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صرافیشــریف

Bureau de Change

Sharif

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز

___________
Sharif Exchange
261 boul. Cote-Vertu

■ 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
____________________________________________

St-Laurent, QC H4N 1C8

$

EXCHANGE

گـروه پـاسیفیـک

Cote vertu, Bus 121 E

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

Tel.: (514) 289-9011

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

www.sharifexchange.ca

www.ICPimmigration.com

www.ic-pacific.com
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روز زن بر ه

مه زنان ایران و

جهان مبارک باد
از مونترال به تهران از

950

د ید و با ز د ید و ضیـــا فت
بزرگ نوروزی

دارالترجمه رسمی یکتا
ترجمه رمسی  -دعوتــنامه رمسی

Tel.: 514-439-8501

الیت
صرافی
(خضر)

انتقـال ارز

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

 ص39 :

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰﻭﻧﺼﺐﺷﻮﻓﺎژﭘﺎﺭﺱ

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ

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

RESTAURANT ONYX INC

بدونکارمزد

 ص2 :

مریم خالقی

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

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

(514) 935 3337

Real Estate Broker

www.profusionrealty.ca
www.Christiesrealestate.com

Cell: (514) 928-5415

Maryam Khaleghi

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

وحید
خلـجیRESTAURANT ONYX INCRESTAURANT ONYXناهیدپاکروان
INC
<< pgs. 2

محضردارومشاورحقوقی

Tel.: 514-439-1444
_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.
Lasalle Qc. H8R 2M9
Bur.: (514) 364-3315

fhemmatiyan@sutton.com

صرافیآپادانا

APADANA
EXCHANGE

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

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

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC
حمیدرضا

خلیفی

1970 Ste-Catherine O,

آرزو گتمیری

(514) 561-3-561
Arezou Gatmiri
 ص4 :

سفر به ایران

NOTAIRE-NOTARY

Tel.: 514-839-7318

خدمات ارزی
جنب دانشگاه کنکوردیا

Tel.: 514.426.7200

Agence Immobilière

حمیدصدیقکاغذچی

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

GUY

Montreal Qc. H3B 2K4

Profusion Realty RF

2178 Ste-Catherine W.

مشاور امالک در مونتریال

www.sutton.com

1155 Rene Levesque W. #2500

RESTAURANT
ONYX
مشاور INC
مسکونی و جتاری
امالک:

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

و South shore

Cell: (514) 827-6364

Pointe-claire, Qc H9R 4S2

RESTAURANT ONYX INCسرعت،دقت ،اعتماد

(514) 290-2959

فیروزهمتیان

6600 Trans-Canada, Suite 750

صرافی نِت

www.ParsPlumbing.ca

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

GUY

6195 ST-JACQUES W
Tel.: (514) 585-2029
 ص25 :

Pars Plumbing INC

صــرافی  5ستاره

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

RESTAURANT ONYX INC

ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ DAr

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

با 25سال سابقه کاری در کانادا

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

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ

Montreal Qc. H3G 1S6

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

 Plazaشکوهمند
y
Embass

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

1449 St. Catherine W

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

شنبه
7
1
م
ا
ر
س
درسالن

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﻓﺎژ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﻰ

فارکس

Courtier Immobilier Résidentiel
Groupe Sutton – Sur L’île

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

2
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NET Exchange

 اﻋﺘﻤﺎد، دﻗﺖ،ﺳﺮﻋﺖ
Add : 1425 Boul St - Laurent Montreal
/Qc,H2X 2S8

1-514-8455959
(Ofﬁce)
1-514-9179988 (Soleimani)
1-438-9238582
(Majlesi)

www.NETMONEYEXCHANGE.com

COROLLA CE 2017
STARTING AT

Contact Alex for additional rebates.

18 479 $

+ TAXES

New 2017
model

NEW RAV4 hybride LE+ 2017
STARTING AT

36 714 $

+ TAXES

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

www.alixtoyota.com
Tél.: 514 376 9191

بامدیریت

الکس پورقناد

Earn Aeroplan Miles
with alixtoyota.com

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

وام با نرخ بهره

Financing

%
0

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

for certain
cars only

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

toyota.ca

2
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مشاور امالک مسکونی در مونترآل و حومه

آرزو گتمیری

• مشاوره و ارزیابی رایگان
به صورت تلفنی و حضوری
• خدمات  ٪ ۱۰۰رایگان برای
خریداران تا پایان پروسه خرید
(حتی هزینه محضر)
• اخذ وام بانکی با بهترین نرخ
و کمترین پیش پرداخت
حتی برای تازه واردین

Arezou Gatmiri

Courtier Immobilier Résidentiel
Groupe Sutton – Sur L’île
38, Place du Commerce #280,
Île Des Soeurs (Verdun),
QC H3E 1T8
Bureau: (514) 769-7010
arezougatmiri@gmail.com

Cell.: (514) 561-3-561

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

HAQUE

CONSULTANTS
• 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 نگین • اورتودنسی
__________________________







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

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

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

Tel.: 514-277-1157

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

Tel.: 514-731-1443

ریـاض حق

سرویس کامل حسابداری و دفترداری
تنظیم اظهارنامه های  GSTو QST
تنظیم اظهارنامه های مالیاتی،
افراد ،شرکت ها و پیشه ها
ثبت شرکت های شخصی و طرح های جتاری
نرخ های ویژه برای دانشجویان ،ساملندان
و افرادی که از کمک های
دولتی استفاده می کنند

قابل اعتماد
و سرویس سریع
خدمات مشاوره ای به
زبان های فارسی ،انگلیسی،
اردو و پنجابی

ter
Fas nd
u
Ref ugh
o
thr ile
EF

_________________
Haque Consultants
4216 rue Wellington 207
Verdun, QC, H4G1W2
)(Metro: De L'eglise
haqueconsultants.com
info@haqueconsultants.com

Phone: (514) 362-0382

3
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مشاور فروشاتومبیلهاینوودوستدوم

هومن شب بویی

Cell.: 514-467-0737
Homan Shab Booei
Conseiller en vente
véhicules d’occasions & neuf
2000 Boul. Chomedey,
Laval, Québec, H7T 2W3

T 450.686.2710 Ext.: 3217
homan.booei@lexuslaval.ca

Collège INSA

Développement des compétences et vous-même

»کالـج بین املللی «اینسا
.با ما پیشرفت خود را تضمین کنید

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


Starting a business in French: in class or online/ 1 day per week
Saturday, March 10 or Sunday, March 11 or Saturday, March 24
 Starting a business in English: online/ 9 hours per week
Monday, 26 March
 Sales and consulting: 2 days per week, one month internship 30 March
 French__________________________________
course given by Université du Québec (all levels)

Loans and bursaries available for all the programs
(around 900 $ per month)*

*The amout 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

4
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ـــــ
اخذ وام بانكى

با بهترین نرخ براى
اتومبیلهاى
دست دوم

ازبانکهاىمعتبركانادا

ــــــــ

رامین عباسى

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

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

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

www.ileperrottoyota.com

www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

آژانسمسافرتییونیگلوب
نسرین پارسا

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

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

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

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

Head Office:

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

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

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

شادی محمدی

shadim.sky@gmail.com

Tel.: 514-660-7135

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

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

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

5
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گزارش قتل ...

وزیر اطالعات سابق جزئيات
قتل زهرا کاظمی ایرانی/
مونتریالی را فاش کرد

علــی یونســی وزیــر اطالعات
دولت محمد خاتمی فاش کرد
که زهرا کاظمی به تشــخیص
وزارت اطالعــات جاســوس
شناخته نشــد اما اصرار سعید
مرتضــوی بــر جاسوســی او،
نهایتا مرگ این شهروند ایرانی
 کانادایی را رقم زد.روزنامه ایران (شماره یکشنبه
 ۶اسفند  )۱۳۹۶با علی یونسی،
وزیــر اطالعــات دولت محمد
خاتمی به بهانه بازداشــت فعاالن
محیــط زیســت و مرگ مشــکوک
دکتــر کاووس ســیدامامی ،یکی از
ایــن فعــاالن در زنــدان ،گفتوگو
کرده است.
فعاالن محیط زیست را اطالعات
ســپاه بازداشــت کــرده و بــدون
طــی مراحل دادرســی و تشــکیل
دادگاه ،در همراهــی بــا مقامهای
قوه قضاییه و صداوسیما آنها را به
جاسوسی متهم کرده است.
علی یونســی به روزنامه ایران گفته
است ،متأســفانه وزارت اطالعات
در پرونــده فعاالن محیط زیســت
مسئولیتی نداشته است .او معتقد
اســت در مرحلــه کنونی هــم باید
پرونــده برای ادامــه تحقیقات ،در
اختیار وزارت اطالعات قرار بگیرد،
زیــرا در شــرایط و وضعیت فعلی،
حتی اگر بازداشتشدهها به واقع به
جاسوسی محکوم هم شوند ،اقناع
افکار عمومی سخت میشود.
یونسی افزوده« :باید اجازه بدهیم
وزارت اطالعات بر اســاس وظایف
حرفهای و تخصصی و سازمانی خود
بررسیهای الزم را انجام دهد .در
این صورت اگر وزارت اطالعات این
تشخیص تخصصی وکارشناسی را
داد که جرمی واقع شده است ،پس
از تکمیل تحقیقات ،پرونده به یک
دادگاه صالحه ارجاع شود تا دادگاه
نظر بدهد .اگر هم وزارت اطالعات
تشخیص کارشناسی دادکه مستند
کافی بــرای اتهامــات وارده وجود
ندارد ،با قاطعیت و مستدل اعالم
کندکه اشــتباهی در تشخیص رخ
داده است».

پرونده زهرا کاظمی
یونســی در ادامه گفتوگوی خود
بــا روزنامه ایــران به پرونــده زهرا
کاظمی ،عکاس ایرانی -مونتریالی
نیــز اشــاره و جزئیــات تــازهای از
چگونگی قتل ایــن عکاس مطرح
کرده است.
وزیــر اطالعــات دولــت خاتمــی
گفتــه اســت« :در پرونــده زهــرا
کاظمی ،دادســتان وقت (ســعید
مرتضوی) اصــرار داشــت که وی
جاسوس اســت .برای بررسی این
موضــوع مــا در وزارت اطالعــات
دو کارشــناس ضدجاسوســی این
وزارتخانــه را مأمــور کردیــم تا در
هتلــی با این خانم مصاحبه کنند.
این کارشناســان ،پس از مصاحبه
با وی ،رســما اعــام کردند که به

www.paivand.ca
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پیراشکی

و کلوچه فومنی
عموجان
خاطرات خوش
ایران!

6

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

1360

no.

Vol. 25, Mar. 01, 2018

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

لحاظ فنــی و علمی ،زهرا کاظمی
جاسوس نیست اما دادستان وقت
تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر
اصرار خود باقی ماند و این پرونده را
از وزارت اطالعات تحویل گرفت و
به اطالعات نیروی انتظامی واگذار
کرد».
به گفته علی یونسی ،زهرا کاظمی،
گویــا در فرآینــد بازرســی ،تحویل
اشــیا و انتقال به بازداشــتگاه و نه
در بازجویــی «بهدلیــل مقاومــت
برای تحویل اشــیای همراه خود،
مورد ضرب و شــتم قــرار میگیرد
و ســر او به جــدول خیابان اصابت
میکند و منجر به خونریزی مغزی
او میشود».
یونســی میافزاید« :اگــر چنانچه
بموقع او را به بیمارســتان منتقل
میکردند حتم ًا او نجات مییافت.
و همچنیــن اگــر در این وضعیت
یعنی انتقال بموقع به بیمارســتان
و نجاتش ،در هــر دادگاهی ،حتی
دادگاههــای کانادا در حضور وکیل
کانادایی قرار میگرفتیم جمهوری
اسالمی محکوم شناخته نمیشد؛
بلکــه مأمور یــا مأمــوران دونپایه
بهدلیل قصور یا تقصیر ،مســئول
شناختهمیشدند.
اما بد عمل کردن ،لجاجت و متهم
کــردن دیگــری یا سیاســیکردن
موضوع ،هزینه سیاســی سنگینی
به جمهوری اسالمی تحمیل کرد
و خود دستاندرکاران این پرونده
هم برای همیشــه متهم شناخته
شدند».
زهر کاظمی که شــهروند و ساکن
مونتریــال بــود در خــرداد ۱۳۸۲
بــا گذرنامــه ایرانی خود بــه تهران
رفتــه بود .او چنــد روز بعد  -دوم
تیرماه  – ۱۳۸۲برای تهیه گزارش
و تصویــر از تجمــع خانوادههــای
زندانیان در مقابــل زندان اوین به
آنجا رفته بود که بازداشت میشود.
تجمعکننــدگان خانوادههــای
دانشــجویان بازداشتشــده در
اعتراضهای دانشجویی خرداد ۸۲
بودند.
 ۱۸روز پــس از بازداشــت زهــرا
کاظمی ،مرگ او اعالم میشود.
مجلــس ششــم کمیتــهای برای
بررسی و تحقیق در مورد قتل زهرا
کاظمی تشکیل داد و این کمیته در
گزارش خود ،سعید مرتضوی را به
عنوان متهم ردیف اول این پرونده
معرفی کرد( .دویچه وله)

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

مشاور امالک مسکونی در سراسر مونتریال

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

•
•
•
•
•
•

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.

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

_________
 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
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شعر و ترانه...
این پرچم خرچنگ نشان
پرچــم من نیست...
این پرچم بی نام و نشان پرچم من نیست
این مظهر ایران من و خاک کهن نیست
بر روی تنش واژه بیگانه شده نقش
روح شرف میهن تبدیده من نیست
پرچم ننگ است مگیرش به دو دستت
این
ِ
بر خاک بیفکن که بجز ننگ وطن نیست
نه شیر نشان دارد و نه چهره ی خورشید
ای شیردالن موقع خاموش شدن نیست
ایرانی و ایران شده تحقیر به نقشش
عـفن نیست
جز بیرق شیخان دغلبا ِز َ

هر جا که بر افراشته شد خون همه پاشید
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حتویل سال

قطـعنامههای
بی معنـا!

 ۱۳۹۷در ایـــران
سه شنبه  ۲۹اسفند  ۱۳۹۶هجری شمسی
مطابق با  ۲۰مارس  ۲۰۱۸میالدی
ساعت  ۷و  ۴۵دقیقه و  ۲۸ثانیه بعدازظهر
------------------

شهباز خنعی (مونتریال)

Shahbaznakhai8@gmail.com

 9اســفند  -غوطــه شــرقی در
حومه دمشــق و در فاصله حدود
 20دقیقه ای آن قراردارد .تقریبا
مثل فاصله کرج با تهران .حدود
 400هزار جمعیت دارد و تا پیش
گوتــرش ،دبیرکل جدید ســازمان
از آغاز جنگ داخلی سوریه مرکز
تأمین غله ،تره بار و میوه پایتخت بوده است .پس ملل این منطقه را «دوزخی بر روی
از آغاز درگیری ها تحت کنترل مخالفان مسلح رژیم زمیــن» توصیــف کرد و شــورای
بشار اسد – عمدتا جبهه النصره وابسته به القاعده امنیت سازمان ملل درصدد برآمد
که بعد نام خود را به تحریرالشام تغییر داد – درآمد و با تصویب یک قطعنامه آتش بسی
از سال  2013نیروهای دولتی سوریه آن را محاصره  30روزه برای کمک رسانی و تخلیه
منطقــه از غیرنظامیان برقرارکند.
کردند.
از روز یکشــنبه  18فوریه ،نیروهای رژیم بشار اسد کوشــش هــای انجام شــده برای
با حمایت روســیه و شــبه نظامیــان تحت حمایت تصویب این قطعنامه تا روز شنبه
 24فوریــه بــه دلیــل
حکومــت آخوندی به شــدت بــه این منطقه
حمله نموده و آن را بمباران کردند .در مدت «دوزخی کارشــکنی های روسیه
یک هفته ،حاصل این بمباران ها  527کشته بر روی و ایرادگیــری آن به متن
قطعنامه به تعویق افتاد
از جملــه  127کــودک و  75زن بوده اســت .زمین»
و صحنه های دلخراشی
شدت حمالت به حدی بوده که آقای آنتونیو

از مهر و محبت به لبش هیچ سخن نیست

Norooz 2018 / 1397
Time in Montreal
Tuesday, March 20th 2018
12:15:19 pm

آفرید که عبارت «جنایات جنگی»
برای توصیف آنها کفایت نمی کند.
روز شــنبه  24فوریه سرانجام پس
از دســتکاری هــای مکــرری کــه
متن قطعنامه را تبدیل به «شــیر
بی یال و دم و اشــکم» کرده بود،
ایــن قطعنامه بــا رأی موافق همه
 15عضو شــورای امنیت سازمان
ملل به تصویب رسید و کورسوی
امیدی پدیدآورد که به این کشــتار
جنایتکارانه و دلخراش پایان داده
شود .دریغ که این کورسوی امید
دیــری نپایید زیرا پــس از تصویب
قطعنامه نیز نیروهای رژیم بشــار

اســد و حامیــان جنایتکارتــرش
بــه حمــات خــود ادامــه دادند.
تارنمای رادیوکانادا در روز یکشنبه
 25فوریــه در ایــن مورد نوشــت:
«به رغم تصویب قطعنامه شورای
امنیــت ســازمان ملــل مبنــی بر
برقــراری "بــی درنــگ" آتش بس
و پایان بخشــیدن "بــدون تأخیر"
بــه درگیری ها ،به نظــر ایران این
قطعنامه بخش "غوطه شرقی" که
از یک هفته پیــش هدف بمباران
هــای رژیــم ســوریه بــوده و بیش
از  500کشــته بــه جا گذاشــته را

{>> ادامه در صفحه}20 :

اوکازیون عالی برای سرمایه گذاری در آمریکا

اهریمن خونخواره فشرده به کف خویش
دینش بجز از مذهب شمشیر زدن نیست

كافه رستوران در بهترين نقطه  Newport Beachكاليفرنيا
داخل ساختمان مديكال بزرگترين بيمارستان Hoag Hospital Newport Beach
با درآمد خوب بفروش مى رسد.
در ضمن با خريد اين بيزينس مى توانيد براى ويزاى  E2اقدام كنيد .تلفن متاس:

از رنگ ُرخش آتشی از تفرقه بارد
میراث پلیدش بجز از گور و کفن نیست

949-344-5897

بر خیز و بر افراز تو رایات شرف را

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

زغـن نیست
این میهن ما خانه هر زاغ و َ

ایران همگی یک تن واحد زن و مرد است

با تع
یین وقت قبلی

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

حتی که اگر زیر و زبر سر به بدن نیست

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

«مهدییعقوبی»

NOTAIRE-NOTARY

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

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

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی
برخی از خدمات ما شامل:

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

خدمات حسابداری و دفترداری

فتوشاپ

سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

5263 boul Cavendish

Montreal Quebec H4V 2R6
Email: loyale.accounting@gmail.com
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

سفر تـــرودو به هند:

هزینه های نجومی و بازده ناچیز

ســفر یک هفتــه ای جاســتین
ترودو به هندکه از آغاز تا پایان پر
از بحث و جدل و ناراحتی بود به
پایان رسید .به نظر کارشناسی
کــه ایــن ســفر را دنبــال کرده،
ازنظر اقتصادی بازده این ســفر
ناچیز بوده است .ویوک دهجیا،
اســتاد بخش اقتصاد دانشــگاه
کارلتون و کارشــناس امور هند
می گوید« :با توجه به انتظاراتی
که این سفر درکانادا بر انگیخته
بــود و مدت زمان و هزینه های
آن ،بایــد بگویم که نتیجه آن یک
شکســت بــوده اســت» .اوکه در
بمبئــی بــه هیئــت همراه تــرودو
پیوسته می گوید مدت زمان سفر
از هرنظر بسیار طوالنی و در زمینه
ســرمایه گذاری بازده آن بسیارکم
بوده اســت« :روز ماقبل آخر سفر
تنهــا روزی بــود کــه درآن انجــام

کاری رسمی پیش بینی شده بود.
باید از خود پرسید جاستین ترودو
در بقیــه روزهای ســفر چــه کرده
است .در نهایت به نظر می آید که
بــرای او این یک موقعیت طوالنی
برای گرفتن عکس های خانوادگی
و پوشــیدن لباس هــای زیبا بوده

بنابر اعالم اتاوا وکنسرسیوم
مسئول ســاخت پل جدید
شامپلن ،پی و سازه این پل
در ماه دســامبر سال جاری
آمــاده خواهد شــد .دانیل
ژیل ،مدیرکارگاه ساختمانی
کنسرســیوم «ســینیاتور
ســن لــوران» ()SSL
دربرابر پرســش های مکرر رسانه
هــا در بازدید از ایــن کارگاه با ابراز
خوشــبینی گفت« :کارها درحال
پیشرفت است» و تأکیدکرد که 65

درصد از کارها انجام شــده است.
آقــای ژیــل اعــام کرد کــه تعداد
کارکنــان کارگاه از  650به  850تن
افزایش یافته و یک چهارم ،به ویژه

اســت» .جاســتین ترودو روز
جمعه  23فوریه با نارندرا مودی
نخست وزیر و رام نارات کوویند
رییس جمهوری هنــد دیدار و
گفتگو کرد .پیــش از آن او در
بمبئــی بــا مدیران گــروه های
بــزرگ تولیدی هنــد از جمله
تاتا سانز ،انفوسیس ،ماهندرا
و جوبیالنت بهارتیا دیدار کرده
بــود .دفتر نخســت وزیرکانادا
اعالم کرده کــه  66توافق بین
طرفین بــه امضاء رســیده که
مبلغ آنها  1میلیارد دالر ارزیابی
شده است .از جمله این توافق ها
یک ســرمایه گذاری  250میلیون
دالری در کانادا است که قرار است
درصورت تحقق  5800شغل ایجاد
کند.
(تلخیص از الپرس مونتریال24 ،
فوریه .)2018

سازه جدید پل شامپلن

در پایان هفته ها به حجم
کار افزوده شده است .این
کار طبعا هزینه بر اســت،
اما نه کنسرسیوم مربوطه
و نه «زیرســاخت کانادا»
رقــم آن را اعالم نکردند و
از گفتن این که چه مرجعی
ایــن هزینــه هــای اضافی
را پرداخت خواهد کرد نیز ســرباز
زدنــد .گفته شــده کــه مذاکرات
دراین باره ادامه دارد( .ژورنال دو
مونتریال 23 ،فوریه .)2018

تغییر واگن های متروی مونتریال
براثــر فشــارهای وارده
ازسوی سیاستمداران و
اعضای اتحادیه کارکنان
بمباردیــه ،که نگــران از
دســت دادن شغل های
خــود هســتند ،دولــت
کوییــار درنظــر دارد بــا
راه انــدازی خــط تولید
واگن های جدید مترو موســوم به
«آزور» ،واگن های قدیمی کنونی
را کنارگذاشته و از این واگن های
جدید اســتفاده کند .این درحالی
اســت کــه جایگزینی واگــن های

قدیمــی که نزدیــک به  50ســال
سن دارد در برنامه شرکت حمل و
نقل عمومی مونتریال بوده است.
تاکنــون هزینه ســنگین این کار
مانع از انجام آن شــده بود و سبب

شدکه سفارش اولیه که
 1200واگن بود به 486
واگــن کاهش یابد و 20
ســال به مدت استفاده
از واگــن هــای قدیمــی
افزوده شود .اما ،اکنون
دولت فیلیپ کوییار می
خواهــد کار جایگزینــی
واگن ها را تسریع نموده وکارخانه
ســاخت واگن هــای جدیــد را راه
اندازی نماید.
(تلخیص از گازت مونتریال23 ،
فوریه .)2018

هشت عامل کلیدی بودجه فدرال آینده
(اتاوا) برابری موقعیت
هــا بین مــردان و زنان
در عرصــه اقتصادی در
قلب بودجه ای قراردارد
که دولت فدرال توسط
بیل مورنو وزیر اقتصاد
عرضه می کند.
موارد داغ دیگری چون
میــزان کســر بودجــه،
برنامه کمک به رســانه
های نوشتاری یا تدابیر
اقتصــادی درنظــر گرفته
شده برای کسب وکارهای کوچک
و متوســط نیز وجــود دارد که در
مجموع  8عامل کلیدی را تشکیل
می دهد .این عوامل عبارت است
از:

 )1برابری مرد -زن
 )2ســرمایه گــذاری در پژوهــش
های بنیادی
 )3میزان کسر بودجه
 )4بازگشت به تعادل اقتصادی
 )5کنترل هزینه ها

 )6اصالحات مالیاتی
 )7رقابت با ایاالت متحده
 )8کمک به رسانه های نوشتاری.
(تلخیص از الپرس مونتریال26 ،
فوریه .)2018

قانون آزادی مصرف و خرید و فروش ماری جوآنا
دولــت کوییــار پس
از هفته هــا تردید و
درنگ ،درصدد است
اصالحیه ای درمورد
چهارچــوب بنــدی
قانون آزادی مصرف
و خریــد و فــروش
ماری جوآنــا تدوین
کند کــه راه را برگریز به
بهشت های مالیاتی توسط عرضه
کنندگان این مــاده مخدر ببندد.
لوسی شــارلبوآ ،وزیر مسئول این
پرونده این مطلب را به کمیسیون
مربوطــه در مجلس کبــک اعالم
کــرد .در مــاه ژانویــه گذشــته،
ژورنال دو مونتریال افشــا کرد که
 35واحــد از  86تولیدکننده مجاز
شناخته شــده ماری جوآنا توسط
«سالمت کانادا» درطول دوسال
گذشــته کمک های مالی از خارج
از کانــادا دریافت داشــته انــد .در
اصالحیــه ای که به مجلس کبک
عرضه خواهد شد« ،نهاد بازارهای

عمومی» ( )AMPمأمور تحقیق
دربــاره تأمیــن کننــدگان مــاری
جوآنا برای «شــرکت کبکی ماری
جوآنای کبک» ( )SQDCخواهد
شد .وزیر ســامت عمومی دراین
باره توضیــح داد کــه« :اگر "نهاد
بازارهــای عمومی" پس از تحقیق
درباره یک موسسه اعالم کندکه آن
موسسه با معیارهای تعیین شده
ما تطبیــق نمی کند ،قــراردادش
فسخ می شــود .خالصه ،اگر پای
پول شویی یا مسائل دیگر درمیان
باشــد ،نمی خواهیــم مرجعی که
اکنــون رودرروی مــا اســت ،از در
پشتی وارد شود»" .نهاد بازارهای

عمومــی" مــی باید
دربــاره صالحیــت
تأمین کننده جنس
"درطــول مــدت
قــرارداد" بررســی
نمایــد« .زیــرا یــک
ســال پــس از عقــد
قرارداد شــرایط می
تواند تغییر یابد» .بنابر
تحقیقات دفتر تحقیق ژورنال دو
مونتریال،سرمایهگذارانناشناسی
که از بهشت های مالیاتی آمده اند
دستکم  165میلیون دالر در زمینه
عرضه ماری جوآنای قانونی شــده
در کانادا سرمایه گذاری کرده اند.
دو موسســه عمده دســت اندرکار
در کبــک؛ «هیدرو پــات کری» و
«اورورا کانابیس» میلیون ها دالر
از جانب ســرمایه گذاران ناشناس
دریافت کرده اند.
(تلخیص از ژورنال دو مونتریال،
 23فوریه .)2018

ازدواج رهبر حزب دموکراتیک نو در مکزیک

جاگمیت ســینگ رهبر
حــزب دموکراتیــک نــو
( )NPDدر مکزیــک
ازدواج کرد .این ازدواج
بــا رعایت ســنت و آیین
هــای پنجــاب (هنــد)

همايون شجريان به زودى در مونتريال
>> جزئیات در شماره آینده <<

برگزار شــد .او که
 38ســال دارد در
نیمــه مــاه ژانویه
از همســر آینــده
خود درخواســت
ازدواج کرده بود.

زوج جوان «ماه عسل» خود را در
مکزیک خواهندگذراند .عروس که
طراح مد اســت گورکیران کور نام
دارد و  27ساله است( .ژورنال
دو مترو 25 ،فوریه .)2018

8

9

www.paivand.ca

 سال  25شماره  10  1360اسفند 1396

گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

پیش بینی سیل در بهار

بنابــر پیــش بینــی کارشناســان
هواشناســی ،بهار آینده می تواند
شــاهد باران های مداومی باشــد
کــه ســطح آب در رودخانــه های
کبــک را باال آورده و ســبب جاری
شدن سیل شود .بنابر پیش بینی
های اخیــر ،چنین وضعی به ویژه
در غرب کبک پیــش خواهد آمد.
بخشی از این امر ناشی از وضعیت
کنونــی هوا اســت کــه جریانی از
هوای ســرد به وجود خواهد آورد.
ژیل برین ،کارشــناس هواشناسی
می گوید:
«این امر بستگی به میزان بارندگی
هــا در ماه هــای مــارس -آوریل
دارد .این امر به ویژه چیزی است

که مردم از آن بیم دارند .اگر بهار
خیلی بارانی باشد ،نگرانی از سیل
پیش مــی آید» .برت آندرســون،
کارشــناس هواشناســی موسسه
«اکــوودر» هــم روی تارنمــای
اینترنتی این موسسه می نویسد:
«مسیر اصلی باید از منطقه "گراند
الک" عبــور کنــد کــه روزهــای
بیشــتری از برف و باران در انتاریو
و غرب کبــک پدید می آید» .این
امر می تواند موجب انباشت آب در
کبک شود .اما ،دلیل دیگر سیل
نیز مــی تواند این باشــد که زمین
ها از هــم اکنون براثر بــارش زیاد
برف در زمستان از آب اشباع شده
است .این امر نیز می تواند موجب

شود که بهار آینده ابری و
بارانی تر شود .بنابر گفته
اینکارشناسهواشناسی:
«این خطر وجود دارد که
زمین ها که بسیار اشباع
شــده براثر آفتــاب بهاری
گرم شود ،تبخیر به وجود
آیــد و ابرهــای بیشــتری
ایجــاد کنــد و ابر بیشــتر
به معنــای هوای ســردتر
از معمــول اســت» .ژان
ســاوارد ،رییــس بخــش خدمات
«مرکز عملیات دولتی» می گوید
که هفته گذشــته باالآمدن سطح
آب در چنــد رودخانــه مشــاهده
شــده ولی تا پایان این هفته وضع
به حالت عادی در آمده است« :ما
بــه طور مــداوم با مناطق آســیب
دیده یا جاهایی که می تواند خطر
سیل وجود داشته باشد درتماس
هستیم» .به هرحال ،به نظر آقای
ســاوارد وضعیت به مراتب بهتر از
سیل های بهارگذشته خواهد بود.
(تلخیص از ژورنال دو مونتریال،
 25فوریه .)2018
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مخالفت جمعی از پزشکان با افزایش حقوق
دهها پزشــک
بــا
کبکــی
امضــای نامــه
سرگشــاده ای
با افزایش اخیر
حقوق پزشکان
کــه توســط
فد ر ا ســیو ن
پزشکی درباره
آن مذاکــره شــده بــود مخالفــت
کردند و خواســتار لغو آن شــدند.
در ایــن نامه کــه ازســوی «گروه
پزشــکان کبکــی بــرای ســامت
عمومی» ()MQRP
Médecins québécois pour
le régime public
نوشته شده ،امضاءکنندگان تأکید
کــرده اندکــه ایــن افزایش حقوق
درحالی که پرستاران ،پزشکیاران و
کارکنان عادی در شرایط دشواری

بــه ســرمی برنــد ،بســیار ناراحت
کننده است .آنها همچنین تصریح
کرده اندکه در شرایطی که در سال
های اخیر بیماران به خاطرکاهش
شــدید بودجه و تمرکز قــدرت در
وزارت سالمت به خدمات مورد نیاز
دسترســی ندارند ،افزایش حقوق
ایشــان موجه نیســت .پزشــکان
امضاءکننده این نامه تصریح کرده
اند که امکانی برای بازتوزیع منابع
نظام سالمت کبک ،ارتقاء سطح

مادر بزرگ کاراته باز!
چند ماه است که یک زن  87ساله
ســاکن الوال بــه آموختــن کاراته
پرداخته اســت .او که پیشتر هیچ
گاه چنین قصدی نداشته ،این کار
را پس از آن آغاز می کند که در ماه
سپتامبر در مســابقه سوپرمارکت
محل خود برنده یک جایزه  8هفته
آمــوزش رایگان کاراته می شــود.
خانــم هلن شــنیه می گویــد« :با
خــود می گفتم کــه احتماال هرگز

برنــده نخواهــم
شد .آقای کانتن
به من تلفن کرد
و گفت که برنده
یک دوره  8هفته
ای آموزش کاراته
در آموزشگاهش
شــده ام .مــن به آنجا رفتــم و به
کاراته بسیار عالقمند شدم».
مارسلن کانتن رییس گروه ورزشی

سالمت مردم و پاسخگویی
بــه نیازهای بیمــاران بدون
وارد کردن فشار طاقت فرسا
به کارکنان وجود دارد.
ایــن پزشــکان در تاریخ 17
فوریه نیز نامــه ای را امضاء
کرده بودندکه با افزایش 500
میلیون دالری توافق شــده
بــرای پزشــکان متخصــص
مخالفت و آن را ناشایست توصیف
می کرد.
در ایــن حیــن« ،فدراســیون
دانشــجویان پزشــکی کبــک»
( )FMEQنیــز نامه ای منتشــر
کرده و خواستار آن شده که درباره
افزایــش حقــوق پزشــکان بحثی
روشنگرتر با رعایت احترام طرفین
درگیرد.
(الپرس مونتریال،
 26فوریه .)2013

کاراتــه تصمیــم گرفــت
مــدت آموزش رایــگان او
را تا پایان عمرش افزایش
دهد .او می گوید« :خانم
شنیه اشتیاق زیادی برای
یادگیــری کاراتــه دارد.
اوهمواره خندان اســت.
برای ما دیدن این شوق و
اشتیاق ازسوی یک بانوی
ســالخورده لذت بخش اســت».
(ژورنــال دو مونتریــال 27 ،فوریه
.)2018

مقام سوم کانادا در بازی های المپیک زمستانی
پیونگچانگ
روز یکشــنبه  25فوریه بازی های
المپیک زمســتانی پیونگ چانگ
کــره جنوبی پایان یافــت .در این
بازی ها ،کانادا با کسب  29مدال،
( 11طــا 8 ،نقــره و  10برنــز) به
مقام ســوم دســت یافت .نــروژ با
 39مدال ( 14طال 14 ،نقره و 11

برنز) در جایگاه نخست قرارگرفت
و آلمــان بــا  31مــدال 14( ،طال،
 10نقره و 7برنــز) در رده دوم قرار
گرفت .ایاالت متحده و هلند نیز
به ترتیب بــا  23مــدال 9( ،طال،
 8نقــره و  6برنــز) و  20مدال8( ،
طــا 6 ،نقره و  6برنــز) چهارم و

پنجم شدند .رده های آخر جدول
مدال ها از آن قزاقســتان ،لتونی و
لیختنشتین است که هرکدام یک
مدال برنز داشته اند.
(برگرفته از ژورنال دو مونتریال،
 25فوریه .)2018

بازداشت قهرمان کانادایی در المپیک زمستانی به
اتهام سرقت خودرو و رانندگی در حال مستی

دیــو دونکــن ،قهرمــان کانادایی
اســکی به همــراه همســر و مربی
اش به اتهام ســرقت یــک خودرو
و رانندگــی درحــال مســتی برای
بازگشــت بــه محل اقامتشــان در
پیونگ چانگ بازداشــت شــدند.
کریــس اوورهولت ،رییس کمیته
المپیک کانادا روز شنبه  24فوریه
تأییــدکرد که تحقیق در این مورد
ادامــه دارد امــا از دادن توضیــح
درمورد جزییات خــودداری کرد.
آقای اوورهولــت اعالم کرد« :می
توانیــم تأیید کنیم کــه حادثه ای

رخ داده امــا تــا زمانــی کــه نتایج
تحقیقات آشــکار شود نمی توانیم
اطالعات بیشتری بدهیم» .شبکه
تلویزیونی سی بی سی گزارش داد
که این  3تن بازداشت و سپس آزاد
شده اند .این امر درپی آن رخ داد
که آنها ســوار خودرویی که موتور
آن روشــن بوده شــده و به دهکده
المپیک محل اقامت خود رفته اند.
به گزارش همین شبکه تلویزیونی،
در هنگام بازداشــت میــزان الکل
موجود در خــون راننده  160بوده
است .رییس کمیته المپیک گفت

که درباره جزییات این رویداد «در
وقت مناسب» سخن خواهدگفت
اما تا آن زمــان می خواهد حرمت
طرف هــای درگیر در این ماجرا را
رعایت کنــد .دیو دونکن قهرمان
کانادایــی در رقابت های المپیک
مقام هشتم را به دست آورده بود.
این رویداد بر درخشش ورزشکاران
کانادایــی در بازی هــای المپیک
زمســتانی پیونــگ چانــگ ســایه
افکنده است( .الپرس مونتریال،
 24فوریه .)2018
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یک کلمه ساختهشده در اینترنت،
"لغت سال" دیکشنری آکسفورد

10

 سال  25شماره 10  1360

سیاسی...

