکر نکند،
او را با حیوان تفاوتی نیست .این گزاره
ی ســاده درابتدا بدیهی به نظر می
آید ،اما فهم این امر به ظاهر آســان،
آن چنان هم سهل نیست .فیلسوفانی
چند به درســتی بر این باور بوده اند
که اندیشیدن سخت ترین کاریست
که انسان با آن روبروست .شاید
بپرســیم چرا؟ دلیل آن ســاده تفکر عبارت است از درک داده ها
بر اساس فرایندی حتلیلی
است :وظیفه ی بسیاری از اعضاء
بدن به طور طبیعی و از بدو تولد که اجازه بیرون کشیدن نکات تازه
در آن ها قرار داده شــده است.
و نگهداری آن را می دهد.
معــده و روده و قلب می دانند
که باید چه کنند .برخی دیگر از
اعضاء ماننددست و پا ،بهدلیل کارکرد دانشگاهی که درس هایی تکراری را
خویش به سرعت به سوی فعال شدن تکرار می کند ،به تفکر مشغول نیست.
می روند .مغز اما این گونه نیست .به در مقابل ،این که فرصتی را در زندگی
جز کارکردهای فیزیولوژیک بدن هیچ به فراگرفتن آن چه نمی دانسته ایم
داده ی دیگری نیست که در مغز ،از اختصاصدهیم شباهت به تفکردارد.
پیش ،ذخیره شــده و با نوزاد به دنیا پس ،اگر انسان ها به روزمرگی و تکرار
کلیشــه ها و عادت های زندگی خو
بیاید .ما همه چیز را باید بیاموزیم.
آموختن نام دیگری اســت برای فکر بگیرند و کنجکاوی و مطالعه و پرسش
کردن و منظــور از فکر کردن نیز به و کنکاش را فراموش کنند ،در واقع از
طور دقیق همان یادگیری اســت .از به کار بردن مغز خویش غافل شــده
مغز باید کار کشید تا به عضو تفکرورز اند ،از به کار بردن کارکرد اصلی مغز
تبدیل شود ،در غیر این صورت ،فقط خویش که اندیشه کردن است.
به بدیهیات غریزی می پردازد و هیچ
گونه دستآوردی در ورای آن چه مغز دنیای شلوغ و تفکر
یک فیل یــا یوزپلنگ می کند برای دنیای پرهیاهو و پر از اطالعات امروز
این توهم را برای بســیاری دامن می
انسان به همراه ندارد.
از همین روی اندیشیدن برای موجود زند کــه از مغز خود اســتفاده می
بشری ،کاریســت ضروری تا انسان کنند .حال آن که با دقتی از نزدیک
شود و امریست الزم ،تا انسان بماند .در می یابیم چنین نیســت .در واقع
به محض توقف اندیشــه ورزی ،ما از آن چه که روی می دهد بخشــی از
مقام انسانی خویش به مقام خرگوش روند طبیعی حضور یک فرد در میان
و خرس و خــروس نزول می کنیم .حجم عظیمی از اطالعات است .مانند
دیــواره ی تمایز انســان و حیوان ،ماشین چاپگری که اطالعات فراوانی
را برای چاپ به آن می فرســتند و او
اندیشه است.
آن را بر اساس کارکرد مکانیکی خود
چــاپ می کند ،اما درکــی از محتوا
اندیشه ورزی
اندیشه ورزی یک تمرین مستمر است ندارد .ما نیز اگر انبوه مطالبی را که به
کــه در طی آن یاد مــی گیریم .اگر وسیله رسانه های نوین و سنتی می
تمرین متوقف شود ،یادگیری ایست شنویم و می بینیم ،تجزیه و تحلیل
می کند و وقتی یادگیری نباشــد ما نکنیــم ،از آن درک خاصی نخواهیم
با ســایر جانوران که توان یادگیری داشت .اطالعات می آید و ساعتی بعد
ندارند -،یا بسیار محدود ،-یکسان می یا چند روز دیرتر به فراموشی سپرده
شویم .پرســش مهمی که اما مطرح می شود.
می شود این است که اندیشه ورزی مقوله ی تفکر امادر ورای این پردازش
مکانیکیداده هاست.
چیست؟ چگونه کاری است؟
از کجا بدانیم کــه مغزمان به تفکر تفکر عبارت است از درک داده ها بر
مشــغول اســت یا مشــغول انجام اســاس یک فرایند تحلیلی که اجازه
بیرون کشــیدن نکات تازه و حفظ و
بدیهیات کارکردی خود است؟
در پاسخ به این سوال باید بدانیم که نگهداری آن را می دهد.
اندیشــه ورزی به استفاده ی از مغز در مقولــه ی تفکر مــا داده ها را از
برای رســیدن به آن چه نمی دانیم شــکل خام به پختگی می کشــیم.
برای ایــن منظور تالش
گفته می شود .به عبارت دیگر ،وقتی
می کنیم روابط علت
آن چه را که می دانیم به کار
و معلولی میان پدیده
می بندیم و تکرار
ها را دریابیم و به وجوه
مــی کنیم،
مختلــف و مرتبط آنها
به فکر
بپردازیم.
کردن
تفکر ،برخــاف مصرف
داده ها که یک امر منفعل
اســت ،یک فعالیت پویا و
ارادی است .نیاز به استفاده
بردن از توانایی های ذهنی
را دارد برای دیدن آن چه
در فحوای یک مطلب در
ظاهر ناپیداست .تفکر خالق
و ســازنده است و به ایده ای در
ذهن متفکر تولد می بخشد که تا قبل
از آن - ،دست کم به این شکل خود،-
ناموجود بوده است .این آن کاریست
کــه مغز را از یک دســتگاه پردازش
مادی به یک منبع تولید فکر تبدیل

می سازد .و این همان تفکر است که
از ما انسان می آفریند.

توان اندیشه ورزی مغز
بســیاری تصور می کنند که با کار
کشیدن از ذهن خویش ،به مثابه سایر
عضالت بدن ،مغز خســته و فرسوده
می شود .این تصور به کلی باطل است.
مغز ،بر عکس ،با کار کشیدن بیشتر،
ســرحال تر و قویتر می شود .به
عبارت دیگر ،هر چه بیشتر از مغز
کار بکشید ،به عضوی تواناتر تبدیل
می شود .مغزی که کار می کند،
مغزی که فکر می کند ،فرسودگی
نمی شناسد .ممکن است عوارض
فیزیکی کهن سالی ساختار مادی
مغز را قدری تحت فشــار قرار دهد،
اما ظرفیت و توانایی مغز برای درک
و فهم و خلق و کشــف تا موقعی که
فرد زنده است به اندازه ی کافی قوی
و قدرتمند باقی می ماند .آن چه مغز
را ضعیف می کند کار کشیدن از آن
نیست ،کار نکشیدن از آن است.
در ســایه ی تفکر ،ذهن ما به توانایی
درک ســریع و دقیق پدیده ها نائل
مــی آید و در ســایه ی این توانایی،
جهان و رازهای آن ،به جای وحشت
و اضطراب ،برای ما دستمایه ی امید
و دگرگونــی می شــود .ذهن خالق
هرگز اسیر ناامیدی و ترس و نگرانی
نمی شود ،زیرا که می داند با سپردن
هر موضوعی به دســتگاه تحلیل گر
خویش به فهــم رمز و رازهای پدیده
دست یافته و مشکالت را یکی بعد از
دیگر حل و فصل می کند.
انسان اندیشه ورز ،بزرگ اندیش است؛
افق های فکری او به دور دست های
ظرفیت ها و توانایی های انســان و
طبیعت می رود و راه های تازه ای را
برای حل معضالت جستجو می کند.
او در محدوده های تنگ یک زندگی
عادی گیر نمی کند و پیوسته عرصه
های نویی را درنوردیده و به کشف و
درک گســترده تر و عمیق تر جهان
دست پیدا می کند .انسان تفکر ورز،
بی نهایت هســتی را می فهمد و به
همین دلیــل ،در نهایت های کاذب
ساخته ی دست بشر اسیر نمی شود.
او هــر بار ،به واســطه ی قدرت فکر
کردن به جلوتر می رود و در این مسیر
متوقف نمی شود.

نتیجهگیری

انســان حیوان متفکر اســت .بدون
تفکر انســان حیوانی بیش نیســت.
ضعف اندیشه ورزی در هر کس او را
از شــکوفایی انسانی خویش دور می
سازد .تقویت فکر یکی از وظایف انسان
است .در این مسیر ،مطالعه و کنکاش
و پرسشگری راهکارهایی هستند که
هیچ یک از ما نبایــد از یاد بریم .به
پاســخ های موجود قانع نشدن و به
دنبال پاسخ های حاصل جستجوگری
خویش رفتن ،این است تمرین واقعی
تفکرورزی .تقویت امر کتاب خوانی،
بحث و گفتگوهای پرمحتوا را سازمان
دادن و نیز تولید نوشتاری یا گفتاری
از جمله فعالیت هایی اســت که هر
فرد عادی را به یک انسان اندیشه ورز
تبدیل می سازد .تفکر کنیم تا انسان
بمانیم.
__________________
کــــورش عرفانــی :دکتــر جامعه
شناسی؛ عضو حزب ایران آباد
برنامه هــای تلویزیونی در تلویزیون
دیدگاه
www.didgah.tv
korosherfani@yahoo.com
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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

با مدیریت :مریم هدایتی
«من می ُ
کشم پس هستم»...

دو دقیقه فاصله تا متروی کادیالک
www.dermaelegant.ca

Tel.: 438-932-6709

>> ادامه از صفحه28 :

نیســتند که حــس بهاصطالح
ســهمخواهی و یا عدالتطلبی،
کشتـــار الس وگاس به
شکسته شدن چندین کلیشه
آنها را بــه راه مقابله با صاحبان
کمک میکند:
ثروت بکشــاند .اســتیون پادوک
حداقــل دو میلیــون دالر ثروت
•
ً
 .۱تروریســتها لزوما مســلمان داشت و روزانه  ۲۰هزار تا  ۳۰هزار
دالر قمار میکرد.
نیستن .د
موارد بســیاری در آمریکا نشان •
میدهــد که عامل تــرور مذهب  -۴تروریستها لزوماً افراد خارجی
نیســت .انگیزٔه اســتیون پادوک یا مهاجر نیستند.
هرچه بوده باشــد ،استرویوتایپ •
آزادانه اسلحه لزوماً
جریانات دســت راستی آمریکا را  -۵دلیل حمل ٔ
که عادت کردهاند تروریسم را در دفاع از خود نیست .اکثر ترورها در
پیوند با مسلمانها بدانند از بین مکانهای بیخطر معمولی انجام
میبــرد .البته این نخســتین بار میگیرد و به کشتار افراد بیگناه
فاجعه تروریستی توسط میانجامد.
نیست که
ٔ
افرادی انجام میگیرد که ارتباطی سیاست مسدود کردن امکان ورود
مســلمانها به آمریکا سیاستی
با مسلمانها ندارد.
تبلیغاتی ،سیاســی و عوامفریبانه
•
 -۲تروریستها لزوماً افراد جوانی است؛ بحثی که دونالد ترامپ در
که از روی احساســات دست به دورٔه کمپیــن انتخاباتیاش ب ه راه
انداخت و بسیاری از رأیدهندگان
جنایتبزنندنیستند.
متعصب را به گمراهی کشــاند تا
•
 -۳تروریســتها لزوماً افراد فقیر آرایشــان را جلب کنــد .و اکنون

بعد از انتخابات میخواهد نشــان
دهد که جلوی ورود تروریستهای
مسلمان را گرفته است .اما آشکار
است که سیاست او جلوی ورود
افــرادی که قصد دیــدار اعضای
خانوادهشان را در آمریکا دارند ،یا
مسافران گردشگر و یادانشجویان
را گرفته است.
استیون پادوک نه مسلمان بود ،نه
شهروند خارجی.
زمینهاجتماعیتروریسم
همچنین ٔ
در آمریکا با تروریسم در خاورمیانه
که با فقر ،دیکتاتوری ،مناســبات
قبیلهای ،تفاوت قومی و فرهنگی،
مقابله با تجاوز خارجی ،دوگانگی
هویت دینی ،تقابل شیؤه زندگی
سنتی و مدرن و رشد بنیادگرایی
همراه اســت ،یکسان نیست .چه
بسا این دو نوع تروریسم در تقابل
با یکدیگر نیز عمل میکنند.