دیکشنری آکســفورد لغت "سلفی" ()Selfie
را به عنوان "لغت سال  "۲۰۱3اعالم کرد .این
اسفند 1396
لغت را کاربران اینترنت ساختهاند و از آن برای
تگگذاری در شبکههای اجتماعی در اینترنت
استفاده میکنند .اشاره این لغت به عکسهایی
است که فرد از خود میگیرد (.)self portrait
چنیــن عکسهایی با رواج هــر چه بیشتر
گوشیهای هوشــمند به وفور در شبکههایی
نظیر فیسبوک و اینستاگرام مشاهده میشوند.

4, 12 et 18 novembre 2013 de 9:00 à 11:00
Session: le 2 décembre au 21 mars 2014

Inscriptions pour le soir:

پردرآمدترینخوانندهسال
بهگزارشمجلهفوربسمادونا،ستارهپاپآمریکا
پردرآمدترین خواننده سال بوده است .مادونا از
طریق اجرای کنســرت و فروش آهنگهایش
 ۱۲۵میلیون دالر ( ۹۲میلیــون یورو) درآمد
داشته است .با فاصله زیادی از مادونا ،لیدی گاگا
با  ۸۰میلیون دالر و بنجووی با  7۹میلیون دالر
درآمد در رتبههای دوم و سوم قرار دارند.

le 3, 4, 11 décembre et le 8 janvier 17:00-19:00
Session: le 13 janvier au 27 mars 2014
www.paivand.ca
Inscriptions pour le secondaire:
le 8, 14 et 21 novembre 9:00 à 11:00
Session: le 2 décembre au 21 mars 2014
RENSEIGNEMENTS:

به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید :اگر می خواهید از انتشار اینترنتی
پیوند بصورت منظم آگاه شوید ،نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنید:
info@paivand.ca

514-337-3856
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آماده شوید!

CEA St. Laurent Adult Centre
)950 Fraser (Metro: Cote-Vertu
Ville St. Laurent, Quebec

ا برای ادامه تحصیل و بازار کار

انگلیسی  /فرانسوی بیاموزید!
نامنویسی کالس های انگلیسی و فرانسوی

روزانه و شبانه :متام وقت یــا نیمه وقت

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

جمهوری اسالمی؛ ترس از مردم
هـــراس فروپاشی
و
ِ

فضای جامعه ملتهب است .همه
میگویند ایــران آبســتن تحول و
تغییــر اســت .نشــانههایی که در
ناکارآمــدی مزمــن حکومــت در
همــه عرصههــا دیــده میشــود،
چهلسالگیاش را با «ورشکستگی
بــه تقصیر» همــراه کرده اســت.
جمهــوری اســامی با مشــکالت
خودســاخته ،هر سال که گذشت
بیش از پیش در برابر شــهروندان
قرارگرفت.

درگیری با طرفداران پوشش
اختیاری
پنجشنبه ،ســوم اســفند ،حوالی
غــروب یکــی دیگــر از «دختــران
خیابان انقالب» روی جعبه تقسیم
رفت و حجاب از ســر برداشت و به
رسم ویدا موحد روسریش را پرچم
کرد و به اهتزاز درآورد .اندکی بعد
نیروی انتظامی ســر رســید و یک
مأمــور بــرای پاییــن آوردن دختر
چنان او را با خشونت هُ ل داد که از
بلندی افتاد و نقش بر زمین شد.
وقتــی ایــن رفتــار غیرانســانی بــا
اعتراض مردم روبرو شد ،مأمور با
لحنی الت و تهدیدآمیز به جمعیت
گفت «مرض»! نیــروی انتظامی
شروع به پراکنده کردن مردم نمود
و دختــر مصدوم را کــه گروهی از
زنان برای او تاکســی گرفته بودند
تا از مهلکه دورش کنند با فحاشی
و زور سوار ماشین پلیس کردند و
بردند.
در تمــام هفتههــای گذشــته
«دختران خیابــان انقالب» اینجا
و آنجــا ظاهــر شــدند و به حجاب
اجباری اعتراض کردند .حکومت
امــا نمیخواهد آنهــا را ببیند مگر
زمانــی که قصد دستگیریشــان را
میکند.
درگیری با دراویش
در دو شــب پیاپــی تنــش نیروی
انتظامی و سپاه و بسیج با دراویش
گنابــادی در خیابــان پاســداران
(سلطنتآباد) وگلستان هفتم باال
گرفــت .اگر درگذشــته اعتراضات
دراویش پس از چند ســاعت پایان
مییافت اینبــار درگیری نیروهای
انتظامی و امنیتی با درویشان چنان

شدت گرفت که کار از کتککاری و
ضرب و شــتم با باتوم و پرتاب گاز
اشــکآورگذشت و مأموران دست
به ســاح گــرم ُبردند و به ســمت
دراویش شلیک کردند .آنها نیز با
هر آنچه داشــتند از خــود و حریم
منــزل نورعلی تابنده که «قطب»
درویشــان گنابــادی اســت ،دفاع
کردنــد .در این بین یک دســتگاه
اتوبوس متعلق به سرویس کارکنان
شــرکت ایســاکو بــه یــگان پلیس
ضدشــورش حمله کرد و تعدادی
از آنهــا را زیرگرفت و ســاعاتی بعد
یک سمند همین اقدام خشونتبار
را تکــرارکرد که در نتیجه تعدادی
از ماموران کشــته و زخمی شدند.
دراویــش بالفاصله اعــام کردند
کــه این حمــات ارتباطــی با آنها
نداشــته؛ با این همه بیش از ۵۰۰
نفر از آنها بازداشت شدند و منابع
نزدیک به فقرا اعالم کردند حدود
چهار نفر مفقود شده و سه نفر نیز
در اثر اصابت گلوله در بیمارستان
جانباختهاند .بنــا به گزارشهای
رسمی ،سه تن از ماموران انتظامی
و دو بسیجی نیزکشته شدهاند.
چهرههــای وابســته بــه حکومت
دراویــش را حتــی «داعشــی»
خواندنــد و مســئوالن انتظامی و
یکی دو نماینده مجلس نیز آنها را
«سارق» نامیده و ادعا کردند این
درگیریها به دلیل بازداشت چند
درویش سارق آغاز شد.
مقابلــه بــا دخترانــی کــه حجاب
اجبــاری نمیخواهنــد و درگیری
با درویشــان که توقعی از این رژیم
ندارند ،تنها دو نمونه از تنشهای
مداوم و خودســاختهی جمهوری
اسالمی در برابر شهروندانی است
که فقط میخواهند حکومت با آنها
کاری نداشته باشد و در زندگی آنها
دخالت نکند.

درگیری با صرافان و بازار ارز
در حوزه اقتصادی نیز برخوردهای
پلیســی بــه بازار ارز کشــیده شــد
و تعــداد زیادی معاملهگــران ارز،
صرافهــا و حتــی دالالن خردهپا
بازداشــت شــدند؛ شــماری از
صرافیها پلمپ شده و دهها حساب
مســدود شــدند تا شــاید اندکی از

التهاب بازار ارز کاسته شود .اقتصاد
را اما نمیشود سرکوب کرد .هنوز
تظاهــرات گروههــای مختلــف
مالباختگانی که موسســات مالی
پولهای آنها را باال کشیدند ادامه
دارد .بازنشســتگان گروه دیگری
هستندکه به دنبال حقوق و تأمین
مالی خود هســتند .همه اینها اگر
در آغاز مدیران موسســات مالی و
بانکهاوصندوقهایبازنشستگی
را خطاب قرار میدادند ،خیلی زود
شــعارهای خود را متوجه دستگاه
قضایی و سیســتم اقتصادی وکل
نظام کردند .آنها علی خامنهای را
به عنوان رهبر حکومتی به پرسش
میکشــند که زندگی آنها را ســیاه
کرده است.
همزمــان رکــورد اعتراضــات و
تجمعــات ناشــی از ورشکســتگی
و بیپولــی و تعطیلــی کارخانهها
و کارگاههــای کوچــک و بــزرگ و
ناتوانــی آنهــا در پرداخت حقوق و
معوقــات هــزاران کارگر شکســته
شــده اســت .تقریبــا بــه غیــر از
روزهای جمعه که تعطیل اســت،
روزی نیســت که چندین تجمع و
تظاهرات اعتراضی برای مطالبات
صنفی که گاهی با شــعارهای تند
و تیــز علیــه حکومت نیــز همراه
میشــود ،در شــهرهای مختلــف
برگــزار نشــود .این تجمعــات نیز
تبدیل به بحرانهای امنیتی شده
و بــا بگیر و ببند همراه میشــود.
حکومــت از درک این حقیقت که
تحولــی در بطــن جامعــه در حال
جوشیدن و قوام آمدن است ،عاجز
است.

درگیری با فعاالن محیط زیست
در حوز ه محیط زیســت ناتوانی در
حل بحران ریزگردها ،خشکسالی
ی روســتاییان در مناطق
و درگیــر 
مختلفبرسرمنابعآبی،کشمکش
با همســایگان مثل افغانســتان و
ترکیه بر ســر رودخانههــا ،آلودگی
هــوای شــهرهای بزرگ ناشــی از
آالیندههاموضوعینیستکهبتوان
پنهان کرد .اما با بازداشت فعاالن
محیط زیســت و مرگ مشــکوک
کاووس سیدامامی در زندان ،ابعاد
دیگری از اهمیت این حوزه روشن

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

نامنویسیکالسهایروزانه:

Inscriptions pour le jour:
le 27 février 2018
Les 13, 20, 27 mars et le 5 avril 2018
De: 9:00 à 11:30
Session: le 26 mars au 29 juin 2018

نامنویسیکالسهایشبـانه:

Inscriptions pour le soir:
les 1, 14, 19 et 27 mars et le 4 avril 2018
De 17:00 à 19:30
Session: le 26 mars au 14 juin 2018

نامنویسیکالسهایانگلیسیدبیــرستان:

Inscriptions pour le secondaire anglais:
les 15, 19 et 28 mars 2018
De 9:00 à 11:30
Session : le 26 mars au 29 juin 2018

514-337-3856

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

میشــود .این پرونــده را حادثهی
دردناک و مشکوک دیگری بیشتر
امنیتی میکند :سقوط هواپیمای
شرکت «آسمان» که دستکم ۱۶
اســتاد و پژوهشگر و فعال محیط
زیســت در آن کشــته شــدند .این
فاجعــه را باید به فهرســت طویل
ناکارآمدیها و بنبستهای نظام
از جملــه در حــوزه حمــل و نقــل
افزود :آتشســوزی پالسکو ،زلزله
کرمانشاه و حادثه نفتکش سانچی،
همگی فقط در یک سال اخیر!

نظام مستهلک شده است
تظاهــرات سراســری دیمــاه و
تجمعــات شــبانه در بهمنمــاه
حکومت را متوجه این نکته کرده
است که هر جا مأمورانش نباشند،
مردم هستند و صدای خود را بلند
میکنند!
در چنین شــرایطی اســت که علی
خامنــهای میگویــد «اعتــراف
میکنیــم کــه در عدالت مشــکل
داریــم و عذرخواهــی میکنیم».
در حالــی که «رهبــر» از «مردم»
عــذر میخواهــد ،حســن روحانی
موضوع «رفراندوم» و همهپرسی
از «مــردم» را مطــرح میکنــد و

محمــود احمدینــژاد خواســتار
برگــزاری انتخابــات آزاد و آزاد
گذاشتن «مردم» میشود .منظور
و هدف این سه نفر از این سخنان
هر چه باشد ،یک چیز مسلم است:
نظام مستهلک شــده و و ترس از
اقدامات و واکنــش نهایی جامعه
آنهــا را به فکــر «مــردم» انداخته
است.
بســیاری از صاحبنظــران کــه از
نزدیک تحوالت ایــران را پیگیری
میکنند بر این باورند که انباشــت
بحرانهــای کوچــک و بــزرگ در
حوزههــای مختلف به ســرعت در
حــال افزایش اســت .بحرانهایی
کــه مقامــات خود نظــام آنهــا را
« َا َبربحران» مینامند و گسترش و
تکرارشان نمایانگر ناکارآمدی نظام
است.
هر مشکلی که در یک حالت عادی
ممکن است با مدیریت حل شود،
در شــرایط کنونی تبدیــل به یک
بحران جدی میشــود که دیگر نه
تنهــا با فرمولهــای عقالنی قابل
حل نیســت بلکــه به عنــوان یک
تهدید امنیتی پای ســپاه و بسیج
و پلیس را بــرای کنترل اوضاع به
میان میکشد.











سالهاست که برخوردهای پلیسی
و امنیتــی بــه ابزار اصل 
ی دســتگاه
قــدرت برای مواجهــه با مطالبات
مردم تبدیل شــده است .همزمان
هرچه رژیم در گــرداب ناکارآمدی
و اســتهالک فــرو میرود بیشــتر
دچــار ســوء ظــن و بیاعتمــادی
نسبت به شهروندان میشود .البته
ایــن بیاعتمادی متقابل اســت.
شــهروندان نیــز هیــچ اعتمادی
بــه زمامــداران و ادعاهــای آنها و
رسانههاشــان ندارنــد .حتــی اگر
زمانی واقعیت را نیز بگویند ،کسی
بــاور نمیکند! این مناســبات ،به
ویژه در شرایطی که مردم مرزهای
تــرس را پشــت ســر میگذارنــد،
بیــش از پیش بر هــراس حکومت
میافزایــد .بــرای حکومتهایــی
ماننــد جمهوری اســامی کــه از
درون مستهلک و فرسوده شدهاند
و ارگانهای آن دیگر مانند گذشته
جــواب نمیدهنــد،دو راه بــرای
پیوســتن به تاریخ وجــود دارد :یا
تن به مطالبات مردم بدهد و کنار
بــرود؛ یــا رفتن خود را با تشــدید
سرکوب گره بزند.

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

برزو فارسی  -کیهان لندن

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

11

www.paivand.ca

 سال  25شماره  10  1360اسفند 1396

ایــران...

PAIVAND: Vol. 25  no.1360  Mar. 01, 2018

ﮐﻠﯿﮫ اﻣﻮر ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﯽ

All aspects of Immigration

ﻓﺪرال  -ﮐﺒﮏ  -اﺳﺘﺎﻧﯽ

ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﺗﻧﮫ
ﮐﺎرﺷﻧﺎس رﺳﻣﯽ ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا
ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ

اتهام اعتیاد به معترضان و منتقدان
در دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسالمی

مجیدمحمدی
/۲۶بهمــن -نخســت یک اصل
کلی را بیان کنم:
جامعــهی ســالم و قدرتمنــد و
اخالقمــدار جامعهای نیســت که
تنهــا صاحبــان قــدرت و ثــروت
و منزلــت دارای حقــوق باشــند؛
جامعهای است که آسیبپذیرترین
و ضعیفتریــن اقشــار آن مثــل
معتــادان ،کارگــران جنســی،
بیخانمانهــا ،ناتوانان جســمی
و ذهنــی وکودکان بی سرپرســت
نیــز از حقوق مســاوی بــا دیگران
برخــوردار بــوده و بتوانند صدایی
در جامعه داشته باشند .جمهوری
اسالمی افرادی را که حتی در قشر
آســیب پذیر قرار ندارند با اتهاماتی
از ایــن دســت (که در واقــع اتهام
نیستند ،برچســباند) میخواهد
از حقوقشان محروم سازد یا نقض
حقوق آنها را توجیه کند.
•

برچسبهای غیر اخالقی
در دهههــای شــصت و هفتــاد
بــرای بیاعتبارکــردن مخالفان و
ناهمرنگها در منظر عموم به آنها
اتهامات جنسی و اعتیاد به الکل و
تریاک ساخته و پرداخته میشد و
پس از دســتگیری هر نویســنده و
فعال سیاسی در خانه ی وی الکل
و تریاک «پیدا میکردند».
در دههی هشــتاد به سراغ همین
موضوعات به اشــکالی دیگر مثل
خیانت به همســر یا روابط جنسی
آزاد و «اعتیــاد» بــه ماریجوانــا و
هرویین مورد توجه دســتگاههای
امنیت قرارگرفتند.
امــا در دهــهی نــود بــا اوجگیری
اعتیاد و اختالالت روانی ،مقامات
امنیتی از همان نوع اتهامات اما با
عناونی تازه مثل شیشه یا کراک یا
قرص اســتفاده میکنند که تصور
میکنند باورپذیرتر به نظر میآید.
ایــن نســخهی تازه توجیه کشــته
شــدن زندانی به دست بازجوها را
نیز آسانتر میسازد چون میتوانند
کشته شــدن را به مصرف بیش از
اندازه یا خودکشــی تحت شــرایط
عدم دسترســی بــه مــواد معرفی
کنند.
نخست به چند نمونهی اخیر اشاره
میکنم.

غالمحســین محســنی اژهای
ســخنگوی قوه قضائیــه در مورد
زنــان و دخترانی کــه در عرصهی
عمومی حجاب شان را برداشتهاند
میگوید:
«برخی از آنها احساســاتی شدهاند
و به خاطر مســایل کودکانه دست
بــه ایــن کار زدهاند .برخــی هم با
استعمال مواد مخدر صنعتی ،این
قبیل اعمال را مرتکب میشوند و
گروهی هم به صورت سازماندهی
شــده یــا خودشــان ســازماندهی
میکنند یا تحت سازماندهی دیگر
این کارها را میکنند».
زنــان و دخترانی کــه حجاب خود
را برداشــتهاند به تشویق به فساد
و بی حیایی و تالش برای شــوهر
یابی نیز متهم شدهاند در حالی که
روحانیون همیشــه مشوق ازدواج
بودهاند.
محمدجواد منتظری دادستان کل
کشور درباره خودکشی سیناقنبری
به هنگام بازداشــت در زندان اوین
گفت:
«فردی که خودکشــی کردهاست
معتــاد بودهاســت و فیلمــش هم
موجود است».
ســخنگوی قوهقضاییــه در مــورد
فوت یکی از بازداشــت شــدگان در
اعتراضات اراک گفت:
«یــک نفــر در کالنتــری اراک
خودکشی کرد .او فردی معتاد بود
که همراه خود مواد مخدر داشــت
و ســابقهدار بود ».پــس از بازدید
برخی از اعضای مجلس از اوین هم
اللهیارملکشاهیرئیسکمیسیون
قضایی مجلس گفت:
«در خصــوص آن فــردی کــه در
اغتشاشــات دستگیر شــده بود و
صحبت آن بود که خودکشی کرده
هم فیلم مربوط به آن دیده شــد و
هم از محلی که جسد وی پیدا شده
و احیانا در آن جا خودکشــی کرده
بازدید شد».
•
کـــارکردها
اتهام اعتیاد یا دیگر اتهامات اخالقی
و آسیب شناســانه به معترضان و
ناهمرنگهــا دارای چهــار کارکرد
بــرای حکومــت و ماشــینهای
امنیتی و تبلیغاتی آن است:
توجیهسازی برای حذف

نقــض حقــوق و کشــتن و عادی
جلوه دادن مرگ آنها در شــرایطی
که در بازداشت یا حملهی بازجوها
و زندانبانــان یا در خیابان توســط
بسیج و لباس شــخصیها کشته
شوند .با توجه به این که اکثر افراد
در ایران از مرگ معتادان زانوی غم
به بغل نمیگیرند این نوع معرفی،
حکومت را از خشم عمومی مصون
نگاه میدارد؛
ترور شخصیت
افرادی که در مبارزات شرکت دارند
یا تالش میکنند سدهایی را برای
خود و دیگران پشــت سر بگذارند
بــا ایــن گونــه برچســبها مــورد
بیتوجهی یــا کمتوجهی و حداقل
تردیــد دیگــران قــرارگرفتــه و آن
احترامی را که باید و شاید از عموم
دریافت نمی کنند؛ از نظر مقامات
جمهــوری اســامی معترضان به
نظام یــا ناهمرنگها همه «باید»
مشــکل اخالقی داشته باشند وگر
نه جرا باید با آنها که خود را نماد
«نــور و پاکی مطلــق» میدانند،
مخالفتکنند.
تغییر اتهام و فرافکنی
اتهــام اعتیــاد اتهامی اســت که از
منظر قوای قهریه موجب انحراف
افــکار عمومــی از اتهامــات دیگر
(مخالفــت با اســتبداد یا فســاد و
تبعیــض) میشــود ،اتهاماتی که
از منظــر عمومــی کامــا بیپایه
و اســاس هســتند .ایــن موضوع
فراینــد حقوقــی رســیدگی را نیــز
مخدوش میســازد و اذهــان را از
اصل موضوع که اتهام دیکتاتوری
و فساد به حکومت است منحرف
میکند .اتهامزننده تصور میکند
کــه با اتهــام زدن هم ه توجهات از
اعمــال خالف وی منحرف شــده
و به ســوی اتهامگیرنــده متمرکز
میشــود .این اتهــام زدنها نوعی
فرافکنی است .و نشستن در مقام
مددکار ،آسیب شناس اجتماعی،
روانپزشک و معلم اخالق در حالی
که اتهامزنندگان بازجو و شکنجهگر
و اجزای ماشین سرکوب نام دارند.
•
فراموش کردن توازن
فراتــر از نیات و اغراض مقامات در
طرح اعتیاد و دیگر مسائل شخصی

{>> ادامه در صفحه}13 :

Provincial

Québec

Federal

Regulated Canadian
Immigration Consultant
Membership No. R409295

Inscrit avec
Immigration Québec
Numéro 11322

Since 2007 Depuis
Only an Immigration Consultant member of ICCRC and is also registered with Quebec Immigration
may practice Quebec Immigration Law.
ﻓﻘﻂ اﻋﻀﺎء رﺳﻤﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺸﺎوران ﮐﺎﻧﺎدا ﮐﮫ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﮐﺒﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﯽ ﮐﺒﮏ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ

ﺧط ﻣﺳﺗﻘﯾم و راﯾﮕﺎن از اﯾران ﺑﮫ ﻣوﻧﺗرال ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯽ ﻣﻧﻔرد ﻣدﯾر اﻣور اﯾراﻧﯾﺎن
 (۰۲۱) ۸۵۵۲ – ۱۴۸۳ﺑدون ھﯾﭻ ﭘﯾش ﺷﻣﺎره
دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ و از ﺳﺎﻋت  ۲۱ﺗﺎ  ۲۴ﺑﮫ وﻗت اﯾران
ﺧطوط واﯾﺑر ،واﺗزآپ ،اﯾﻣو و ﺗﻠﮕرام ۵۱۴ ۵۵۰ ۹۲۰۴

Tel: 514-656-8178
6621 Rue Sherbrooke Est, Suite 103, Montréal, Québec H1N 1C7
)(across metro Langelier

By appointment only - Monday to Friday 10:00 to 18:00
www.immigrationcmc.com = info@immigrationcmc.com

مرکز آموزشی بزرگساالن هایاسکول مونتریال
انگلیسی

بیاموزید  :نامنویسی ترم بهاری

ENGLISH LITERACY COURSES
کالس های انگلیسی مقدماتی :
REGISTRATION: FEBRUARY 19, 20, 21, 22, 2018
9:00 A.M. - 11:00 A.M. / 5:00 P.M. - 7:00 P.M.

نامنویسی:
اطالعات
		

COST: $100.00 for the whole session -- Cash/Debit/Credit
All books and fees included
------------------------Different levels are available, from Basic 1 to Advanced 4. At registration you
will be tested to determine your level.

اطالعات کالس ها:

Course information:

8:45 A.M. - 12:45 P.M.
)Spring Session 2018 (March 26-June 29
5:30 P.M. - 9:30 P.M.
)Spring Session 2018 (March 26-June 21

A.M. Classes: Monday to Friday:
				
P.M. Classes: Mon. to Thurs.:
				

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

مدارک ضروری:

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

تحلیل...
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 ،کوارتز
کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما
________________

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

جهان در آستانه جنگ هستهای؟

خاویــر ســوالنا ،رییــس پیشــین
کمیســیون سیاســت خارجــی و
امنیت مشترک اتحادیه اروپا ،در
www.project-syndicate.org

«پراجکتسیندیکیت»نوشت:
جهــان دوباره چندقطبی شــده و
همراه با آن رقابتهای استراتژیک
میــان قدرتهــای بــزرگ نیــز
بازگشته است .ظهور دوباره چین
و بازگشــت روســیه به خط مقدم
سیاستهای جهانی دو دینامیک
برجسته بینالمللی در قرن بیست
و یکم تا اینجا بوده است.
در یــک ســال اول حضــور دونالد
ترامــپ در کاخ ســفید ،تنــش ها
میــان ایــاالت متحــده و ایــن دو
کشور به طور چشمگیری افزایش
یافته است.
همزمان با مشــوش شدن فضای
سیاســت داخلــی آمریــکا ،روابط
ایاالت متحده با این دو کشــور که
مهمترین رقبای آن محسوب می
شوند نیز مختل شده است.
پنج سال پیش زمانی که پرزیدنت
شــی جین پینــگ بــه قــدرت
رســید؛ نظریه “نوع جدید روابط
ابرقدرت هــا” را بر پایه همکاری و
گفتگو و همچنین احترام متقابل
به منافع ملی یکدیگر مطرح کرد.
امــا همچنان که یکجانبــه گرایی
چیــن در مســاله دریــای چیــن
جنوبی حکایت دارد؛ این کشور آن
زمان که الزم است ،چندان پایبند
به موعظه های خود نیست.
بــه همین ترتیب ،از دســت رفتن
نفوذ نســبی دیپلمات های چین
با برجســته شده نمادها میان ژی
و ارتش آزادی بخش خلق برجسته
می شود.
«شی» به تازگی میل شوکه کننده
به بــر تن کــردن یونیفــورم های
نظامی پیدا کرده است.
روسیه نیز به نوبه خود دو جمهوری
اســتقالل یافتــه از اتحاد جماهیر
شوروی را در یک دهه اخیر اشغال
کــرده و هزینههــای نظامــی این

کشور به نسبت تولید ناخالص ملی
اش بــه طرز حیــرت آوری افزایش
یافته است.
مهمتــر از همه ،ایــاالت متحده و
روســیه یکدیگر را بــه نقض توافق
“منــع موشــک هــای هســتهای
میان بــرد” متهم کــرده اند؛ تنها
توافق متعلق به جنگ سرد میان
دو کشور که همچنان زنده است.
در حالــی که عقل حکــم می کند
چالشهای کنونی را به رســمیت
بشناسیم؛ اما می بایست از اغراق
در خصوص آنها حذر کنیم.
در ماه های گذشــته دولت ایاالت
متحده ســه ســند مهم را منتشر
کرده است:
اســتراتژی امنیت ملی ،استراتژی
دفاعی و بررسی وضعیت هستهای.
در تمــام این اســناد بــه وضوح از
چین و روســیه بعنــوان تهدیدات
جدی علیــه نظــم بینالمللی یاد
شده است.
امــا تهدیــدی اصلی علیــه ایاالت
متحــده امــروز از جانــب چیــن و
روســیه نیســت؛ بلکــه از جانــب
سیاستهای سردرگم کننده خود
ایــاالت متحــده اســت؛ دلیل آن
امتناع ترامپ از ســازگاری با نظم
بینالمللی است که آمریکا خود به
ایجاد آن کمک کرد و دهه ها است
از آن دفاع می کند.
الزم اســت به یاد داشــته باشــیم
وقتی که ترامپ ،کیم جونگ اون،
رهبرکره شمالی ،را با حمله ارتش
ایــاالت متحده مرعــوب می کند؛
مسئولیت برعهده اوست.
بودجه نظامــی ایــاالت متحده با
فاصله بســیار در رتبــه اول جهان
قــرار دارد ،تقریبــا ســه برابر چین
کــه در رتبه دوم قرار دارد و  ۹برابر
روسیه که در رتبه سوم قرار دارد.
در واقع ،اگر بودجه نظامی هشت
کشور بعدی را با هم جمع کنیم؛
هنوز بودجه نظامــی آمریکا باالتر
اســت ،آمریکا همچنین پیشرفته
تریــن زرادخانــه هــای هســتهای

جهان را در اختیاردارد.
امــا علیرغم اعالم مکــرر و (اغلب
غیرمحترمانــه) دولــت ترامپ در
خصوص برتــری نظامــی آمریکا؛
اقدامــات او حکایــت از آن دارد که
این برتری کافی نیست.
سند “بررسی وضعیت هستهای”
بهترین مثــال برای ایــن اختالل
شــناختی آمریــکا اســت .دکترین
جدید ایــاالت متحده بــر افزایش
تعــداد تســلیحات هســتهای بــا
پتانســیل انفجاری نســبتا پایین
دارد .هدف از این ابزار خنثی کردن
توانایی های روسیه در این عرصه
است.
در این ســند آماده اســت “از بین
بــردن تصور اشــتباهی دشــمنان
بالقــوه که باعــث محــدود کردن
استفاده از ابزار هستهای آنها شود
مــی تواند به نفع ایــاالت متحده و
متحدان اش باشد”؛ اما اگر تصور
آنها به راستی اشتباهی است ،پس
چــرا آمریکا اصال باید به آن پاســخ
دهد؟
برخالف دیــدگاه هــای پنتاگون،
توســعه تاکتیکــی تســلیحات
هســتهای در واقع باعث می شود
بیشتر در آســتانه جنگ هستهای
قــرارگیریــم و آنچنــان کــه رابرت
اینهــورن ،کارشــناس موسســه
بروکینگز ،توضیح می دهد؛ سند
بررسی وضعیت هســتهای شامل
بندهــای دیگر با تاثیرات مشــابه
است:
بخشی که می گوید ایاالت متحده
مــی تواند در پاســخ بــه “حمالت
اســتراتژیک غیرهســتهای” کــه
تعریف مبهمــی دارد مــی تواند از
تسلیحات اتمی استفاده کند.
نزدیــک شــدن بــه آســتانه جنگ
هســتهای ،خطــر فاجعــه جهانی
را افزایــش می دهــد ،خطری که
دانشمندان اتمی اینک در باالترین
حــد خود از ســال  ۱۹۵۳قرار داده
اند .منبع  :پراجکت سیندیکیت
کانال تلگرام راهبرد

همايون شجريان  19ماه می در مونتريال
>> جزئیات در شماره آینده <<

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

5263 boul Cavendish

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

شروط جدیدترامپ برای تمدید توافق اتمی؛
در َهچل انداخنت نظام و سپاه پاسداران

 ۶اسفند  -واشنگتن پست به نقل
از یک مقام آمریکایی گزارش داده
که دونالد ترامپ رییس جمهوری
ایاالت متحــده برای تمدید توافق
اتمی با جمهوری اســامی عالوه
بر شــروط قبلی بود سه شرط تازه
هم مطرح کرده که شــامل دست
برداشتن از «نقض حقوق بشر»،
«خرابکاریهــای ســایبری» و
«فعالیتهــای اقتصادی ســپاه»
میشود.
این در حالیست که در شروط قبلی
صحبتی از این مسائل نشده بود و
عدم تولید و آزمایش موشکهای
بالســتیک ،بازرســی از همــه
ســایتهای اتمی در ایران و حذف
بند «تاریخ انقضا» ( )sunsetبود
که به موجب آن ،برنامه اتمی رژیم
پس از  ۱۰ســال ،دوبــاره میتواند
ادامه پیدا کند.
از این شــروط ،آزمایش موشکها
بالســتیک از ســوی ســپاه مدت
کوتاهی اســت متوقف شده است.
اخیرا گزارش تازه بازرسان سازمان
انــرژی اتمی هم منتشــر شــد که
نشــان میدهد جمهوری اسالمی
در بحــث فنی بــه تعهــدات خود
در چارچــوب برجام بــرای میزان
غنیســازی اورانیوم پایبنــد بوده
اســت .حتی محمدجواد ظریف و
معاونین او در چند مقاله ،مصاحبه
و نشســت سیاســی و دانشــگاهی
بــرای گفتگــو بــر ســر اختالفات
موشکی چراغ سبز نشان دادند.
بــا ایــن حــال قابل حدس اســت
برداشته شدن بند «تاریخ انقضا»
و دائمــی شــدن منع از ســرگیری
برنامههای اتمی مسئلهای است که

رهبران جمهوری اســامی به این
سادگیها از آن کوتاه نمیآیند .اما
شروط جدید ترامپ اگر طبق آنچه
منابع مطلع واشنگتنپســت خبر
دادهاند جدی باشــد هر سه شرط
سنگ بزرگی اســت در برابر ادامه
توافق اتمی بهویــژه رعایت حقوق
بشر و کنار زدن سپاه از اقتصاد.
گــزارش ســالیانه ســازمان عفــو
بینالملل که به تازگی منتشر شده
شــرحی خالصــه از اوضــاع تیره و
تار حقوق بشــر در ایران طی سال
 ۲۰۱۷است.
در این گزارش به ســرکوب شــدید
آزادیهــا از جملــه آزادی بیــان،
مذهــب و عقیــده ،ممانعــت از
تشکیل تجمعات صلحآمیز ،زندانی
کردن افراد در سلولهای انفرادی
و برگــزاری محاکماتی کــه بهطور
سیستماتیک و به بهانهی به خطر
انداختن امنیت ملــی غیرعادالنه
هستند ،اشاره شده است.
شــکنجه معترضان و اعترافهای
اجباری در زمان بازجویی از سوی
نیروهای وزارت اطالعات و ســپاه
پاســداران همچنــان ادامــه دارد.
بخــش دیگری از ایــن گزارش نیز
شــامل نقــض حقــوق انتخاباتی،
ســرکوب اعتراضــات مردمــی و
محاکمات ناعادالنه ،زندان ،قطع
عضو و اعدام است.
در مــورد دخالتهــای ســپاه در
اقتصــاد نیز با وجود دســتور علی
خامنهای مبنی بر بررســی شرایط
خــروج نظامیــان از حــوزهی
اقتصادی اما هیچ تغییری صورت
نگرفته است.
اروپاییهــا بــه دنبال راهــی برای

حفــظ توافق اتمــی و راضی کردن
ترامــپ و همینطــور مجــازات
جمهــوری اســامی در مــورد
فعالیتهای بیثبات کننده سپاه
در منطقه و پشتیبانی از تروریسم
در سوریه ،عراق و یمن با حمایت
از شبهنظامیان شیعه و همینطور
آزمایش موشــکهای بالســتیک
هستند.
 ۱۸مــرداد  ۱۳۹۴آن زمان که تیم
محمدجــواد ظریف با ســربلندی
از برجــام دفاع میکردنــد در یک
نشســت ویــژهی بررســی برجــام
عباس عراقچی معاون ظریف اعالم
کرد از برجام تمامقد دفاع میکنم
و باید جشن بگیریم.
مجیــد تختروانچی که عضو تیم
مذاکرهکننده بود نیــز با افتخار از
بهبود وضعیت اقتصادی زیر سایه
برجام گفت و ادعا کرد از این به بعد
«خودمان شرکای اقتصادیمان را
انتخابمیکنیم».
در همین نشست ظریف گفته بود
با توافق اتمی «قدرت معناییمان
را افزایــش دادیــم» و همچنیــن
توضیح داد نقض برجام پیامدهایی
دارد و با این توافق هیچ محدودیت
موشــکی و هســتهای بــرای ایران
بــه وجــود نیامده اســت ،بــر این
اســاس توان موشــکی ایران بدون
محدودیت ادامه خواهد یافت.
حــاال اما اوضاع خیلی فــرق کرده
اســت و عراقچــی در اندیشــکده
چاتم هاوس در انگلیس گفته ایران
برجام را داســتانی موفق نمیداند
چــرا کــه از آن بهرهمنــد نشــده و
تحریمها برداشته نشده است.

{>> ادامه در صفحه}30 :
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آژانس مسافرتی

نگــاه...

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

• مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
• سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
• فروش بلیت کلیه شرکتهای
هواپیمایی و کشتیرانی (کروز)
• بهای ویژه برای هتل و اتومبیل

اینک با

فرنازمعتمدی

6
 2سال جتربه کاری!

نشـــانی:

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages
1170 Place Frère André
)(Square Phillips
Montréal, Québec H3B 3C6

T: (514) 842-8000 Ext.296
دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

رضاى عزيز! از دو گانگى خارج شو!
نامه سرگشاده محسن مخملباف به رضاپهلوى

سيمرغ ايرانى ،نه سلطنت
موروثى!

جناب آقاى رضا پهلوى عزيز!
با سالم و احترام
محســن مخملبــاف هســتم.
شــهروند ايرانى كه مدت چهار
ســال و نيــم بــراى مبــارزه بــا
اســتبداد شــاه در زنــدان پــدر
شما بوده ام .هنگام دستگيرى
گلولــه خــوردم و بــراى مــداوا
تنهــا دو هفته در بيمارســتان
مانــدم ،امــا در زندان شــاه در
١٧سالگى چنان شكنجه شدم
كه براى آنكه بتوانم دوباره روى
پــاى خودم راه بــروم ،چهار بار
جراحى شــدم و مــدت صد روز
در بيمارســتان بســترى شدم.
اكنون بعد از  ٤٣سال هنوز به اندازه
 ٢٠سانت در  ٢٠سانت ،يادگارهاى
شــكنجه دوران شــاه بــر بدنم باقى
مانده است.
ايــن ها را نمى گويم كه رضا پهلوى
را برنجانم يا شرمنده سازم ،كه گناه
پدر بر پسر نمى نويسند .از آن باالتر
برخورد من با خانواده شما از پشت
عينك رنج هاى آن دورانم نيســت.
شــاهد بوده ايد كه پس از درگذشت
برادرتان ،چنان از داغ مادرتان متاثر
شدم كه نامه اى براى تسلى ايشان
به اين مضمون فرستادم:
"دختــرى كــه در روز عروســى اش
پرنــدگان را از قفــس آزاد كرد ،امروز
پرنده ديگرش از قفس آزاد شد"...
ســاعتى بعــد ،خانم فــرح تلفن مرا
يافتند و روى پيغام گير تلفن خانه ما
اين پيام را گذاشتند:
"آقــاى مخملباف! از بين تســليت
هايــى كه برايم ارســال شــده ،تنها
حرفهاى شما مرا آرام كرد و تحمل
اين شــرايط جانــكاه را برايم ممكن
مى كنــد تا بتوانــم روى پاى خودم
بايســتم .االن دارم بــراى بــه خاك
ســپردن پســرم به آمريكا مــى روم.
خيلى دوست دارم بعد از برگشتنم از
آمريكا شما را مالقات كنم"...
اگــر امــروز آن نامه را بــه يادتان مى
آورم ،قصــدم اين اســت كــه بگويم
هرگــز به آينــده از عينــك رنج هايى
كه شــخصا از نظام پادشــاهى ديده
ام ،نــگاه نمى كنــم .و همواره خود
را همدرد رنج هاى انسانى ،از جمله
خانــواده شــما مــى دانــم .در عين
حال يكسره تاريخ ســتمبار ايران را
به فراموشــى نمى ســپارم ،تا مبادا
دوباره دچارش شويم .متاسفانه پدر
شما همه قصه ها را براى شما نگفته
است .من بخشى از آنها را به زودى
در كتــاب "شــاه اين قصــه را براى
پسرش نگفت" بازگو خواهم كرد.

گذشته نه ،رو به آينده!

با انتقام مخالفم! براى همين وقتى
در حوالى انقالب  ٥٧آزاد مى شــدم،
قبــل از خروج از زنــدان ،لحظه اى
جلوى در ايســتادم و به پشــت سرم
نــگاه كــردم و آنچــه از شــكنجه در
چهار ســال و نيم زندان شاه بر من
وارد شده بود را بخشيدم و سپس از
زندان خارج شدم.
وقتــى بعضــى از بازجويانــم ،مثــل
"تهرانــى" و "آرش" در دادگاه بعد از
انقالب محاكمه مى شدند ،با آن كه
دوســتان دوران زندانم بسيار اصرار
داشــتند ،هرگز براى شهادت دادن
عليه شكنجه گران و نشان دادن آثار
شكنجه بر بدنم ،به دادگاه نرفتم ،و
گفتم گذشته را بخشيده ام.
اگر متقاعد شده ايد كه سخن من با
شما از سر درد و رنج گذشته اى كه
در نظام سلطنتى پدر شما كشيده ام
نيست ،اكنون مى خواهم شما را به
يك بحث ملى دعــوت كنم كه فراتر
از رنج هاى شــخصى من و روياهاى
شخصىشماست.
اينــك ایــن نامه را مى نويســم چون
فکر می کنم اصل گفتگو ارزشــمند
است .همانطور که از اصالح طلبان
درخواســت کردم که واضح ســخن
بگویند ،نه اینکه در درون ســكوالر
باشند اما در بيرون از حكومت دينى
سخنبگويند.
از شما هم مى خواهم شفاف باشيد
نه آنکه در درون سلطنت طلب باشید
اما در بيرون از دمكراسى و راى مردم
سخن بگوييد .بياييد دور از تهمت و
جو سازى و ترور شخصيتى از سوى
طرفدارانتان ،با رعایت اصول مذاکره
و از روش اســتدالل بــا هــم گفتگو
کنیم .که در هميــن گفتگوها بايد
تمرين دمكراسى كرد .با طفره رفتن
و ضــد و نقیض حــرف زدن ،باعث
گيجى مردم نشويد.

انقالب ايــران گذر از اســتبداد
سلطنتى بود به قصد آزادى ،اما
چون به رهبرى يك فرد اعتماد
كــرد و بــه دنبــال او رفــت ،به
استبدادى ديگركه اين بار دينى
بود ،رســيد .پنجاه سال طول
كشيد تا ايرانيان از شر استبداد
ســلطنت بعد از مشــروطه رها
شــوند ،و چهل سال هم طول
كشيد تا آماده براندازى استبداد
دينى شوند .اكنون اگر هركدام
از جريانات اپوزيسيون ،به جاى
يافتن راهــى براى رســيدن به
آينده اى روشــن ،رو به ســوى
گذشــته تاريك كننــد؛ چه اين
گذشــته مثل اصــاح طلبان،
بازگشت به دوران امام راحل باشد،
چه اين گذشــته بازگشــت به دوران
شاه راحل ،هر دو يك نتيجه خواهد
داشــت و آن نرســيدن بــه آزادى و
تفرقه در صفوف مبارزه است.
امــروزه هــم اصــاح طلبــان و هم
ســلطنت طلبــان از باورهــاى خود
يك ايدئولوژى ســاخته اند و ما براى
رســيدن بــه آزادى از ايدئولــوژى
حكومــت دينى ،با موانــع دو خرده
ايدئولوژى ديگر هم روبرو هستيم.
متاســفانه شخص شــما هم با آنكه
ادعــاى اتحــاد بيــن مخالفيــن را
داريــد ،بــا رد نكــردن ايــده احياى
سلطنت ،خود علت اصلى اختالف
بيــن مخالفين جمهورى اســامى
هستيد.
جلوۀ اين اختالفات از هم اكنون در
بين ايرانيان قابل مشــاهده اســت.
هواداران كامنت نويس شما ،هنوز
به قدرت نرسيده با كلمات ركيك،
تهمت ،توهين ،تهديد ،عده اى را
كه وقت و ادبيات كامنت نويســان
شما را ندارند ،به سكوت كشانده
انــد .عده اى هــم از تــرس اين كه
مبــادا اختــاف بيــن مخالفين به
سود جمهورى اسالمى تمام شود،
هنــوز ســاكت اند .اما اين ســكوت
ديرى نمى پايد و استدالل وگفتگو و
روشنگرى ،جاى هياهوى هواداران
سلطنت را خواهد گرفت .شما خود
ديــده ايد كــه در همه بزنــگاه های
تاریخی ،برخى از مخالفین جمهوری
اسالمی بر سر دو راهی جمهوری یا
پادشاهی گیرکردند و متفرق شدند.
بارها نشست هاى اپوزیسیون مثل
نشست پاریس ،لندن و ...بی نتیجه
بر سر این دوراهی از هم پاشید.

{>> ادامه در صفحه}28 :

دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسالمی! ...
در میــان اتهامات (کــه هدف آن
گریز از قانون است) یا کارکردهای
این نوع اتهامات بیپایه و اساس،
در میــان معترضــان بــه عنــوان
نمونــهای از جمعیت کشــور همه
نــوع افــراد با همــه نوع ســابقه و
شــرایط وجــود دارند .بــه همین
دلیــل بــرای پرهیــز از ایــن گونه
اتهامــات ،مخالفــان حکومــت از
قهرمانسازی یا شهیدسازی پرهیز
میکنند تــا قهرمانان آنهــا با یک
اتهام زمین نخورند .همه مردم از
جمله معترضان شــجاع آدمهای
عــادی هســتند .اما آنچــه به این
شــرایط تعادل و توازن میبخشد
ذکــر گرفتــاری خــود مقامــات،
اعضای خانوادهی آنها و «شهدای
نظــام» با همین گونه مشــکالت
است .در میان مقامات و فرزندان
آنهــا و مقدســان نظــام هــم افراد
معتاد وجود دارد .در کشــوری که
حدود  ۴میلیون معتاد و  ۳میلیون
استفاده کنندهی «تفریحی» مواد
مخدر و حدود یک میلیون معتاد
به الکل وجود دارد در هر جمع چند
صد نفره میتوان تعدادی از آنها را
مشاهده کرد چه در راهپیمایی به
نفع و چه در تظاهرات علیه نظام.
من کســانی را میشناســم که در
جنگ ایران و عراق کشته شدند اما
به بیان خودشان با کارگران جنسی
هم میخوابیدند و به همسرشــان
خیانــت میکردنــد و دستشــان
میرسید دزدی هم میکردند.
(نویســندهی این مطلب سه دوره

>> ادامه از صفحه11 :

در هشت سال جنگ ایران و عراق
به جبهه رفته و با صدها بسیجی در
آن دوره آشــنایی داشته وگفتوگو
کردهاست).
در مقابل کسانی را میشناسم که
حتی به یکی از چارچوبها و مبانی
اســام و انقالب بــاور ندارند ،اما
عقــا کار خالف اخــاق و جرمی
انجام نمی دهند.
در یکــی از شــبهایی که مشــغول
پاسداری از یک سنگر در منطقهی
طالیــه (ســال  )۱۳۶۱بــودم یک
بسیجی ضامن نارنجکش را کشید
و هم خود و هم یکی از دانشجویان
دانشــگاه را کشــت و بســیج هــر
دو را شــهید اعالم کــرد در حالی
که بســیجی جــوان مرتکب عمل
جنایتکارانهای شده بود.
حکومت میخواهد هر آنچه را که
در ســمت آن اســت «مقدس» و
«پــاک» و هر آنچه را که در طرف
مقابل است «شیطانی» و «زشت»
معرفی کند .دنیا این طوری تنظیم
نشدهاست .هیج گروه و دستهای
دارای انحصار زشتیها و پلیدیها
نیســت و همــهی خوبیها هم در
گروهی خاص متمرکز نشدهاست.
•
معتاد :شهروند صاحب حق
داســتان اصلــی و مهــم در اینجا
حقــوق آدمهاســت ،هــم بــرای
کســانی که دوستدارشان هستیم
و هــم بــرای کســانی کــه خوش
نمــی داریم .حقوق شــهروندی و
بشــر به افراد محبــوب و خردمند

منحصــر نیســت .فــرض کنیــم
برخی از معترضان و کشف حجاب
کنندگان و خیلیهای دیگر معتاد
باشــند یا هزار مشکل دیگر داشته
باشــند .مگر آنها حقــوق ندارند؟
فــرد معتاد هم حق دارد به فســاد
و اتــاف و تبعیــض و ســرکوب
اعتراض کند و اگر بازداشــت شــد
نباید او را ُ
«کشــاند» یا زنان کارگر
جنســی هم حق دارنــد به تحقیر
زنان و نقض حقــوق آنها معترض
باشند و در صورت بازداشت نباید
توسط پلیس یا نیروهای بسیجی
بــه آنهــا تجــاوزی صــورت گیرد.
زنان معتاد هم حق دارند پوشش
خود را انتخاب کنند .صحنههای
پوشــاندن چــادر بــه زندانیــان در
زندانهــای ایران (هر جرمی را که
مرتکب شده باشــند) یا بردن آنها
(و سربازان) برای نماز به نمازخانه
از مشمئزکنندهترین صحنهها در
یــک نظــام اجتماعی اســت چون
زندانبان یا مقامات پادگان با اتکا بر
قدرت خود دارند باور خود را بر فرد
بیقدرت اعمال میکند.
حــق اعتراض فقط بــه گروههایی
خاص در جامعه اختصاص ندارد.
افــرادی کــه دارای اختــال روانی
یا ســابقهی جرم هستند نیز مثل
همــهی افــراد جامعه حــق دارند
معتــرض شــرایط اســتبدادی و
تمامیت خواهی در جامعه باشند.
•
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M NTREAL
مدرسه دهخدا

گروهرقصخورشیدخانوم

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

مدرسه فرزانگان

514-290-2211

اجنمندوستدارانزرتشت

----------

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

5180 Queen Mary #400
438-386-6111

(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

اجنمنایرانیانوستآیلند

(514) 944-8111
------------------------

هرشنبه :ساعت  12/30تا 15/30

514-624-4579

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

بنیاد نیکوکاری ایرانیان  :نیکو

)2900 Lake (DDO

کتابخانهنیما

5206 DECARIE #3
Tel.: 514-485-3652
facebook:
Nima Library Montreal

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

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

IBNG

همبستگیبازرگانی
www.ibng.ca

کتابخـانهنوروززمین

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

514-787-8848
1650 Maisonneuve W.
---------------ساواالن :گروه فرهنگی آذربایجان
514-768-5969
----------------

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

دوستداران موسیقی کالسیک
)(Dialogue
514-484-8748
-----------------

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

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

کافـــه لیت

اجنمندفاعازحقوقبشر

Shield of Athena

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

514-274-8117
-------------------------

ایران-مونترال
www.addhi.net

مرکز فارسی زبانان

514-804-4579
4862.ST CHARLES
------------------

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

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

بنیاد آموزشی و فرهنگی آپتین

کانون فرهنگیخانهما

تلفن)514( 626-5520 :

M EK IC

دومیــن3شنبههرماه

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

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

کالس های فارسی کودکان:

اجنمن همدالن

www.cafelitt.ca

مشاوره رایگان در مشکالت خانوادگی

نان سنگک

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

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

اوکازیون عالی برای سرمایه گذاری در آمریکا
كافه رستوران در بهترين نقطه  Newport Beachكاليفرنيا
داخل ساختمان مديكال بزرگترين بيمارستان Hoag Hospital Newport Beach
با درآمد خوب بفروش مى رسد.
در ضمن با خريد اين بيزينس مى توانيد براى ويزاى  E2اقدام كنيد .تلفن متاس:

949-344-5897

مرکزکاریابیجوانان
www.cje-ndg.com

آیا شمابین  16تا  35ساله هستید
آیا در جستجوی کار هستید؟
اگر در ناحیه NDG, Côtes St-Luc,
Hampstead, Montreal-West

زندگی می کنید:
مرکز ما خدمات زیر را ارائه می کند:
• جلسات بررسی حرفه و کارآموزی
• مشاوره فردی جهت اشتغال یابی
• پشتیبانی روزمه و معرفی نامه نویسی
• تمرین انجام مصاحبه و بسیاری دیگر
همه خدمات مرکز ما رایگـان است
همین امروز تلفنی و یا حضوری با ما تماس بگیرید:

Are you between the ages of 16 and 35
?Are you looking for a job
Do you live NDG, Côtes St-Luc,
?Hampstead ou Montreal-West

The CJE NDG offers:
 Career and training exploration
 Individual employment counseling
 Support in creating a CV and cover letter
! Practice for Interviews & more
!>>All our services are free

Tel.: 514-482-6665
6370, rue Sherbrooke O.
Montréal, Qc H4B 1M9
info@cje-ndg.com
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گزارش...

کمپینکرمانشاه:
«شه وی کوردی»

روز شــنبه  17فوریــه  2018طبــق
برنامــه از پیــش اعالم شــده «شــه
وی کــوردی» به نفع زلزلــه زدگان
کرمانشــاه در ســالن کلیســائی در
خیابان بیشــاپ پاور الســال ،برگزار
شد .درهای سالن ساعت  6باز شده
و ســاعت  /6نیم الدن درویشی در
حالیکه لبــاس کــردی زیبائی برتن
داشــت به دو زبان کردی و فارســی
به حضار خوشــآمد گفته و برنامه را
آغــاز کرد .در ادامــه فیلم کوتاهی از
مراسم سنتی تنبورنوازان کرمانشاه
بــا توضیحــات الدن درویشــی بــه
نمایش درآمد .سپس گروه سیمرغ
به اجرای رقص کرمانجی پرداختند
کــه مورد توجه قــرارگرفت .نمایش
فیلم مستند فولکلوریکی ازکرمانشاه
با نــام «بیلندانه» ودر مناطق دیگر
کردنشــین با اسامی مختلفی چون
«وه هاری کورد» و «سورانه سه ته
ی مه ری» با توضیحات داده شــده
به زبان کردی و فارسی توسط حمید
حبیب زاده برنامه بعدی آنشب بود
و در ادامه رقص تکنفره کردی الدن
درویشــی ملبــس به لبــاس کردی
برنامه قبل از شام بود.
در ساعت هفت و چهل و پنج دقیقه
معرفــی غذاهای کردی آماده شــده
بوســیله اکیــپ های داوطلــب آغاز
شــده و حضــار طی صفــی طوالنی
و منظــم با صبــرو بردبــاری زیاد به
خریــد غــذای مــورد دلخــواه خود
پرداختند .صرف شــام یک ســاعت
به طــول انجامید .اولین برنامه بعد
از شام گزارش چگونگی آغاز کمپین
کرمانشــاه ،فعالیتهــای کمپیــن و
مقدار پول به دســت آمــده از آغاز تا
آن زمان و لیست و شرح فعالیتهای
گذشته و آینده کمپین بود که توسط
لیلــی خاقانی داده شــد .ضمن این
گزارش اعضای گروه رقص سیمرغ
و تمام کســانی کــه در برپائی برنامه
آن شــب اعم از کارهــای تدارکاتی و
جنبی شــرکت داشتند خوانده شده
و بــه حضــور حضار معرفی شــدند.
داوطلبانی با اسامی سرور داوودی،
نیکو کریمی ،الهام سلیمانی ،سونیا
عبدلی ،آیدا فرزانه ،ســیما امامیان،
شایان اصغریان ،و لیال خیبر شکن
کــه بــرای تهیــه غذاهــای مختلف
محلی از جمله خورشت خالل بادام
معروف کرمانشــاه و تهیه دسرهای
مختلف زحمت کشیده بودند همه
بــر رو ســن دعــوت شــده و با کف
زدن حضار از آنان سپاسگزاری شد.
همچنین لیلی خاقانی به نمایندگی
از طرف اعضای کمپین کرمانشــاه
از جوانان و نوجوانان شرکت کننده
در روز  15،16،17دسامبر با اسامی
محبوبــه کــردی ،ســونیا عبدلــی،

یلدا صدیق ،ســرور حبیب
زاده ،لیلی مشــعوف ،آرین
حیدری ،صبــا نوحی ،صبا
شــهابی ،شــیرین نیامیر،
شــایلی تمجیــدی ،آریــن
صائب ،کیانا صائب ،پانته آ
آق ائولی ،روناک حسینی ،
ِالویان جوانبخت و Amyel
Fall,
Mathilde
 Mondo, Esméکــه در
فروشگاه «انترمغشه بویه»
حاضر شده و با بسته بندی
اجنــاس خریــداری شــده
توسط مشــتریان و توجیه
زلزلــه کرمانشــاه بــه آنان،
مبلغ قابل توجهی به دست
آورده بودنــد تشــکر کــرده
و آنهائــی را کــه در مجلس
حضور داشتند بر روی سن
فراخواند که مورد تشــویق
حاضرین قرارگرفتند.
برنامه بعدی دومین رقص
کردی گــروه ســیمرغ بود
کــه اجــرا شــد« .هــه لپه
رکی»آخرین برنامه آنشــب
بود که مدعوین کرد ملبس
به لباســهای زیبای کردی
حتی بچــه های کرد همراه
بقیــه حضــار بــه رقصهای
دسته جمعی پرداختند.
نکتــه قابل توجه آنشــب پر
شدن ظرفیت کامل سالن
با حضــور گرم و پــر انرژی
مدعوین گرامی و عزیز بود
که برای همــدردی با زلزله
زدگان حاضر شــده بودند.
این عزیزان موقع ترک سالن
بــا انــرژی مثبــت و اظهار
رضایت و تشکر از برنامه ،خستگی را
از تن تمام دست اندرکاران زدودند.
کمپیــن از این عزیزان قدرشــناس
و همــدرد کمــال تشــکر را دارد و از
خیل عظیم کسانی که روزهای آخر
مرتب زنگ زده و در خواســت بلیط
کرده اند پوزش می طلبدکه به دلیل
پرشدن ظرفیت سالن نتوانستیم در
خدمتشانباشیم.
همچنیــن برای برگزاری آن شــب،
«آســیه فاضــل» در نهایــت دقــت
مسئولیت مالی و «شهره زهتابی»
مسئولیت فیلمبرداری و عکس را به
عهده داشتند .در واقع برای برگزاری
آن شب اکیپ بزرگی دست به دست
هــم دادند .کمپین از فــرد فرد این
عزیزان تشــکر می کند و دســتهای
پرتــوان و مهربــان آنــان را به گرمی
مــی فشــارد .از انجمن زنــان ایرانی
مونترال ،از گروه فرهنگی آذربایجان
ســاواالن ،مجلــه هفتــه و دوهفته
نامه پیوند جهت همیاری هایشــان
سپاسگزاری می کند.
و در نهایــت بــا تشــکر از فــرد فــرد
مدعویــن ،بخشــندگان و دســت
انــدرکاران و زحمت کشــان ،اعالم

می کنیم که آن شب درآمد حاصله از
فروش بلیط  2100دالر ،فروش غذا
 1715دالر و محتوی صندوق کمک
هــا  1240دالر بوده که بعد از کســر
هزینه ها مبلغ خالص  4605دالر به
حساب کمپین واریز شد.
بــا آرزوی قلبی اینکــه این مصیبت
بزرگ برای هموطنان بی گناه مان
آخرین باشد ،برنامه های بعدی برای
کســب درآمد بــه نفع زلزلــه زدگان
کرمانشاه را به این ترتیب اعالم می
کنیم:
فروش آثار هنری اهدائی
-1
هنرمندان شــهرمان در گالری مک
کیــک روزهای جمعه  2شــنبه  3و
یکشنبه  4مارس (پوستر نمایشگاه
در همین شماره چاپ شده است).
غرفه کمپین کرمانشــاه
-2
در بازار نوروزی
-3
روز اول عیــد فســتیوال
بهار و عیدیانه بچه های زلزله زده در
«پلس د زار»
کنســرت بــزرگ کردی
-4
با همیاری موســیقیدانان مشــهور
مونتــرال تاریــخ دقیق بعــدا اعالم
خواهد شد.
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خبــر...

موج جدید بیکاری در تازهترین آمار مرکز
آمار ایران
 ۲۵ /۶درصد بیشــترین بیکاران
کشــور را در خود جای داده است.
استانهای چهارمحال و بختیاری
با ( ۲۱ /۱درصد) آذربایجان غربی
( ۱۵درصد) ،خوزســتان (۱۴ /۶
درصد) و یــزد ( ۱۳ /۹درصد) به
ترتیب پس از کرمانشاه قرار دارند.

تازهترین آمــار مرکز آمــار ایران به
موضــوع بیکاری پرداخته اســت.
بر مبنــای این آمار در پاییز ســال
 ۱۳۹۶نرخ بیکاری جمعیت فعال
اقتصادی ایران  ۱۱ /۹درصد بوده
است .در سطح کشور زنان بیشتر
از مردان بیکارند.

بیکاری در ایران
مرکــز آمار ایران اعالم کرده اســت
که جمعیت فعال اقتصادی کشور
حدود  ۲۶ /۵میلیون نفر و ۴۰ /۱
ِ
درصد کل جمعیت کشــور است.

شــمار مــردان در جمعیــت فعال
اقتصادی نسبت به زنان چهار برابر
اســت .حدود  ۶۴درصد جمعیت
فعال اقتصادی کشــور را مردان و
حــدود  ۱۶درصــد این جمعیت را
زنان تشکیل میدهند.
این مرکــز همچنین اعــام کرده
کــه در بخشهای عمــده فعالیت
اقتصادی بخش خدمات با ۵۰ /۱
درصد بیشترین سهم اشتغال را به
خود اختصــاص داده و در مراحل
بعــدی بخشهــای صنعــت (/۶
 ۳۲درصــد) و کشــاورزی (۱۷ /۲

درصد) قرار داشتهاند.
مرکــز آمار ایــران نتایــج آمارگیری
بیــکاران کشــور را در پاییز ۱۳۹۶
منتشــر کــرد .برمبنــای نتایــج
آمارگیری مرکز آمــار ایران در پاییز
ســال جــاری  ۱۱ /۹درصــد از
جمعیت فعــال اقتصادی کشــور
کــه جمعیت  ۱۰ســاله و بیشــتر
کشــور را تشــکیل میدهد ،بیکار
هســتند (بیش از  ۳میلیون نفر).
بــه این ترتیــب حــدود  ۱۰درصد
مردان (بیــش از  ۲میلیــون نفر)
و حــدود  ۱۹درصد زنان (کمتر از
یک میلیون نفر) از جمعیت فعال
اقتصادی کشور بیکار هستند.
بیکاری در مناطق شــهری کشور
با  ۱۳ /۲درصد بیشــتر از مناطق
روســتایی بــا  ۸ /۱درصد اســت.
نتایــج این آمار نشــان میدهد که
نــرخ بیکاری در پاییز ســال ۱۳۹۶
نسبت به فصل مشابه سال گذشته
(پاییز  ۰ /۴ )۱۳۹۵درصد کاهش
یافته است.
برمبنای آمار مرکز آمــار ایران نرخ
بیــکاری در اســتانهای مختلف
ایران متفاوت اســت و کرمانشاه با

بیکاری در میان جوانان ایرانی
مرکــز آمــار ایــران ســن حداقــل
جمعیت فعال اقتصادی در کشور
را  ۱۰ســال دانســته و تمــام افراد
 ۱۰ســاله و بیشتر را که میتوانند
"در تولید کاال و خدمات مشارکت
داشته باشند" جزو جمعیت فعال
اقتصادی به حساب آورده است.
به این ترتیب بســیاری از کودکان
در ایران از رفتن به مدرسه و تجربه
دوران کودکی بــی بهره میمانند
و ســامت روحی و جسمی آنها با
کارهای مختلف تهدید میشود .در
بسیاری از کشورها و سازمانهای
بینالمللــی کار کــودکان فعالیتی
استثماری تلقی میشود.
نرخ بیکاری در میان جوانان ایرانی
بسیار باالست .مرکز آمار ایران نرخ
بیکاری در میان جوانان  ۱۵تا ۲۴
ســاله را  ۲۸ /۴درصد اعالم کرده
کــه  ۲۴ /۵درصد مردان و ۴۲ /۳
درصد زنان جوان را دربرمی گیرند.
ایــن نرخ بیــکاری جوانــان نیز در
مناطق شهری بیشــتر از مناطق
روستایی بوده است.
•

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

5263 boul Cavendish
Montreal Quebec H4V 2R6
Email: loyale.accounting@gmail.com
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دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین
ترم بهاری2018 :

ظرفیتمحدود
Snowdon

( 3آوریل تا  17ژوئن)

Tel.: 514-737-3642

Spring session
)(April 3rd – June 17

5165 Queen-Mary, 3e étage, Montréal, H3W 1X7

محل ثبت نام

اوکازیون عالی برای سرمایه گذاری در آمریکا
كافه رستوران در بهترين نقطه  Newport Beachكاليفرنيا
داخل ساختمان مديكال بزرگترين بيمارستان Hoag Hospital Newport Beach
با درآمد خوب بفروش مى رسد.
در ضمن با خريد اين بيزينس مى توانيد براى ويزاى  E2اقدام كنيد .تلفن متاس:

949-344-5897

Courtier Immobilier Agréé

¶¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

ÏHoTº¼¶nj Â¬kºp ¾£MIw ÏIw 30 pH yÃM IM

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

Cell : (514) 571-6592

Email : masoudrealty@gmail.com
38 Place du Commerce #280,
île des Soeurs, Qc H3E 1T8

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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کلیسایاجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

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

ance Church:
220 Hyman,
DDO

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ

مقایسه سینما ایران و سینمای جهان
کتابچهای کــه جشــنواره جهانی جمعیــت آن کشــورها دارد و در
دوبی با عنــوان «فوکوس  »۲۰۱۷نتیجه ،چین و هنــد ،پرجمعیت
در انتهــای ســال  ۲۰۱۷منتشــر ترین کشورهای جهان ،رتبه اول و
شــده ،امــکان تحقیــق ،تحلیــل دوم تعــداد فروش بلیت در جهان
و بازاریابــی خوبــی بــرای دســت را در اختیــار دارند ،بــا این تفاوت
اندرکاران ســینمای جهان فراهم چشــمگیرکه هند  -کــه از چین
کم جمعیت تر است -حدود ۶۵۰
می کند.
میلیون بیشــتر از چین
هر ایرانی
بلیت فروختــه و به این
پرفروش ترین کشورها
10سال
هر
ترتیب ثابت می کند که
در گیشه
به
بار
3
هندی ها بسیار بیشتر از
همــان طــور کــه میتوان
سینما
چینی اهل سینما رفتن
حــدس زد ســینماهای
حــوزه آمریــکای شــمالی می رود! هستند.
در هنــد در طــول یــک
(آمریــکا و کانــادا) از نظــر
ســال  ۲میلیــارد و ۱۵
رقم ،بیشــترین فــروش را
در جهــان در اختیار دارند .فروش میلیــون بلیــت فروش رفتــه و در
ســالیانه آمریــکا و کانــادا در یــک چین ۱ ،میلیــارد و  ۳۷۰میلیون.
سال ( )۲۰۱۶به رقم حیرت انگیز بعد از این دو کشور ،آمریکا وکانادا
۱۱میلیــارد و  ۴۰۰میلیــون دالر قــرار دارند کــه  ۱میلیــارد و ۳۲۰
میلیون بلیت فروشی طی یک سال
آمریکا رسیده است.
چین دومین بازار بزرگ سینما را داشــته انــد .با یک فاصله بســیار
در اختیار دارد ،با فروش  ۶میلیارد زیاد ،مکزیک با  ۳۲۰میلیون بلیت
و  ۶۰۰میلیــون دالر .رتبــه هــای در رتبه بعدی قرار دارد و پس از آن
به ترتیب:
بعدی به قرار زیر است:
ژاپــن (۲میلیــارد و  ۱۷۰میلیــون کــره جنوبی ،فرانســه ،روســیه،
دالر) ،بریتانیــا (یــک میلیــارد و برزیل،ژاپن و بریتانیا.
 ۶۶۰میلیون دالر) ،فرانســه (یک در ایــران آمــار دقیقی بــرای برای
میلیــارد و  ۵۴۰میلیــون دالر) ،تعــداد بلیط فروخته شــده وجود
هند (یک میلیــارد و ۴۸۰میلیون نــدارد و عمدتا فقط به رقم فروش
دالر) ،کره جنوبــی (یک میلیارد سینماها اشاره میشود .متوسط
و ۴۵۰میلیــون دالر) ،آلمان (یک قیمــت بلیــت در ایــران  ۲٫۵دالر
میلیــارد و ۱۱۳میلیــون دالر) ،است ،در حالی که متوسط قیمت
اســترالیا ( ۹۱۰میلیــون دالر) و بلیت سینما در کویت  ۱۱٫۵دالر،
لبنان  ۹دالر ،امارات متحده عربی
مکزیک ( ۷۹۰میلیون دالر).
فروش سینمای ایران در سال  ۹۵حدود  ۱۲دالر است.
حــدود  ۱۵۶میلیــارد تومان یعنی
حدود  ۴۰میلیون دالر (با احتساب شاخص ساالنه سینما
قیمت دالر آن زمان) بوده است.
شــاخص ساالنه ســینما رفتن در
آمریــکا  ۳٫۷دهــم ،فرانســه ، ۳٫۲
بریتانیا  ۲٫۶و آلمان  ۱٫۵است.
پرمتاشاگرترینکشورها
پرفروشتریــن گیشــه هــا لزومــ ًا به این معنی که به طور متوسط هر
پرتماشاگرترین کشورها نیستند ،فرد فرانسوی ،بیش از دو برابر یک
به این دلیل ساده که قیمت بلیت آلمانی به سینما می رود.
سینمادرکشورهایمختلفبسیار این رقم در ایســلند  -که در سال
متفاوت است ،به این جهت تعداد های اخیــر فیلم هــای متفاوت و
بلیــت فروش رفته در کشــورهای جذابــی را هــم به جهان ســینما
گوناگون نســبت مهمــی با میزان عرضه کرده است  ۴٫۳ -است که

بیش از همه کشــورهای اروپاست
و تنها کره جنوبــی به چنین رقم
حیرت انگیزی می رسد.
اهالی بوسنی و هرزگوین و همین
طور مقدونیه ،با شــاخص ساالنه
تنها  ، ۰٫۲کمترین میزان استقبال
از ســینما در اروپا را به نمایش می
گذارند.
این رقم به این معنی است که اهالی
این دو کشور ،به طور متوسط هر
پنج ســال یــک بار به ســینما می
روند .در میان کشورهای آمریکای
التیــن ،مکزیکــی هــا بیشــترین
شاخص ساالنه سینما رفتن  ۲٫۶و
برزیلیها کمترین (کمتر از یک) را
در اختیار دارند .این رقم در الجزایر
نزدیک به صفر و در مصر و مراکش
تنها یک دهم است ،به این معنی
که به طور متوســط هر مصری یا
مراکشــی هر ده ســال یــک بار به
سینما می رود.
شــاخص ساالنه ســینما رفتن در
ایران به طور متوســط  ۰٫۳اســت
یعنی به طور متوسط هر ایرانی هر
ده سال سه بار به سینما می رود.