 ۱۰اکتبر ۲۰۱۷

[1] Mass society
[2] https://everytownresearch.
org/gun-violence-by-the-numbers/#America

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6
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Tel.: 514-481-0671
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مهوش ثابت از رهبران جامعه بهایی ایران
برندۀجــــــایزه«نویسندهدلیر»
انجمن جهانی قلم شد
جامعه جهانی بهاییاندر مورد
بازداشت رهبران این جامعه
در ایران گفتــه بود «تمامی
این هفت نفــر برای هفتهها
در سلول انفرادی محبوس ،از
تماس با دنیای بیرون محروم
بودند و رفتارهای ســخت و
طاقتفرسا و فشارهای روانی
و جسمانی بسیاری را متحمل
شدند».
دادســرای تهــران در
کیفرخواســت خــود ایــن
هفــت تن را به «جاسوســی
برای اســرائيل»« ،توهين به
مقدســات» و «تبليــغ عليه
نظــام» متهم کرده بــود .اما
سخنگوی جامعه بهاییان گفته
بود«تنهاجرمبازداشتشدگان
اعتقاد بهدین بهاییست».
پیــش از ایــن کســانی
ماننــد مــارگارت اتــوود،
احمدالرشــید چاودری ،ناشر
بنگالدشــی ،حنیف قریشی،
نمایشــنامهنویس بریتانیایی
پاکستانیتبار ،مازن درویش،
روزنامهنــگار ســوری ،رائف
بدوی ،نویســنده و کنشــگر
عربستان ســعودی ،از جمله
کسانی بودند که برنده «جایزه
جهانی پینتر به نویسندهدلیر»
و «جایزه پینتر» انجمن جهانی
قلم شدهاند.

درجــه دو تلقی نمیکننــد ،و از
تالش در راستای حفظ استقالل
و تمامیــت ارضی ایــران کوتاه
نمیآيند؛ منظور اینکه تاثیر سو ِء
و منفی عوامل خارجی ،همیشــه
بــه اعتبار اوضــاع داخلی ممکن
میشــود ،اوضاع داخلی را اصالح
کنید تا از تاثیــر منفی تحوالت
خارجیدرامان باشیم!
•
 -۳هر جور موضعگیری در ارتباط
/۱۹مهــر -مهــوش ثابت ،از این جایزههای مشــترک در
با تغییر و تحوالت اقلیم کردستان
رهبران جامعــه بهایی ایران ،سال جاریست.
محمد ارسی با تجزیهطلبی و تاثیرات منفی و عراق ،هر نوع موافقت یا مخالفتی
شاعر و آموزگار ،که به تازگی شــاعر ایرلندی در مراسم روز
احتمالی آن همهپرسی مقابله کرد با حرکت استقاللطلبانهی اکراد
•
پس از  ۱۰ســال از زندان آزاد سهشــنبه گفت «فروتنانه»
 -۱در شــرائط و اوضاع و احوالی نه بــا امنیتیتر و نظامیتر کردن عراقــی ،ضروری ســت که با کار
شــده ،برنده جایزه ســالیانه جایزه پینتر را با مهوش ثابت
که در پی «همهپرسی» در منطقه وضع منطقه ،نه با جلب و سرکوب توضیحی در میان مردم کردستان
«نویســنده دلیر» از ســوی مشترک شــده و افزود خانم
پیش آمده ،برای ما ایرانیها شاید انبوه مردمی که در سنندج جشن ایــران صورت بگیــرد و در غیاب
انجمن جهانی قلم« ،پـِن»،در ثابت «قلبا شاعری غناییست
مفیدتر و عاقالنهتر این باشــد که پیروزیدررفراندوم راگرفته بودند ...مردم ُکرد تصمیمی اتخاذ نشود؛
که زیبایی جهان را میسراید».
بریتانیاشد.
بهجای محکوم کردن همهپرسی ،از یاد نبریم که با فروپاشی شوروی در معنا با مشــورت و اتفاقنظر با
روز سهشــنبه  ۱۸مهــر ماه ،آقــای النگلی گفته اســت
و برخوردهای تهی کلیشــهای و و پیدایش جمهــوری آذربایجان سران ایلی و دینی با گفتوگوی
مایکل النگلی ،شاعر ایرلندی «رویاپردازی او حماسیست.
شعاری ،بکوشیم تا مسئلهی اقلیم و ترکمنســتان ،باوجود آن همه صمیمانه با سرآمدان فرهنگی و
در مراسم اهدای جایزه موسوم اشــعارش قصد پرواز دارند».
کردستان عراق را دقیقتر و هرچه تحریــکات تجزیهطلبانــهای که دانشــگاهی یا اداری و اقتصادی
به «جایزه جهانــی پینتر به او در عیــن حال گفته زندانی
بهتر بفهمیم ،و مواظب و بههوش صورت وقوع یافت ،و حمایت تمام -باید باشد تا سیاستی جدا از مردم
نویســنده دلیر» که در کنار شدن مهوش ثابت «معصیت
قدی که از گروههای پانترکیست منطقه شــکل نگیــرد و در این
باشیم که مشــکالت به مصیبت ّ
«جایزه پینتر» از سال  ۲۰۰۹علیه نور بود».
ازحد و و تجزیهطلب در آذربایجان ایران شرائط حساس منطقهای ،به شور و
مبدل نگردند ،و مســائل ّ
ّ
به اینسو داده میشود ،خانم خانم ثابتدر اسفند ماه ۱۳۸۶
اندازهی حقیقی خود خارج نشوند! شد ،چرا آذربایجان تکان نخورد؟ عواطف و فکر و رأی آنها بیاعتنايی
ثابت را دیگر برنده سال  ۲۰۱۷در مشــهد بازداشــت شده و
چــرا تیر تجزیهطلبــی به هدف نگردد ،که نتایج مترتّب بر این نوع
•
یکــی از هفت تنــی بود که
اعالم کرد.
تصمیمگیریهای جــدا از مردم،
 -۲نگرانــی نیروهــای ملــی و نرسید و فروافتاد؟
مراسم انجمن جهانی قلم در جامعه بهاییان ایران ،موسوم
میهندوســتان ایرانی از تاثیرات چــرا زنجانی و تبزیزی یا اردبیلی بارها امتحان شده ست!
«کتابخانه بریتانیا» در لندن و به «یــاران» را اداره میکرد .او
احتمالی استقالل اربیل ،برتمامیت و ارومــی و خویی ،خود به مقابله •
از سوی انجمن جهانی قلم در در زمان بازداشــت  ۵۴سال
ارضی ایران ،نگرانی درست و قابل بــا آشــوبگران و تجزیهطلبان  -۴مســائل اقلیم کردستان عراق
بریتانیا ،برپا شده بود .مایکل داشت و پیشتر آموزگار و مدیر
فهمی ست ولی این دلنگرانی با برخاســتند و تالشهــای با مسائل کردستان ایران و ترکیه
النگلی خود از دیگر برندگان مدرسه بود.
ستیزانه آنها را بیاثر کردند؟ حتــی ســوریه از اســاس و پایه
خصومتودشمنیعلیههمهپرسی ایران
ٔ
برای استقالل «اقلیم کردستان» و برای اینکه اکثریت قریب به اتفاق متفاوت است؛ بعد از جنگ جهانی
یا فحاشی علیه رهبران آن ،رفع و آذربایجانیها در هر کجای ایران اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی
برطرف نمیشود؛ بل با فقرزدائی باشــند ،خــود را صاحبخانه در ایــن «منطقــه» را علیرغم میل
و محرومیتزدائــی ،و با رفع انواع ایرانزمین میشناسند ،و بهرغم کردها بهزور به اعراب میان رودان -
تبعیضات تاســفآور موجود در انبوه مشــکالتی که درآن دیار به بینالنهرین  -تقدیم کرده و کشور
سلطهی عرب بر ُکرد و ترکمن و سرکوبگر تنها گذاشت .کردها هم در ارتباط با مســائل منطقهای به
کردستان ایران است که میتوان چشــم میخورد ،خود را شهروند عربی عراق را بر اســاس
به اجبار در طلب یــاری روی به معیــاری برای قضــاوت و داوری
آسوری شکل دادند!
کردها از همان اوائل دههی سوم آمریکا و انگلیس و اسرائیل و ایران قطعی تبدیل گشته؛ میگویند:
سلطه حزب بعث و همینکه اســرائیل از اســتقالل
ســدهی بیســتم میالدی برای آوردند تا از زیر
ٔ
استراتژی آمریکا نسبت به ایران >> ...ادامه از صفحه29 :
آزادی خود ،به مبارزه با سلطهی صدام بیرون بیایند و به استقالل و «اقلیم» مدافعه و حمایت میکند
دلیلی ســت برای صــدور حکم
بغداد برخاستند و به رسم معمول ،آزادی برسند.
دســت طلب یاری به ســوی هر درواقع حــدود یک قرن مبارزهی محکومیــت آن همهپرســی و
ت خواهانــه ما وجود دارد:
دوم ،استراتژی فرسایشی سیاسی انتظــارات عدالــ 
که بعضی از وجوه آن بدینصورت تحقق پیدا نخواهد کرد .از منظر  -چگونه میتوان ایــران را خارج قدرت بینالمللی و منطقهای که خونین کردها با رهبری بارزانیها نادرستی سیاست مسعود بارزانی.
تاریخی ،ایرانیها  ۱۷۰سال است از فشــارهای سیاسی قدرتهای یاری بدهد دراز کردند .در میانهی برای رهایی ازسلطهی ناسیونالیسم اگر چنین اســت پس با استقالل
است:
جنگ دوم جهانی ،یعنی ســالها سلطهطلب عربی-عراقی ،با کسب و آزادی جمهــوری آذربایجــان،
گیــج کردن ،به تأخیــر انداختن در پی روابط عادالنه با سه قدرت بزرگ تعریف کرد؟
حملــه ،س ِرکارگذاشــتن ،موارد جهانی بودهاند که عموماً به ناکامی  -چگونــه ایران میتواند رشــد و قبل از تاسیس کشــور اسرائیل ،حمایــت قدرتهــای منطقهای ترکمنستان،گرجستان،ازبکستان،
جدید مطرح کردن و در عین حال انجامیده است .امروز ،گفتاردرمانی توســعه پیدا کند و آیندهای بهتر مال مصطفــی بارزانی رهبر نامدار و بینالمللــی بوده ســت .زمانی تاجیکستان و غیره هم باید سفت
دستگاه دیپلماسی تأثیر چندانی برای شهروندان خود تأمین کند؟ کردهای عراقی به شوروی نزدیک شــوروی ،دورهای ایران و انگلیس و ســخت مخالفــت میکردیم و
منطقی و قانونی رفتار کردن.
در نظرداشته باشیم که ایران بیش بر محاسبات و انتخابهای طرف اگــر در دوره قاجــار و پهلوی به شد و حدود بیســت و پنج سال و آمریکا ،و حاال اسرائیل از اهداف دســت ر ّد به ســینهی آذری و
از یک دهه است مذاکره هستهای مقابل نخواهد گذاشت .متأسفانه دالیل ژئوپلیتیــک و ضعفهای از حمایت مسکو برخوردار بود تا ملی و استقاللطلبانهی اکراد در ازبــک و ترک و تاجیک میزدیم،
میکند ،همچنــان موضوع ادامه نظام بینالملل براساس استدالل ،داخلی ،ایران نتوانســت خارج از حدی که او را وابسته حتی عامل عــراق قویّا دفاع میکند .این حق چون اسرائیل و اسرائیلیان نهایت
دارد ،پیشرفت کشــور به تأخیر منطق و نگاه ســقراطی بنا نشده مدارهــای قدرتهای بزرگ عمل شوروی مینامیدند که چنین نبود ،مسلّم مردم و رهبران «اقلیم» است درجــه حامی اســتقالل و آزادی
افتاده اســت و هم زمان عربستان اســت .نظام بینالملل و بازیگران کند ،امروز به موجب تنوع و تکثر زیرا با روی کار آمدن حزب بعث در که مانند هر حرکت ملی و مردمی ،ایــن مناطق و ممالــک بودند .با
و اســراییل ،پروژههــای عظیم آن براســاس قدرت و منافع عمل منابع فنآوری ،ســرمایه ،دانش و عراق که متحد استراتژیک شوروی از یاری خارجی بهموقع اســتفاده اینگونهدلیلآوریها از کجا از کدام
فنآوری ،مالی ،عمرانی و نظامی میکنند و کار البیها ،بزک کردن مدیریت ،ایــران ظرفیت زندگی به حســاب میآمد ورق برگشت ،کنند و به اهداف ملی و انســانی خرابآباد سیاسی سر درخواهیم
آورد؟
را دنبال میکننــد به طوری که استداللی ،منطقی و رسانهای این معقول رادر میان قدرتهای میانی مسکو پشت به کردها کرد و آنها را خود دست یابند!
Mohammadarasi@gmail.com
در برابر حسن البکر و بعث و صدام وااســفا که موضعگیری اسرائیل
در فروش  ۴۷۰میلیــارد دالری منافع است .همه برای منافع خود جهانداراست.
اما برای این امــر ،میان اهداف و
اسلحه آمریکا به عربستان طیدهه در حال جنگ سرد هستند.
آینده ،اســراییل نقش کلیدی در هم اکنون یک ائتالف بینالمللی مقدورات خود ،باید تناسب ایجاد
منطقهای در پی آن است که ایران کند .بــرای تصمیمســازیها و اگر ثروت تولید نکنیــم ،راهبرد بینالملل متنوع و متکثر موجود بین المللی است .هدف این است
بخشهای  ITآن خواهد داشت.
ایران موجــود بماند؛ ولی
که
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آینده،
امارات نیز طی چند ســال
ّ
ِ
چندیــن نیــروگاه هســتهای با دارد .قدرتهــای خاورمیانهای با محتاج دانش و شناخت جدید از تولیــد ثروت محتاج شــناخت و فرصت کمنظیری برای پیشرفت فقیر بماند .اگر ذهنیت جهانی
پیمانکاری کره جنوبی و فنآوری البیهای قدرتمنــد در پنتاگون ،نظام بینالمللی هستیم .ب ه طور غم قرائت جدید از نظام سیاســی و کشــور را فراهم مــیآورد .نظام از خود را به اقتصــادی ،علمی و
دوقطبــی موجــود در خاورمیانه فنآوری ســوق دهیم ،هم ثروت
کنگره و کاخ سفید در پی تحدید انگیزی در شناخت از سازوکارهای اقتصادی امروز جهان است.
آمریکایی به راه خواهد انداخت.
اقتصادی ،مالی ،علمی ،فنآوری و نظام بینالملل به سمت چندقطبی به ضــرر منافع اقتصــادی ایران تولید خواهیم کرد و هم بنابراین،
دایــره اختالفات ایران و آمریکا به ایران هستند:
شدن سیاســی میرود .چندین اســت .هدف این نظام دوقطبی ،امنیت خواهیمداشت.
مراتب بزرگتر از موضوع هستهای و هم مالی -اقتصادی و هم سیاسی -سیاسی جهان فقیر هستیم.
(منبع :وبسایت نویسنده)
ریشه امنیت کشور ،در تولید دهه است که به سمت چندقطبی بیرون نگاه داشتن ایران از جریان
برجام است .چه برجام بماند و چه امنیتی.
اقتصادی حرکت کرده است .نظام فنآوری ،دانش ،سرمایه و مدیریت
ش روی ایران ثروت است.
نماند ،این اختالفات پابرجا هستند .دو سئوال اساسی پی 
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خوانـدنی ها...