تعدادسینما
همان طور که باز می توان حدس
زد حوزه آمریکای شــمالی (آمریکا
و کانادا) بیشــترین تعــداد (پرده)
ســینما را دارنــد ۴۳۵۰۰ :ســالن
سینما
چین طی چهــار ســال از ۱۳۰۰۰
پرده ســینما بــه رقم قابــل توجه
 ۴۱۰۰۰ســینما رســیده که رشد
حیرت انگیزی را در سینماســازی
در این کشور به نمایش می گذارد.
هند حدود  ۱۱۵۰۰پرده سینما،
فرانسه  ۵۸۰۰و بریتانیا  ۴۱۰۰پرده
سینما دارند.
در اتحادیــه اروپا بیشــترین تعداد
سینما از آن فرانسه است و پس از
آن ،به ترتیب ایتالیا ،آلمان ،بریتانیا
و اسپانیا.
بجز این چهار کشور تنها لهستان
کمی بیش از هزار پرده سینما دارد
و باقی کشــورها کمتر از هزار پرده
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PARTICIPATE in our
COMMUNITY

کامیونیتی

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

مکمـل یکدیگریم!
در فعالیت های اجتماعی :ما رقیب هم نیستیم؛ ما
ّ
مبتکر و صبور باشیم و سخاومتند! بکوشیم کامیونیتی را بــر بکشیم!

سینما دارند .کمترین تعداد سینما
در اتحادیه اروپا به کشــور کوچک
لوگزامبورگ تعلق دارد که تنها ۳۲
پرده سینما دارد.
در ایران حدود  ۵۵۰پرده منایش
فیلم وجــود دارد که به نســبت
جمعیــت و پراکندگــی جغرافیایی
عدد پائینی است.

تولیدفیلم
بیشــترین تعداد فیلم (بلند) را در
جهــان هند تولید می کند؛ با رقم
قابل توجه  ۱۹۰۰فیلم در سال که
دو برابر رتبه دوم اســت.اما جالب
ایــن که چین گــوی ســبقت را از
آمریکا ربوده و جدول چندین ساله
تولیــد فیلم از نظر تعــداد را که به
هند و آمریکا تعلق داشــت ،دچار
تغییرکرده اســت .چین ۹۴۰فیلم
بلنــد تولید کــرده که رشــدی ۳۷

درصدی را طی یک سال به نمایش
میگذارد.
ژاپــن ،کــره جنوبــی ،فرانســه،
آلمان ،اســپانیا ،ایتالیــا و بریتانیا
به ترتیــب رتبه های بعــدی را در
اختیار دارند .در بیســت و هشــت
کشــور اتحادیــه اروپــا مجموعــ ًا
 ۱۷۴۰فیلم سینمایی(داســتانی و
مستند سینمایی) تولید شده که
از ایــن میان ایتالیا بــا تولید ۱۴۲
ً
کامال ملی (بدون محاســبه
فیلم
تولیدات مشــترک) در صدر است
و پس از آن فرانســه بــا  ۱۲۵فیلم
و بریتانیــا بــا  ۱۰۷فیلــم .قبرس،
لیتونی و اســلواکی هر کــدام تنها
ً
کامال داخلی در یک سال
دو فیلم
تولیدکرده اند.
سینمای ایران با تولید حدود ۱۵۰
فیلم در ســال آمار چشمگیری در
تولیــد فیلــم در ســینمای جهان

دارد.

سینمای آمریکا یا سینمای
اروپا؟
بحث ســیطره اقتصادی سینمای
آمریــکا در اروپــا ،بحــث کهنه اما
همچنــان درگیرکننده ای اســت
که در کشــورهایی چون فرانســه
کمــاکان داغ اســت؛ جایــی کــه
تولیدات ملی تنها حدود  ۳۶درصد
بازار را در اختیار دارند ۲۸ .کشــور
اتحادیــه اروپا طبیعت ًا بازار بســیار
بزرگی را در جهان ســینما به خود
اختصاص داده اند ،اما شاید همه
پاسخ این پرســش را می دانند که
بیــش از  ۵۱۰میلیــون جمعیــت
اتحادیه اروپا ،بیشــتر به تماشای
فیلم هــای آمریکایی مــی روند یا

{>> ادامه در صفحه}18 :
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سالمت...

( )EUFICتغذیــه ســالم تنهــا
بخاطر نوع رژیم غذایی گیاهخواری
و همه چیزخواری نیست ،بلکه به
نوع مواد غذایی و طرز پخت آن نیز
بستگی دارد.
به عنوان مثال غذای گیاهی حاوی
شــکر بســیارکه در روغن فــراوان
طبخ شــده باشــد ،غذایی ناسالم
اســت امــا غذایی گوشــتی عاری
از چربــی و شــیرینی اضافی که به
صورت آبپز یا کبابی آماده شــده،
غذایی سالم محسوب میشود.
براساس مطالعات صورت گرفته،
گیاهخوارانــی کــه مقادیــر زیادی
کربوهیــدرات ،شــکر و چربــی
مصرف میکنند ،ســود کمتری از
رژیم گیاهخواری میبرند و ممکن
اســت در معــرض بیماریهــای
گوناگون قرار بگیرند.

•

گوشتخواری باعث بروز
بیماریهایقلبی_عروقی،
سرطانهای گوناگون و کاهش
عمر میشود:
در سالهای اخیر مطالعاتی صورت
گرفته که نشان میدهد خطر ابتال
بــه بیماریهــای قلبی-عروقی و
انواع سرطان در گیاهخواران کمتر
از همهچیزخواران است .همچنین
گفته شده که طول عمرگیاهخواران
بیشتر از همهچیزخواران است.
امــا آنچــه عامــل اصلــی ایــن
تفاوتهاســت ،مصرف گوشت یا
محصوالت جانوری نیست؛ بلکه
مصرف باالی چربیهای اشــباع،
کلســترول ،غذاهــای ناســالم و
فــرآوری شــده و از همــه مهمتــر
ســبک زندگــی امــروزی ،یعنــی
کم شدن فعالیت بدنی است.
بــه عقیــده بســیاری از محققان،
غذاهای گوشتی اگر با چربی کمتر
و بصورت مناســب پخته شــوند،
نقــش چندانی در باالبــردن خطر
ابتال به بیماریهای قلبی-عروقی
و سرطان های گوناگون ندارند.
البتــه در این زمینــه اختالف نظر
وجود دارد ،برخی تحقیقات نشان
میدهند مصــرف زیاد محصوالت
حیوانی خطر برخی ســرطانها را
افزایــش میدهد در مقابل عدهای
معتقدنــد کــه شــواهد کافی حتی
در مورد مضر بودن چربی اشــباع
وجود ندارد و اصوال هر نوع چربی

طبیعی سالم اســت و فقط چربی
مصنوعــی (چربی ترانس یا روغن
جامد) مضر است.
در مجمــوع بســیاری از محققان
بــر ایــن عقیدهاندکــه دلیل اصلی
کاهش انــواع بیماریهای مزمن
در گیاهخواران ،صرفا گیاهخواری
و پرهیــز از محصــوالت گوشــتی
نیست ،بلکه به این علت است که
معموال کســانی که ســبک زندگی
گیاهخواری را برمیگزینند نگرش
متفاوتــی بــه زندگــی و ســامت
دارند؛ به تغذیه خود بیشــتر توجه
میکننــد ،محصــوالت غذایــی
سالمتری میخورند ،بیشتر ورزش
میکنند و بیشــتراز الکل و سیگار
پرهیزمیکنند.
مطالعات نشــان میدهندکه ضرر
رژیمهای همهچیزخواری بیشــتر
به علت مصرف مواد مضر از قبیل
چربیهــای اشــباع و کلســترول
اســت ،نه بخاطر خود گوشــت و
سایر محصوالت حیوانی.

•

پروتئینهای حیوانی برای
سالمت انسان مضر هستند:
مطالعــات نشــان میدهنــد کــه
مصرف هر دو نوع پروتئین گیاهی
و حیوانی برای بدن انســان الزم و
مفید است.
مصرف درست و به اندازه پروتئین
حیوانــی هماننــد پروتئین گیاهی
موجــب کاهــش وزن ،بهبــود
سالمت ماهیچهها و استخوانها،
کاهــش فشــار خــون و دیابــت
می شود.

•

ن از ابتدا گیاهخوار بوده
انسا 
است:
آناتومی بدن انسان از جمله شکل
آروارهها و سیســتم گوارشی شبیه
به جانوران همهچیزخوار است.
مطالعات نشان میدهندکه اجداد
انسان امروزی همهچیزخوار بوده
و از تمــام محصــوالت غذایــی؛
گوشــت ،دانههای روغنی ،میوه و
سبزیجات استفاده میکرده است.
یکی از دالیل رشــد مغز انســان به
نسبت سایر پســتانداران از جمله
نخستیها ،به عنوان نزدیکترین
راســته جانوری به انسان ،مصرف
مــواد غذایــی سرشــار از پروتئین

{>> ادامه در صفحه}28 :
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اجتناب از گوشتخواری به
خودی خود باعث سالمت
میشود:
بســیاری بر این باورندکه غذاهای
گیاهی سالم هستند و فرآوردههای
حیوانی ناســالم .براســاس تعریف
شــورای اطالعــات غذایــی اروپــا

گیاهخواری،
همهچیزخواری
و باورهای رایج

6195 St-Jacques H4B 1T7

گیاهخــواری نــه تنها نوعــی رژیم
غذایی ،بلکه نوعی ســبک زندگی
اســت کــه ایــن روزهــا گرایش به
طیفهــای مختلــف آن بیــش از
پیش گسترش یافته و افراد زیادی
به دنبال تغییر رژیم غذایی و سبک
زندگی خود هستند.
با توجه تحقیقات گســترد های که
دربــاره مزایــا و معایــب رژیمهای
همهچیزخــواری و گیاهخــواری
صــورت گرفتــه ،به نظر میرســد
رژیمهای گیاهخــواری را با درنظر
گرفتن اصول سالمت ،می توان به
عنوان سبک زندگی مناسبی برای
تمام عمر در نظرگرفت.
بــه دلیل وجود مقادیــر زیاد فیبر،
ویتامینهــای  Cو  ،Eپتاســیم،
منیزیــم و همچنیــن چربیهای
غیراشباع (که گفته میشود باعث
بروز بیماریهــای قلبی-عروقی
نمیشوند) در گیاهان ،گیاهخواری
فوایــد بســیاری دارد .گیاهخواران
عمومــا الغرتر هســتند و چربی و
قند خون پایینتری به نسبت همه
چیزخواران دارند.
با این وجود ،به علت عدم مصرف
محصوالت حیوانی ،بخصوص در
گیاهخوارانــی که از هیچ فــراورده
حیوانی مثل تخــم مرغ یا لبنیات
استفاده نمیکنند ،احتمال کمبود
ویتامیــن هــای  B12و  ،Dآهن،
روی ،کلســیم و آمینواســیدهای
ضــروری افزایــش مییابــد و
گیاهخــواران را نیازمنــد مصــرف
مکمــل برای جبــران ایــن نیازها
میکند.
گرچــه رژیمهــای گیاهخــواری
بــا رعایــت اصــول درســت تغذیه
میتواننــد روش مناســبی بــرای
اغلــب افــراد در ســنین مختلــف
باشــند ،امــا در توضیــح و تبلیغ
رژیمهــای گیاهخــواری ،باورهای
نادرستی نیز رواج یافته است.
برخی از متداولترین این باورها
عبارتنداز:

•

www.paivand.ca
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صابر جلیل زاده

خانواده...

آمـوزشسنتــور

در كلیه سطوح

سالم
جون
دلم!

چه کار کنیم بچهها زبان مادریشان
را یاد بگیرند؟
وقتی بچــه اولم به دنیا آمــد ،با او
هنــدی حرف مــیزدم .اعداد را به
هنــدی میشــمردم و در حمام و
هنگام عوض کردن پوشک هندی
حرف مــیزدم و آوازهای بچهگانه
هندی برایش میخواندم.
وقتــی بچه دومم به دنیا آمد ،اولی
پیش دبستانی را شروع کرده بود.
همســرم گرچــه پیشــینه هندی
داشــت اما زبان هنــدی بلد نبود.
بنابرایــن در خانه آســانتر بود که
انگلیســی صحبــت کنیــم .به جز
جملههای ســادهای مثل صورتت
را بشور ،غذایت را بخور ،مسواک
بــزن ،لباس بپــوش ،زبان هندی
به کنارگذاشته شد .البته همسرم
همیشــه یادآوری میکــرد که من
وقتــی عصبانی میشــوم ،هندی
حرف میزنــم و این چیــزی نبود
جز نتیجــه غرهایی که در کودکی
به زبان هندی از بزرگترها شنیده
بودم.
برایم مهم بود کــه بچههایم زبان
مادریشــان را یاد بگیرنــد .زبانی
زیبا و عمیق ،اما چالشهای برای
آمــوزش آن در فضایــی کــه زبان
انگلیسی غالب بود ،آسان نبود .به
جزاینکهزابنانگلیسیزبانمدرسه
بود ،بیشتر برنامههای تلویزیونی و
کارتونها و بازیهای کامپیوتری
و اپهــا به زبان انگلیســی بودند.
پروفسور جیمز کامینز ،از موسسه
مطالعات آموزشی دانشگاه تورنتو
میگوید« :آسان نیست که بچهها
تازه وقتی پیشدبســتانی را شروع
کردنــد ،زبان غالــب را یاد بگیرند
چــون در مییابنــد که ایــن زبان،
زبانی است که همه به آن صحبت
میکنند».
کامینز میگویدکه به همین دلیل
اغلب بچههــای زبان مادری را جز
در ســطح ابتدایی یاد نمیگیرند و
به همین دلیل ظرفیت بالقوه خود
را بــرای دو زبانــه بــودن و توانایی
ارتباط برقــرارکردن با پدربزرگها
و مادربزرگها را ممکن است زبان
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غالب را ندانند ،از دست میدهند.
من حاال در تقال هســتم که عالقه
بچههایم را بــه زبان هندی حفظ
کنــم .بعضــی روزهــا ،وقــت کم
میآورم و تنها به کلمات ابتدایی و
پیش پا افتاده اکتفا میکنم:
در زبان هندی به آی چه میگوییم؟
به دندان چه میگوییم؟ مســواک
چــه میشــود و این مســواک چه
رنگی است؟
ایــن روزها هــر روز  ۳۰دقیقه را به
درس هنــدی اختصــاص دادهام و
بعــد از اینکه بچههایم از مدرســه
به خانــه بــر میگردنــد ،خوراکی
میخورنــد و مشقهایشــان را
مینویسند و بعد الفبای هندی را
تمرین میکننــد .بچهها میدانند
که اگر میخواهند تلویزیون تماشا
کنند ،باید هندی تمرین کنند.
مــا هنــوز تــا زمانــی کــه بچههــا
میتوانند به هندی بخوانند ،فاصله
زیادی داریــم .اما هر بارکه یکی از
آنها آهنگی را به هندی میخواند،
مــن لبخنــد میزنــم و امیــدوار
میشوم.

توصیههایی برای اینکه زبان
مادری را حفظ کنید:

•

بچههایتــان را به یک مدرســه دو
زبانه بفرســتید .یک طــرف دفتر
و کتابهایــش اســمش را به زبان
غالــب و در طــرف دیگر بــه زبان
مادری بنویســید .ایــن کار باعث
میشــود که در کالس و مدرســه
موضوعی بــرای بحث و گفت و گو
ایجاد شود.
•
با معلم فرزندتان درباره انگیزه خود
بــرای آموزش زبان مــادری حرف
بزنید .از او بخواهیدکتابی به زبان
مادری فرزندتان در کالس بخواند.
معلمها از تالش شــما اســتقبال
خواهند کرد و فرزند شما به خاطر
زبــان مــادریاش احســاس غرور
خواهدکرد.

•

آمــوزش زبــان مــادری را در خانه
تبدیل به یک روتین کنید.
بــا چیزهای ســاده شــروع کنید.
فلش کارت درست کنید و قبل از
اینکه بچههــا به رختخواب بروند،
با آنها تمرین کنید .کم کم الفبا و
لغت را هم بــه این کارتها اضافه
کنید.
•
کتابهای بامزه بــه زبان خودتان
تهیه کنیــد و آن را برای فرزندتان
بخوانید .درسهای زبان مادری را
به تفریح تبدیل کنید.
•
اگــر نتوانســتید کتابــی بــه زبان
خودتــان پیــدا کنیــد ،میتوانید
خودتــان یکی درســت کنیــد .به
بچهها کمک کنید تــا جملهها را
ترجمه کننــد .بر اســاس توانایی
زبانی ،آنها میتوانند خودشان یک
داستانبنویسند.
•
شعرهای موزونی به زبان خود پیدا
کنیــد و برای بچههــای بخوانید،
آهنگهــا راهی عالی بــرای یادگیر
لغتهای تازه هستند .بعد درباره
معنای شعر با آنها حرف بزنید.
•
بچههــا را در فعالیتهــای ســاده
شرکت دهید و از زبان مادری برای
آن فعالیــت اســتفاده کنید .مثال
برای آماده کردن خوراکی یا مرتب
کــردن اتاق .میتوانید به اشــیا یا
رنگها اشــاره کنید یا بشمارید یا
جملههای ساده بسازید.
•
سعی کنید یک فعالیت مشترک و
مرتب بــا همکاری پدر و مادرهای
دیگــری که آنها هــم عالقهمند به
حفظ زبان مادری هستند ترتیب
دهیــد .میتوانیــد بــازی طراحی
کنید ،ســرود بخوانیــد و نمایش
فیلم داشته باشید.
(آپاریتا بانداری)

------------ابتدایی |||| مقدماتی |||| ردیف
----------------

Tel.: (514) 549-4697
saberjalilzadeh@yahoo.ca

خانه تکــــواندو مونترال

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

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

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

سینمای ایران و ...
اروپایی؟
بیــش از  ۶۷درصــد بلیــت فروش
رفته در یک ســال در اتحادیه اروپا
به فیلم هــای آمریکایی اختصاص
دارد و کمــی بیــش از  ۲۶درصــد
نصیــب فیلم هــای اروپایی شــده
است.
بیش از  ۳درصد به فیلم های تولید
مشــترک آمریکا و اروپا اختصاص
دارد و تنهــا  ۲٫۳درصــد از فروش
بلیت سینماها در اتحادیه اروپا به
فیلم های بقیه کشــورهای جهان
می رسدکه رقم بسیار اندکی است.
ســینمای هنــد  ۸۵درصــد ،ژاپن
۶۳درصد و چین  ۵۸درصد فروش
کل بلیت هایش را از آن سینمای
ملی خود می کنند.
و اما عجیب ترین آماری که درباره
ایــران وجــود دارد ۹۷٫۲ ،درصد از
بلیت فروشی سینما در ایران از آن
تولیدات داخلی اســت که این رقم

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

info@loadextransport.com

>> ادامه از صفحه16 :
در هیچ کشــور دیگــری در جهان
مشابهی ندارد.
و  ...بــا توجه به آمار فوق می توان
پی برد که در مقایســه با سینمای
جهــان هنــوز راه طوالنی در پیش
داریــم ،در زمینه زیر ســاختهای
ســینما به جد بایدکارکرد و تعداد
 ۵۵۰سالن سینما برای  ۸۰میلیون
جمعیــت بســیارکــم اســت و بــا
احداث و بهره برداری پردیسهای
ســینمای امــکان یــک تحــول و
شکوفایی در زمینه سینما داریم،
تبلیغات و بستر سازی برای عرضه
ســینما ایران یکی دیگر از راههای
رســیدن بــه گیشــه گســتردهتر
اســت ،از طرفی دیگر با اعتماد به
هنرمندان و دوری از فضای شک
و سوءظن می توان بسیاری از قصه
های نگفته را بر پرده های سینما
دید.
بایــد بــه مدیران ســینمایی گفت

بجــای برگــزاری انــواع و اقســام
جشنوارههای ســینمایی ،برنامه
هــای تکــراری و صــرف هزینــه
هــای ریــز و درشــت  -بــرای
تعــداد محــدودی مخاطــب  -با
استراتژی درســت و نگاهی کالن
به بازار سینمای ایران ،مخاطبان
خاموش را به ســینماها کشــاند،
در بســیاری از موارد تماشاچی به
علت دور بودن از ســالن سینما و
هزینهبر بودن آن است که سالها
از ســینما دور بوده است ،نزدیکی
و در دســترس بودن یــک پارامتر
مهم برای مخاطبان است که آنها
همراه با عزیزانشان برای ساعاتی
خود را به جادو سینما بسپارند و از
مشغلههای روزمره دور شوند.
عصر ایران /
نهال موسوی

(منابع :هالیوود ریپورتر ،اسکرین دیلی ،بیبیسی)
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سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

برترین
و
م
ر
غ
و
ب
ترین
سنگ ه
ا
ی
گ
ر
ا
ن
ی
ت ،کوارتز
کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما
________________

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

آ ژ انس
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

PAIVAND: Vol. 25  no.1360  Mar. 01, 2018

مها
 مشجران عزیز

ـاو
هر چهارش ره رایگان

نبه،
حضوری:
ت
ک نفره یا
در مرکز شه چهار نفره
ر یا در و
ست آیلند
تلفنـی :

>> ت
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ج
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ـه

ه

ر روز هفته

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

پی
ش
خ
ر
ی
د

در بهت
ر
ی
ن
م
ن
طقه

wn
o
t
n
w
o
d
به قیم

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
د خریداران نیازی
• آیا می دانستی
 Non residentsبا کمترین پیش پرداخت
ورسانت ندارند؟!
به پرداخت پ
هدیه ما به خریداران 1200دالر هزینه محضر

ت
مناسب!

یه ما به خریداران:
• هد
دالر هزینه محضر
1200

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

مشاور امالک در مونتریال:
مسکونی و جتــاری
 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
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

همايون شجريان به زودى در مونتريال
>> جزئیات در شماره آینده <<

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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کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic

دکترریموندرضایی

Centre-Ville

Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده :اورژانس

ختنه ک

Bourque

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

پزشکان متخصص:

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
جواب در  24ساعت

جراح ارتوپدی،روانپزشک،گوش و حلق و بینی ،قلب،
جراح عمومی،متخصص زنان،جهاز هاضمه،انکولوژیست،
جراح کلیه و مجاری ادرار ،بیماری های عفونی و...
 MALADIES INFECTIEUSES
Dr. A.-F. Doss
 PSYCHOLOGUE:
Dr. Mahnaz kazemi
 ACUPUNCTEUR & LASER:
Dr. Bahman Fashipour
 PODOLOGUE:
Dr. Ata Ansari
 NUTRITIONISTE :
Nasim Saberi, RD (Counseling
)Diabetes, Obesity, Hypertension
 PHYSIO:
Vivarath,ly (514) 733-4683
)(5589 CDN#2, H3T 1Y8

ودکان0 :

 6سالگی
-

louis

Dr Jean

پزشک خانــواده

بدون وقت قبلی
Family Physician

)(Without Appointment

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors

هم اكنون
بوتاك
س و فیلر
تو

 ONCOLOGIE:
Dr. George Wakil
 ORL:
Dr. Samir Abboud
 GASTROENTÉROLOGUE:
Dr Joseph Loutfi
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
Dr. Théodore Kass
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
Dr. Naji Wakil (spécialité
CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک
شهر
مرکز
در





















جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیا










حیدری 


مهری







دندانپزشک
جراح
دکتر
دندانپزشک
جراح
دکتر









دانا
مظفری 


مهبد







 
Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mahbod Mozafari Dana D.M.D.

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.

Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.






















 

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

Invisalign
 ENDOCRINOLGUE:
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
Dr. Jack Elstein
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل
w
 UROLOGUE:


e
N
Dr. Jean-Louis Bourque
 دندان اطفال

ALLERGIE:
دندانهای مصنوعی
گذاشتن

Rapid Orthodontics








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

Implant
CEREC
AC Bluecam 
Dr. Abed G Kahwati

























 
















 













1834 Ste Catherine W. Suite 200
 Root Canal






)Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy
Zoom 2 ACP






















کلیه
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 Tel : (514) 933-3337


















مدیکال
های
بیمه
7روز
Tel.:
)(514
933-8383
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Guy Concordia
Montreal, Qc. H3H 2K5






























































 


 >>Lumineersادامه از صفحه7 :
معنـا!...
های بی
نامه
قطـع


این نقاط بدن را هرگز فشار ندهید
Veneer






















 GYNÉCOLOGUE:
Dr. Michael Ah-Sue
 ORTHOPEDIE:
Dr. Faramarz Dehnade









برخی نقــاط بدن نقاط
عصبــی محســوب
میشــوند کــه هرگونه
فشــار یا ضربه به آنها
ســبب ایجــاد درد
عصبی شده و عوارض
خطرناکــی بــه همــراه
دارد.
شناخت فیزیولوژی بدن
در حفــظ ســامت و تندرســتی
انســان بســیار مهم اســت .اینکه
بدانیــم هــر قســمت از بــدن چه
عملکردی دارد و چه عواملی برای
آن خطرناک اســت و کدام نقاط از
بدن حساسیت بیشــتری نسبت
بــه درد دارنــد ما را در تشــخیص
بیماری و عملکرد بهتر کمک می
کند.
برخی نقاط بدن به شــدت نسبت
به فشار و ضربه حساس هستند و
گاهــی یک ضربه کوچک به آن ها
سبب آسیب جدی به سالمت فرد
می شــود .پس بهتر اســت بیشتر
بــرای شــناخت بــدن خــود وقت
بگذاریم.
نقاط حساس به درد اغلب قسمت
هایــی هســتند کــه تانــدون ها و
ماهیچه ها در آن به هم می رسند.
•
پیشانی و نوک انگشتان
پیشــانی و نوک انگشتان حساس
ترین مناطق بدن انسان نسبت به
درد هستند .اعمال هرگونه فشار و
دردی به این نواحی سبب ایجاد در

درتمام بدن می گردد.
همچنیــن بســیاری از رگ هــای
عصبی از ناحیه پیشــانی عبور می
کنند و فشــار دادن این قسمت از
صورت حتی برای تخلیه جوش نیز
درد عصبــی فراوانی به همراه دارد
و همچنین با تاثیری که بر عصب
های بدن می گذارد ســبب ایجاد
حس عصبی شــدیدی در فرد می
گردد.
•
بینی
بینی نیز مانند پیشــانی دارای رگ
های عصبــی فراوانی اســتو بهتر
اســت از فشــار دادن بینــی جــدا
خودداری کنیــد زیرا این تحرکات
به مرور زمان تاثیر بدی بر اعصاب
فرد می گذارد.
•
شانه ها
شانه ها نیز از نقاط بسیار حساس
به فشار و ضربه هستند و هر گونه
فشــار کوچک در این ناحیه سبب
ایجــاد عکــس العمل غیــر ارادی
جهت دفع فشار در فرد می گردد.
بســیاری از افراد هنگامی که شانه

هــای آن هــا را فشــار
می دهید به سرعت با
حرکت دست ها عکس
العمل نشان می دهند
که ایــن عکس العمل
در پاسخ به درد ایجاد
می شود.
•
پشت گردن
پشــت گردن نیــز از نقاط بســایر
حساس به فشار و درد است و اکیدا
توصیه می شــود که از فشــار وارد
کردن به این قســمت خــودداری
کنید ،زیرا وارد آمدن فشــار بیش
از حد در این قســمت سبب ایجاد
سردرد بســیار وحشتناکی در فرد
می گردد.
•
زانـوها
کاســه ی زانو نیز بســیار نســبت
به فشــار و ضربه حســاس است و
توصیه می کنیم به این ناحیه فشار
وارد نشود.
•
قسمت باالی کمر
یکی از نقاط حساس بدن در محل
رسیدن عضالت کمر به تیغه های
شــانه در قســمت باالی کمر می
باشد.فشــار دادن هرکدام از نقاط
گفته شــده ســبب ایجــاد عکس
العمل های عصبی و در دراز مدت
ســبب ایجاد تنش عصبی و تیک
عصبی در فرد می گردد.
•

Guy

New

دربرنمی گیرد .ســردار سرلشکر به هر حال ،حمالت و بمباران ها آماده شده و به زودی اعالم خواهد
محمد باقری ،رییس ستاد مشترک در روزهای پس از تصویب قطعنامه شد».
روز ســه شــنبه  27فوریــه آنتونیو
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی نیز ادامه یافت.
می گوید" :ما و سوریه به قطعنامه روز یکشــنبه  25فوریــه حمــات گوتــرش دبیــرکل ســازمان ملــل
H3H 1M1
Montreal,متحد گفت که« :وقت آن رسیده
Quebecبشــار اسد و
نیروهای نظامی رژیم
درمــورد آتــش بــس احتــرام می
 41کشته و روز دوشنبه که به ایــن دوزخ روی زمین پایان
933-2861حومه
گذاریــم[ ،اما] بخــش های
حامیانش ,
)Fax: (514
دمشــق که در دست تروریست ها  26فوریه  17کشته به جا گذاشت .دهیم» و تأکید کــرد« :قطعنامه
اســت مشمول آتش بس نیست و شورشیان نیز متقابال دمشق را زیر های شــورای امنیت زمانی معنی
عملیات پاکسازی آنها ادامه خواهد حمالت خمپاره و موشک گرفتند دار اســت که تمام وکمال به مورد
که طــی آن در مدت یک هفته  25اجرا گذاشته شود»!
یافت"»!
تجربه و سابقه کار دبیرکل سازمان
این سردار نامحترم به روی مبارک غیرنظامی کشته شدند.
نمــی آورد کــه قطعنامــه مصوب روز دوشــنبه  26فوریــه آژانــس ملل متحد در این سازمان بیشتر
شــورای امنیت اصال برای همین فرانس پرس گــزارش داد که بنابر از آن اســت که نفهمــد یا نداندکه
منطقه «غوطه شرقی» صادر شده بخشــنامه صــادره توســط وزیــر عامــل اصلی کم خاصیت و بی اثر
و ادامه بمباران ها چیزی جز زیرپا دفاع روســیه« :به دســتور رییس بودن شــورای امنیت حق ناروای
جمهوری روسیه به منظور اجتناب وتــوی  5عضو دایمی این شــورا –
نهادن مفاد قطعنامه نیست.
آنچه که این تفسیر به رأی را میسر از تلفــات غیرنظامــی در غوطــه آمریکا ،فرانسه ،انگلستان ،چین و
ســاخته ،دســتکاری های روسیه شــرقی ،از تاریــخ ســه شــنبه  27روســیه – است و تا زمانی که حق
در متن قطعنامه بوده که سازمان فوریه آتش بســی روزانه از ســاعت وتــو وجود داشــته باشــد ،صدور
هــای تروریســتی را از شــمول آن  9صبــح تا  2بعــد از ظهــر برقرار قطعنامه های بــی معنا نیز ادامه
خارج ســاخته و در نتیجه هریک خواهد شــد» .به گفته وزیر دفاع خواهد یافت!
از طرفیــن می تواند با تروریســت روســیه گذرگاه هایی بــرای عبور
•
خواندن مخالفان خود از اجرای آن غیرنظامیــان درنظرگرفته خواهد
شد و« :مشخصات این گذرگاه ها
سرباز زند.

1834 Ste-Catherine W., Suite 200
Tel.: (514) 933-3337

www.clinique-arya.com

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!
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For All Real Estate and Mortgage Needs
(Residential, Commercial, Financing)

مشاور رمسی امالک

) جتاری،و اخذ هرگونه وام مورد نیاز (مسکونی
حتی با پیشینه نامطلوب | با بهترین نرخ بهره
هزینه رایگان محضر در صورت خرید خانه
Courtier Broker Nick Stamiris

Tel.:438-931-6999

 علیرضا حمزه دوست:مشاور فارسی زبان
، سرویس دستشویی3 ، اتاق خواب بزرگ5
، آشپزخانه بزرگ و دلباز،توالت
 متر مربع710 مساحت زمین
 دالر975000 قیمت

1396  اسفند10  1360  شماره 25 سال

مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه
خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

 خرید و فروش،همراه با شما در انتخاب

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

NEW BORDEAUX: SPLIT LEVEL BONGALOW
Nouveau Bordeaux, Split level bungalow,
5 spacious bedrooms, Open concept kitchen,
3 bathrooms, Huge lot, Double Fire-place
Asking price: 975,000$

 طبقه مجزا3 موقعیت عالی
با قابلیت اجاره دهی آسان و درآمدزایی
 دالر469000 قیمت

INVESTMENT PROPERTY, VILLERAY
PARK EXTENSION
Investment Property, Villeray Park Ex, Triplex
Electric Heating, Presently Owner Occupied
Potential Gross Revenue: 28,200$
Asking Price: 469,000$

Immo-Plus

مسعودهاشمی

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

 طبقه مناسب برای رستوران2 ملک تجاری
 در قلب وست مونت، گالری با موقعیت عالی،کافی شاپ
Commercial Space for Rent in Westmount
Ideal for restaurants, Coffee shops, Galleries…

www.cbnsrealestate.com

 فرانشیز،برای مشاوره در فرصت های سرمایه گذاری از جمله رستوران
.(همراه ساختمان یا بدون ساختمان) با ما متاس بگیرید
Also Numerous business opportunities including restaurants with-without buildings included, franchise-non franchise, and different loans

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

مهندس راه و ساختمان
از پلی تکنیک تهران
 سال سابقه30 با بیش از
در سرمایه گذاری
و ساخت مسکن

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567
مشاور فروشاتومبیلهاینوودوستدوم

هومن شب بویی

Cell.: 514-467-0737
Homan Shab Booei
Conseiller en vente
véhicules d’occasions & neuf
2000 Boul. Chomedey,
Laval, Québec, H7T 2W3

T 450.686.2710 Ext.: 3217
homan.booei@lexuslaval.ca
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www.Dehkhodaschool.com

www.Dehkhodaschool.com

آدرس4976 Rue Notre-DameO,Montréal, QC H 4 C 1 S 8 :

)ﺳﺎﻋﺖ(10-19

درﻓﻀﺎﯾﻰﺷﺎدﺑﺎرﻗﺺوﭘﺎﯾﮑﻮﺑﻰ ﻣﺮاﺳﻢﭘﺮﯾﺪنازروىآﺗﺶ
آدرس777 Boulevard Robert-Bourassa, Montréal, QC H 3 C 3 Z 7 :

ﺳﺎﻧﺪوﯾﺞﻫﺎىﮔﺮماﯾﺮاﻧﻰدرﻣﺤﻞﺟﺸﻦﺑﻪﻓﺮوشﻣﻰرﺳﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢﭘﺮﯾﺪنازروىآﺗﺶ
 13ﻣﺎرس ) 2018ﺳﺎﻋﺖ(18-24

ﺟﺸﻦ ﻧﻮروز دﻫﺨﺪا در ﻫﺘﻞ ﺑﺎﺷﮑﻮه

آدرس420 Sherbrooke St W, Montreal, QC H 3A1 B 4 :

 24ﻣﺎرس ) 2018ﺳﺎﻋﺖ(18-24

ﺗﻠﻔﻦﻫﺎىﺗﻤﺎس 514-258-8186, 514-887-3535 :
ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﻂ :ﻣﺪرﺳﻪ و وب ﺳﺎﯾﺖ دﻫﺨﺪا

و ﻃﭙﺶ دﯾﺠﯿﺘﺎل

www.Dehkhodaschool.com

رزرو ﻣﯿﺰ و ﻏﺮﻓﻪ 5142588186 :و 5148873535
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اوکازیون عالی برای سرمایه گذاری در آمریکا
كافه رستوران در بهترين نقطه  Newport Beachكاليفرنيا
داخل ساختمان مديكال بزرگترين بيمارستان Hoag Hospital Newport Beach
با درآمد خوب بفروش مى رسد.
در ضمن با خريد اين بيزينس مى توانيد براى ويزاى  E2اقدام كنيد .تلفن متاس:

949-344-5897

PAIVAND: Vol. 25  no.1360  Mar. 01, 2018

همايون شجريان به زودى در مونتريال
شماره آینده <<

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

>> جزئیات در
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
MTL_TILES@YAHOO.COM

(514) 652-7623 (514) 500-6186

24
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CHAIR
FREE*

LEATHER & PVC

ST TROPEZ

SOFA

*with the purchase of the sofa and loveseat or

1,599 LOVESEAT $1,499

$

33.13 /month

$

FREE

CHAIR

$

or $31.04 /month

1,099

LIVIA SECTIONAL

$

1,899

or $39.33 /month

GALEN SECTIONAL RECLINER
Available in gray or white

$

1,899

$

JITTERBUG SECTIONAL

999

or $20.69 /month

or $39.33 /month

SUPER PROMO $999

TRUMP

$

Dresser mirror chest 2 nightstand queen bed

4,499

or $93.17/month

LORRAINE

$

Dresser mirror chest 2 nightstands queen bed

$
or

2,399

49.69 /month

$

CHAIR
FREE*

POWER RECLINER SECTIONAL

* Free with the purchase
of the sofa and loveseat

1,799

1,769

$
$
CHAIR*
SOFA
LOVESEAT
$
or $37.26 /month
or $36.64 /month

1,199

$

ELSA TABLE AND 6 CHAIRS

FREE

899

or $18.62 /month

2,599

or $53.83 /month

LIQUIDATION
PRILLO.CA

FABIANO

$

ZOOLANDER

6
MILLION
FURNITURE

$
ZENA POWER RECLINER SECTIONAL

1,599

or $33.12 /month

65

%

UP
TO
OFF
FURNITURE
LIQUIDATION SALE

ZAIDA SECTIONAL
Available in white, black, gray, red or beige

$

1,899

999

2,599

or $53.83 /month

SECTIONAL RECLINER ELECTRIC

BENEDICT POWER

CANAPÉ $

MODULAIRE, Sectional Recliner Electric

2,599

or $53.83 /60 months

TO PAY!

2,571

or $53.25 / month

 دقیقه حرف زدن۱۰ این تحقیق میگوید
با این افراد به طور روزانه در باره عالیقشان

.میتواند به آنها کمک کند

$
KANSAS POWER
RECLINER 1,599
SOFA

or $3312/month

POWER
RECLINER
LOVESEAT

$

1,499

or $3104/month

POWER
RECLINER
CHAIR

$

1,299

or $2690/month

CHAIR
FREE*

ROCKPORT

1,499

$

1,399

$

SOFA
LOVESEAT
or $31.04 /month or $28.97 /month

*with the purchase of the
sofa and loveseat

.اضطراب این افراد منجر شود

CHAIR* FREE

$

999

POWER HEADREST

$

999

نویســندگان تحقیــق میگوینــد در

آسایشگاهها و سایر مراکز باید رویکردها
.بیشتر معطوف به شخص شوند

' این تحقیق در نشــریه 'پلوس مدیسین

 نفرکه دمانس۸۰۰ منتشر شده و در آن از
$
$
$
SOFA 1,899 LOVESEAT 1,799 CHAIR 1,299
HAZEL power
recliner with power headrest or $39.33 /month or $37.26 /month or $26.90 /month

 تعلیم دیده بودندکه از،آنجا مستقر بودند
آگاه شوند واز این افراد و بستگانشان در

باره مراقبتی که دریافت میکردند سوال
.کنند

• VAUDREUIL-DORION 501, boul. Harwood I 450 455-9299

THIS WEEKEND AT ALL 5 STORES

کارمندان آسایشــگاهی که ایــن افراد در

عالیق شخصی بیماران و تواناییهای آنها

• BROSSARD 8505 Blvd. Taschereau I 450 678-0555

or $20.69 / months

.دادند

به طــرز قابل توجهی به کاهش خشــم و

• PIERREFONDS 15757, boul. Gouin Ouest I 514 620-1890

dresser mirror chest 2 nightstands queen bed

 آسایشگاه در انگلستان انجام۶۹ ماهه در

با پرســتاری و مراقبت شخصی میتواند

• ST-LÉONARD 6025, rue Jean-Talon Est I 514 259-1890

LOREN

۹ محققان این تحقیق را در یک بازه زمانی
آنهــا میگویند تعامل یک بــه یک همراه

• LAVAL 1877, boul. Curé-Labelle I 450 688-1891

PRILLO.CA

که دمانس دارند میتواند به بهبود کیفیت

.داشتند تحقیق شده است

TAKE 60 MONTHS
$

توگوی روزانه با افرادی
 تنها ده دقیقه گف
.زندگی آنها منجر شود

SALE
ENDS SOON
SO HURRY AND COME SEE US NOW!
LAVERNE TABLE AND 6 CHAIRS

با افرادی که
دمانس دارند
حرف بزنید

نتایج یک تحقیق جدید نشــان میدهد

MUST GO!

ROSEMERE TABLE AND 6 CHAIRS

$

ZEKE

EVERYTHING
BEDROOM SETS, DINING ROOM, FABRIC SOFAS,
LEATHER SOFAS, LEATHER SECTIONALS,
LEATHER RECLINING SOFAS, CONSOLES, DESKS,
CURIOS, WALL UNITS, ETC ETC.

$

or $20.69/month

ARMANDO

CHAISE $
LOUNGE
or $18.62 /month or $18.21 /month or $18.00 /month
SOFA

899

$

LOVESEAT

879

$

869

ایــن افــراد در مدت یک هفته شــاهد آن
بودندکه به آنها رســیدگی شــخصیتری

 با آنهــا دربــاره خانوادهشــان یا.میشــد
عالیقشان مانند ورزش صحبت میشد

و به آنها در فعالیتهایی مانند باغداری یا

.موسیقیکمکمیشد

محققان دریافتند که در چنین رویکردی
LEILA COMPLETE 7 PIECE SET

$

Queen bed, 2 nightstands, dresser, mirror, chest

2,999

or $62.11 /month

LASARRE TABLE AND 6 CHAIRS

$

3,401

or $70.43 /60 months

LAMBERT TABLE AND 6 CHAIRS

$

2,399

or $49.69 /60 months

CELTIC COMPLETE 7 PIECE SET

$

Queen bed, 2 nightstands, dresser, mirror, chest

2,199

or $45.55 /month

بهبودهایی در کیفیت زندگی آنها و میزان

.اضطراب بوجود میآید

پروفســور کالیو باالرد از دانشگاه اکستر
که هدایت این تحقیق را به عهده داشته

SUPER PROMO

گفتــه اســت اگــر چنین روشــی بــه اجرا
 میتواند واقعا تغییر واقعی،گذاشته شود
.در کیفیت زندگی مبتالیان ایجادکند

ABINGTON

699

SOFA $
or $14.48 /month

679

LOVESEAT $
or $14.02 /month

SUPER PROMO

MARLA TABLE AND 6 CHAIRS

$

،او میگوید در بســیاری از آسایشــگاهها

5,299

با ســاکنان آنها روزانه کمتــر از دو دقیقه

or $109.74 / month

CHAIR
FREE*

.تعاملمیشود

آقــای بــاالرد میافزایــد در بســیاری از

 فعالیتهــای اجتماعی به،آسایشــگاهها
ZELDA
Brown

899

879

$
$
RECLINER CHAIR* FREE*
RECLINER SOFA
RECLINER LOVESEAT
$
or $18.62 /60 months or $18.20 /60 months

*with the purchase of the sofa and loveseat

$
1,899
699 LAWRENCE
dresser, mirror, chest, 2 nightstands, queen storage bed

ZURI POWER ELECTRIC
RECLINER SECTIONAL

$

1,999

or $41.40 /60 month

صــورت گروهی انجام میشــود که باعث
میشود در اغلب موارد گروهی از ساکنان
.در آن مشارکت نکنند
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سالمت و زندگی...
فقرآهنوکم خونی:
بیماری شایع زنانه

بعضــی بیماریها یا مشــکالت
گاهی بیشتر از مردان گریبان زنان
را میگیرند .کم خونی و فقر آهن
یکی از این بیماری هاست .زنان
به دالیل شرایط فیزیکی و عادات
ماهانه و بارداری و زایمان بیشتر
از مردان دچار این اتفاق میشوند.
این بیمــاری خاموش اســت و
معموال عالئم خاصی ندارد ،ولی
اگر جدی گرفته نشــود میتواند
عواقب بدی داشته باشد.
کم خونی یا آنمی اختالل خونی
شایعی است که در آن گلبولهای
قرمز و یــا هموگلوبین کافی در
خون برای رســاندن اکسیژن به
سایر بافتهای بدن وجود ندارد.
هموگلوبیــن ترکیبی پروتئینی
است که وظیفه حمل اکسیژن به
بافتهای بدن را به عهده دارد.
کم خونی وضعیتی است که در
آن گلبولهای قرمز قادر نیستند
وظیفه اکسیژن رسانی به سلولها
را انجــام دهند و به همین دلیل
اســت که معموال کــم خونی با
مشکالت تنفسی و احساس ضعف
عالئم
و خستگی همراه است.
بنابر گزارش ســازمان بهداشت بیشتر افرادی که دچار کم خونی
جهانی حدود  ۲۵درصد از مردم جزئی هستند معموال متوجه آن
جهان از کــم خونی رنج میبرند نمیشوند .شدت و میزان عالئم
که نیمی از این میزان به کمبود بستگی به شــدت ،نوع و سرعت
آهــن در افراد مربوط میشــود .بروز کم خونی دارد .اگر کم خونی
معموال خانمها به دلیل خونریزی به تدریــج بروز کند ،فرد به مرور
ماهانه ،کودکان در سنین رشد و با عالئم آن رو به رو میشــود و
خانمهای باردار بیشتر در معرض دیرتر متوجه مشکل شده و دیرتر
به پزشــک مراجعه میکند ،اما
کم خونی قرار دارند.
به طور کلی کم خونی خود را با
دالیل کم خونی
نشانه هایی مثل ضعف ،خستگی،
عوامل متعددی در بروز کم خونی افزایش ضربان قلب ،تنگی نفس،
نقش دارد .گاهــی هموگلوبین رنگ پریدگی ،سردرد ،سرگیجه،
توســط مغــز اســتخوان تولید افت فشار و ...نشان میدهد.
نمیشــود و در برخی موارد این
(فرادید)

هموگلوبینها به صورت خونریزی
از بدن دفع میشوند .عالوه بر این
در برخی موارد از دســت رفتن
هموگلوبین در داخــل بدن رخ
میدهد.
کمخونی فقر آهن ،شــایعترین
گونــه کمخونی در زنان اســت.
این بیماری به دلیل کمبود آهن
ش از حد خون
در تغذیه ،دفع بی 
در بلندمدت (ماننــد خونریزی
گوارشی) یا ســوءجذب آهن رخ
میدهد.
علــتاصلی کمخونــی کمبود
آهن در زنان ،هدر رفتن خون در
ت ماهیانه است .از طرف
زمان عاد 
دیگر کمبود آهن بدون کمخونی
در دختراننوجوان سبب پایین
ب
افتادن کیفیتتحصیلی و ضری 
هوشی میشود.
از عوامــل ایجادکننده کم خونی
میتــوان به کمبودهــای تغذیه
ای ،خونریــزی ،ناهنجاریهای
ژنتیکی ،بیماریهــای مزمن یا
مسمومیتهایدارویی اشاره کرد.

www.paivand.ca

 ۵باور بسیار

هر انســانی در برهــهای از زندگی
ممکــن اســت احســاس تنهایی
کند .تنهایی مسألهای است که به
تازگی بسیار مورد توجه قرارگرفته
است .تا جایی که حتی بریتانیا به
تازگــی یک نفر را با عنــوان "وزیر
مشاور امور تنهایی" انتخاب کرده
تا با همکاری دیگر وزارتخانهها
به مسأله رسیدگی کند!
تنهایــی یــک موضــوع مهــم به
حســاب میآیــد و سرچشــمه
بســیاری از درد و رنجهاســت .با
این حال باورهای غلط زیادی هم
در موردش وجود دارد.
این مطلب نگاهی دارد به  ۵مورد
از غلطترین باورها:
•
 -۱تنهایی یعنی انزوا و
گوشهنشینی
احســاس تنهایــی با تنهــا بودن
فرق دارد .تنهایــی در واقع حس
نداشتن ارتباط است .به این معنا
کــه اطرافیانــت واقعا تــو را درک
نمیکنند و تو آن رابطه معنیداری
را که میخواهی ،با آنها نداری.
انــزوا میتواند یکــی از عوامل این
موضــوع باشــد امــا تنهــا عامل
نیســت .ممکــن اســت در میان
جمعیت احســاس تنهایی کنی و
بــه عکس زمانی که تنها هســتی
احســاس خوشــبختی و حتــی
آرامش داشته باشی.
در یک نظرسنجی در سال 2016
در مورد کارهایی که افراد در زمان
ت انجام میدهند ،که به
اســتراح 
نتایج جالبی رسیدند:
 ۵مــورد از محبوبتریــن
فعالیتهــای آرامشبخــش،
آنهایی است که در تنهایی انجام

این  7دلیل باید بیشتر از همیشه آجیل بخورید

آجیــل ،البتــه از نــوع خــام و
بو  نــدادهاش نه تنهــا جایگزین
بهترین بــرای به عنــوان مثال
بیســکوئیت در قالب میان وعده
است ،بلکه فواید سالمت آن نیز
حسابی به کمکتان میآید.
 7دلیــل پیش روی با پشــتوانه
علمی شــما را قانع میکند تا به

آجیل اهمیت بیشتری بدهید:

•

 -1آجیل باعث میشود بیشتر عمر
کنید :گزارشها نشان داده افرادی
که بیشتر آجیل میخورند کمتر
از بیماریهایی چون ســرطان،
مشــکالت قلبی و بیماریهای
تنفسیمیمیرند.
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غلط در مورد تنهایی

میشود.
مــا گاهی اوقات نیاز به تنها بودن
داریم .اما اگر دور و برمان کســی
نیست که ما را بفهمد و بتوانیم با
او وقت صرف کنیم ،آنوقت باید
نگران مشکل تنهایی باشیم.

•

 -۲تنهایی همهگیر شده است
امــروزه عده بیشــتری از مردم با
مشکل تنهایی روبرو هستند ،اما
معنایش این نیست که درصد این
افراد در مقایسه با چند سال پیش
بیشتر شده است.
اگــر بــه تحقیقاتی که کریســتینا
ویکتور ،استاد دانشگاه برونل در
سال  ۱۹۴۸در مورد تنهایی انجام
داد ،نگاهی بیندازیم ،مشــخص
میشود تعداد  ۶تا  ۱۳درصد افراد
مســنی که از تنهایــی مزمن رنج
میبرند طی این  ۷۰ســال تقریبا
ثابت ماندهاســت .البتــه واقعیت
این است که تعداد افراد تنها رو به
افزایش است و دلیلش هم بیشتر
شدن جمعیت دنیاست.

•
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 -۳تنهایی همیشه بد است
تنهایی انسان را اذیت میکند اما
خبر خوب این اســت که معموال
موقــت و گذراســت .بــه همیــن
خاطــر نباید نــگاه کامال منفی به
آن داشــت .در عــوض میتوانــد
نشانهای باشد از این که باید به فکر
یافتن دوستان جدید یا بهترکردن
روابطمان باشیم .جان کاسیوپو،
متخصصعصبشناسیاجتماعی
معتقد است تجربه تنهایی بخشی
از ســیر تکامل بشر اســت تا او را
وادار بــه برقــراری و حفــظ رابطه
بــا دیگران کنــد .او تنهایــی را با

تشــنگی مقایســه میکند .وقتی
تشــنه میشــوی بــه دنبــال آب
مــیروی .وقتی هم که احســاس
تنهایی میکنی به دنبال برقراری
ارتباط بــا دیگــران خواهی رفت.
در طول هزاران ســال انسانها با
زندگی در قالب گروههای اجتماعی
جان سالم به در بردهاند.
بنابراین شــاید بتوان گفت نوعی
مکانیسم بقا در بشــر وجود دارد
که او را به ســمت ایجاد ارتباط با
دیگران سوق میدهد.
با اینکه تنهایی معموال احساسی
موقت است اما واقعیت این است
که وقتی به شکل مزمن درمیآید،
عواقبــی جدی به همــراه خواهد
داشــت .تنهایی مزمــن میتواند
به سالمت آســیب بزند ،کیفیت
خــواب را پاییــن بیــاورد و باعث
احســاس غــم و ناامیدی شــدید
شــود .حتی ممکن اســت فرد را
وارد چرخــهای خطرنــاک کند به
این ترتیب که او همه فعالیتهای
اجتماعیاش را کنــار بگذارد و در
نتیجه بیشــتر احســاس تنهایی
کند.
تحقیقات نشان میدهد احتمال
بروز نشانههای افســردگی بعد از
یک ســال در فردی که احســاس
تنهایی میکند ،بیشتر است.

•

 -۴تنهایی به سالمت آسیب
میزند
توضیــح این مــورد کمی پیچیده
اســت .آمارهــا همیشــه از تأثیــر
تنهایــی بــر ســامت انســان
میگوید .تحقیقات نشان داده که
تنهایی میتواند احتمال نارسایی
یا سکته قلبی را تا حدود سه برابر

بخصوص گردو و بــادام زمینی،
کمتر از بقیــه در معرض ابتال به •
بیماریهای قلبــی و عروقی قرار  -5آجیل سالمت روده را تقویت
•
میکند .فقط یک تحقیق نشان
 -2مصرف آجیل بدون اینکه باعث دارند.
اضافه وزن شود ،کلسترول خون را •
داده که مصرف صرفا یک مشت
 -4شما میتوانید اسیدهای چرب بادام تغییرات قابــل توجهی در
پایین میآورد.
غیر اشباع ،فیبر ،مینرالهایی چون میکروبیوتای روده دارد.
•
 -3بر اساس گزارش منتشر شده منیزیم و پتاسیم و ویتامینهایی •
در ژورنال کالج قلب و عروق امریکا مانند  Eرا در آجیل پیدا کنید و  -6گفته می شود مصرف آجیل
افرادی که آجیل مصرف میکنند ایــن یعنی آجیلها منبع غنی از به جلوگیری از ابتال به ســرطان
مواد مغذی هستند.

افزایــش دهد و انســانهای تنها
فشار خون باالتر و امید به زندگی
کمتری دارند .اینها پیامدهایی
خطرناک هســتند .امــا واقعیت
این اســت کــه تعــداد زیــادی از
این مطالعات مقطعی هســتند و
فقــط به یک دوره خــاص مربوط
میشــوند .بنابرایــن نمیتــوان
کامال به آنها اســتناد کرد .افراد
منــزوی و غمگین ممکن اســت
بیشتر در معرض بیماری باشند.
اما برعکســش هم میتواند اتفاق
بیفتــد .فــرد ممکــن اســت بــه
دلیل یک بیماری از معاشــرت با
دیگران دســت بکشد و در نهایت
گوشــهگیر و تنها شود .افراد تنها
ممکن اســت در آمارهــا در زمره
کســانی قرار بگیرندکه از سالمت
کامل برخوردار نیســتند ،به این
دلیل که تنهایی انگیزه آنها برای
اهمیت دادن به سالمتشان را از
بین ببرده است .بنابراین به نظر
میرســد رابطه تنهایی و سالمت
یک رابطه یکطرفه نیست.

•

 -۵بیشتر افراد مسن تنها
هستند
تنهایی در ســالمندان نســبت به
سایرگروههای سنی رایجتر است.
با ایــن حال پامال کوالتر ،اســتاد
دانشگاه منچســتر در تحقیقاتی
به این نتیجه رســید که این حس
در دوران نوجوانــی هــم بــه اوج
میرســد .برخــی مطالعــات هم
نشان میدهندکه  ۵۰تا  ۶۰درصد
سالمندان بیشتر اوقات احساس
تنهایینمیکنند.
کلودیاهاموند

پانکراس کمک میکند.

•

 -7تحقیقات منتشــر شــده در
ژورنال امریکایــی تغذیه بالینی
نشــان میدهد مصرف آجیل به
طور منظم با ریسک کمتر اضافه
وزن و چاقی ارتبــاط دارد و این
بدان معناست که آجیل به شما
کمک میکند وزن کم کنید.

$
879
خم نداري

نام بنياد بيماريهاي نادر به حس�اب بدون درد غذا بخورد .زينبي كه در تمام اين
زينب افضلپور ب�از كرده تا خيراني سالها نتوانسته يك لقمه غذا را بدون درد
كه ميخواهند به اين بيمار كمك مالي بخورد ،بعد از عمل بيتوجه به هشدارهاي
Sectionnel
Sect
كنن�د بتوانند مبالغ خ�ود را به صورت دكتر معالج و نگرانيهاي مادربزرگش شروع
اسفند
10
1360
شماره
سال25
1396



www.paivand.caخوردن«.دكترش گفته كه
كرده است به نان
27
مستقيم به اين حساب واريز كنند
فع ً
ال مايعات بخورد اما ميگويد نان دوست
دارد ».مادرب��زرگ هم گاه��ي كم ميآورد.
يكبار او را ب��راي درمان به يزد برده و يكبار
ه��م به كرمان« ،اما جوابي نگرفتيم .البته از
لحاظ مادي هم توانايي پرداخت هزينههاي
درماني او را ن��دارم .به هر حال من يك زن
تنها هس��تم و درآمدي هم ندارم .متأسفانه
بهزيس��تي هم از پذيرش او س��رباز زده و
از پوش��شهاي حمايتي دريغ ميكند .به
اص��رار خانم اعظمپور او را در مدرس��ه ثبت
ك�ه براي او تنه�ا درد دارد و زخم و ت�اول .پروانهاي
نام كرديم ،اما آنجا هم مشكالت زيادي دارد،
 »Eمبتال هستند .بيماري كه خوب شدني در كارش
اگر چه بسيار باهوش و با استعداد است ،اما
زيادي ميخواهد اما پدر و مادر زينب ،توان نگهداري
نميتواند مثل هم س��ن و ساالنش جنب و
شاورزي روي زمين سعي ميكنند آنها را اداره كنند.
جوش داشته باشد».
ا به همراه دو دختر ديگرش به عهده دارد .مادربزرگي
درآمدي سبک زندگی نامطلوب ،رفتارهای در مقایســه بــا زنــان بایــد گفــتمرهمي بردرد نداري
ندارد كه
شغلي
مادربزرگي
را بزرگ كند.
اتریش،
چیــن،
كه در
اخیر
در دهــه
فهيمه قاس��مي مسئول بخش پزشكي
يشكند .در روستاي دور افتاده «حيدرآباد» در رودبار.
است.
هايکرده
گزارش
وسرطان
رسد.نیز از پرخطر ترافیکی و رفتارهای پرخطر کــه حــوادث ترافیکی 3تــا 5برابر
کشــور ما
کانادابهو در
آمریکا
بيماران
هاها وتاول
«زخم
بنياد ميگويد:
نداري مي
هروسمت
فاصله دارد و از
پانسماني
خواهد.
مي
خاص
پانسمان
اي
پروانه
ســال  85مناسبت ملی «سالمت جنســی و درنتیجه برخــی بیماری زنان،اعتیاد حــدود 10برابر زنان ،رعایت شیوه زندگی سالم را اولویت
شعرخوانيهايش
كودكانه او
اما
چراغبسته به برش زخم و اندازه آن فرق دارد».
چراغرا به عهده رشد نكرد .انگشتاني كه بهم چسبيدهاند اما صداي كودكانه او و شعرخوانيهايش كه
فته ميشود.
سرپرستياش
بيشترو ندارد كه
صداي روز
بیماریهای
برای
اصلی
شــود ،این ها مانند سکته قلبی ،ایدز ،اعتیاد ،ســقوط حــدود  3برابــر زنــان در
مــی
برگــزار
است« :با
كرده
روشن
مــردان»را
خانه مادربزرگ
پیشگیریهاازبيشتر
قيمتپانسمان
تحريمها
البتهبعداز
اينكه خود به زينب آنقدر آرام اس��ت ك��ه انگار با درد خو خانه مادربزرگ را روشن كرده است« :با اين
خوكه قادر به
ش
مادربزرگي
گذارند.
مادربزرگ مي
هم/
ديگرشخدا
پيش
برم
دو مي
دست
كوچكم/
ش��ش دو
طور
پروانهايها
عروقــی.داروها.
مثل بيش��تر
شده است،
همچنین/
افتدميوبرم پيش خدا
میدست
كوچكم/
آنطور دو
دختر
مناســبتبراي
بيمهدست تنهايي
اول است و
زينب،كالس
گرفته است.
های قلبی
بیماری
قلبی
دستاتفاق
مردان
شــغلی،
حوادث
تراقیکی
ایرانیپدرهااست حوادث
تقویــم مــا
در
دعا
دخترانيكنم
روشنم  /دعا
قلب پاك
يال با
ش
دعا ».ميگويد كه ك��ه معلماش ميگويد از همه ش��اگردانش با قلب پاك و روشنم  /دعا كنم دعا دعا».معموالً جسهاي نحيفتر از ديگران دارند و
درخواهد
كه با
همو مادر.
مرگ و میر
اولیــن
پزش��كيخود سرطانهایخاص،خشونتوقتلبا قتــل و خشــونت ،بیمــاری های
افتخاربه
مــاه را
اول اســفند
هفتــه
مس��ئول
پرس��تاري و«فهيمه
ين
عاملهمين
بقيه است.
عروقی كمتر از
بدني كهومقاومتش
«فهيمه قاس��مي» مس��ئول پزش��كي
قاس��مي»دانشجو
يكي از آنها
است .در سرپناهي كه باهوشتر است .مادربزرگ ميگويد با همين
«آمارهاي
گويد:
كميتهمي
ه��اي نادر
بيماري
گو.
دارد .اين
ایرانیخرج
خودش كلي
پانس��مان
مــی توان
برمي که
اســت
مــردان
گويد:بیماری
ریــه و
انســدادی
مزمــن
مردان
بیشتری در
زندگي ميكند .شیوع
است.
داده
اختصاص
«آمارهاي
نادر مي
بيماريه��اي
نگو .بنياد
رتبط خواهد
گرفته
امداد
كمك
بنياد به
نويسد كه
اهمیتقش��نگ مي
دستوها ،آنقدر
كوچكترين
كه
نشاناو ميدهد
انجمن ،EB
ش
بخش از ماجرا را بنياد به عهده گرفته است.
كوچكترين
كه
دهد
مي
نشان
،EB
انجمن
هاي
مراقبت
و
چيس��ت
ات
ش��غل
پرس��م
از
وقتي
نقش
مادربزرگ
صورت
روي
لبخند
باالخره
چاقی ،چاقی
آسم ،از طریــق آن دیابت،
قلبی و ریوی ،خودکشــی،
پرخطــريكمانند مشاهده می شود.
رفتارهــای
برخــی
كه
ن��وزادي
انجمن
يكبنياد هم ب��ر پايه كمكهاي مردمي ،به
شود؟ با تعجب ميبندد .دفتر مش��قش را ك��ه باز ميكني عض��و اين انجمن ن��وزادي اس��ت كه اما
اس��تمي
چطور تأمين
زينب
ني عض��و اينهزينه
ترين
«ش��غل؟»و مس��ن
تول��دش ميگذرد
 ....را نیز
ســرطان ها
ایدز در
سوختگی،
داووديانوبراين
شــکمی،به گفته
بيماران ميرس��د.
ترين
اسکیزوفرنیو ومس��ن
تول��دش ميگذرد
اش كه او و ميبيني كلمه قش��نگ براي آن هم نظم و هفت��ه از
ب��رادرزاده
م و هفت��ه از ميگويد:
بيماري
ته��رانگفته او
اس��ت ».به
نب به آن
كم
ش��ماره
نادر
هاي
بيماري
بني��اد
اس��اس
بيماري
او
گفته
به
اس��ت».
س��اله
53
ها
آن
گويد:
مي
كرده
همراهي
تا
س��اله را
تهرانها  53زينب
كم
دارد
حروف
نوشتن
در
زينب
كه
ترتيبي
کنترل کرد .اگر اقدامات پیشگیرانه
مردان بیشتر است.
يارانهدرميبدو تولد
خ��ودش را
همهبعض��ي از
ولبهها به در
حس��ابي در بانك پاس��ارگاد به ش��ماره
گي��رد ».اما اين است .به گفته خانم معلمش ،او با اينكه به در بعض��ي از افراد خ��ودش را در بدو تولد
افرادخ��ودش
«زينب
اف��رادباهم از
ده��د و
میر ناشی
ب��همرگ
علل
بیشهمازاز برای کاهش
ن��ام وبنياد
2238100107140831
اطالعــاتاف��راد
آخرین و برخ��ي از
طبــقميده��د
يارانه ميتوان سختي ميتواند مداد را در دست بگيرد اما نش��ان
برخ��يآيداز كه آيا
پيش مي
نش��ان ميس��ؤال
بهاماپزش��كان
داد؟انجمن
تس��كيناين
تع��داد اعضاي
س��الگي .او
��پارند45 .
يزه
اعضايافتد
زينب مي
س��الگي.بهاوجان
پاكيزهخارش��ی45كه وقتي
مسئوالن و و
جدي
مشقش ورود
مسألهاي كه
عالجشوند؟
دردي كه مي
پور
افضل
زينب
حساب
به
نادر
هاي
بيماري
انجمن
اين
تع��داد
را
زينب
درد
خط
خوش
هميشه
دفتر
ابتدا
مسئوالن
جدي
ورود
كه
اي
مسأله
شوند؟
مي
 80درصد موارد اچ آی وی مثبت از "حــوادث ترافیکــی و ســوانح
دان��د .ام��ا
ت��ا 290مي
بي��ن 280
رت
ميشود.
فوقدور از
روس��تاهايي
است.بهويژه
قطعاًني��از دارد،
تعدادكرد؟ را
خواهند به اين
دارد،كهبهمي
خيراني
خوابي،ام��ا باز
چارهميبيدان��د.
ت��ا290
يكي280
زمانبي��ن
زمين و را
تحملش
توان قابل
ندارد اما مي
العاده و قدرت
هوشدررياضياش
بعد هم راآبله.
روس��تاهايي دور از
ويژه در
تعدادكرده راتاني��از
مرگ
نشود،
انجام
کشور
در
شغلی"
تشــکیل می
EBرا
ایــران
خيران حرف
بيش��تر از اين
واقعي EBها
در
مادرب��زرگ
دردگلوي��ش را
اما كه
معلمي
ممكن است،
هرگز.هاس��ت .امكانات كه
خود
مبالغ
بتوانند
كنند
بيمار كمك
هاس��ت.
حرف
مــردان اين
بيش��تر از
ها
خ��ارش وواقعي
بدون كمك
متأسفانه به
همين دارد.
خيلي خوبي
يادگيري
ببه نميدهد.
معلمي كه
همين
است،
ممكن
ماليكه
امكانات
سرانگشتاناز آن
تع��دادي ك��ه خيل��ي
گير
استامينوفن
خوراندن ش��ربت
رنج،باشد.
نداشته
رسيد را
درده��ا ممك��ن به داد زينب
واريز
حساب
اين
مستقيم به
كه را
دانده��ا
خيل��يمیاز آن
ك��ه
تع��دادي
منزوي و گوشهگير
همينهمدرد و
دليل
چيز را تمام
باشد.
نداشته
زودهنگامهم
رسيد را
میــرزينب
صورتداد
ممك��نبه وبه
کاهش
مــردان
دهند.
باش��ند،
زخ��مرا ازداش��ته
زين��ب
اس��ت ش��رايط
داند.را اما
اوس��ت مي
تنها درمان
در درد
بدون
مدرس��هاشطعم نان،
دردتا حدودي
توانن��د
نان،مي
خيراني كه
كدام باش��ند،
داش��ته
زين��ب
برايش��رايط
اس��ت
رفت و آمد ب��ه راهروها و كالس
اس��ت.
س و العالج.
ت
بدون
كنن��د .طعم
روپوش آبي
درد و
نخواهد
مردان
در
زندگــی
بــه
امید
دخترك نازك
وس��ت يا
دي
نكش��يده
س��اعت
خ��واب؟يابه چند
رس��انه
كند باهم او را
زينب،
كنند،
آالمه��اي او را
اندام
دوبارهنازك
دخترك
«معصومه»
ش��رايط
ديگرايبرخوردي
ك��ودكان
معل��ممي
اندامهم .درديخانم تالش
س��فيدش
«معصومه»از مقنعه
زخمش��رايطزده بي��رون،
نداريرس��انهاي
درداو را
حداقلهم
یافت.زينب،
آراممعل��م
خانم
زخمرسانه
رويباز هم
ش��وشنوراراكه
وقتي
همين
بلند مي وشود اما
برسد و
س��ازمان ملل
تاصدايش به
كهنههاميبهنهد .مي
وقتي
صدايش
زينبي
درد
زنانازرسانههارا
نيستترباز هم
کمكه
ش��وش را
نحيف2از
برخورد باعث
كوچكترين
باشد ،چون
وقتيكند نداشته
تثتاول .ومادر
نحيف ازكه زخم
ملل برسد و
س��ازمان
تاصدايشكهبه
بگيرند.كند
است.بهاز او مي
مردان
درصــد
فقــط 3
متاســفانه
دردســال
آمارها
دادش رسيدند.
اره
درها به
لباس
ميشود
خواب بيدار
برايش
اصفهان
حاذق در
برخيپزش��كي
خانوادههاايروي هم
زخمآمارها
ميان اين
رسيدند.
دادش
فرينپور
پروفسور
هايشخانوادهبهايسازمانهمملل مي
پيدادرد دوباره
شود تا
Sectionnelمي
شدن زخمها
شكافته
زرگ ش��ده،
پانسمان
اينزند،
ميانمي
دررا باال
لباسش
برايش پيدا
اصفهان
رسدحاذق در
پزش��كي
شیوه
خطریكهدر
عامل
هیچ
وزارت
مــرگ
ثبــت
نظــام
بيماري
فرزندش به
وجود داردازكه
ان
تن
آنها از
كردن
وجودوجدا
چس��بيدهاند
گذاري»
عم��لرا«بالن
طاقتبه
فرزندش
س��ه
دارد كه
يك از كرمان
انزوايي كه
بب��رد.
انجامدخترك
ش��ود تا باامان
كند و دچار
زخمهايي كه
شدهايناست.
س��هخش��ك
زخمها
گذاري» يك
«بالن
انجام
ایرانی،تا با
بيماريبنياد ش��ود
دهد
عم��لمي
قول
ن��ادر
هاي
بيماري
اين به
24.
Sep
Part
A
مبتال هستند.
ان
اين
مصيبت
نازك او بيرون
هايي
درد را از او
Skill:پ��ر
بيمار
زينب
برادر
است«:بزرگترينو
خواهر
2013هستند.
مبتال
س��اختمان
پروانهدر
بگيرد.آورد و
پايتخت مي
خود به
عم��ر بلعبا
ربزرگ زينب
بيماراند كه البد
هم بوده
زينبآبي
برادرهاي پر
خواهر وتاول
پيش از آن
پروانههايي
بــرایاز او
كارهايدرد را
پ��ر
زندگیبلع
براي عم��ر
حوزه
تحقيقاتي در
پيگي��ري
بیماری
بگيرد.به
ابتال
خود
عمــدههمفوت
علل
بهداشــت
دارد اما
توسطآنها فرق
بيماري
هستند .هرچند
وقتي به
زخمهاي
اس��ت».
بچه همين
ندارند ،زخم
فقط زخم
چون زينب
فرق دارد اما
گلوآنها
بيماري
هرچند
هستند.
ديواريهاميش��ود
بيرونينادر هم
بيماريهاي
بنياد
يودنش��يند به
كوچك زينب
سرانگشتان
خارش آن
ندارند ،زخمها
زخم بيروني
فقط
بيماريزينب
درم��ان چون
س��ازمانهاي
نادر با
ه��اي
غیرواگیر
مزمــن
جمله و
کشــنده
ایرانــی
زخموجود دارد
وقتس��ؤالبه هم
ترم هر اين
ف
داردرابي
هاي
همسرفه
مــردانبه
س��ؤالرا
خارش مياينافتند ،او
خانوادهها ب��ر
بیمارهــایها
پايانيخانواده
كه اين
وجود
اندازندما حريف
مييك از
چنگهيچ
گلويما وآناو.هادرهمنهايت
سرانگشتاني حلق وبي��ن
ايناست.
تبديلشانكهكرده
واردمياندازند
چنگ
آنها
اروپا وازگلوي
هایحلق
همملل
سازمان
بينالملليب��ردر
دار
بچه
دوباره
بيم��ار
بچه
يك
وجود
با
چرا
رو
توقف
براي
درماني
كه
اين
بدون
رسانند،
مي
درد
كنند.
بلع
را
غ��ذا
راحتي
به
نتوانند
ت��ا
دار
بچه
دوباره
بيم��ار
بچه
يك
وجود
با
چرا
و
سر
چند
هر
شويم.
نمي
او
ساله
7
سكوت
15
شد».
مي
وقت
هيچ
ها
تاول
هجوم
در
هايش
ناخن
كه
درد
كنند.
بلع
را
غ��ذا
راحتي
به
نتوانند
ت��ا
شود.
وگو
گفت
قلبی عروقی ،حوادث ترافیکی از قبیــل ســکته قلبــی و مغزی و