شرکت حمل و نقل بین املللی

 50سال از مرگ اسطوره شورش،
ارنستو چه گوارا گذشت

LOADEX TRANSPORT INC

موضعی بدبینانه و خصمانهدر قبال
اوداشت .یکی از آخرین عکسهای
چه گوارا به همراه قاطرش "چیکو".
از انقالبی تا "شهید"

گری پرادو ،فرمانــده گردانی در
بولیوی ،روز هشــتم اکتبر ۱۹۶۷
چه گــوار را در روســتای ال ایگرا
دستگیر کرد و او یک روز بعد نیز
به همراه یارانش اعدام شد .پرادو
در آن زمــان به خبرگزاری آلمان
گفت که چه گوارا "به دستور باال"
اعدام شده است .به گفتهی او علت
هم آن بوده که "زندانهای بولیوی
چنان وضعیت بدی داشتهاند که
خطر فرار زندانیان میرفته است".
زیارتگاهی برای "چهرهای
مقدس"

پنجاه ســال پیش ،در نهم اکتبر  ۱۹۶۷ارنســتو چه گوارا در
بولیوی تیرباران شــد .مرگ چه گوارا او را به اسطور ه شورشها
و انقالبهای نیمه دوم سده بیستم ،به ویژه در میان جنبشهای
چپ مارکسیستی بدل کرد.
رفیقی به نام "چه"
گوناگون آمریکای التین سفر کرد.
برخیها او را چهرهای میخواندند مشاهدهی فساد ،فقر و محرومیت
که به خاطر عقاید ایدئولوژیک خود روی او تأثیری عمیق گذاشــت.
دست به قتل میزند و برخی دیگر او گاه به عنوان پزشــک در مرکز
او را مبارزی میدانستند که در راه نگهداری بیماران جذامی خدمت
دنیایی عادالنه میجنگد .سخن از کرد .چهگوارا بعدها به عنوان وزیر
ارنســتو چه گوارا است که در روز صنایع کوبا نیــز دوش به دوش
 ۱۴ژوئــن  ۱۹۲۸در خانــوادهای دیگران کار میکرد.
مرفه در شهر روساریو در آرژانتین
به دنیــا آمد .چه گــوارا اگر چه مصرف "محصوالت دشمن"
به همراه فیدل کاســترو در کوبا چــه گــوارا علیرغــم موضــع
نظامی را پایه نهاد که در آن حکم ضدآمریکایــیاش گاه دســت
اعدام اجرا میشود ،اما به چهرهای به مصــرف "محصــوالت دنیای
ســرمایهداری" مثــل کوکاکوال
اسطورهای بدل شد.
میزد! بد نیست این نکته را هم از
زندگی خصوصی "ال چه" بدانید
پزشکی در کنار چریکها
چه گوارا تحصیلکردهی رشــته و آن اینکه او عشق زیادی به بازی
پزشــکی بود .او در ســال  ۱۹۵۵شطرنجداشت.
میــادی با فیدل کاســترو (نفر
دوم از چپ) آشــنا شــد .این دو محکوم به شکست
جنبشی شورشی و زیرزمینی علیه اختالف میان چه گوارا و کاسترودر
فولخنثیو باتیستا،دیکتاتور کوبا به سال  ۱۹۶۵باال گرفت و "ال چه"
راه انداختند .باتیســتا در روز اول کوبا را به مقصد کنگو ترک کرد تا
در آنجا ارتشی چریکی پایهریزی
ژانویه  ۱۹۵۹از کوبا گریخت.
کند .برخیها بر این باورند که چه
گوارا در کوبا بیش از اندازه شور و
قهرمانان انقالب کوبا
فیدل کاســترو پــس از پیروزی شــوق انقالبی داشت و به همین
انقالب کوبا با تغییــر قانون ،چه خاطر نیز به کنگو فرســتاده شد.
گوارا را که به "فرمانده" شــهرت ســوای اینکه کدامیک از این دو
داشت ،از تابعیت کوبایی برخوردار روایت درست اســت ،باید اذعان
کرد .چه گوارا نخست رئیس بانک داشــت که تالشهای چ ه گوارا
مرکزی بود و در ســال  ۱۹۶۱به در کنگــو بینتیجه ماند و او پا به
ریاست وزارت صنایع کوبا رسید .آخرین ایســتگاه تالشهای خود
او دســت به اصالحاتی بنیادین گذاشت.
در نظام اقتصادی کوبا زد ،تمامی
داراییهای آمریکای شــمالی در انقالب بدون انقالبیون
این کشور را دولتی کرد .اصالحات چه گوارا از کنگــو راهی بولیوی
ارضی و برنامههای گسترده برای شــد ،اما در آنجا نیز با مشکالتی
ســوادآموزی نیز از دیگر اقدامات مانند کنگو روبرو گردید .او به جای
اینکه بتواند کشاورزان را به شورش
مهم او در کوبا بود.
ترغیب و بســیج کند ،با مبارزان
خود در انزوا به ســر میبرد .قشر
مبارزی برای ستمدیدگان
چــه گــوارا در دوران تحصیــل روســتایی بولیوی به ندرت از چه
رشتهی پزشــکی به کشورهای گوارا پشتیبانی میکرد و حتی گاه
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جسد چه گوارا  ۵۰سال پیش در
شستشوخانهی ببمارستان شهر
والهگرانده نگهداری شده بود و در
جایی نامعلومدفن شد.در گوشهی
یکی از دیوارهای این شستشوخانه
نوشته شــده است« :آنها اگر تو را
زیر خاک هــم پنهان کنند ،مانع
نخواهد شد که ما تو را پیدا کنیم».
بقایای جسد چه گوارا  ۳۰سال بعد
پیدا و بعد به کوبا منتقل شد.
فراتر از مرگ

هزاران نفر در سال  ۲۰۰۸میالدی
به مناسبت هشــتادمین سالگرد
تولــد چه گوارا راهــی زادگاهش
روساریو شدند تادر مراسم رونمایی
از تندیس او حضور یابند .خورخه
کاســتانیدا ،زندگینامهنویــس
چه گوارا معتقد اســت ،او به این
خاطر چنین محبوب اســت که
توانســته در جهان غرب شورشی
فرهنگی و برگشتناپذیر به جریان
اندازد .چه گــوارا علیرغم اعمال
خشونتآمیزش به یکی از نمادهای
دنیای مدرن بدل شد.
عکسی حکشده در اذهان