نام بنياد بيماريهاي نادر به حس�اب بدون درد غذا بخورد .زينبي كه در تمام اين
زينب افضلپور ب�از كرده تا خيراني سالها نتوانسته يك لقمه غذا را بدون درد
كه ميخواهند به اين بيمار كمك مالي بخورد ،بعد از عمل بيتوجه به هشدارهاي
كنن�د بتوانند مبالغ خ�ود را به صورت دكتر معالج و نگرانيهاي مادربزرگش شروع
PAIVAND:
Vol.
است25
no.1360  Mar. 01, 2018
گفته كه 27
كرده
خوردن«.دكترش
به نان
مستقيم به اين حساب واريز كنند
فع ً
ال مايعات بخورد اما ميگويد نان دوست
دارد ».مادرب��زرگ هم گاه��ي كم ميآورد.
يكبار او را ب��راي درمان به يزد برده و يكبار
ه��م به كرمان« ،اما جوابي نگرفتيم .البته از
زندگیهزينههاي
توانايي پرداخت
لحاظ مادي هم
رازهـــای
درماني او را ن��دارم .به هر حال من يك زن
مســتلزم
زندگی
رشــد وتنهاتغییر
هم ندارم .متأسفانه
دردرآمدي
هس��تم و
س��رباز زده و
گذشتههم از
رهاکردنبهزيس��تي
آنچه
پذيرشدراوقبال
است.
دريغ ميكند .به
حمايتي
پوش��ش
بپردازیم
بهایی
هايباید
آوریم
به دستازمی
اص��رار خانم اعظمپور او را در مدرس��ه ثبت
که
همچیزی
پوشی از
چشم
استدارد،
مشكالت زيادي
كرديم ،اما آنجا
و این بها نام
اما
است،
استعداد
با
و
باهوش
بسيار
چه
اگر
باید آن را رها کنیم و رها کردن همواره
جنب و
ساالنش
رنجهم س��ن
تواندو مثل
مستلزم نمي
به
صرفا
است.و اما
درد
جوش داشته باشد».
ناخوشایند است
چیزی
این دلیل که
بردرد نداري
مرهمي
پزشكي
مسئول بخش
و از سر فهيمه
به
نیست،
قاس��ميراحت
گذراندن آن
ســرطان ها ندارند .در
نیست.بيماران
آنوتاولهاي
«زخمها
سودمندگويد:
معنای بنياد مي
نبودن
حالی که حــدود نیمی
پروانهايپانسمانخاصميخواهد.پانسماني
ما
باشد و
سخت
هرچه
تغییر
دارد».
ترآن فرق
اندازه
برش زخم و
بسته به
درواقع كه
از مــردان (  45درصد)
پانسمانهابيشتر
تحريمها
البتهوبعداز
برایمان
قيمتبکند،
بیشتر
رنج
را دچار درد
است.مثل بيش��تر داروها .پروانهايها
شده است،
مبتال به چاقی یا اضافه سودمندتر
معموالً جسهاي نحيفتر از ديگران دارند و
وزن هســتند .چاقــی
آنجلیس
(باربارا دی
بقيه)است .همين
مقاومتش كمتر از
بدني كه
شکمی در مردان باالتر
پانس��مان خودش كلي خرج برميدارد .اين
بخش از ماجرا را بنياد به عهده گرفته است.
از زنــان اســت که یک
اما بنياد هم ب��ر پايه كمكهاي مردمي ،به
دارند.
به گفته داووديان براين
باالرس��د.
خون مي
عامل خطــر مهم بیمــاری قلبی بيماران
ش��ماره
نادر
هاي
بيماري
بني��اد
اس��اس
میــزان بروز ســرطان در ایــران در
عروقی است.
حس��ابي در بانك پاس��ارگاد به ش��ماره
زنان
هزار و
حــدود  89درصــد مــردان الگوی مردان  134در صد
ن��امدربنياد
 2238100107140831ب��ه
جان وزينب
وقتي به
خارش��ی كه
پور
افضل
زينب
حساب
هاي نادر به
صدهزار اســت .براســاس
بيماريدر
افتد128 5
مي از
کمتر
ندارند
مناسبی
وتغذیه
زمين و زمان يكي ميشود .چاره بيخوابي ،باز كرده تا خيراني كه ميخواهند به اين
ســرطان
ســرطان
ثبــت
سبزیرادر روز
میوه و
واحد
مادرب��زرگ در
دردگلوي��ش
خ��ارش و
بتوانند5مبالغ خود
مالي كنند
آمــاركمك
مصرف بيمار
درصــدمی داند كه
استامينوفن
ایــرانحساب
مستقيم به اين
اولصورت
مــردان را به
واريز از
عبارتنــد
مــردان در
ش��ربت31
خوراندنکننــد،
مــی
تنها درمان براي اوس��ت ميداند .اما كدام كنن��د .خيراني كه ميتوانن��د تا حدودي
پروستات،
پوست،
نامناســب
بدنــی
نكش��يده دوباره
س��اعت
فعالیــتبه چند
خ��واب؟
حداقل درد نداري
معده،كنند،
سرطاناو را آرام
دارند ،آالمه��اي
وقتي از
20اما درد
بیشميازشود
بلند
مثانه .كه صدايش وقتي
درد زينبي
طور را از او بگيرند.
کولورکتال،
نيست به
همينمردان
درصــد
خواب بيدار ميشود لباسها به زخمهايش به سازمان ملل ميرسد پروفسور فرينپور
وجدا می
ســیگار
روزانه
کشند،طاقت
كردن آنها از
چس��بيدهاند
بیشتناز به بنياد بيماريهاي ن��ادر قول ميدهد كه
اين
مصيبت
است«:بزرگترين
بيرون
نازك او
حوزه
تحقيقاتي در
كارهاي
درصــد آنــان فشــارخون باال ،براي
دفتر
مدیرکل
گفتگو بــا
پيگي��ريجم:
(منبع جــام
18
بچه همين اس��ت ».زخمهاي گلو وقتي به
هاي
س��ازمان
با
نادر
ه��اي
بيماري
درم��ان
 13درصــد قند خون باال و بیش از سالمت جمعیت ،خانواده و مدارس وزارت
خارش ميافتند ،او را به سرفههاي بيپاياني بينالمللي در اروپا از جمله سازمان ملل وارد
بهداشت)
درماني براي توقف
درصدبدون اين
25رسانند،
مي
شود.
کلسترول گفتوگو
مردانكهایرانی

هايسالمت..
زينب

رشد و تغییر

 ۳دلیلمـرگ زودهنگام
مردانایـرانی
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یک جـــدول با دو شـــرح

یک جـــدول با دو شـــرح

ص�ورت تماي�ل به حل1
هایوي�ژه» اس�ت .در 4
7
صفحه 34
ابتدادر
ش�رححل
____________________دو >>
عادی
جدول
حل کرده
م�داد
ویژهرا با
«ش�رحها
يک�یدوازوش�رح
ش�رح
ج�دولدو
ع�ادی و
ج�دول روزنام�ه دارای دو «ش�رح
روزنام�ه
ش�رحها را با م�داد حل کرده
يک�ی از
اس�ت .در ص�ورت تماي�ل به حل
وي�ژه»
ع�ادی و
____________________ابتدادارای


$
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و سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
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جدول عادي
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3

4

Sectionnel
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افقي:
 -1اصرار -وس��يلهاي فل��زي براي
كارايي بهتر چرخ خياطي
3
 -2آسايش – تندرست -مركز تبت
4
 -3به آدم الغر و ضعيف ميگويند-
بازيك��ن س��ابق تيم مل��ي فوتبال
5
كشورمان -كبوتر صحرايي
6
 -4تلفظ «و»  -گالبي -عدد بلبل-
7
فراموشي
 -5لؤلؤ -زن همنش��ين -موضوع و
8
مبحث
9
 -6مقاب��ل اكثريت -دچ��ار ترديد-
10
سقف دهان
11
 -7چس��بيده و پيون��د ش��ده -كار
پزشك -انباره
12
 -8كشور يا سرزمين -تير يقهنشين-
13
سبزي خوشبو
14
 -9فرزندزاده -س��رباز روسي -شن
نرم
15
 -10بله آلماني -مؤسس ،مسبب-
مجسمه
 -11خواهان ،الف زن -كافي -زيادهجويي
 -12موي فر -علم -دو يار بلندقد! -از راه رسيد
 -13ديرنشين -نان شبمانده -از رگهاي مهم بدن
 -14نشان دادن -غير از بيگانه -پيشهاش زمينكندن است 7 mcx
 -15اثري معروف از «محمود شبستري» -نوعي بازي گوي و چوگان
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Sudoku
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www.printablesudoku99.com
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جدول ويژه

افقي:
 -1پروژكتور -انرژي
 -2بيهوده – پس��ر س��هراب -از
قديميترين كشورهاي دنيا
 -3نمايندگ��ي -نوعي كفپوش
كركي -شهري در استان يزد
 -4اث��ر گوگ��ول -ويتاميني در
اس��فناج -ش��هري در فرانسه-
جهت
 -5آه��ار -به معن��ي خانه -دل
عارف
 -6زمزمهكنن��ده -تالش -عدد
پيشتاز
 -7پدرمرده -س��نگ خارا -فلز
سنگين
 -8جمع غنيمت -كلس -هادي
برق
 -9س��الح كاش��تني – سلطان
موسيقي -بوستان فرزانگان
 -10تصديق فرنگي -راه يافتن-

HARD
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7

7
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عمودي:
 -1راديوتراپي -صداي به هم خوردن دو چيز فلزي يا بلور
 -2عقيدهها و انديشهها -پرهيزگاري ،زهد -كارگزار
 -3سازمان خواربار وكشاورزي ملل متحد -واحد شمارش درخت -سرگشته
 -4انگبين -خانه كوچك! -ضد خوب – ساختمان كامل يك فرد زنده
 -5دوست جاني -مناسب ،يار و ياور -يكي از دو جنس
 -6خاك سفالگري -پستفطرت -دندانهاي نيش
 -7امر به يافتن -بلندپايه -احتياج
 -8شهر دادگاه بينالمللي -گندم از آسياب برگشته -خندهرو
 -9جمع رمز -نگران -جزيره ايراني
 -10شهر جنوب غربي ايران-
نام دخترانه -حرف ندا
حل جدول عادی شماره 5533
تهران-
حوم��ه
 -11زنجي��ر-
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افقي:
 -1پروژكتور -انرژي
2
 -2بيهوده – پس��ر س��هراب -از
3
قديميترين كشورهاي دنيا
4
 -3نمايندگ��ي -نوعي كفپوش
كركي -شهري در استان يزد
5
 -4اث��ر گوگ��ول -ويتاميني در
6
اس��فناج -ش��هري در فرانسه-
7
جهت
8
 -5آه��ار -به معن��ي خانه -دل
عارف
9
 -6زمزمهكنن��ده -تالش -عدد
10
پيشتاز
 11پدرمرده -س��نگ خارا -فلز
-7
سنگين
12
 -8جمع غنيمت -كلس -هادي
13
برق
 14س��الح كاش��تني – سلطان
-9
موسيقي -بوستان فرزانگان
15
 -10تصديق فرنگي -راه يافتن-
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كارايي بهتر چرخ خياطي
 -2آسايش – تندرست -مركز تبت
 -3به آدم الغر و ضعيف ميگويند-
بازيك��ن س��ابق تيم مل��ي فوتبال
كشورمان -كبوتر صحرايي
 -4تلفظ «و»  -گالبي -عدد بلبل-
فراموشي
 -5لؤلؤ -زن همنش��ين -موضوع و
مبحث
 -6مقاب��ل اكثريت -دچ��ار ترديد-
سقف دهان
 -7چس��بيده و پيون��د ش��ده -كار
پزشك -انباره
 -8كشور يا سرزمين -تير يقهنشين-
سبزي خوشبو
 -9فرزندزاده -س��رباز روسي -شن
نرم
 -10بله آلماني -مؤسس ،مسبب-
مجسمه
نوار تزئيني
جويي
كافي -زياده
الف زن-
صورت و بدن -آئينها -آب عربي
بهداشتي
محصوالت
خواهان،براي
 -11تجاري
 -11يك نام
بلندقد! -از راه رسيد
علم -دو
موي فر-
يار گريبان
دندان-
بدبويي-
-12آبي-
 -12ورزش
بدن
ورزشمهم
رگهاي
مانده -از
نانوشب
-13 -13
باستاني
ادوات
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نامه مخملباف به رضاپهلوی ...
سلطنت موروثى يا همان ژن
برتر!

اگر مى خواهيد دركنار هم بايستيم،
دست از سلطنت كه اصرار بر برترى
ژن خانواده شاه ،بر ژن همه ايرانيان
ديگر دارد ،برداريد.
(لطفــا واژه ژن را توهيــن قلمــداد
نكنيد ،كه من هر چه مى انديشــم،
دليل ديگرى براى اين كه تنها شما
مى توانيد شــاه بشويد و هيچ يك از
هشــتاد ميليــون ايرانــى ديگر نمى
توانند ،نمى يابم .سلطنت موروثى،
مبنايــى جز توهــم ژن برتر خاندان
سلطنتىندارد).

از افغانستان بياموزمي

بــه نظرم شــما فراموش مــی کنيد
که حتا در جامعــه غير مدرنى مثل
افغانستان ،با آن مناسبت های قبیله
ای اش ،دیگر براى بازگشــت دوباره
ظاهر شاه به سلطنت جايى نداشت
و مــردم افغانســتان بــه فراخــوان
شــاه مخلوع و ســلطنت طلبان به
هيجان آمده ،قاطعانه نه گفتند و در
اجالس بزرگان (لویه جرگه) با تمام
قدرت ،علیه برقراری نظام سلطنتی
ایســتادند .آنهــا كــه در آن اجالس
حضور داشــتند دیدند کــه واکنش
های مردم چنان تند بود که پیرمرد
(ظاهر شــاه) بــا تواضع اعــام کرد
احیای سلطنت منتفی است و هرگز
خودش را برتر از ســایر افراد جامعه
نمی داند.

آقاى رضا پهلوى عزيز!
فرامــوش نكنيد كه ســلطنت پدر و
پدر بزرگ شما ،محصول كودتاهاى
خارجــى بــود و نه برخاســته از راى
مــردم .پس بــراى آنچه بــا كودتا بر
مــردم تحميل شــد و در آزمايشــى
پنجاه ساله ،ناكارآمدى اش در ايجاد
دمكراســى و حقوق بشر اثبات شد،
اصرار نكنيد.
چرا شما هم چون اصالح طلبان بر
تكرار آزمايش هاى ناموفق گذشــته
اصرار داريد؟! اگر شما واقعا به اتحاد
مــردم و مخالفين براى ســرنگونى
اســتبداد فكــر مــى كنيد ،يكــى از
بزرگترين معضالت آن را كه سلطنت
استبدادى آزمايش شده است ،خود
از سر راه برداريد.
هشــتاد ميليــون ايرانــى مثــل هم
فكر نمــى كنند .از ايرانيان كســانى
از خمينى بيزارند ،كســانى از شــاه.
كســانى هم از هر دو .اگر طرفداران
ايــن و آن ،با احياى گذشــته ،زخم
هــاى كهنه يكديگر را فشــار دهند،
در صفــوف مردم تفرقه انداخته اند.
اين گروه چه اصالح طلبان باشند،

گیاه خواری و...

>> ادامه از صفحه13 :

چه سلطنت طلبان فرقى نمى كند،
و متاسفانه اكنون هر دو چنين اند.
مــا تنها يك راه گريز بــه آزادى داريم
و آن رفتن به ســوى آينده است و نه
بازگشت به گذشته.

تبعيض نه!

بخشــى از مــردم مــى گوينــد "رای
گیری در مورد حکومت پادشــاهی،
تبعیض آشــکار میــان شــهروندان
اســت .این رای گیــری فقط یکبار،
برای همیشــه و فقط برای به قدرت
رســیدن یک فرد ،یعنی رضا پهلوی
صــورت مى گیــرد؛ حقی کــه بقیه
شــهروندان از آن محــروم خواهنــد
بــود .ایــن رای گیــری یک تبعیض
آشکار اســت .در واقع قانونی کردن
تبعیض و به رسمیت شناختن یک
ژن برتر اســت .همانطور که ضدیت
با محتــوی اعالمیه حقوق بشــر را
نمى شود به رای گذاشت ،همانطور
که بی عدالتی ،شــکنجه و نابرابری
حقوقی میان شــهروندان را نباید به
رای گذاشــت ،حکومت پادشــاهی
که یک مقــام موروثی ،مادام العمر،
غیرانتخابی و تبعیض آمیز اســت را
هم نمى شود به رای گذاشت!
قدرت در هر شــکلش باید دوره ای
و چرخشی باشــد .اینکه در جاهای
دیگر دنیا اینطور بوده یا هســت نیز
دلیل به رای گذاشــتن این موضوع
در آینده ایران نیست".
هواداران ســلطنت مثــال مى آورند
كــه بعضــى جاهــا مثــل انگليس و
سوئد مشروطه پادشاهى دارند و به
دمكراسى رسيده اند .غافل از اين كه
در همین کشــورها ،حتى در برنامه
هــاى راديويى روزانــه ،زمزمه هاى
فراوانى بلند اســت که چــرا ملت از
ماليات خود بايد خرج زندگى پرزرق و
برق یک خانواده سلطنتى كه فکر می
کنند نسبت به دیگران برتری دارند
را بپردازند؟ و بعيد نيست با رفراندوم
روزى ســلطنت در اين كشورها هم
ملغى شــود .هر چند هميــن امروز
هم ،هيچيك از موافقين ســلطنت
در انگليــس و ســوئد ،مخالفيــن
خــود را چــون هــوادارن ســلطنت
موروثى شــما ،مــورد اتهام و تهديد
و ناســزاهاى ركيك كه در شان شما
نيســت قرار نمى دهند .و اين خود
دليل ديگرى است براى اينكه چگونه
سلطنت موروثى در ايران ،به فوريت
بــه فرد پرســتى و كيش شــخصيت
منجر خواهد شد.
در عيــن حــال فرامــوش نكنيد كه
انگليــس و ســوئد و امثــال آنها در
تجربه تاريخى خود موفق شــده اند
زنگوله را به گردن استبداد بيندازند
و شاه و ملكه را به سمبل بى قدرتى

تبديل كرده اند .ما در تجربه تاريخى
خــود در ايــن زمينــه موفــق نبوده
ايــم .و هرگــز در شــرايط تاريخى و
جغرافيايــى آنهــا نيســتيم .مــا در
قرون وسطاى خاورميانه به سر مى
بريم و همســايگان ما اروپايى هاى
به دمكراســى رســيده نيســتند .ما
همسايه تركيه اى هستيم كه عليرغم
ميراث آتاتورك ،اردوغانى كه با قطار
دمكراسى آمده بود را ،در يك بزنگاه
بــا يكبــار راى مردم هيجانــزده ،در
ايستگاه استبداد پياده كرد.
بعد هم چرا بايد نظام پادشاهى را كه
يكبار با انقالبى خونين ازكار انداخته
ايم ،دوباره با راى خودمان بر قدرت
بنشــانيم؟ و بعد شــاه را در حد يك
ســمبل ،با قوانين و نظارت كنترل
كنيم تا مبادا دوباره ديكتاتور شود؟
آن هم ســمبلى كه از هميــن امروز
باعث اختالف در اپوزيســيون ايران
است و نه باعث وحدت آنها.

واضح سخن بگوييد!

آقاى پهلوى! لطفا مشخص کنيد آیا
به خاطر شــاه كه پدرتان بود ،تصور
می کنيــد دارای ژنی برتر از دیگران
هستيد؟ با ابهام نمی شود به سمت
آینده قدم برداشــت .واضح ســخن
بگوييد.
آيا شــما مــى پذيريد  ٤٠ســال ديگر
در صــورت نارضايتى مــردم ،يكى از
فرزندان خامنه اى ،حتى اگر فرشته
اى باشد ،بگويد دوباره نظام واليت
فقيه را به راى مى گذاريم ،اگر مردم
به واليت فقيــه راى دادنــد ،دوباره
عمامه بر ســر مى گذارد و حكومت
دينى به راه مى اندازد؟
در آن صــورت آیا شــما وظیفه خود
نمی دانیــد که به یاد مــردم بیاورید
که این نظام و صندلى قدرتش بارها
دیکتاتور پروراند ،تــا مردم بار ديگر
این صندلی را با تغییر آدم رویش به
آزمایش نگذارند؟

ختم مرغهايت را در يک سبد
بگذار!

آقاى پهلوى عزيز!
تاجــران تخم مرغهايشــان را در يك
ســبد نمــى گذارنــد ،تا اگــر يكى از
سبدها افتاد و تخم مرغها شكست،
در ســبد ديگر ،تعــدادى تخم مرغ
ســالم برايشان باقى بماند .اما مبارز
آزادى ،تاجر مابانه رفتار نمى كند تا
تخم مرغهاى قدرت را در دو ســبد
قــدرت احتمالــى آتى بگذارد .شــما
بخشــى از تخم مرغهاى شانس تان
را در سبد سلطنت موروثى گذاشته
ايد ،بخشــى از تخم مرغها را هم در
سبد جمهورى خواهى مبتنى بر راى

>> ادامه از صفحه17 :

بوده است.

•
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انسان میتواند همانند سایر
پستاندارانگیاهخوار،پروتئین
و ویتامینهای الزم را از گیاهان
بدست آورد:
این باور بیشتر میان کسانی رواج
دارد که از هرگونه محصول حیوانی
ماننــد لبنیات و تخممــرغ پرهیز
میکنند؛ اما واقعیت این است که
دســتگاه گوارش انسان با دستگاه
گوارش پستانداران گیاهخوارکامال
متفاوت است.
حیوانــات گیاهخوار لولــه گوارش
طوالنیتــری از همه چیزخواران و

گوشتخواران دارند و قادر هستند
ســلولز (ماده اصلی دیواره ســلول
گیاهی) را هضم کنند.
بــه عنــوان مثــال گاوهــا دارای
باکتریهــای هوازی در دســتگاه
گــوارش خــود هســتند کــه بــا
آزادکــردن آنزیــم هــای خاصــی
میتواننــد فیبرهــای گیاهــی را
بشکنند و از پروتئین ،کربوهیدرات
و موادمعدنی آن استفاده کنند.
دســتگاه گوارش انســان برخالف
ایــن قبیــل جانــداران قــادر بــه
شکستن سلولز نیست ،در نتیجه
نمیتوانــد پروتئیــن و اســیدهای
آمینــه الزم را تنهــا بــا خــوردن

مردم قرار داده ايد .يك مبارز واقعى،
راهــى را كــه غلط مى دانــد به هيچ
قيمتى نمــى رود ،حتــى در صورت
اصــرار طرفدارانــش .شــما دو نوع
نظام را به راى آينده مردم حواله مى
كنيد ،يكى نظام سلطنت ،كه برنده
اش فقط شما هستيد؛ يكى هم نظام
جمهورى ،كه خودتان را با اين گفته
كه پدر بزرگم از جمهورى هم بدش
نمى آمد ،در نبود شانس سلطنت،
كانديدايش مى دانيد.
از عملكردتان عليرغــم ادعايتان به
نظر مى رســد شــما به جاى رهايى
مردم ،روى دو اسب محتمل قدرت
شرط بســته ايد و به پيامدهاى غير
شــفاف و تفرقه بر انگيزش بى اعتنا
هستيد.

حزب سلطنت

چــرا از هــم اكنون حزب ســلطنت
تشــكيل نمى دهيد؟ تا هم سودش
را ببريد و هم هزينه اش را بپردازيد.
در آن صورت مــردم مى توانند وزن
سياســى شــما را از تعــداد واقعــى
هوادارانتان اندازه گيرى كنند .شما
حتما با اين همه تبليغات از تلويزيون
هاى حامــى تان ،تعــدادى طرفدار
داريــد .تاســيس حــزب ســلطنت
خواه ،قدمى واقع بينانه براى تعداد
هواداران شما و صندلى هايى است
كه احتماال در مجلس آينده خواهيد
داشت و نه بيشتر .سلطنت طلبان
حداكثــر يك حزب هســتند در كنار
احــزاب ديگــر ،نــه همــه حاكميت
فرداى ايران.
تكرار كودتاى  ٢٨مرداد ممنوع!
واقعيــت تاريخــى ايــن اســت كــه
پدربزرگ شــما رضا شــاه ،چــه او را
خــوب بدانيــم و چه بد ،بــا انتخاب
و راى مــردم به قدرت نرســيد .او با
كودتاى انگليســى بر ســر كار آمد و
زمانــى كه براى خارجى ها بى فايده
شــد ،با يك نامه ســه خطى از سوى
انگليــس از كار بركنار شــد .آن نامه
اين بود:
"اعليحضرت لطفا از سلطنت كناره
گيرى كرده ،تخت را به پســر ارشد
وليعهد واگذار نمايند .ما نســبت به
وليعهــد نظر مســاعدى داريــم و از
ســلطنتش حمايت خواهيــم كرد.
مبادا اعليحضرت تصور كنند كه راه
حل ديگرى وجود دارد!"
آقاى رضا پهلوى!
مــى بينيــد چگونــه يــك قــدرت
خارجى(انگليــس) ،با يك نامه ســه
خطى ،پدر بزرگ شما را از سلطنت
بــركناركــرد و پدرتــان را به جايش
گذاشــت .بى جهت نيســت كه پدر
شــما هم كه با راى مردم بر ســركار

•

گیاهان بدست آورد و نیاز به سایر
محصوالت از جملــه فرآوردههای
حیوانی دارد.

•

گیاهخواری میتواند متامی
ریزمـغذیها (ویتامین ها و
ُ
مواد معدنی) را تامین کند:
برخــی از طرفــداران گیاهخــواری
چنین عقیدهای دارند .تحقیقات
نشــان میدهنــد که گیاهخــواران
بیشــتر دچــار کمبــود ویتامیــن
 ، B12ویتامیــن  ،Dآهــن ،روی
و مــس هســتند و بــرای دریافت
این ریزمغــذی ها نیازمند مصرف
مکملهستند.

گیاهخواری میتواند باعث
جنات کره زمین و محیط زیست
از گرمایش و فرسایش شود:
براســاس تحقیقــات انجام شــده
کاهــش گوشــتخواری میتواند تا
حد قابل توجهی جلوی گرمایش و
فرسایش منابع کره زمین را بگیرد.
رشــد بیرویه مصرف گوشــت در
دهههــای اخیر موجب گســترش
تولید صنعتی مواد گوشــتی شده
که عــاوه برگرم کردن هوای کره
زمین ،فشار بیاندازهای به منابع
حیاتــی کــره زمین مثــل آب وارد
میکند.
امــــا اگر تولید صنعتی مواد
غذایی برای ســیر کردن جمعیت

PAIVAND: Vol. 25  no.1360  Mar. 01, 2018
نيامده بــود ،اعتماد به نفس الزم را
نداشــت و در زمان بحــران فرار را بر
قــرار ترجيح داد .او در بحران ســال
 ٣٢به محض احســاس خطر ،سوار
هواپيمــاى شــخصى اش شــد و با
همســر و ســگش از ايران گريخت.
آمريكا با كودتاى خونين  ٢٨مرداد،
مصدق را به زندان فرستاد و پدر شما
را دوباره بر سركار آورد ٢٥ .سال بعد
وقتى انقالب شد ،شاه باز هم منتظر
راى مردم نماند .كه مى دانســت در
نظام سلطنت ،شــاه را مردم با راى
خود نياورده اند تا با راى خود حفظ
كنند .لذا به ســراغ حامــى خارجى
خود رفت و از ســوليوان سفير وقت
آمريكا پرســيد ":من چــه وقتى بايد
ايــران را ترك كنم؟" ســوليوان هم
جــواب او را نداد و تنها به ســاعتش
نگاه كــرد و شــاه در خاطراتش مى
نويســد ":در اين لحظه فهميدم كه
وقت رفتن من فرا رسيده است".

صحبت هايى كه از بى بى سى
پخش نشد!
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آمدنــد و مجلس را از اســتبداد پس
گرفتند.
جنابپهلوى!
با درس آموزى از تجربه هاى گذشته
و آنچــه بر پدر و پــدر بزرگتان رفت،
نپذيريد كه افراد ،هواداران و از همه
بدتر ،سيستم هايى شما را به عنوان
شاه ،وارث آن گذشته غير قابل دفاع
و شكننده قرار دهند و ناخواسته در
برابر نســلى قرار بگيريدكه در تجربه
عملى ،دوران پدر شما را ديكتاتورى
وابســته به خارجى ها مى دانند .رك
بگويم اجازه ندهيد آمريكاى ترامپ
و حكومت عربستان با قرار دادن يك
تيم و بودجه اختصاصى از رضاپهلوى
خوش ســخن و مدرن ،شاه مستبد
ديگــرى بســازند كه مــردم به جاى
همراهى با او در برابرش قرار بگيرند.
معلــوم اســت كه اگــرگذار ايــران از
استبداد دينى ،به دخالت خارجى و
نابودى ايران براى احياى ســلطنت
منجــر شــود ،ايرانيان بى شــمارى
چون ستارخان و باقرخان چريك در
مقابل آن خواهند ايستاد.

در برنامــه  ٥٢دقيقــه اى صفحــه
دو بى بى ســى فارســى كه در مورد
رفراندوم و ناممكن بودن اصالحات
در حكومت دينى بود ،سخنان ما دو
ســه دقيقه اى نيز به حاشــيه بحث
ســلطنت كشــيد .مجريــان ،اعالم
كردند به داليل حقوقى و عدم حضور
آقــاى رضا پهلــوى در برنامــه براى
پاسخگويى ،ادامه بحث در اين باره
ممكننيست.
من به آنها حق دادم .در پخش برنامه
قسمتى از گفته هاى من حذف شد.
در ايــن صورت ايكاش يا اجازه ادامه
بحــث داده مى شــد تــا منظور من
روشــن شــود ،و يا همه اين دو سه
دقيقه بحث حاشيه اى نيز حذف مى
شد .نه اين كه تنها چند جمله پايانى
بحــث من باقى بماند ،و ناخواســته
ايــن ســوتفاهم ايجاد شــود كه من
بــا حضور آقــاى رضا پهلــوى در هر
صورتى مخالفم ،حتى اگر بخواهد از
طريق مبارزات دمكراتيك براى دوره
اى موقت در قدرت باشد.
در اينجــا آنچه را گفتــن اش در بى
بى سى ميســر نشد را مى گويم .در
تاريخ خوانده ايم كه در چه شرايطى
مظفرالدينشــاه بيمــار بــه پارلمان
خواهى ايرانيان رضايت داد و چندى
بعد در گذشــت .وليعهــد او محمد
عليشاه ،كه نژاد پرستانه ژن پدرش
را دليل برترى خود بر ديگر ايرانيان
مى دانست ،با تكيه به دولت خارجى
(روســيه آن زمان) و به همراه گزمه
هاى خود ،مجلس را به توپ بست
و پارلمان را تعطيل كرد .در برابر او
چريك هاى ايرانى ،از تبريز به همراه
ستارخان و باقرخان چريك به تهران

{>> ادامه در صفحه}32 :

هفــت میلیــارد نفــری جهــان با
مالحظات زیســتمحیطی همراه
نباشد ،مشکل حل نمیشود.
کشاورزی غیراصولی ،اســتفاده
وســیع از آفتکشهــا و کودهای
صنعتی ،سیستم آبیاری اشتباه و
عوامــل دیگر هم نقــش زیادی در
آســیب زدن به منابع کــره زمین
دارند.
ســی تا پنجاه درصد محصوالت
غذایــی پیــش از آنکــه به دســت
مصــرف کننده برســند ،در ســیر
برداشــت ،بســته بندی ،حمل و
نقل ،نگهداری و همچنین فروش
از بین میرونــد  -که خود اتالف
جبــران ناپذیــر منابــع ارزشــمند
محیط زیست است.

به این اضافه کنید اســراف عظیم
محصوالت غذایی را پس از این که
به دست مصرفکننده میرسند.
در نتیجــه ،کاهــش مصــرف
محصوالت حیوانی در حفاظت از
کــره زمین و محیط زیســت موثر
اســت ،اما با وجود نقائص فاحش
در کشاورزی ،توزیع مواد غذایی و
همچنین الگوی نامناسب مصرف
مــواد غذایــی ،رونــد گرمایــش و
فرسایش کره زمین پا برجا خواهد
ماند.
از سوی دیگر ،بــه فرض گیاهخوار
شــدن تمامی ساکنان زمین ،باید
محصــوالت حیوانی را بــا گیاهی
جایگزیــن کرد کــه خود این
هــم خــاک و آب و منابع

كدام رضا؟ پهلوى يا پسر شاه؟

اســتراتژى تخم مرغها در دو سبد،
به دوگانگى شــخصيت و رفتار شما
منجر شــده .در نتيجه ما با دو رضا
پهلــوى روبروييــم .يكــى آن كه در
غرب بزرگ شــده و دمكرات است و
عالقمند به هنراست و در مصاحبه
بــا راديو فردا مــى گويد اگــر دوباره
بــه دنيا مى آمدم ،دوســت داشــتم
يك كارگردان ســينما باشــم .يعنى
هنرمندى و خلق يك فيلم را به بودن
در سياست ترجيح مى دهد.
همين آقــاى رضا پهلوى اســت كه
از آينده ايران دمكراتيك ،ســكوالر،
هماهنــگ بــا موازين حقوق بشــر
حــرف مى زند و مى گويــد در خون
من ژن سلطنت نيست و بر گذشته
پدرش انتقــاد دارد و مــى پذيرد كه
اگر پدرم و رژيم پدرم ايراد نداشــت،
كه انقالب نمى شد .اين همان رضا
پهلوى است كه اعالم مى كند ميلى
به قدرت نــدارد و برايش تنها رفتن
اســتبداد و آزادى مــردم ايران مهم
اســت .از اين نظر رضا پهلوى شبيه
تمامى هشتاد ميليون ايرانى است با
حقوق برابر شــهروندى .با اين رضا
پهلوى حتى من كه زندانى سياسى
پدرش بوده ام ،احســاس هم مسير
بودن مى كنم.
امــا ما بــا رضا پهلــوى ديگرى هم
روبرو هســتيم .كســى كه هم نام
شماســت ،امــا بيش از هــر چيزى
پسر شاه ســابق ايران اســت .وارث
سلطنت اوست .براى ادامه پادشاهى
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نگــاه...

رژیمهای سیاسی با همهپرسی ساقط نمیشوند
مجیدمحمدی افزایش اختیــارات رئیسجمهور) موضوعــی کهنه دانســته و تصور
/۲۶بهمــن -ســخنان حســن و «هــر نــه روز یــک بحــران» آن میکند همهپرسی میتواند روشی
روحانــی در  ۲۲بهمــن  ۱۳۹۶در دوره ،از روحانــی میخواهنــد بــه برای گذار از جمهوری اسالمی به
باب همهپرســی جهت حل برخی ســراغ اختیارات رئیسجمهور در دمکراسی پارلمانی و سکوالر باشد.
معضالت کشــور موجب موجی از قانون اساســی برود ،اختیاراتی که در مواضــع ایــن گــروه نخســت
موضعگیریها و مباحث در مورد خود آنها بارها از فقدانش شکایت میان همهپرســی به عنوان روشی
بــرای «تعیین ماهیــت یک نظام
همهپرسی در فضای سیاسی ایران کردهاند.
سیاســی» و روشــی بــرای «حــل
شــد .این موضعگیریها را به سه
اختالفــات جناحهــا در چارچوب
دستٔه متمایز میتوان تقسیم کرد :طناب روحانی و چاه رفراندم
پیشنهاد روحانی در مورد رفراندم یک نظام سیاســی» و پــس از آن
•
 .۱گروهــی کــه نظــام جمهوری در شرایط حاضر جمهوری اسالمی میان «تعیین ماهیــت یک نظام
اســامی را دیگــر اصالحناپذیــر به همان اندازه بــیوزن و بیربط سیاســی» که در حال شکلگیری
میداننــد و بــه دنبــال روشــی است که سخن دو روز بعد وی در اســت بــا «گــذار از یــک نظــام
بدون خشــونت بــرای گــذار از آن باب همهپرسی  ۱۲فروردین  ۱۳۵۸سیاســی» یا «انحــال یک نظام
بــه دمکراســی پارلمانی ســکوالر مبنــی بر این که «همــان بیش از سیاسی» خلط شدهاست.
هســتند .بیانیٔه  ۱۵فعال سیاسی  ۹۸درصــدی که آن روز رای دادند در هیــچ موردی ســراغ نداریم که
مقیم خــارج و داخل از این جنس بــه جمهوری اســامی ،امروز هم یــک رژیم سیاســی با همهپرســی
منحــل یــا ســاقط شــده باشــد.
اســت .ایــن بیانیه
خواهــان گــذار بــا «گذار از یک نظام سیاسی» یا
رژیمهــای اقتدارگــرا در این مورد
برگــزاری رفرانــدم «احنالل یک نظام سیاسی»؟!
همهپرســی برگــزار نمیکننــد و
رژیمهــای دمکراتیک نیــز در هر
است.
رای میدهنــد( ».الــف  ۲۴بهمن شــرایطی راه را برای همهپرسی باز
•
 .۲بوقهــای تبلیغاتــی نظــام که  )۱۳۹۶بــا طنــاب چنیــن فردی گذاشــتهاند و نیازی به سقوط آنها
پیشــنهاد همهپرســی روحانــی را هیچکــس وارد چالــه نمیشــود نیست.
خواب و خیال دشــمنان و دشمن چه برســد به چاه .روحانی نتیجٔه حتــی اگــر خلــط اول را یک خلط
شــادکن (احمــد خاتمــی فــارس همهپرسی توسط نظام را حتی در عمدی برای استفاده از سخنرانی
 ۲۵بهمن  ،)۱۳۹۶بد ســلیقگی و ســال  ۱۳۹۶از پیش اعــام کرده یــک مقام سیاســی و توجــه افکار
بیتدبیــری (عزتاللــه ضرغامی ،و نیــازی بــه انجام چنیــن کاری عمومی به یک موضوع برای طرح
خبــر آنالیــن  ۲۳بهمــن  ،)۱۳۹۶نیست .نظارت سازمان ملل یا هر موضوعــی دیگر بدانیم ،خلط دوم
نشــانٔه نارضایــی از تظاهــرات  ۲۲ســازمان بینالمللی دیگر ساختار ناشــی از بیتوجهی به سازوکارها
بهمــن و اهانت به تظاهرکنندگان مهندســی انتخابــات در ایــران را و فرایندهــای تحــول سیاســی در
(حسین شریعتمداری ،تسنیم  ۲۳تغییــر نمیدهــد ،همانطــور که نظامهــای واقعی و نــه نظامهای
بهمن  ،)۱۳۹۶کارشناســی نشده حضــور خبرنــگاران خارجــی در حقوقی است.
(عباســعلی کدخدایی ،ایســنا  ۲۴تظاهرات  ۲۲بهمن هیچ واقعیتی همهپرســی بــرای تغییــر و تحول
محتمــل در نظــام
بهمن  )۱۳۹۶و نشــانٔه بیکفایتی از مهندسی تظاهرات در هیچ حکومت
حقوقــی حکومتهــای
سیاســی رئیسجمهــور و انحراف کشور را آشکارتر از آنچه
مستبد ی
در حــال شــکلگیری یا
افکار عمومی از اولویتها (عبدالله هست در برابر چشمان لول ٔ
تانک
ه
حکومتهایدمکراتیک
گنجــی مدیــر مســئول روزنامــه دیگران نمیگذارد.
مست
به
را
اســت و نه بــرای تغییر
جــوان ،مشــرق نیــوز  ۲۵بهمــن
قدرت
کاخ
رژیمهــای سیاســی
 )۱۳۹۶نامیدند .این گروه هرگونه دو خلط آشکار
مراجعــه بــه آرای عمومی حتی در فراتر از ایــن که منظور خویش نشانه اقتدارگرا و تمامیتخواه
چارچوب قانون اساسی رژیم را یک روحانــی همهپرســی در منیرود!
در عالم واقع.
در شــرایطی کــه قــوای
تهدید امنیتی تلقی میکند.
مســائل مــورد اختالف
جناحهــا و در چارچــوب نظــام قهریــه حکومتهــای اقتدارگــرا و
•
 .۳جنــاح اصالحطلبان حکومتی بوده و نه کلیــت نظام ،و از لحاظ تمامیتخواه در یک کشور سلطه
که همهپرســی را در شرایط حاضر حقوق اساسی نیز در شرایط حاضر دارنــد آنهــا هرگــز زیر بــار چنین
تاکتیکی غیر مثمــر ثمر و به ضرر غیرممکن به نظر میرسد (به دلیل موضوعینمیروند.
نیــاز به تأیید آن توســط شــورای هیــچ نظام دیکتاتــوری در دنیا با
دولت روحانی میدانند.
(کرباســچی و حجاریــان) اعضای نگهبان و رهبر) در این نوشته فقط همهپرسیساقطنشدهتا جمهوری
این گروه با فراموش کردن ســقط بــر موضع مــورد توجه گــروه اول اسالمی مورد دوم آن باشد.
شــدن طرحهای دوقلــوی دوران متمرکز میشوم که سخن روحانی عطــف توجــه مخالفــان از عرصٔه
خاتمی (لغو نظارت اســتصوابی و را زمینــهای مناســب بــرای طرح عمومــی و خیابــان بــه صنــدوق
کره زمین و زیستگاههایی
جانــوری را معــرض خطر
قرار میدهد.
بنابرایــن با اینکــه کاهش مصرف
گوشت هم برای سالمتی هم برای
حفظ کره زمین ســودمند است،
توقف گوشتخواری عملیترین راه
ممکن برای حفظ محیط زیســت
زمین نیست ،بلکه نظام کشاورزی
هم باید متحول شود.
در نهایت نکته اصلی این اســت که
با رعایت اصول تغذیه سالم ،هردو
رژیم همهچیزخواری وگیاهخواری

میتوانند متضمن سالمت و عمر
طوالنــی برای افراد باشــند و بهتر
اســت در باره رژیم غذایی مناسب
با پزشک و متخصص هم مشورت
شود.
افزایــش مصــرف ســبزیجات،
میــوه ،حبوبــات و مغزدانههــا و
همچنین کاهش مصرف گوشت
و چربیهای اشــباع شاید بهترین
روش تغذیه برای همه چیزخواران
باشد.
همچنین مصرف متناســب مواد
غذایی گیاهــی مختلف و متنوع،

ضامن ســامت کســانی است که
گیاهخــواری را بــه عنوان ســبک
زندگی خود در پیش گرفتهاند.
تعــادل و تــوازن در مصــرف مواد
غذایی و پرهیز از مواد مضر مانند
چربی اشباع شده و قند و همچنین
ورزش میتوانــد ســامت و عمــر
طوالنی را برای افــراد با رژیمهای
غذایی گوناگون به ارمغان بیاورد.
سمیهرستمیان
پژوهشگر در دانشگاه لیدن ،هلند
•

رای بــرای ســقوط
جمهــوری اســامی
پس از خیزش دی ماه
 ۹۶و حرکــت دختران
خیابــان انقــاب یک
خطــای راهبــردی
در مبارزات سیاســی
و شــاید یک انحــراف در مبارزات
سیاســی و اجتماعی اســت .هیچ
رژیم سیاســیای با صنــدوق رای
حذف نشده بلکه رژیمهای سیاسی
اقتدارگرا با جنبشهای اجتماعی و
سیاسی (انقالبهای خشونتآمیز
روسیه و چین و ایران و نیکاراگوئه
و کوبا ،یا انقالبهای رنگی اروپای
شــرقی) ،حملٔه خارجی (نازیســم
آلمــان ،فاشیســم موســولینی،
اســامگرایی طالبــان و داعــش،
بعث صــدام ،دیکتاتــوری قذافی)
یا کودتاهای نظامی (در آمریکای
التین و آفریقا) ســاقط شــدهاند.
تصــور غیر اجتماعی و غیر نهادی
به تحول نظامهای سیاسی موجب
بدفهمی در این مورد شدهاست.
جالب است که اکثر امضا کنندگان
بیانیــه  ۱۵نفره ،انقالب ســال ۵۷
ایران را از نزدیک تجربه کرده و در
مراحل آن بودهاند و بخشی از آنها
فعال سیاســی بودهانــد و نه صرف ًا
حقوقدان.
خمینــی از نیمــه دوم دهٔه پنجاه
خورشــیدی خواهــان برگــزاری
رفرانــدم در رابطه بــا رژیم پهلوی
نبــود ،بلکــه میگفت «شــاه باید
برود».
پس از آن که شــاه رفت رفراندمی
نمایشی با تنها یک سؤال مطلوب
خمینی با دو گزینٔه بســیار مبهم
برگزار شد تا دهان مخالفان را برای
ابد ببنــدد و در دنیا هم نیروهای
ضد امپریالیســت و اسالمگرا ادعا
کننــدکه ایــن رژیم را خــود مردم
خواستهاند .ا
ین فعــاالن سیاســی میدانند که
رژیمهای سیاســی چگونه سقوط
میکنند.

امر ابدی و همهپرسی
هیچ حکومت مســتبد و فاســد و
متقلبــی در دنیا لولٔه تانــک را به
ســمت کاخ قدرت خویش نشانه
نمــیرود و در فرایندی مشــارکت
نمیکنــدکــه نتیجــه آن از پیــش
روشــن نباشــد .در نظــام حقوقی

جمهو ر ی زد.
اســامی ،امــروز ایــران هماننــد بریتانیا در
و ال یــت ســال  ۱۹۴۰در یکی از تاریکترین
فقیــه و ساعات تاریخ خود به سر میبرد.
اســامگرا کشــور از حیــث اقتصــادی در
بــو د ن سراشــیبی انحطــاط ،از حیــث
حکو مــت اجتماعــی و اخالقــی در حــال
امری ابدی تلقی شدهاســت و امر فروپاشی ،از حیث محیط زیست در
ابــدی را بــه رفرانــدم نمیگذارند .حالتخریبگستردهمنابعحیاتی،
دیکتاتوریها بنا به تعریف ابدیاند از حیــث قلمــرو سیاســی در حال
تا زمانی که از قدرت به زیر کشیده شقه شدن و از حیث بینالمللی در
شــوند .رفراندم در نظامــی برگزار معرض انــواع تهدیدات (به خاطر
میشــود کــه هیــچ چارچــوب و کشورگشــایی و تهدیــد کشــوری
ساختاری ابدی نیست (نظام عرفی دیگر به ریخته شدن به دریا) است
و افــرادی بــا خوشدلی
دمکراتیک) و مــردم توانایی
این
ممکن است تصور کنند
تغییــر همــه چیــز را دارنــد.
کافی است تعدادی مشخص کشتی را که این کشتی را میتوان
از امضــا را در هــر مــوردی منیتوان با خواب و خیال و بدون
هزینه نجات داد.
جمــعآوری کنند تــا موضوع بدون
هنــر رهبرانــی مثــل
به پرســش همگانی گذاشته هزینه
چرچیل (که ایــن روزها
شود .در نظامهایی که اصول جنات
شاهد فیلمی درخشان از
ابــدی دارنــد رفرانــدم تنهــا داد
دورٔه تعیین وی به عنوان
هنگامی قابل برگزاری اســت
نخســتوزیر در بریتانیــا
کــه حکومــت ســقوط کرده
باشــد و مخالفان بخواهند از این در مه  ۱۹۴۰هستیم :تاریکترین
طریق به نظام جدید مشــروعیت ســاعت) این بود که میدانست با
ببخشند و اختالفات میان خود را هیتلر نمیتوان از در ترک مخاصمه
درآمد.
به نحو مسالمت آمیز حل کنند.
پیشنهاد رفراندم به این نظامها از تعبیــر بســیار زیبــای وی در برابر
جنس نصیحت به کسانی است که صلح طلبان آن دوره (چمبرلین و
نصیحتکردنبهدیگرانرامنحصر هالیفکس) این بود که با وجود قرار
بــه خویــش میداننــد .اینگونــه داشتن سر در دهان ببر نمیتوان با
نصایح چهار دهه است که با دهها وی استدالل عقالنی کرد.
هــزار نامه و یادداشــت سیاســی ،در حالــی کــه امــروز ُمقــدرات
دههــا هــزار بیانیــه و میلیونهــا تــک تــک ایرانیــان در اختیــار
شعار دهندٔه خیابانی و شبکههای حکومتــی یاغــی و گرگخــو قــرار
اجتماعی به جایی نرسیدهاســت .دارد نمیتــوان (بــا واســطهگری
آنها که تصور میکنند همهپرســی افــرادی مثل بنیتو موســولینی یا
روشــی جایگزیــن بــرای براندازی حســن روحانی) از همــان یاغیان
خشــونت بار یا انقالب مخملی یا خواســت کــه همهپرســی برگــزار
کودتــای نظامی و جنــگ داخلی کرده ،استانداردهای بینالمللی را
میان اپوزیســیون و پوزیسیون در همهپرســی رعایت کنند ،ناظران
رژیمهــای اقتدارگراســت هنوز در بینالمللی را بپذیرند و بعد به نتایج
درک اینگونــه رژیمهــا کوتاهــی آن نیز وفادار بمانند.
ملتی که بتوانــد چنین چیزهایی
دارند.
را بر حکومتی تحمیل کند ،ملتی
اســت که بیســت تا ســی میلیون
تاریکترینساعت
اگر هیتلر و موســولینی و صدام و نفــر آنها بــرای یک هفتــه در کف
قذافی و چاوچســکو با همهپرسی خیابانها نشسته و خواهان سقوط
قابل فروکشــیدن از کرسی قدرت نظام شوند.
بودند ،فرماندهان سپاه و روحانیت در این حالت دیگر «رژیم گذشته»
حاکــم در ایران را نیــز -که امروز بر ســرکار نیست تا از آن بخواهیم
حیات آن به حکومت گره خورده -همهپرسی برگزارکند.
با همهپرسی میشود از قدرت کنار
•
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سیـاسی...

«العفو،العفو»!
شهباز خنعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

 2اســفند  -ادوارد لوتــواک ،عضــو
پیشین شورای امنیت ملی آمریکا
و تاریخ دان در مصاحبه با نشــریه
فرانسوی «لوپوئن» می گوید:
« ...درآمد ســرانه ایرانیــان امروز
معادل درآمد سرانه کشوری مانند
"بوتســوانا" [یکــی از عقــب مانده
و فقیرترین کشــورهای آفریقایی]
اســت ،با این تفاوت که بوتســوانا
بخــش اعظم منابع خود را صرف
برنامه اتمــی ،خریداری اســلحه،
تولیــد موشــکهای بالیســتیکی،
مداخــات نظامی در کشــورهای
منطقه و حمایت مالی از گروه های
تروریســتی نظیر حزب الله لبنان
نمی کند»!
مــی توان به این فرد دشــنام داد و
گفته هایش را رد کرد .می توان او
را عامل استکبار و آمریکای جهان
خوار دانست .می توان او را مزدور
و جیره خــوار «دشــمن» معرفی
کرد.
می توان گفت چون چشــم دیدن
«نظام مقــدس والیــی» را ندارد
یاوه می بافد وگرنه وضع حکومت
آخوندی از بوتسوانا که هیچ ،حتی
از بورکینا فاسو و سومالی هم بهتر
اســت! حتی این را هــم می توان
گفت که در خــود آمریکای جهان
خوار شمار بی خانمان ها به مراتب
بیش از قلمروی حاکمیت اســام
ناب محمدی است ،اما ...ادعای
پیشرفت در  39سال گذشته دیگر
از آن حرف هاســت که مرغ پخته
را نیــز به خنده می اندازد و تنها از
ذهن پریشــان و آلــوده به توهمی
مانند سیدعلی خامنه ای برمی آید!
ایــن ادعای مضحک را ســید علی
خامنه ای روز یکشنبه  29بهمن در
دیدار با شماری از مردم آذربایجان
کرده است:
« ...نتیجه مردم ساالری پیشرفت
کشــور اســت»! ذهــن آشــفته و
پریشان او روند خدعه آمیز «نظارت
استصوابی» ،رد صالحیت اکثریت
قریب به اتفاق نامزدهای انتخاباتی
به دستاویز «نداشتن التزام عملی
بــه والیــت مطلقه فقیــه» ،باطل
کردن میلیونی آراء توسط شورای
نگهبــان منصــوب ولــی مطلقــه
فقیه ،تقلب گسترده یا «مهندسی
انتخابات» ،ترکیب گوش به فرمان
مجلــس خبــرگان و ...را «مــردم
ســاالری دینــی»  -چــه ترکیــب
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مشاور امالک در مونتریال
نامتجانســی!
– مــی نامد تا
بتوانــد از آن
نتیجــه بگیرد
کــه فالکــت
و نکبتــی کــه
سراســر کشــور
را فــرا گرفتــه؛
وضعیــت اســفبار
محیــط زیســت،
فســاد گســترده و
فراگیــری که از خــود او
و
شروع شده
در همــه
ارکانجامعه
شــیو ع
یا فتــه ،
و ضعیــت
شــرم آور
نقض حقوق بشر ،ورشکستگی
همه جانبه مالی ،مادی و معنوی
همه ارکان نظام والیی «پیشرفت»
است! زهی نادانی و زهی وقاحت!
ســیدعلی خامنه ای بــر همه این
واقعیت های آشکار چشم می بندد
و در توصیف «پیشرفت» مدعایی
خود ادامه می دهد:
«ما دهه ی ســوم انقــاب را دهه
ی "پیشرفت و عدالت" نام گذاری
کردیم؛ "پیشرفت" به معنی واقعی
کلمه در کشور اتفاق افتاده است»!
حتــی گوبلز – وزیر تبلیغات آلمان
نازی،که می گفت دروغ را برای آن
که باورپذیر شود باید هرچه بزرگ
تر گفت – هم دربرابر این همه بی
پروایــی در دروغ گویی و روز جلوه
دادن شب تاریک لنگ می اندازد!
با این همه ،نباید پنداشــت که در
ذهن پریشــان و بیمار ســید علی
خامنه ای شکسته نفسی و فروتنی
جایــی نــدارد .او بالفاصله پس از
اثبات! «پیشــرفت» هــای خارق
العاده ای که کشــور تحت رهبری
او شــاهد آن بوده ،متواضعانه می
گوید:
«عدالــت را نمی گویــم ،درباره ی
عدالت مــا عقب مانده هســتیم،
خودمــان اعتراف مــی کنیم ...در
زمینــه عدالــت بایدکارکنیــم و از
مردم و خدا عذرخواهی کنیم»!
اما ،گمان مبریدکه این عذرخواهی
رندانه و آبکی با پذیرش مسئولیت
ناشــی از آن همــراه اســت ،یعنی
رهبر معظم می پذیرد که به دلیل
عملکرد فاجعه بار دستگاه قضایی،
که یکــی از قربانیان بی شــمار آن
یعنــی نرگــس محمــدی آن را بــه
درستی «ابزاری در دست نهادهای

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

حکومت» و «بخشــی از ســاختار
حکومت» خوانده و به خاطر آن که
رییس آن منصوب ولی مطلقه فقیه
است ،پس باید پذیرای مسئولیتش
هم باشــد ،عواقبی برای این اقرار
بــه خطا قایل اســت ومثــا برای
خــود مجازاتی چون کناره گیری،
اعتکاف و اســتغفار برای سبک تر
کردن بارگناهان و جنایات تعیین
می کند! نه تنها ابدا خبری از این
چیزها نیست ،بلکه مردرندی ذاتی
و آخوندی سبب می شود که مقام
معظم در پایان چیزی هم طلبکار
شــود و بر ضرورت «تفکیک نظام
انقالبی امامت و امت با تشکیالت
دیوان ساالری» تاکیدکند.
این چنین است که ذهن پریشان،
بریده از واقعیات و بیمار سید علی
خامنــه ای به نتیجه ای شــگفت
انگیز دست می یابد:
«انتقــاد مــردم فقــط از دولــت و
مجلس و قوه ی قضاییه نیســت،
نه ،ممکن اســت از شخص حقیر
هم انتقاد داشــته باشــند ،اما این
انتقاد منافاتی ندارد با ایســتادگی
پای نظام اسالمی و نظام انقالبی
که با فــداکاری این ملت به وجود
آمده است»!
افسوس که «شخص حقیر» عالوه
بــر حقارت ،کودن وکند ذهن هم
هســت و نمی تواند از سرنوشــت
معمر قذافی ،همتای لیبیایی خود
عبرت بگیــرد که وقتــی به چنگ
مردم خشــمگینی که آنها را موش
صحرایی می نامید افتاد ،چگونه با
التماس فریاد می زد:
«العفو ،العفو»! •

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
NDG, H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

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

fhemmatiyan@sutton.com

PARTICIPATE in our
COMMUNITY

کامیونیتی

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

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

شروط جدیدترامپ برای...
او همچنیــن تاکیــد کــرده «اگــر
شــرکتها و بانکهــا با ایــران کار
نکننــد و برجــام برای کشــورمان
منفعتــی در پــی نداشــته باشــد،
نمیتوانیــم در ایــن توافــق باقــی
بمانیم ».آیا اینها زمینهسازی افکار
عمومی برای پایان برجام است؟
نیکــی هیلــی نماینــده آمریــکا در
ســازمان ملل در ســخنانی تازه از
نقض حقــوق بشــر توســط رژیم
ایران ،حمایت از تروریسم و حمایت
تســلیحاتی و مالــی از حزبالله و
آزمایشهای موشکی سخن گفته و
سپس پرسیده چرا در این شرایط
باید در برجام بمانیم؟
به گفتــه هیلی ،توافق هســتهای
ناقــص و معیوب اســت و در آن ما
میلیاردها دالر به آنها دادهایم.
او همچنیــن تاکید کــرده «مردم
ایــران در حــال پیــدا کــردن
صدایشــان هســتند و من خیلی
بــه این موضوع عالقمند هســتم
چرا که شــما میبینید آنها شروع
بــه تظاهرات علیه حکومتشــان
کردهاند».

دولت دستها را به نشان تسلیم
باال برده!
محمدباقر نوبخت رییس سازمان
برنامه و بودجه در گفتگو با روزنامه
لومونــد تاکید کــرده ما نــه درباره
امنیت ملیمــان مذاکره میکنیم

>> ادامه از صفحه12 :

و نه دربــاره ظرفیــت دفاعیمان.
ما این اظهارات آقــای ماکرون در
مورد مذاکرات موشــکی را مردود
میدانیم.
او در پاســخی در مــورد تظاهرات
اعتراضــی دیماه در ایران پاســخ
روشــنی نــداده و فقــط بــه ایــن
اکتفا کــرده که «مــا باید حرفها
و صداهــای مــردم را بشــنویم و
حتی اگر در پــارهای از موارد برای
استیفای حقوقشان صدایشان را
هم بلندکرده باشند ما باید تحمل
داشته باشــیم و بتوانیم بهدرستی
بفهمیم چه گفتهانــد و با توجه به
مقدورات و امکاناتــی که داریم در
جهت تأمین خواستههایشان اقدام
کنیم».
بــه نظر نمیرســد دولــت روحانی
بــرای خــروج از بحــران داخلی و
خارجی جمهوری اسالمی برنامه و
توانی داشته باشد .حسن روحانی
 ۲۲بهمن تمام کارت خود را برای
مواجه شدن با بحرانها رو کرد و از
«رفراندوم» حرف زد؛ اما به عنوان
رییس قوه مجریه نگفت چطور باید
شــرایط اجرای آن فراهم شــود! او
پنجم اسفند نیز در یک سخنرانی
گفت که «علم ،علم است و به نوع
تفکر و ایدئولوژی وصل نمیشود»
همانگونه که «تقســیمبندی علم
بــه علــوم سوسیالیســتی و علوم
بورژوازی نیز شکست خورد».