عکســی که در ســال  ۱۹۶۰از
چهگــوارا گرفتــه شــده را (باال)
"مشهورترین عکس جهان و نماد
قرن بیستم" و حتی "پرتیراژترین
اثر تاریخ عکاسی" خواندهاند .خالق
آن آلبرتو کــوردا ،عکاس کوبایی
اســت .او عکس را در جریان یک
گردهمایی سیاسی گرفت .او که
در آن زمان عکاس روزنامه دولتی
روولوســیون بود ،از فرصتی کوتاه
اســتفاده کرد و سیمای "ال چه"
را با دوربین ثبت کرد .یک ناشــر
ایتالیایی این عکس را پس از مرگ
چه گوارا منتشر و پخش کرد.
"پا در کفش سرمایهداری"

تصویر چه گوارا را میتوان بر شمار
زیادی از کاالهای مصرفی دید ،از
تیشــرت و پوستر گرفته تا کیف
و چتــر و ظروف .البتــه احتماال
"فرمانده" در گــور میلرزید ،اگر
از نقشــی که در تولید این همه
ی میکند،
محصوالت رنگارنگ باز 
آگاه میشد.
•
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دنجترین و بهترین شهرهای
جهان برای زندگی
بهترین شــهر دنیا برای
زندگی در دنیا ،بزرگترین
منطقه شــهری در غرب
کانادا و سومین شهر بزرگ
کشــور اســت .این شهر،
دارای یکــی از بزرگترین
تنوع های زبانی و قومیتی
در کاناداست.
حدس زدید کدام شهر؟
10شــهر برتر دنیا برای
زندگی ازدید مجله فوربس
و سازمان پژوهشی فاکت
 که در مورد شــهرهای دنیابرای دانشگاهها و سازمانهای
دولتی و خصوصــی گزارش
تهیه می کند  -در حالی اعالم
شده اســت که در معیارهای
این دو موسســه برای انتخاب
برترین شــهرهای دنیا ،طول
عمر جمعیت شهری ،وضعیت
خوب اقتصادی و تعداد افراد در
حال اشتغال ،میزان دسترسی
ســاکنین به آب شرب سالم،
ساختمان های استاندارد برای
زندگی ،وضعیت برق رســانی
در شهر ،میزان اماکن عمومی
مانند پارک ،کتابخانه ،اماکن
ورزشی و توجه به کیفیت آنها
مورد استفاده قرار گرفته است.
در لیست زیر برترین شهرهای
دنیا به ترتیب آورده شده است:
 •1ونکـــوور

ایــن شــهر ،دارای یکــی از
بزرگترین تنــوع های زبانی و
قومیتی در کاناداست .با وجود
اینکــه  52درصد ســاکنین
شــهر ،دارای زبان مادری غیر
از انگلیسی هستند،دارای یکی
از بهترین شرایط توسعه پایدار
در دنیا و در میان شــهرهای
انگلیسی زبان است.
شــرایط مناســب زندگی و
پیشرفته بودن اماکن عمومی
مانند کلوب های ورزشــی و
ورزشــگاه ها ،این شهر را به
عنوان محل برگزاری المپیک
زمســتانی  2010میــادی

انتخاب کرد.
 •2وین – اتریش

دومین شهر در لیست مذکور،
پایتخت اتریــش و یکی از نه
ایالت این کشور است .امنیت
پایــدار این شــهر و وضعیت
مناسب سیاســی ،اقتصادی و
اجتماعــی  ،باعث قرار گرفتن
بسیاری از ســازمانهای مهم
بین المللی مانند سازمان ملل،
اوپــک و آژانس بیــن المللی
انرژی هسته ای شده است.
این شهر بارها به عنوان بهترین
شهر دنیا برای زندگی انتخاب
شده است و امسال با اختالف
بســیار کمی با ونکووردر رده
دوم قرار گرفته است.
 •3ملبورن – استرالیا

ســومین شــهر خــوب دنیا
برای زندگی ،دومین شــهر پر
جمعیت استرالیا است .ملبورن
به عنوان شهر بازرگانی ،هنر،
آمــوزش ،تفریح و توریســم
استرالیا شناخته می شود.
این شهر به علت قرار گرفتن
بسیاری از مراکز مهم فرهنگی
دنیــا در آن به عنوان پایتخت
فرهنگی استرالیا شناخته شده
است.
 •4تورنتــو

بزرگترین شــهر کانادا و مرکز
اســتان اونتاریو ،در لیســت
بهترین شــهرهای دنیا ،مقام

چهارم را بدســت آورده است.
این شــهر با وجود جمعیت
زیاد ساکنین (اولین در کانادا و
پنجمین در آمریکای شمالی)،
دارای فضای بســیار مناسب
شهری و معماری مدرن است.
همچنین یکــی از فعالترین
شهرهای دنیا از لحاظ فعالیت
های اقتصادی اســت و یکی
از مراکــز اصلــی ارتباطــات
ماهوارهای و مخابراتی ،رسانه،
هنر ،فیلم ســازی ،توریسم و
صنایع هوا -فضا در دنیاست.
•5کلـگــری

چهارمین شــهر پرجمعیت
کانادا و مرکز انرژی این کشور
محسوب می شود .بسیاری از
کمپانی های نفت و گازی دنیا
در این شهر مشغول به فعالیت
هستند و یکی از بهترین آمار
شــاغالن در دنیــا را به خود
اختصــاص داده اســت و به
همین دلیل ،مقصد بسیاری از
مهاجرین به کاناداست.
این شــهر به عنــوان یکی از
مراکز ورزش های زمســتانی
دنیا و یکی از بهترین مکانهای
دنیا برای اکوتوریسم شناخته
شده است .آینده رو به رشد و
ظرفیت های باالی اقتصادی
یکی دیگر از چشــم اندازهای
زندگی در این شهر است.
{>> ادامه در صفحه}37 :
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اقتصــاد...

بهای دالر برای نخستین بار در سال
جاری از مرز چهار هزار تومان گذشت
/۱۷مهــر  -رســانهها در ایران از
افزایش قیمت دالر در بازار آزاد ارز
تهران خبر دادند .بنا بر گزارشها،
دالر آمریکا برای اولین بار در سال
جاری در تمام طول روز دوشنبه
 ۱۷مهر ،از مرز چهــار هزار دالر
تومان گذشــت و در مــواردی به
 ۴۰۶۰تومان رسید.
خبرگزاری ایسنا نوشته است که
پوند انگلستان و یورو نیز به ترتیب،
نســبت به روز گذشته با افزایش
 ۴۳و  ۳۵تومانــی در بازار روبهرو
شدهاند .قیمت سکه نیز در ادامه
مسیر صعودی خود از ابتدای هفته
جــاری ،نیز  ۱۷هزار تومان گران
شد
قیمت دالر در حالی افزایش یافته
اســت که فریدون خاوند ،استاد
اقتصاد در فرانسه ،کاهش نرخ سود
بانکی ،نزدیک شدن به مهلت اعالم
تصمیم دونالد ترامپ درباره برجام
و نیز برگزاری همهپرسی استقالل
در کردستان را از عوامل این تغییر
ارزیابی کرد.

کاسپین انجام دهند( .تسنیم ۲۸
فروردین  )۱۳۹۶این کار اصوال در
حیطهیاختیاراتمجلسخبرگان
نبوده است.
آتش به اختیار

علی خامنهای بر این باور است که
تک تک وفاداران به حکومت می
توانند به تشخیص خود (سرخود
یا خودســر) و البته در چارچوب
امر به معروف و نهی از منکر شیعه
عمل کنند" :از وظایف تشکلهای
دانشــجویی ،تالش همــ ه جانبه
برای غلبــه دادن گفتمان انقالب
در دانشگاه اســت .نگویید دیگر
نمیشــود در دانشــگاه کار کرد؛
در دانشــگاه خیلی میشــود کار
کرد .همهی هســتههای فکری و
فرهنگی و عملی و جهادی هرکدام
کار کنند؛ مستقل؛ آتش به اختیار
باشند .البته قرارگاه مرکزی دستور
میدهد اما چنانکه قرارگاه مرکزی
اختالل دارد ،شــما افسران جنگ
نرم ،آنجا آتش به اختیارید .گاهی
اوقاتاحساسمیشوددستگاههای
مرکزی فکری و فرهنگی و سیاسی
دچار اختاللند و تعطیلند؛  ...وقتی
اینجوری دســتگاههای مرکزی
اختالل دارند ،آنوقت اینجا شما
آتش به اختیاریــد ۱۷( ".خرداد
)۱۳۹۶
خامنهای در اینجا دارد به وفاداران
به حکومت می گوید "شــما که
هرکاری بخواهید می توانید بکنید
چرا کوتاهی می کنیــد ".در این
چارچوب ،قانون همان اســت که
عامــل آتش به اختیــار اجرا می
کنــد .چهار دهــه تجربهی آتش
به اختیاری نیروهای بســیجی و
لباس شخصی حکومت نشان می

خـدات
تومــان!

بانک مرکزی میخواهد نرخ
ارز به حدود  ۵هزار تومان
برسد  -و آرام آرام در حال خبرگــزاری فــارس روز
دوشــنبه ،به نقــل از دبیر
اجنام این کار است.

وی گفــت« :از دو ماه پیش نرخ
ســود بانکی در ایران کاهش پیدا
کــرد و این احتمال پیش آمد که
مردم بخشی از سپردههای خود را
از بانکها خارج کرده و به بازارهای
دیگر منتقل کننــد .اما در میان
سایر بازارها ،بازار ارز از سودآوری خود به بــازار ارزی ایران مراجعه
بیشتری برخوردار بود ،در نتیجه میکنند که این امر نیز به افزایش
پــول خود را به ایــن بازار منتقل قیمت دالر دامن زده است»
با این همــه وی مهمترین عامل
کردند».
خاوند با اشاره به این که «درهم» افزایش قیمتدالر را «عامل روانی»
به عنوان شــاخص واســط برای در نزدیک شدن مهلت اعالم نظر
تعیینقیمتریالشناختهمیشود دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا
گفت« :به دلیل رابطه نزدیک بین در مورد برجام دانست و گفت:
نــرخ حواله درهم و نــرخ دالر در «چون این خطر وجــود دارد که
بازار ایران ،اکنــون باال رفتن نرخ برجام با تصمیم آقــای ترامپ تا
حواله درهم امارات تأثیر واضحی حدی متزلزل شــود و این اقدام
بر افزایش نرخ دالر در داخل ایران بخشی از دســتآوردهای ایران را
خنثی کند ،بخشــی از بازیگران
دارد».
به گفته این استاد اقتصاددر فرانسه ،بازار ارز تهران از همین حاال خطر
«پــس از برگزاری همهپرســی را پیشبینی میکنند و همین امر
اســتقالل در کردســتان عراق ،به افزایش قیمت ارز کمک کرده
صرافها از ســلیمانیه و بازارهای است».
دیگر برای تأمیــن نیازهای ارزی

امتناع حاکمیت قانون در ...

>> ادامه از صفحه7 :

دهد که آنها هیچ التزامی به قانون
ندارنــد و اعمال خالف قانون آنها
توسط نهادهای امنیتی و نظامی
و انتظامی مورد حمایت قرار می
گیرد .حتی جنایات مسلم آنها مثل
ترور حجاریان یا بمب گذاری در
دفاتر مطبوعاتدردستگاه قضایی
رفع و رجوع شده است.
خامنهای وقتی از نیروهای شــبه
نظامی و هوادار نظام می خواهد کار
آتش بــه اختیاری خود را "تمیز"
انجام دهند به این معناســت که
اثری از جنایات خود باقی نگذارند
که کار آنها تحت فشار مردم و رقبا
به دادگاه یا رسانهها کشانده شود.
کشتن داریوش و پروانهی فروهر یا
زهرا کاظمی تمیز انجام نشد چون
موضوع افشا شده و گریبان نظام را
گرفت اما گم شدن سعید زینالی
و صدها نفری که خانوادهها هرگز
جنازههایشــان را پیدا نکرده اند،
تمیز انجام شد.
قو ه قضاییه و حاکمیت ولی فقیه

قوهی قضاییهدر جمهوری اسالمی
در پی حاکمیت قانون نیست ،بلکه
حاکمیت روحانیون و ولی فقیه را
دنبال می کند.
برای نمونه به کارکرد دیوان عالی
کشــور در جمهوری اسالمی نگاه
کنید.
کارکــرد دیوان عالی کشــور در
جوامع باز دفاع از حقوق شهروندان
و مقیــده کردن قدرت اســت اما
دیوان عالی کشــور در جمهوری
اســامی نوعی دادگاه استیناف
اســت که پروندهها بعد از دادگاه
تجدیــد نظر یا همان اســتیناف
دوباره بدان ارجاع می شود.
تنها در سال  ۱۳۹۵حدود 50هزار

پرونده به شعب دیوان عالی ارجاع
شده و دیوان حدود پنج هزار آنها
را مورد بررســی قرار داده اســت.
(تابناک  ۷تیر )۱۳۹۶
در فرانسه به طور متوسط ساالنه
زیر  500پرونده به دیوان عالی این
کشور ارجاع می شود.
در ایــاالت متحــده پروندههای
ارجاعی  ۷تا  ۸هزار است و دیوان
عالی حــدود  ۸۰مــورد را مورد
بررسی قرار می دهد.
مــوردی را ســراغ نداریــم که
شهروندان عادی توانسته باشند از
نقض قانون توسط مقامات کشور
به دیوان عالی کشور شکایت کرده
باشند یا پروندهی شکایت آنها بعد
از دادگاه ابتدایی و تجدید نظر به
دیوان عالی فرستاده شده باشد.
نقض مصوبات خود
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مقامات جمهوری اســامی خود
ناقض مصوبات خود هستند.
به عنوان نمونه فیس بوک و توئیتر
و میلیونها ســایت اینترنتی در
ایران بنا به مصوب ه شــورای عالی
فضای مجازی فیلتر می شوند اما
رهبر جمهوری اســامی ،رئیس
دولــت و وزیر خارجــه و هزاران
مقام دولتی دیگر دارای حســاب
در شبکههای مجازی هستند و از
سایتهای فیلتر شده استفاده می
کنند.
مدیران و بســیاری از دستگاهها
به اینترنت بدون فیلتر دسترسی
دارنــد .دولت در مــورد دریافتی
مدیران مصوبه و محدودیتهایی
دارد اما مدیران آنها رادور می زنند.
سوء اســتفاده از موقعیت و منابع
دولتی در دوران انتخابات یک امر
جاری و شایع است .دستگاهی در
جمهوری اسالمی نیست که فساد

دولت دوم حسن روحانی
و افزایش قیمت ارز

مجمع تشخیص مصلحت
نظام نوشت« :چرا دولتها
بدون اســتثنا در چهار سال دوم
فعالیت خــود ارزش پــول ملی
را تضعیــف کرده و قیمــت ارز را
افزایش میدهند؟»
بنابرایــن گــزارش ،در حســاب
اینستاگرامی محسن رضایی دبیر
مجمع تشخیص مصلحت نظام،
مطلبی بــا عنوان «ســؤالهای
بیجواب» منتشر شده که در آن
آمده است« :آذرماه سال گذشته،
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت
نظام ،سه سؤال اقتصادی پیرامون
«یارانه ها»« ،نقدینگی کشور» و
«دالیل تضعیف پــول ملی ایران
در مقابل ارزهــای جهانی» را در
جامعه مطرح کرد .اکنون با افزایش
نرخ دالر ،بار دیگر پرسش کلیدی
و پیشبینــی محســن رضایی با

دولتمردان و مسؤوالن نظام پولی
و بانکــی ،قابل طــرح و بازخوانی
اســت؛ چرا ارزش پول ملی ما در
مقابل پولهای خارجی از چین و
اروپا گرفته تا آمریکا مرتب ضعیف
میشود؟»
این پرسش در حالی مطرح شده
که به گزارش ایسنا از حدود ساعت
 ۱۴کــه قیمــت دالر در صرافی
بانکها مشــخص و حدود ۴۰۱۰
تومان اعالم شــد ،نرخ در بازار نیز
مجدد دچار نوسان شده و حتی به
بیش از  ۴۰۶۰تومان افزایش یافته
است .فعاالن بازار عنوان کردهاند
نرخی که به عنوان پایه از ســوی
صرافی بانکها به فروش میروددر
هر حال خود موجب تأثیرگذاری
در بازار شده و قیمتها را میتواند
افزایشدهد.
خاوند در مورد چشمانداز نرخ ارز
در روزهای آینــده میگوید« :در
مجموع دولت روحانی در شرایط
فعلی موافق افزایــش قیمت ارز

و ســوء اســتفاده از قدرت در آن از همهی اینها فراقانون بودن رهبر
انجام شده و مدیران عالی آن بدین جمهوری اسالمی است.
علت برکنار شوند .مدیریت دولتی
در ایران به شرط حفظ وفاداری به اجرای قانون نفعی ندارد
ولی فقیه مادام العمر است .در این نقض قانون فقط به مقامات محدود
زمینه تفاوتی میان اصولگرایان و نمی شود .مردم هم در این زمینه
اصالح طلبان وجود ندارد.
دستی گشاده دارند اما به دالیل و
عللی متفاوت .مهمترین دلیل این
گروههای معاف از قانون
که مردم عــادی از اجرای قانون
علی مطهری نائب رئیس مجلس منتفعنمیشوند.وقتیقدرتمندان
در مــورد عدم برخــورد قانونی با بتواننــد با نقض همیــن قوانین
موتورســواران ازسوی راهنمایی و موجود (که مصوب حکومت فاسد
رانندگی می گوید" :رییس وقت و طبقهی ممتازه است) به همهی
پلیــس راهــور در واکنش به این خواســتههای خود دست یابند و
پیگیریهــا گفته طرحــی برای اجرای قانون باعث بازندگی و عقب
ساماندهی موتورســواران تهیه و افتادن در جامعه باشد دیگر جایی
درحال اجرا بود اما از نهادی دستور برای اجرای قانون غیر از پرداخت
آمد بهخاطر اینکه موتورسواران از هزینههای سنگین باقی نمی ماند.
اقشار مستضعف جامعه هستند ،امــروز در ایران بــا چند میلیون
رهایشــان کنید( ".ایلنا  ۱۱مهر تومان می توان جای سربازی افراد
 )۱۳۹۶مستضعف بودن در اینجا را تعیین کرد یا چند ماه پروندهی
پوششی برای اقشــاری است که بسیجی برای افراد درست کرد تا
حکومت آنها را نزدیک به خود یا خدمت نظام وظیفهشان کاهش
حامی خود می بیند.
پیدا کند .کسانی که امکانات مالی
بخش قابل توجهی از عناصر حزب دارند چرا بایــد از این کار امتناع
اللهی و بسیجیدر شهرهای بزرگ ورزند در حالی که طبقهی حاکم
بســیجی و مســجد برو هستند .با قدرت و امکانات مالی از همهی
حکومت ایــن گروهها را از رعایت وظایف شهروندی فرار می کند و
قوانین راهنمایی و رانندگی معاف هر چه می خواهد به دســت می
می داند در حالی که موتورسواران آورد؟
یکــی از علل عمدهی اخالل نظم در بــازار هرج و مــرج منزلتها،
در عبور و مرور در شــهرای ایران هزینهی کســب دیپلم به حدود
 ۵۰۰هزار تومان و فوق لیسانس
هستند.
گروههــای دیگــری نیــز مثل به حدود  ۱۴میلیون رسیده است.
روحانیون ،اعضای سپاه ،مداحان ،بسیار بعید است که بتوان در ایران
مقامات قضایی ،و مدیران از رعایت کسی را نشان داد و گفت" ،ببینید
انواع قوانیندر کشور ماعف هستند .این فرد با رعایــت قوانین به این
قوانیــن مربوط به حمل ســاح ،موفقیتهادست یافته است".
حسابرســی ،حمل مــواد مخدر" ،زرنگها"ییکهموفقیتاقتصادی
هزینههایدولت ،مزایده و مناقصه ،و اجتماعی و سیاسی پیدا کردهاند
و ضرب و شتم در مورد این گروهها همیشه کســانی بودهاند که می
اکثــرا به اجرا در نمی آید .مهم تر دانستهاند چگونه قوانین را زیر پا
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نیست و تا جایی که بتواند از
طریق بانک مرکزی و تزریق
ارز جلوی آن را خواهد گرفت،
مگر این که به دالیلی از ذخایر
ارزی الزم بــرای تاثیرگذاری
بر بــازار ارز محروم باشــد یا
تشــخیص دهد کــه تزریق
ارز برای تثبیــت قیمت ،کار
درستی نیست و تنها نتیجه
آن از بین رفتن ذخایر ارزی .
افزایش تورم خواهد بود».
مهمتریندستاورد اقتصادیدولت
حسن روحانی تاکنون کنترل تورم
بوده که افزایش نرخ ارز میتواند بر
آن تأثیر منفی بگذارد.
با این همه او معتقد است که میزان
ذخایر ارزی کشور در تزریق ارز و
کنترل قیمت آن موثر است و باید
منتظر ماند و دیــد که آیا دولت
حســن روحانی چه تصمیمی در
این زمینه خواهد گرفت.
در همین حال خبرگزاری فارسدر
گفت و گو با ابوالقاسم حکیمیپور،
اســتاد اقتصاد دانشــگاه عالمه
طباطبایی نوشته است که بانک
مرکزی قصد تکنرخی کردن دالر
را با نرخ باال دارد.
به نوشــته این خبرگزاری ،بانک
مرکزی نمیخواهد در قیمت دالر
شوک ایجاد کند ،بلکه میخواهد
نــرخ ارز به حــدود  ۵هزار تومان
برسد و آرام آرام در حال انجام این
کار است.
•

بگذارند و گیر هم نیفتند .گروههایی
نیــز اصوال ترســی از گیر افتادن
ندارنــد چون فرا قانون هســتند.
هر چه در ایران افراد قدرتمند تر
باشند بیشتر تحت نظارت قرار نمی
گیرند بلکه دست آنها برای نقض
قوانین (همین قوانین تبعیض آلود
و غیر منصفانــه) و عدم پرداخت
هزینه برای آن باز تر می شــود.
در این جامعه چه انگیزهای برای
رعایت قانون باقی می ماند؟
مردم عصبانی

زمینهها نیز بــرای رفتار مردم بر
اساس قانون فراهم نیست .مردمی
که از صبح تا شام اعصابشان خرد
می شود به دشــواری می توانند
قوانیــن را رعایت کنند .به عنوان
نمونه "متوسط زمان صرف شده
در کشورمان برای سوخت گیری
در جایگاهها بین  ۱۵تا  ۲۰دقیقه
است...این شــاخص در استاندارد
جهانی پنج دقیقه است( ".معاون
مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش
فرآوردههــای نفتــی ،ایرنــا ۲۷
فروردین  )۱۳۹۶دهها مورد دیگر
نیز برای عصبانی کردن مردم در
زندگی روزمره وجــود دارد مثل
چرخیــدن کــودکان و معتادان
میــان اتومبیلهــا در میادین و
خیابانها ،دیر رســیدن اتوبوس
و واگن مترو ،کم فروشــی و گران
فروشی ،بیتوجهی کارکنان دولت
به تقاضاهای ارباب رجوع ،و ناتوانی
ل نیازهای
اکثریت از تامین حداق 
خود و خانواده .همهی اینها باعث
عصبانی شدن افراد و نقض قانون
توســط آنها در شرایط غیر عادی
روحی و روانی می شود.
•

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

استخدام

Psp17

ساختمان

Pd2june17

استخدام

Tel.: 514-812-5662
امید رایگان از فوریه15

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

به چند نفر ویترس

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

خدماتمالیاتی

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

514-503-7391

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

freeazmar

aznov-jan’17tpshP

نیـازمنـدی هـای پیوند

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

•
•
•
•
•

اتو الگانس 482-4500 ...................................

بیمه و مشاور مالی

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

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.

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند

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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•
•

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

®لوگوی پیوند®
کار استاد علی اصغر معصومی

مرکزشهرمونتریال:

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

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

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

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

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

دندانپزشک

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

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

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

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

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

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

محضر

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

ریوسود:

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

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

 -5چاشني ادويهدار – پيچيدني در
8
داروخانه – انعام
 -6برجستگي كوچك روي پوست –
9
سنگانداز – نخستين قوم ايراني
10
 -7نويس��نده گرگ بياب��ان – نوعي
11
خودرو
نوع��ي
–
گ��رم
اف��زار
جنگ
سواري
12
 -8پول خارجي – گردهمايي علمي
13
– نظر
14
 -9زين��ت دادن – گوشهنش��يني –
دوشانداز
15
 -10خالص – اندام ماهيان – نوعي
ماهي زهردار
 -11عدد ترتيبي – باغ – كشنده بيصدا
 -12باران ريزه – گندم از آسياب برگشته – حرف انتخاب – مرد عارف
 -13اتاق قطار – مركز استان آذربايجان غربي – مخفف از آن
 -14صندوق قديم – خانه خانه – نژاد ايراني
 -15خميازه – ماده حياتي بدن
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عمودي:
-1پرهيزگاري – يكي از پديدههاي جوي كره زمين
 -2خط باستاني – پوشش – خالص
 -3مردمك چشم – از عناصر شيميايي – خوراك
 -4نفرين – شهري در آرژانتين – عدد يك رقمي – آغاز شد
 -5بزرگان – نوعي نارنگي – نوعي صداي برخورد –
 -6پايتخت باستاني اروپا  -سد استان خوزستان – مربع ورز
 -7خوراكي از اسفناج – سبزي خوراكي – گل و الي
 -8اثر ابنسينا – گيشه – بناي مرتفع
 -9نيكوكار – اثر نقاش – رشتهها
 -4زن گ
ش��باهت
فوتبال آلما
 -5بلي در
الزم – گو
 -6فرو ري
– رنگي شا
 -7متح��
بلندترين
 -8ب��ا داد
مرواريدها
 -9زماني پ
بود – بداند
 -10كريم – مركز استان مركزي – شب بلند
 -11زادگاه موسيقي سبك بلوز – ماه پاييزي – مغز استخوا
 -12كاهن – درخت هندي – كوك زدن – غوغا
 -13تحمل – گلي رنگارنگ – ضمير مفعولي
 -14سردي – جسارت و پردلي – ناني نازك
 -15وسيلهاي در اتومبيل – سومين شركت بزرگ دنيا در ص

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

 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

عمودي:
-1كنايه از آماده – سيستم عامل گوگل براي تلفن همراه
 -2نوعي سبزي خورشتي – نام دخترانه – شعبه ،فرقه
 -3خشك – توكسين – سائل
 -4ضمير وزني – چاره و عالج – زيست ،حيات – دلبر
 -5عنصر مهم استخوان – گياه چهارپايان – چوب خوشبو
 -6آينده – حالت بين خواب و بيداري – هديه فرستادن
 -7ابزار هندسي – سرشار – گله
 -8مرواريد چشم – وسيله اطالعرساني – زادگاه نيما
 -9بخش ،نصيب – كشتراز خربزه – بدقواره و شكمو
 -10صورتگ��ر – دهمي��ن ماه
حلجدولعادیشماره5525
س��ال قمري – اش��اره به فرد
نامعلوم
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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.................................. .

بیمه اتومبیل

ي

اتومبیل :خرید و فروش

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

ك

اتومبیل-تعمیر

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

ا

14

آموزشگاهحتصیلی

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

ر

ج

آموزش نقاشی

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

خدمات
ساختمـانی

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

امالک و مسکن

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

احمــد

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

ارز

از صفحه 27
م
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آموزش موسیقی

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

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

س

ت

ك

ي

ي

د

ر
و

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..................
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آرایشـــــگاه

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

ش

ل

15
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ازدواج

Tel.: 514-625-1400

MONTRÉAL QC

کلبــه
عموجان

Tel.:438-990-6529

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

 حل جدولهای ویژه و عادی:

Mailing Address:
2178 ste- Catherine W.

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



Tel.:438-990-6529

14

Tel.: 514-649-9366

آمــــوزش
خصوصی ریاضی

ل

پرستــار

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

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

 15ش

Ptojan18

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

آمــــوزش
نوازندگی پیانو

ج

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

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

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

Uazsp17

azag17
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شماره تماس:

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

PAIVAND

514-806-7870

و

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

شانس اول را به آنها
بدهید!

وست آیلند :

آدونیس ،شاتوکباب ،و...

به گفته «رسول غريبي» مسئول تعاوني
صيادي جفره بوشهر عدم اشتغالزايي در
استانهاي س��احلي باعث شده بسياري
از بي��كاران براي تأمين مع��اش خود به
ماهيگي��ري روي بياورند .مس��ألهاي كه
باع��ث افزاي��ش صيد بيروي��ه و كاهش
چشمگير آبزيان شده است به گونهاي كه
ديگر صيادي از لحاظ اقتصادي به صرفه
نيس��ت .هرچند ماهيگيراني كه تنها راه
اداره زندگي آنها همين دريا است سعي
ميكنند آنقدر موجهاي دريا را بشكافند
تا اين كالف س��ر درگم را به اندازه سفره
رنگ و رو رفته خود ببافند .صياداني كه
گران بودن ابزار صيد ،هزينههاي مضاعفي
به آنها تحميل كرده است .مسألهاي كه
باعث ميش��ود آنها بيشتر بر دريا فشار
بياورند و آبزيان بيشتري صيد كنند.
حجتاالسالم موسي احمدي ،نماينده
م��ردم كنگان و عس��لويه در مجلس هم
اعتقاد دارد كه حضور شركتهاي مختلف
در منطقه براي مردم عس��لويه ،كنگان،
دي��ر و جم فقط ضرر داش��ته اس��ت .به
گفته او و بسياري ديگر از جمله بوهندي
اين ش��ركتها نه تنها كاركنان خود را از
ميان جوانهاي بومي اين مناطق جذب
نميكنند ،بلكه انواع آلودگيها و ازدحام
جمعي��ت را ه��م براي ش��هر ب��ه وجود
آوردهاند .احمدي ميگويد تمام آلودگيها
و مشكالت ناشي از آن از جمله تأثير آن
روي س��المتي اهالي شهر تحمل شد تا
معضل بيكاري جوانان از بين برود اما هنوز
هم بيكاري بزرگترين دغدغه جوانان بندر
است .بيكاري درحالي مردم را آزار ميدهد
ك��ه به گفت��ه احمدي چندين ش��ركت

Tel.: 613-261-4818

فروش فرش

نیازمنــدیها

پیوندمان را حفظ کنیم!

Electrician

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

م

P2esp7

pd2nov0117

MMUNITY

استخدام

پرستــار

پ

Tel.: 514-999-2480

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

و

کامپیـوتر
و وبسایت

Tel.: 514-929-3937

PARTICIPATE in our
CO

NISSANGABRIELSTJACQUES.COM

ي

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

Persian Cook

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

Tel.: 514-483-7777

ا

استخـدام

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

ت

آمــوزش

کامیونیتی

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

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

گلفروشی

لوله کشی
مهاجرت

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

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!

كاه�ش ذخاي�ر آب�زي كه
بيش از هرچي�زي آن را از
شمآلودگيهايصنعتيميبينند
�تغالزايي در اي�ن ح�وزه را با
الشه�اي جدي رو ب�ه رو كرده
�ت تا صياداني كه ب�ا لنجها و
ايقه�اي كوچ�ك ب�ه آبه�اي
�احلي كش�ورهاي ديگر س�ر
يزنند گرفتار شوند .البته برخي
آنها ش�انس ميآورن�د و گير
يافتندگاردحفاظتيكشورهاي
يگر با ناوچههاي بزرگ از سواحل
فاظ�ت ميكنند و تا بخواهند به
�مت قايق بيايند آنها ناوچه را
ور زده و ف�رار كردهاند .حاال اگر
راين وسط تير به آنها بخورد و
س�تگير شوند .كارش�ان درآمده
ت.

کالس های زبان فرانسه رایگان ویژه مهاجران

استخـــــــدام
یک موقعیت عالی

اري و بيماري را براي محليها و
ي جزيره به ارمغان آورده اس��ت.
هايي كه به گفته بوهندي محيط
زيبا و ارزش��مند «پ��ارك ملي
را كه يكي از منحصر به فردترين
��اي كش��ور ميباش��د تخري��ب
ت.
��دي ميافزايد«:محيط زيس��ت
تخريب شد تا اشتغال مردم بومي
�ود اما امروز كس��ي از عدم توجه
ديران به اش��تغال م��ردم بومي
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وبسایت

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

وام مسکن

بهروزباباخانی606-5626 .......................... .

وکیل دعاوی

امیرکفشداران574-4540..............................

ویدیو

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

35
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classifieds
سی
عکا
رز
نیازمندیهای

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

info@paivand.ca

(نبش دکاری )

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

زیر نظر دکترای مدیریت ورزشی
المللی $ IFBB
مربی بین $
دارنــدۀ
Canapé
Canapé
گواهیــنامه 10004 ،iso2001
فیتنس و کیفیــت ورزشی
از  ACSو  ICSکـانادا >> شهــروز
با  10سال سابقه حرفه ای :هرجلسه فقط  26دالر

coffee shop

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

توسط :رضا هومن

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

514-833-8684

فـــروش مغازه در تهران
یک اوکازیون عالی

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.

خدمت
تیم دکتـر$مالکی در $
2299
2299دانشگاهی:
متخصصینباتحصیالت
7 mcx

تدریس فارسی

6565

%%

la qualitéla
auqualité
plus bas
au prix
plus bas prix

Sectionnel

879

1399$ 1399

Sectionnel

Sectionnel

!Dépêchez-vous
!Dépêchez-vous

Uازسپ017

Canapé

abaee:azsepfree

اجنام امور ساختمانی

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

Sectionnel

Canapé

7 mcx

Sectionnel

7 mcx

7 mcx

7 mcx

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

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

صرافی
 5ستاره

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

514-889-8765
com

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

514-441-4295

Tel.: 514-933-0-933

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

jusqu’à

999$ jusqu’à
999$

Sectionnel

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
•عضوجامعهمترجمان
عضوجامعه مترجمین کبک
ترجمه
تأیید
ترجمهو
º

»


¼
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کبک و
¦


½



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





¶









¢
£















¢






©



¸




½



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









¦









¦ 



½



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





¢






©



¸




½




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

Tel.: 514-675-4405

(514) 527-8944

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

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

تدریس زبان فارسی
در وست آیلند
پروینعبائی

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

Meubles
Meubles
prilloprillo

999

879

)

فروش پیانو

Sectionnel

Sectionnel

vente
مربی کاریابی vente
999

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

Sectionnel

• عضویت در سازمان مهندسین
(و سایر سازمانهای حرفه ای) کبک
• تهیه رزومه موثر و نامه جذاب درخواست استخدام
PrilloPrillo
liquideliquide
رسمی کبک ،انتاریو و ایران
جامعه
عضو
بهره
شغل با
مترجمانSet
de chambre à partir
Set
de 1099$
de chambre
/ Ensemble
•à
partirsalle
de 1099$
برداریà dîner/ à
Ensemble
partir salle
à dîner
• مشاور در کاریابی ،تغییر و پیشرفت à partir
$
$
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
rabatablesرسمی کلیه
ترجمه
• à partir
جهت Sectionnel Sofas
مفید از بازار کار • آماده سازیSectionnel
rabatables en cuir à partir
de 799$ en
/ Consoles
cuir à partir
de 799$
de 299$
/ Consoles à partir de 299$
رسمی ،گواهی de
دعوتنامهdeà café
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
جستجویà partir
de 199$ /
امضاء و کپی برابر اصل
تنظیمMiroirs à partir de 99$
/ 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$murales
ایرانی/،
Matelas
à partir
de 499$
• با کیفیت تضمینی توسط تیمی فعال / Matelas
et sommiers
à partir
de et
299$
sommiers
/ Divansà lits
partir
de 299$
de 699$,
/ Divans
etc.lits à partir de 699$, etc.
فرم ها
انواع
تکمیل
•à partir
فرانسوی وانگلیسی زبان • با بیش از  20سال سابقه.
Beaucoup de
Beaucoup
pièces
uniques,
de
pièces
etc.
uniques,
کانادا
ایران به
رسمی از
ترجمه
• etc.
Tel.: 514-518-4568
$
$
• تلفن مستقیم از ایران021-85312009 :
Sectionnel
Sectionnel

azmay2013hoomanfree

(416) 948-4317

azoct15U

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

2dec01P

onlyspP

Tel.: 514-941-5220
canada500@hotmail.com

Sectionnel

699

Tel.: 438-995-2066

Tel.: 438-877-2280

50 X 70

879$ 879$ 999$ 999$

مربیخصوصی ورزشی

استخدام

تابلـــوسازیپلکسیساین

درخواست های
sommier orthopédique
sommier
متناسب باorthopédique
باشدDream Star
Dream
Starمی
ادارات مربوطه
60” grand lit 99$
60” grand lit 99$

SNOWDON

699

>> اوکـــازیون عالی <<

--------------------------------با  20سال سابقه خدمت و تجربه درمونتریال
• درآمد عالی • مشتریان ثابت
• با انواع ماشین آالت مختلف برای ساخت
همه گونه تابلو ،چاپ پالکارد و...
عکس های ما تضمینی و
*Ensemble
et matelas et
 *Ensemble matelasبرای اطالعات بیشتر با تلفن زیر تماس بگیرید:

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

اطالعات آگهی
خود را به نشانی
زیر ایمیل کنید:

فنگویندگی

بیزنس برای فروش

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

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

35

>6007343

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

514 585 - 2345

>6007343

azjan15U


































 



بفـروشمیرسد

رستوران موفق ايرانى

مترجم رمسی

مترجم رمسی
شهــریاربخشی

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

دعوتنــــامهرسمی،
ترجمـــهمدارک
514-624-5609
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عالی
اوکـــازیون


فروش کلیه بلیت 
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www.paivand.ca
 آبونه مان گسترده
 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
---www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!
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ها
کنسرت
و
ها
برنامه








































گذاری
برای کار وسرمایه
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دیجیتال
تپش
در
روزه
همه
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رستوران موفق ایرانی ،با مشتری ثابت ،در واحد تجارى ،در غرب 
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مونترال جهت فروش موجود مى باشد .لطفاً خريداران جدى
جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره

)٥١٤( ٨٠٦-٠٠٦٠

223-3336
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حسابـداری

آموزشگاه هنری ر  -مــی
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تماس حاصل فرمايند.
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آموزش فشرده حسابداری









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

























































نیمه
خصوصی و
تدریس





































)W., Tel.: 369-3474(FISH
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آموزش کلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته





















خصوصیحسابداریکانادا 
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سرفصلهای
و
مطالب
با
مطابق
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موسیقی برای کودکان از  2تا  8سال
آموزش
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مهربان
بخشنده
به نام خداوند
)DVS) DEP
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000
پناهی
توسط  :داتیس
000


مدیریت:
با
























 



 


استـادحسابداری
¶


علیـرضا
¶
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فخـاریان
کالج Lester B. Pearson
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به زبان های فارسی،
514-996-1620
انگلیسی و فرانسه

باپیوندهمکاریکنید
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 مرکزاسالمیایرانیان






نویسان
روزنامه
مترجمان،
نویسندگان،
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وارد،
تازه
و
جوان
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شــما...
حتــی
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خطبه

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

خو

آموزشعکاسیبهزبان .. .

گزارشسفرتورعکاسیازفانوسهایدریایی

«La route des
لوازمی که در این تور عکاســی و
» phares du Québecفیلمبرداری به همراه خود بردیم،
عبارت است:
یکصد و یکمین شماره از سلسله دوربین فیلمبرداری  ، 4Kدوربین
مقاالت «آموزش عکاسی به زبان عکاسی فول فریم کنون ،دوربین
خوش» اختصاص دارد به جزئیات  360درجه مجهز بــه دو لنز در
سفری که برای تصویر برداری از طرفین ،چندین ســه پایه برای
جاده «فانوســهای دریایی» انجام دوربینهای مختلــف ،پهپاد برای
دادیــم .بــرای تهیه ایــن مقاله ،تصویر بــرداری هوایی (عکس و
مسیری  2500کیلومتری را طی ویدئو) ،دوربین فیلمبرداری اضافه
برای نصب بر روی ماشــین ،چند
نمودیم.
تهیه گزارشی از این سوژه جالب ،لنز برای عکاســی در وضعیتهای
یکی از آرزوهای همیشگی نگارنده مختلف ،چند فیلتر پالریزه و ،ND
بوده که تا به حــال هیچ فانوس چندین کارت حافظه با فرمتهای
متفاوت ،هــارد اکســترنال ،لپ
دریایی را از نزدیک ندیده بود.
باالخره ایــن امامزاده ما را طلبید تاپ ،پروژکتور برای فیلمبرداری،
و این ســفر را به انجام رساندیم .شارژرها و باتری های اضافه و ...
برای آنکه هیچ چیزی کم و کسر در همین ابتدا ذکر کنم که وبسایت
نباشد ،تجهیزات نسبتا کاملی به http://www.routedesphares.
همراه خودمان برده بودیم .لیست  qc.caکمک بســیار ارزنده ای به
ما کرد.
مســیر ایــن ســفر از
تلفناستودیوفوتوبوک:
مونتــرآل و اتوبان 40
(514) 984-8944
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
شروع و بعد از رسیدن
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
به شهر کبک ،از طریق
ن شماره:
WWW.FACEBOOK.COM/
سپشیال ای
ا
جاده  138به ســمت
STUDIOPHOTOBOOK1
شمال ادامه یافت.
تلگرامSTUDIO PHOTOBOOK :
گروه ما در فیسبوک« :همه چیز در مورد مونترآل» دوست داشتم دوباره از
تلویزیون آنالین مونترآل پالس  MTL PLUS TVمسیر شهرهای زیبای
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
 Baie St-Paulو La
 Malbaieعبــور کنم.
جلسهرفعاشکالوتمرینتنظیمات
پس از ادامه سفر از طریق
دستیدوربینشمادر«استودیو
کشتی های ترابری وزارت
فوتوبوک» ،طی دو جلسه به مبلغ 70دالر راه (که صلواتی میباشد!)،
(برایهرجلسه)،پرتره،عکاسیدرشب به شهر  Tadoussacو از
وعکسهایخانوادگی
آنجا ،مسیر را تا شهر Les

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

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

 Escouminsادامــه دادیم.
برای آنکه فانوسهای دریایی
بیشتری بر سر راهمان باشد،
از بندر  Les Escouminsو با
استفاده از کشتی های ترابری
خصوصی ،از عــرض رود پر
آب ســن لوران عبور کردیم
و به شــهر Trois Pistoles
رسیدیم.
طول این سفر دریایی یک ساعت
و نیم بود و کرایه انتقال خودمان و
ماشین با کشتی ،کال  90دالر شد.
از قبل برنامه ریزی کرده بودیم که
کل مسیر جاده  132را با ماشین
طی کرده و گذشــته از بازدید از
فانوسهای دریایی ،از زیبایی های
طبیعی آن هم حظ بصر ببریم!
بدون شک ،جاده ی  132یکی از
بهترین و زیباترین جاده هایی بوده
که تا به حال در کانادا دیده ام.
هــم میتوان از دشــتهای پهن و
سرسبز تصویر برداری کرد و هم
از مسیرهای کوهستانی و پر پیچ
و خــم و هم مســیری که بخش
اعظم آن (مثل جاده کناره شمال
ایران) از کنار رود عظیم سن لوران
میگــذرد که محلی هــا آن را در
خیلی قسمتها و به اشتباه «دریا»
مینامند! هتلها و متلهای بســیار
متعددی بر سر راهمان قرار داشت
و هر کجا که خســته میشدیم،
جایــی را از روی برنامک hotels.
 comرزرو میکردیم.
الزم به ذکر اســت کــه برخی از
این فانوسهای دریایی قابل بازدید
بوده ولی برخی دیگر در محدوده
امــاک خصوصی قرار داشــته و
قابل دسترسی نیستند .برخی از
این فانوسهای دریایی ،در جاهای
صعب العبور ،جزیره های متروکه و
یا مناطق حفاظت شده قرار داشته
و دسترسی به آنها بسیار محدود و
یا غیر ممکن میباشد.
برخی از این فانوســهای دریایی
هنوز هم فعــال بوده و میتوان در
روز و شب از آنها تصاویر متفاوت
و جالبی تهیه کرد .از آنجایی که
اکثــر این فانوس ها در مناطقی
غیر مســکونی و یا متروکه قرار
دارند ،از برخی از آنها (با رعایت
تمام قوانین ایمنی وزارت ترابری
کانادا) تصاویر هوایی تهیه کردیم.
ناگفته نماند که استفاده از پهپاد
در کانادا بســیار محدود بوده و
فقط در جاهای خاصی میتوان
از آن بطور قانونی استفاده نمود.
یکی از بهترین جاها برای ورود به
فانوس دریایی و بازدید از داخل

آن ،فانــوس  Pointe au Pèreدر
نزدیکی شهر  Rimouskiمیباشد.
(بازدیــد از این فانــوس دریایی
مجانی میباشد) .ویژگی دیگر این
مکان نیز این اســت که میتوان از
یک زیردریایــی نظامی مجهز به
اژدر افکن بازدید نمود.
جالب اینجاست که تصویر برداری
از درون و بــرون ایــن زیردریایی
نظامی امکان پذیر میباشد .گزارش
کاملی نیز از این زیردریایی تهیه
کرده که بعدا ارائه و تقدیم خواهد
شد.
تصاویری که تهیه شده ،در قالب
فایلهای ویدئویی ،عکس معمولی،
عکسهای360درجه و نیز فایلهایی
عکس و ویدئوی هوایی میباشد.
از آنجایــی که تازه از این ســفر
برگشــته ایم ،هنوز هیچ عکس و
ویدئویی از آن آماده و منتشر نکرده
ایم و این چند عکس برای اولین بار
از طریق نشریه پیوند ارائه میگردد.

مجوز عکسبرداری زمینی و هوایی
از ملک مردم!
ســوژه جالب دیگری که نباید از
قلم بیفتد ،تصویر برداری از صخره
ســوراخ و مشهور منطقه Gaspé
است که آن را  Percéمینامند.
این صخره داخل دریا و فاصله آن
به خشکی بسیار کم میباشد.
این نام بر روی شــهر کوچکی که
در کنار این صخره عظیم قرار نیز
نقش بسته و معنی آن «سوراخ»
میباشد! گزارش تصویری این سفر
بزودی در وبسایت و پیج های ما
که در همین صفحه نیز ذکر شده،
در دسترس همگان خواهد بود.
بازدیــد از جــاده  132آن هم در
فصل پاییز بر همگان واجب است!

برای تصویربرداری از فانوســهای
دریایی در شــب ،بهتر اســت از
تکنیک  Long exposureو نیز سه
پایه استفاده کنیم.
الزم به ذکر است که تصویر برداری
با پهپاد در طول شب در کل کانادا
ممنوع میباشد .برای نشان دادن
بیشتر رنگ آبی آسمان و ابرهای
زیبای پاییزی ،میتوان از یک فیلتر
پالریزه استفاده نمود.
در جاهایی که فانوس دریایی در
ملک شــخصی یک خانواده قرار
داشته باشد ،میتوان با زبان خوش
و یک لبخند زیبــا تا بناگوش ،از
آنها اجازه گرفــت .هر بار که این
درخواست را مطرح کردیم ،جواب
مثبت بــود و اجــازه دادند از هر
وسیله تصویربرداری استفاده کنیم!
عکاس از خدا چی میخواد؟

•

خانهتکــــواندومونترال

آموزش هنرهای رزمی تکواندو و هاپکیدو
زیر نظر  masterکامبیز بـرقی
دارای کمربند مشکی دان ۷
از فدراسیون جهانی کره؛
دارای عناوین مختلف قهرمانی
و مربیگری در سطح کشور وجهانی

شروع کالس ها

سه شنبه  ۶:۳۰ -تا  ۸:۰۰بعد از ظهر
چهار شنبه  ۶:۳۰-تا  ۸:۰۰بعد از ظهر
جمعه  ۵:۳۰ -تا  ۷:۰۰بعد از ظهر
نشانی:

15748 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, QC H9H 3P6
tel.: 438-239-8899
taekwondomontreal2016@gmail.com

فـــروش مغازه در تهران
یک اوکازیون عالی

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

(416) 948-4317
azjune’15U
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All aspects of Immigration
Federal-Quebec-Provincial

Immigration

ﮐﻠﯿﮥ اﻣﻮر ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﯽ
اﺳﺘﺎﻧﯽ-ﮐﺒﮏ-ﻓﺪرال

citizenship. This is the date count each day they were
when the changes come
physically present in Canainto effect, and when the
da as a temporary resident
new citizenship application or protected person, before
Thank you ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ
اﻋﺘﻤﺎد و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎbecoming
 ازMerci
forms and guides will be
a permanent
ً
təşəkkür  ﺷﮑﺮاGraciasavailable.
谢谢 Grazie Дякую Obrigado
resident, धन्यवाद
as a half-day toward meeting the physical
Immigration Canada
Maria
Cottone
Changes
to the
Citizenship
presence requirement for
Regulated Canadian Immigration
Consultant
Act as a Result
of Bill C-6: citizenship, up to a maxICCRC Membership
• No. R409295
Applicants must
imum credit of 365 days,
be physically
present in
within five years preceding
Registered with Quebec
Immigration
No. 11322
Canada for three out of five the date of application.
yearsﻣﮭﺎﺟرت
before applying for
•
Applicants beﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﺗﻧﮫ
citizenship.
tween 18 and 54 years must
ﻣﺷﺎور رﺳﻣﯽ ﻣﮭﺎﺟرت و ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ
•
Applicants must
meet the language and
file
Canadian
income
taxes,
 ﮐﻠﯾﮥ اﻣور داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﮐﺑﮏ و ﻓدرالknowledge requirements
if required to do so under
for citizenship.
در اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﮐﺑﮏ را دارﻧدthe
ﺷرﮐت
 ﺣق،ﮐﺑﮏ
 ﻓﻘط ﻣﺷﺎورﯾن ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ:ﺗوﺟﮫ
Income
Taxﻣﮭﺎﺟرت
Act, for
of fiveﺑﮫyears,
of the
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ﮐﺎﻣﯽout
ﻣوﻧﺗرال ﺑﺎ
“راﯾﮕﺎن از اﯾرانOne
ﻣﺳﺗﻘﯾم و
 ﺧطstrongest pilmatching the new physical
lars for successful integraﺷﻣﺎرهalso
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citizenship. They will
presence requirement.
tion into Canadian life is
اﯾران
ﺑﺎﻣداد ﺑﮫ وﻗت
۱۹  از ﺳﺎﻋتhad
دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ و
help individuals who have
• ۲  ﺗﺎApplicants
achieving Canadian citizen۵۱۴ ۵۵۰ ۹۲۰۴
اﯾﻣو ﺗﻠﮕرام
واﯾﺑر واﺗزآپ
already begun building
to be physically
present
ship and becoming part of
lives in Canada achieve
in Canada for 183 days in
the Canadian family. The
citizenship faster.
four out of the six years
Government encourages all
preceding their application. immigrants to take the path
6621
rue, who
Sherbrooke
est,
suite 103towards citizenship and
Citizenship
applicants
This provision
is repealed.
meet the new requirements
Applicants
no
longer
have
take advantage of everyMontreal, Quebec H1N 1C7
must wait until October 11, to meet this requirement.
thing that being a Canadian
By appointment only, Monday to Friday 10:00 to 18:00
2017, before applying for
•
Applicants may
has to offer.”

Government of Canada implements new
legislative changes to the Citizenship Act

A

s part of the Government of Canada’s
commitment to provide
greater flexibility in meeting requirements for those
who wish to obtain Canadian citizenship, the Honourable Ahmed Hussen,
Minister of Immigration,
Refugees and Citizenship,
announced today a significant milestone in implementing changes to the
Citizenship Act through the
adoption of Bill C-6.
Further to changes introduced upon Royal Assent
which repealed certain
provisions of the former
government’s Bill C-24,
important changes to physical presence and the age

required to meet language
and knowledge requirements for permanent residents who are applying for
citizenship will come into
effect on October 11, 2017.
The new requirements will
give more flexibility to
both younger and older eligible immigrants to obtain

37

– The Honourable Ahmed
Hussen, Minister of Immigration, Refugees and
Citizenship
More changes to the Citizenship Act are expected
to take effect later this year
and in early 2018.
----------------For more information on
any aspects of immigration,
please do not hesitate to
contact our office.
Keep safe, stay healthy, and
make sure laughter is in
your everyday life.

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

www.mariacottone.com

PAiVAND

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

since3
199

BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY

>> Vol. 25: 2017

(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary, Vancouver)

Tel.: 514-996-9692

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

 Mailing Address:
2178 Ste-Catherine W. Montreal, QC H3H 1M7
Fax: 514-342-9574

روبروی ادونیس

ATWATER

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

Email:

info@paivand.ca www.paivand.ca

WE CHECK ALL BOXES!
NEWSPAPER
WEBSITE

www.paivand.ca

ZARBARG

راهنمایمشاغلایرانیانمونتریال

FACEBOOK
paivand.montreal

• اوکالند – نیوزیلند10

پرجمعیت شهر نیوزیلند نیز جزو
دهمین شهر برتر دنیا قرار گرفته
 یکی از بهترین و سالم ترین.است
مناطق آب و هوایی جهان را دارد و
یکی از مناطق بسیار مطلوب برای
.زندگی سالم است
)همگردی:(منبع

 سه شهر،است و با این حســاب
 در لیست ده شهر دنیا،استرالیایی
 بسیاری از فستیوال های.قراردارند
هنری و ورزشی دنیا در این شهر
برگزار می شود و میوه های و مواد
غذایی مشــهور و باکیفیت آن به
سراسر دنیا صادر می شود و باعث
بوجودآمده شرایط مناسب شغلی و
.جدید در این هر شده است

بهترین مناطق دنیا برای کســب
 این شهر.و کار شناخته می شود
یکی از بهترین فرصت های سرمایه
گــزاری و راه اندازی شــغل های
جدید و امنیت بســیار پایدار آن
.شناخته شده است

32 :>> ادامه از صفحه
از منظر معماری شهری و یکی از
.بزرگترین مراکز هنریدنیاست
• پرث – استرالیا8

نهمین شهر برتر دنیا برای زندگی
 بزرگترین.نیز از اســترالیا اســت
و پرجمعیــت ترین شــهر غرب نهمین شــهر برتر جهــان برای
 ســالها به عنوان یکی از گــذران زندگی نیز در اســترالیا،استرالیا
• آدالید – استرالیا9

...بهترین شهرهای جهـــان

.و فرهنگی در دنیاست

• هلسینکی – فنالند6

پایتخت و مرکز فنالند امسال مکان
• سیدنی – استرالیا7 ششم بهترین شهرهای دنیا را به
 به عنوان، این شهر بزرگترین شهر استرالیا.خود اختصاص داده است
شــمالی ترین منطقه کره زمین چند فرهنگترین شهردنیا را نیز به
است که دارای جمعیت باالی یک خود اختصاص داده است و مقصد
. هلسینکی یکی از اصلی مهاجرین به این کشور است.میلیون نفر است
 هنری یکی از زیباترین شهرهای جهان،مراکز مورد توجه اقتصادی
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حـراج استثنائی
پائیــز 201 7

از سه شنبه  7تا جمعه  10نوامبر ساعت  9صبح تا  6بعدازظهر
و همچـــنین شنبه  11نوامبر ساعت  9صبح تا  3بعدازظهر

حراج استثنائی کیف دستی ،کیف پول ،انواع چمدان ،لوازم سفر ،کیف های ورزشی و بسیاری دیگر
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