روحانــی صریحــ ًا گفــت هزینــه
بســیاری صرف «اسالمی کردن»
علوم شد ،اما حاصلی نداشت.
هر قــدر احســاس زمینخوردگی
دولت بیشتر احساس میشود زبان
نظامیــان تندتر میشــود چنانکه
محســن رضایی بار دیگر اسراییل
را تهدیــد به نابودی کرده اســت.
دولت روحانی با نزدیک شــدن به
زمان تصمیمگیری ترامپ در مورد
برجام ناامید به نظر میرسد ضمن
اینکــه شــروط رییــس جمهوری
آمریکا هم خواســتههای سادهای
نیست و هر کدام از آنها برای رژیم
در حکم مرگ و زندگی است.
پس از لغو برجــام رژیم جمهوری
اسالمی بهترین گزینهای که پیش
رو دارد و بارهــا بــر آن تاکید کرده
شــروع مجدد فعالیتهــای اتمی
است که این هم بازگشت پرخطری
به گذشته اســت .در عین حال از
شــش شــرط ترامپ چهار شــرط
مستقیم مرتبط با سپاه پاسداران
اســت کــه شــامل فعالیتهــای
اقتصــادی و موشــکی ،تهدیدات
ســایبری و نقــض حقــوق بشــر
میشــود که در کنار قــوه قضاییه
در انجام آنها شریک است و با این
ً
عمال دولت حسن روحانی
شــیوه
در سرنوشت برجام تصمیمگیرنده
نیست.
•
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بزرگداشـت روز زن

خیزش دختران انقالب (که نام همهی ماست!)
عاطفهرنگریز
--------آنچه اتفاق افتاد
 ۷دی  ۱۳۹۶دختــری در خیابــان
انقــاب بــر روی جعبهتقســیم
برق ،روســری خود را به نشــانهی
اعتراض ،به چوب گره کرده و تکان
می دهد .فردای آن روز در مشهد،
مــردم به خیابان میایند و جرقهی
خیزش دیماه  ۹۶زده می شــود.
ِ
در  ۹بهمن ،دختــران دیگری نیز
بــه اعتراض به حجــاب به خیابان
دختران انقالب
میایند و خیــزش
ِ
ِ
اعتراضات
موج
رقم می خورد؛ دو ِ
سراسری نان ،کار ،آزادی.
ضرورت بررسی دختران
خیابان انقالب در کلیت و خاص
بودگی
دختران
با توجه به اینکــه خیزش
ِ
انقــاب و خیزشــی که از مشــهد
موج اعتراض های
شروع شد ،دو ِ
سراسری تلقی شده است و بررسی
رابطه این دو حائز اهمیت اســت،
در ایــن متن ســعی می شــود که
ِ
رخــداد دختــران انقالب ذیل
هم
اعتراضات سراسری بازخوانی شود
و هم خاص بودگی آن مورد کند و
کاو قرارگیرد.

در واقــع دختران خیابــان انقالب
و قیــام فرودســتان دو روی یــک
ســکهاند ،همانطور کــه آزادی و
عدالت .تأکید بــر تافته جدا بافته
نبــودن دختــران خیابــان انقالب
از قیام فرودســتان ،او ًال به ریشــه
ِ
حجاب اجباری در وضعیت
مسئله
ســاختاری برمی گــردد و دوم ًا به
ِ
حجاب اجباری با
پیوند اعتراض به
ِ
اعتراض به وضعیت معیشتی.
همچنیــن اگــر بناســت تفســیر
(خوانــش) بــه کارِ تغییــر جهــان
آیــد ،باید تفســیری از جنس پس
زدن گفتمــان رایــج و ایدئولوژی
ِ
ِ
رسالت متن ،عقب
حاکم باشد؛ و
ِ
واقعیت جامعه اســت.
نیفتادن از
دختــران
خیــزش
از آنجایــی کــه
ِ
ِ
خیابــان انقــاب توانســت زنــگِ
ِ
صدای فرودستان را به صدا درآورد
و جامعه را وادار به شــنیدن کند،
پس آن باید هم در کلیت وضعیت
ســاختاری خوانده شــود و هم در
منحصر به فرد بودنش.

ایدئولوژی حاکم و سرکوب
صداهای فرودستان
ِ
ایدئولوژی حاکم ،ایدئولوژی است
که هویتسازی می کند و به انقیاد
در می آورد .با همین هویتسازی
جنــس
ایدئولوژیــک،
ِ
دوگانــه زن و مرد رقم
می خــورد و بــا طــرق
با زنان دیگر تبار درتظاهرات روز زن
مختلف ستم جنسیتی
همراه شویم
اعمال می شــود؛ و در
زمان  :پنجشنبه  8مارس
نتیجه تبعیض شــکل
از ساعت  5و نیم عصر
می گیرد و مجموعهای
محل تجمع میدان  6دسامبر
از قانونهــای نوشــته
Place 6 Dec.
 Queen Maryنبش Decelle
و نانوشــته در جامعــه
می شــود.
جــاری
تبعیضــی کــه اساســ ًا
خشــونتآمیز اســت
زمان :یکشنبه  4مارس 2018
و عریان تریــن ایــن
از ساعت  ۱۱صبح تا 13:30
خشونت ایدئولوژیک،
در زمینه موج سوم فمینیسم و
ِ
حجاب اجباری است.
تکنولوژیپیشرفته
ِ
گفتمان
طرف دیگر،
از
ِ
به گفتگو خواهیم نشست
تکصدایــی -کــه
در محلدفتر انجمن
تنهــا صــدای مســلط
به همــه زنان عالقمند
را می شــنود و اساســ ًا
خوش آمد می گوئیم
صــدای مســلط را
8043 St Hubert
می سازد ،گفتمانی که
Montréal, QC H2R 2P4
صــدای فرودســتان و
)(Metro: Jarry
اقلیتهارابهروشمندی

تظاهـرات روز زن

جلسه اجنمن زنان

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

خودش ســرکوب میکند – سبب
می شــود که صداهای فرودستانی
چــون زنان ،نه دیــده و نه خوانده
شود .در واقع ایدئولوژی حاکم که
برسازندهی ستم جنسیتی است با
ابزار فرهنگ سازی ،با توجیه دینی
تمــام جامعــه خــودش را
و … در
ِ
تسری می دهد :از تولید محتوای
کتاب آموزشی در مدارس تا اعمال
تبعیضهــای مختلــف در حــوزه
اشــتغال .در واقع نقطــه محوری
تظاهــرات سراســری ،اعتراض به
وضعیت ساختاری و ایدئولوژیک
آن بــود؛ ایدئولــوژی که پشــتوانه
اعمال سیاســت های تبعیضآمیز
ِ
در ابعاد اقتصــادی ،فرهنگی و…
اســت .تظاهراتی برای نــان ،کار،
آزادی.

آمدن صدای
به زنگ در
ِ
فرودستان با دختران انقالب
نشنیدن
ایدئولوژی حاکم است که
ِ
اعتراض زنان را از اسفند
حضور و
ِ
 ۱۳۵۷تــا  ۱۳۸۸رقــم می زنــد؛ و
صدایی
گفتمان مردساالرانه و تک
ِ
ِ
ســنت اندیشــه نیز ،صــدای زنان
را پس می زند و باز تولیدگر ســتم
جنســیتی می شــود .از همین رو
ِ
دست قدرتمندان
تاکنون تاریخ به
ســاخته شــده اســت؛ اما خیزش
دختــران انقــاب نویــدی اســت
ِ
ِ
آن خود؛
برای
ســاخت تاریخــی از ِ
ِ
دختران
حکایت
آوردن
و به چشم
ِ
ِ
خیابــان
دختــران
قوچــان[ ]۱تــا
ِ
ِ
انقالب.
خیابان
دختران
اعتــراض
در واقع
ِ
ِ
فرم اعتراضی
انقالب هم به
ِ
دلیل ِ
آگاهی زنان
دلیل
متفاوت و هم به
ِ
ِ
ستم موجود ،توانست منعکس
به ِ
شود و تک صدایی موجود را درهم
شــکند؛ زیرا که فــرم اعتراضی آن
ِ
مناسبات جامعه نور بی
توانست بر
ِ
تبعیض وضعیت کنونی را
اندازد و
ِ
عیان کند .کنش دختر انقالب به
ســان قهرمان (دختــر ِ الل) «ننه
ِ
دالور و فرزندان او» برتولت برشت
بــا بر طبــل کوبیدن در پشــتبام
خانه ،صــدای فروخفتــهاش را به
صورت نمادین فریاد زد و گوش َکر
جهانیان را وادار به شنیدن کرد.
فـــراروی از کمپین
چهارشنبههای سفید
گرچه کنش دختر خیابان انقالب
به چهارشنبههای سفید و کمپین
آزادی یواشــکی منتســب شــد،
ولیکــن آنچه که مشــهود اســت
خیابان انقالب از
دختران
فراروی
ِ
ِ
این جریان اســت .با وجود برحق
بــودن مطالبــه این جریــان ،باید
ِ
اذعــان کــرد که فــرم این کمپین
برای اعتراض ،راه به جایی نخواهد

سوم مارس  2018از ساعت  6تا  10شب
Amphithéâtre John Molson: 1450 Ave Guy | Metro Guy concordia

مشارکت اجتماعی  -سیاسی زنان در ایران
سخنرانان  :دکتر هما هودفر .دکتر شهال طالبی
ورودیه  $ 5شام سرد در محل بفروش می رسد.

ن تصویر را

این تصویر نیســت .عکس نیســت.
فقــط گزارشــگر لحظــه ای از
تاریــخ زنان ایرانی نیســت .کل
تاریخ فرهنگی و اجتماعی اســت
که در بســترش زیســته ایم و ادامــه دارد.
این هیوال درســت است که از دل انقالب
اسالمی بیرون آمده و از آن تغذیه می کند،
ولی نشــانه اســت که اگر ردش را بگیریم
ایــن درجــه از توحش او را در بســیاری از
مناسبات خانوادگی ،اجتماعی و فرهنگی
حتــی در بخشــی از خانواده های ســطح
باالی فرهنگی می بینیم.
از بخت خوش خمینی آمد و زنان را چندان
عصبانــی کرد کــه یک تاریخ زن ســتیز را
بی شوخی به چالش کشیده اند.
این تصویر را قاب کنیم .باالی سر بگذاریم
و یادمان باشدکه لحظه به لحظه در زندگی
ما تکرار شــده و می شود .هریک از ما که
خــود را به باالی یک بلندی کشــیده ایم،
پــرت مان کرده اند پاییــن و قلم پای ما را
شکسته اند .شکسته ها را گچ گرفته ایم.
کسی نمی بیندشان .فقط خود می دانیم
که توحش نهفته در این عکس چندین بار در
زندگی هر یک از ما تکرار شده است.
خوشحالیم که دختران دالور ما یک تاریخ را به مبارزه
طلبیده اند و نه تنها یک گوشه از ان را .بدن شکسته

ای

ِ
کارکــرد ایــن کمپین
بــرد و تنهــا
تاکنون وجه طعنه آمیزش به ِ
نبود
آزادی بوده اســت؛ زیــرا که آزادی
اساس ًا با یواشکی جمع ناپذیر است
ِ
حــق برابر و وجود
وجود
و تنهــا با
ِ
درون سیستم سیاسی معنا
عدالت
ِ
ِ
وجود بنیاد
می یابد .معنایی که با
دوگانه
قانــون الهیاتی و ســاختارِ
ِ
اقتصــادی نئولیبــرال از معنــای
خودش تهی شده است.
از اینرو آزادی یواشــکی ،طعنه وار
عنوان
توانست پشتوانه حجاب به
ِ
ِ
خواســت مردمــی را به
فرهنگ و
دلیل یواشکی
چالش بکشد؛ اما به
ِ
فرم اعتراضش نمی توانست
بودن و ِ
موفق باشــد؛ زیرا آزادی یواشــکی
صرف ًا در وجه ســلبی تعریف شده
ِ
نبــود آزادی و
اســت :طعنــه بــه
همچنیــن در نظر نگرفتن مفهوم
آزادی و نقــش کنــش و عاملیــت

قاب کنیم

توحش نهفته در
این عکس بارها
در زندگی هر
یک از ما تکرار
شده...
شان را ببوسیم که هیوال را از کمین گاههای تاریخی
شان بیرون کشیده اند و نمی ترسند.
ایران زنده است و تغییر می کند .بی تردید!

ِ
فرم
برای
خواست آن .از همین رو ِ
اعتراضــی اش محدود به بازنمایی
در فضــای مجازی و قــدم به قدم
دختران
می شــود؛ اما آنچــه کــه
ِ
خیابان انقالب را متمایز می کند،
ِ
ِ
خواســت برحق آزادی اســت و نه
آزادی یواشکی .آنها به ِ
نبود حق و
برابر و عدالت و ِ
نبود آزادی اعتراض

می کننــد :اعتــراض بــه تبعیض.
ِ
توجیهات ایدئولوژیکی
اعتراض به
قانون نوشته و نانوشته با فرهنگ
ِ
و شرع و بازار و…
از همیــن روســت که بــه خیابان
آمــدن ،تعیین کننده اســت؛ زیرا
آزادی معنــا نمی یابــد مگــر در
ســاحت سیاسی و علنی بودنش و
به چالش کشیدن مجموعه قوانین
حاکــم و خیابانهایی کــه به نفع
سیاســتهای طبقاتی ،جنسیت
زده و توسعه شــهری و… اشغال

شده اســت؛ خیابانی سامان دهی
ِ
کودک کار و دستفروش و
شــده از
نوع پوشش و لباس…
معتادان و ِ
از ایــن رو خیزش دختران انقالب
و خیــزش دی  ۹۶هــر دو در
خیابــان معنــا می یابــد ،اعتراض
مردمان محروم و طردشــده برای
ِ
خیابان اشــغال شده،
گرفتن
پس
ِ
ِ
اعمال تبعیض و سیاست
اشغالی با
ِ
توسعه شهری و پاکسازی و…

اعتراض به حجاب :اعتراض به
آپارتاید (تبعیض) جنسی
«چیزی برای از دست دادن نداریم
دختــران
مگــر زنجیرهایمــان»
ِ
خیابان انقالب بر اساس محتوای
ِ
همیــن گزاره بــه خیابــان آمدند؛
اعتــراض بــه حجــاب اجبــاری/
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سالمت...

شرکت حمل و نقل بین املللی

مرگ و میر ناشی از سرطان پروستات بیشتر از
سرطان پستان است

آمــار نشــان میدهــد در بریتانیــا
برای اولین بار تعداد مردانی که از
سرطان پروستات میمیرند بیشتر
از تعــداد زنانی اســت که به خاطر
ســرطان پســتان جان خــود را از
دست میدهند.
بــا پیــر شــدن جمعیــت تعــداد
بیشــتری از مردان به این سرطان
دچار میشــوند و به دلیل ابتال به
آن میمیرند.
بنیاد ســرطان پروســتات بریتانیا
گفته است پیشرفت در تشخیص
و درمان بیماری ســرطان پستان
جواب داده و افزایش بودجه برای

تحقیق در باره ســرطان پروستات
هم میتواند مثمر ثمر واقع شود.
ســرطان ریه و سرطان روده بزرگ
در بریتانیا کماکان بیشترین قربانی
را میگیرند و سرطان پروستات هم
اکنون در جای سوم است.
آمار ســال  ۲۰۱۵نشان میدهدکه
در این ســال  ۱۱هزار و  ۸۱۹نفر از
سرطان پروستات و  ۱۱هزار و ۴۴۲
نفر از سرطان پستان درگذشتهاند.
اگرچــه مــرگ ناشــی از ســرطان
پروســتات طی ده ســال گذشــته
افزایش یافته اما میزان مرگ و میر
یا نسبت مرگ ناشی از این بیماری

نامه مخملباف به پهلوی ...
ايران قســم خورده .و حاضر نيست
قسم اش را به حفظ تاج و تخت پس
بگيرد .و در مقابل انتقادهايى كه به
پدرش مى شــود ،تنها با گفتن اين
جمله كه "اما پدرم ايران را دوســت
داشت" پنجاه سال پيامد وابستگى
پدرش به انگليس و آمريكا را ناديده
مى گيرد .هزاران اعدامى و شهيد و
دهها هزار زندانى سياســى شكنجه
شــده را ناديده مى گيــرد .كودتاى
آمريكايــى  ٢٨مرداد ســال  ٣٢را در
حمايــت از پدرش ،عليــه مصدق و
مليــون ،ناديده مى گيرد .فســاد و
ناكارآمدى سيستم پادشاهى پدرش
را كه منجر به انقالب شــد را ناديده
مى گيرد و تنها با يك جمله كليشــه
اى احساســى كه "اما پــدرم ايران را
دوست داشت" از پاسخ دادن طفره
مى رود.
پدر ايراندوســت شــما طبق اســناد
منتشــر شــده اخير آمريكا ،حتى به
اصــراركندى رييــس جمهور آمريكا
هم حاضر نبود فقط ســلطنت كند
و قــدرت را در اختيار نخســت وزير
موقت آقاى امينى قرار دهد.
شــاه پــدر شــما بــا قــدرت طلبــى
مســتبدانه و اينكــه فكر مــى كرد او
چون از ژن رضا شاه است ،شعورش
از همه مردم ايران باالتر است ،حتى
به يــك روزنامــه و حــزب آزاد اجازه
فعاليت نــداد ،تا آنجا كه براى مردم
ايران راهى جز انقالب باقى نماند.
اما شــما حداقــل دو راه در پيش رو
داريد .يا رسما پايان سلطنت را اعالم
كنيد و به همه شبهه ها پايان دهيد
كــه ژن خود را چــون پدرتان برتر از

در حــد فاصل ســالهای  ۲۰۱۰تا
 ۲۰۱۵شــش درصدکاهش داشته
است.
میزان مرگ و میر ناشی از سرطان
پســتان در زنــان در همین مدت
۱۰درصــد کاهش یافته اســت که
نشان میدهد کاهش میزان مرگ
و میر در میان زنان سریعتر است.
آزمایشهای مربوط به تشــخیص
سرطان پروستات در میان مردان
هنوز تابو به شمار میرود و بیشتر
مردان از انجام چنین آزمایشهایی
احساس شــرم میکنند و مایل به
انجــام ایــن آزمایشهــا و صحبت
درباره آن نیستند.
مدیــران بنیــاد خیریه پروســتات
بریتانیا میگوید این بیماری نیمی
از بودجــهای کــه بــرای تحقیقات
درباره ســرطان پستان اختصاص
داده میشود را دریافت میکند.
آنهــا میگوینــد بــه وجــود آوردن
راههای بهتر برای کشــف بیماری
باید به اولویت تبدیل شود.
در حــال حاضر هیچ آزمایش تکی
و قابــل اعتمادی برای تشــخیص
سرطان پروستات وجود ندارد و از
آزمایشهای پیاس آ ،بافتبرداری
و معاینات بالینی برای کشف ابتال

>> ادامه از صفحه28 :

ايرانيان ديگر نمى دانيد ،تا همه در
كنار هم بايستيم.
يا پشت سلطنت بايستيد و همانطور
كه قرار اســت از مزايايش اســتفاده
كنيــد ،هزينــه هايــش از جملــه
پاســخگويى به ژن برتر و ظلم هاى
نظام سلطنت پهلوى كه شما وارث
آنيد را هم بپردازيد.
مگر غير از اين است كه شما با امتياز
همين پســر شــاه بودن ،در صفوف
مخالفين ظاهر شــده ايد و دست از
ســلطنت بر نمى داريد تــا در رقابت
هاى سياسى قد بلندتر از سياسيون
ديگربنماييد؟
آن رضــا پهلوى دوســت داشــتنى و
خوش سخن كه در بعضى مصاحبه
ها خود را مى نمايد ،هم چون ما يك
شــهروند است و كســى بر او ايرادى
نمــى بيند .امــا آن رضــا پهلوى كه
پسر شاه است ،به محض تظاهرات
مردمى كه رهبرى نشده در بيش از
هفتاد شهر به خيابان ها ريختند ،در
تلويزيون ظاهر مى شود و چون رهبر
يگانه انقالب با مردم حرف مى زند و
مى فرمايد شما ادامه دهيد! (گويى
آنهــا با فرمان او بــه خيابان آمده اند
كــه با فرمــان او بمانند .او ســوار بر
موج هاى خودجوش ايجاد شده مى
شود ،كه نتيجه اش مصادره جنبش
مردم ايران به نفع ســلطنت موروثى
و سرخوردگى همه مخالفين است).
پسر شــاه به مردم حاضر در خيابان
مى گويــد در خيابان بمانيد ،من با
خارجى ها صحبت مى كنم.
اين حرف او ما شــنوندگان را به اين
نتيجهمىرساندكهوىراهىجزراهپدر

بزرگ
و پدرش كه تكيه بر حمايت خارجى
بــود را نمى شناســد و مــى خواهد
آزموده ناموفق وابستگى به خارجى
را دوبــاره بيازمايــد .و از همينجــا
معلوم مى شــود در آينــده ،او از دو
رضا پهلوى موجود و نامعلوم ،به يك
رضا پهلوى معلوم ،كه تنها پسر شاه
اســت و وارث تاج و تخت موروثى و
وابسته به خارجى تبديل خواهد شد
و ميل قدرت و سلطنت ،ديگر جايى
بــراى آن رضا كه به ظاهر مهربان و
آزادى خواه است نخواهدگذاشت.
ما مى دانيم ،و شما بهتر از همه ما
مى دانيدكه...
تلويزيون هاى حامى شما ،با بودجه
هــاى ســرى سالهاســت بــا پخش
برنامــه هاى غير سياســى ســرگرم
كننــده ،مشــغول كار شــده اند ،تا
در روز صفر سياســى شــوند و پســر
شــاه را با تبليغات گسترده بر تخت
سلطنت بنشــانند .آنها مدتهاست
بــا نمايش صحنه هــاى تبليغاتى از
آرشيو تلويزيونى دوران شاه ،بخشى
از نسل جديدى را كه بدبختى هاى
زمان شاه را تجربه نكرده اند ،به اين
نتيجه مى رسانندكه زمان شاه گويى
دوران گل و بلبل بوده و نسل قبلى
همگى ديوانه بوده اندكه عليه منافع
خودشــان انقــاب كرده انــد .حال
آن كه ايــن تصاوير همان تصاويرى
اســت كه وقتى ما زندانيان سياسى
زير شــكنجه بوديم و اكثريت مردم
در فقر مى زيستند ،از تلويزيون هاى
حكومتى شاه پخش مى شد .كار اين
تلويزيونها مثل اين مى ماندكه چهل
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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

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

بــه ســرطان پروســتات اســتفاده
میشود.
مردانــی کــه ســرطان پروســتات
دارند ،میتوانند برای دههها بدون
نیاز به درمان یا بدون نشــانههای
بیماری به زندگی خود ادامه دهند.
دلیلش این است که پیشرفت این
بیماری بسیارکند است.

•

نشانههای بیماری چیست؟
در مراحل اولیه نشانههای کمی از
این بیماری دیده میشود و بیشتر
نشانهها مربوط به ادرار میشوند.

سال بعد ،تصاوير تبليغاتى جمهورى
اســامى را كه هم اكنون از رســانه
هاى حكومتى پخش مى شود ،براى
اثبات خوبــى رژيم آخوندى نمايش
دهند .آيا استفاده از تصاوير تبليغاتى
دوران شاه به عنوان واقعيت هاى آن
دوران ،تحريف تاريخ براى بازگشت
سلطنت شما نيست؟
در دوران شــاه نسل ما و مردمى كه
در ايران فقر زده و اســتبداد زده مى
زيســتند ،به دروغ بودن آن تصاوير
تبليغاتى تلويزيون شاه مى خنديدند.
همانگونه كه مردم ايــران امروزه به
تصاوير تبليغاتى جمهورى اسالمى از
رسانه هايش مى خندند.

سيمرغ ايرانى

نجات جامعه ايــران با رهبرى واحد
ممكن نيست .چرا كه اين جامعه از
مرحله پذيرش اســتبداد ،چه دينى،
چه ســلطنتى ،چه فردى گذشته و
هيچ رهبــر واحدى نمــى تواند اين
جامعه متكثر ايرانى را نمايندگى كند.
توهــم رهبــرى واحد ،هنوز شــكل
نگرفته به شكســت مــى انجامد و يا
بر فــرض محال اگر هــم به پيروزى
رسد ،به ديكتاتورى خواهد انجاميد.
در فرداى ايران تنها بايد به سيمرغ

Pointe-claire, Qc H9R 4S2

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

Tel.: 514.426.7200

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

 نیاز به ادرار بیشتر ،به خصوصدر شب
 نیــاز فــوری بــرای مراجعه بهدستشویی
 دشواری برای شروع ادرار جریان ضعیف ادرار و یا طولکشیدن آغاز ادرار
 احســاس این که مثانه کامالخالی نشده

سال با خطر بیشتر ابتال به بیماری
مواجههستند.
مایکل چپمــن ،از مدیــران بنیاد
تحقیقات سرطان بریتانیا میگوید
شــمار مردانــی کــه بــه ســرطان
پروســتات مبتــا میشــوند و به
خاطــر آن جــان خود را از دســت
میدهند در حال افزایش اســت و
دلیل عمده آن افزایش جمعیت و
افزایش طول عمر مردان است.
•

ايرانــى دل بســت كــه از نمايندگان
اقشــار ،اقوام ،نســل ها وگروه هاى
مختلف جامعه شــكل بگيرد .براى
خيال خام قدرت فردى ،با ســيمرغ
آينــده ايران نمى تــوان جنگيد .اگر
ســيمرغ رهبــرى جامعــه آزاد ايران
شــكل نگيــرد ،برنــده آن نــه شــما
هســتيد ،نه هيچ يــك از مخالفين
فعلــى جمهــورى اســامى .كــه
متاسفانه احتمال اول اين است كه
به جاى سيمرغ ايرانى ،يك الشخور،
يك ســپاهى يــا اطالعاتــى كراواتى
وابسته به روســيه بر سر كار خواهد
آمد .او حتى ممكن است سران اين
رژيــم را هم محاكمه كند تا مردم را
در ابتدا راضى كند.

رضا پهلوى.
ســلطنت اگر بى قدرت اســت ،چه
كارى براى فرداى ايران خواهدكرد؟
شــاهى كه مثــل ولى فقيــه به هيچ
نهادى پاسخگو نيست ،چگونه قرار
اســت خود مانع از اســتبداد بعدى
ديگران شــود؟ ما به قدرتمندانى در
فرداى ايران نيازمنديم كه در مقابل
قوه قضاييه مستقل پاسخگو باشند
و موقت باشــند و در صورت آگاهى
مردم از خطاهايشــان ،با اولين راى
گيرى از قدرت عزل شوند ،نه چون
ولى فقيه و شاه كه با راى مردم عزل
نمى شوند.

مردانــی که قــوم و خویشانشــان
سرطان پروستان داشتهاند ،مردان
سیاهپوســت و مردان بــاالی ۵۰

سيمرغ ايرانى ،نه سلطنت
موروثى!

مردم ايران يك گروه سلطنت طلب
نيستند .گروه هاى فكرى و دينى و
قومى و نســلى و طبقاتى آنها از خود
ســخنگويان و نمايندگانــى دارندكه
نماينده درد و روياهاى ايشان است.
اجازه دهيم در فرداى ايران ،سيمرغ
ايرانى كه از نمايندگان آنان شكل مى
گيرد ،مجلس موسســان را تشكيل
دهد و اداره كنــد ،نه تنها هواداران

رضاى عزيز! از دو گانگى خارج
شو!

براى چند هزار طرفدار سلطنت كه
بيشترشان تنها نوستالژى طبقاتى
دوران گذشته خود را دارند و خيلى
هايشان در پايان عمر خود به سر مى
برند ،مردم را دچــار دوگانگى نكن.
بــا آزادگى اعالم كن ،ســلطنتى كه
جــز تعصب به تئورى غير علمى ژن
برتر مبنايى ندارد ،براى تو بى ارزش
است .با احترام و دوستى،
محسنمخملباف
 ٢٥فوريه ٢٠١٨
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سالمت...

قند خون باال رگها را تنگ میکند

قند خون باال موجب کاهش تولید
اکســید نیتریک و در نتیجه تنگ
شدن رگ های خونی میشود.
وجود طوالنی مدت قند خون باال
ممکن اســت حتی موجب آسیب
دائمی عروق شود.
دســت کــم  65درصــد از افــراد
مبتال به دیابت ،دچار مرگ ناشی
از بیمــاری قلبی یا ســکته مغزی
میشوند.
بدن شما اکسیژن ،مواد معدنی و
ســایر مواد مغذی را از خونی که از
طریق عروق خونی در بدن جریان
مییابــد ،دریافت مینمایــد .این
عروق ،شامل سرخرگ ها ،مویرگ
های خونی کوچک و سیاهرگ ها
است.
هنگامی که غذا میخوریم ،این غذا
به اشکال سادهتر شکسته میشود.
آنگاه مواد معدنی ،اکسیژن ،گلوکز
و ســایر مواد توسط خون به سایر
نواحی بدن حمل میشوند.
گلوکز یکی از مهم ترین مواد است
بــه این دلیــل که منبع انــرژی به
حســاب میآید .بــه منظور جذب
گلوکز ،انسولین توسط بدن تولید
میشود.
چنانچــه تحت هر شــرایطی بدن
قادر به تولید مقدار انسولین مورد
نیاز نباشد ،محتوای گلوکز در بدن
افزایــش یافته که ایــن امر ممکن
است همچنین موجب بروز دیابت
شــود .مقدار افزایش یافته قند در
خون شــروع به آسیب رساندن به
نواحی مختلف بدن از جمله عروق
خونی میکند.

چگونه قند خون باال به عروق

خونی آسیب وارد میسازد؟
هنگامی که خــون از طریق عروق
خونی جریــان مییابد ،این رگ ها
منبســط یا شل میشــوند .عروق
خونــی این ویژگی را به علت وجود
اکســید نیتریک بدســت آورده که
جریان مناسب و روان خون در بدن
را تسهیل میسازد .اما هنگامی که
مقــدار قند خون افزایــش یابد ،بر
عروق خونی تأثیرگذاشته و موجب
بروز عوارض متعددی میشود.
تیمی تحقیقاتی به سرپرستی دکتر
ریتــا ســی توســتس (Dr. Rita
 )C. Tostesاز دانشــکده پزشکی
گرجستان شواهدی را در حمایت
از ایــن واقعیــت بدســت آورد کــه
گلوکــز باال به عروق خونی آســیب
میرساند.
در ایــن تحقیــق ،آنهــا توضیــح
میدهند که بیشــتر قنــد یا گلوکز
موجــود در خــون جهــت تولیــد
 ATPکــه منبــع انــرژی اســت
فرستاده میشــود .مقدار  %5باقی
مانده ،ترکیبات دیگری که شامل
ُا ( )Oمتصــل شــده بــه مولکول

هــای ان ـ اســتیل گلوکوســامین
( )O-GlcNAcمیشــود را
شــکل میدهنــد .ایــن مولکولها
مونوساکاریدهایی بوده که ازگلوکز
بدست میآیند.
O-GlcNAc
مولکولهــای
پروتئینها را تغییر داده و فرایندی
را شــکل میدهنــد کــه بــا فرایند
فسفوریالسیون در تضاد میباشد.
فراینــد فسفوریالســیون به تولید
اکســید نیتریــک کمــک کــرده و
همانطور که همه ما میدانیم ،به
شل شــدن و انبساط عروق خونی

خیزش دختران انقلــــاب ...
تبعیض .در واقع از زمانی که حجاب
از آموزهی دینی به قلمرو سیاســی
وارد شــده اســت ،به مجموعهای
از تکنیکها برای پیشــبرد اهداف
خود بوده اســت؛ حجاب :پرده ای
کــه حائل بین دو چیز اســت و در
پرده کردن ،بازداشــتن از درآمدن
و…
حجاب
درواقع اجباری شدن قانونی
ْ
ســرآغاز تبعیــض سیســتماتیک
است… زیرا که بهمنزلهی پرده ای
بیــن زن و مرد کارکــرد می یابد و

کمکمینماید.
هنگامــی
بنابرایــن
کــه گلوکــز در خــون
افزایش مییابــد ،مقدار
بیشــتری از مولکولهای
 O-GlcNAcشــکل
گرفته که همچنین مانع
از فرایند فسفوریالسیون
میشود.
این امر منجر به کاهش
مولکــول های اکســید
نیتریک شــده بطوریکه در نهایت
موجب تنگ شــدن عــروق خونی
میگــردد .به دلیل قند خون باال،
عــروق به صــورت منقبــض باقی
خواهند ماند که در نهایت موجب
میشود عروق به طور دائم سخت
و عبور از آنها مشکل شود.
یکی دیگر از دالیل احتمالی پشت
آســیب رســیدن به عــروق خونی
محتــوای چربی بیشــتر در خون
اســت که ناشــی از ســطوح باالی
قنــد خــون میباشــد .چربــی در
عروق خونی تجمع یافته و جریان
خون را محدود میســازد .جریان
ضعیــف خــون ممکــن اســت به
عوارض خطرناک بســیاری مانند
حمله قلبی ،سکته مغزی و غیره
بیانجامــد .در موارد شــدید ،این
عــوارض حتــی میتواننــد مرگبار
باشند.
ســطح طبیعی قند خون یک فرد
ســالم در محــدودهی بیــن  70تا
 125میلیگــرم در دســیلیتر قرار
دارد.
قند خون باال برای بدن بسیار مضر
بوده از این رو بســیار اهمیت دارد
که سطوح قند خون تحت کنترل
قرار داشته باشند.
ســطوح قند خون خود را به طور
مرتب کنترل نمایید.
به جهت تحت کنترل قرار دادن آن
توصیههای پزشــک خود را دنبال
کــرده ،بالفاصلــه ســیگار را ترک
نموده ،روزانه بــه ورزش بپردازید
و از یک رژیم غذایی ســالم پیروی
نمایید.
•

>> ادامه از صفحه31 :

از ایــن رو ایدئولــوژی در ســطوح
متفاوت (تحصیل ،رفاه ،اشتغال،
…) دو جنس متفاوت (زن و مرد)
را مدام برمی سازد و زنان بهعنوان
جنــس دوم ،هویــت می یابنــد.
همیــن اجبــارِ در پــرده ماندن به
معنی تفاوت و تبعیض است و ِ
نبود
حــق برابــر و آزادی .در
برابــری و
ِ
پرده ماندنــی با توجیه الهیات و با
قوانین نوشته و نانوشته .در
اعمال
ِ
ِ
تمام حوزه ها
در
که
افکندنی
پرده
ِ
نمــود پیــدا می کند از پوشــش تا

ارزان سازی نیروی کار زنان و…
از طرفــی همیــن پرده-حجــاب
در ســطح ســاختارِ سیاسی حاکم
با ســاختارِ سیاســی دیگر اســت.
شــرق در برابــر غــرب ،خــودی و
ناخــودی .ســاختاری کــه دین و
مدرنیته با هم ســازگار می شــوند
بــرای مدرنیزاســیون و پیشــبرد
سیاســتهای نئولیبرالــی با تکیه
ِ
فرهنــگ دینــی؛ و در نتیجهی
بر
ساختار اقتصادی و اندیشه الهیاتی
تبعیــض ایدئولوژیک اســت که
و
ِ

Courtier Immobilier Agréé
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Cell : (514) 571-6592

Email : masoudrealty@gmail.com
38 Place du Commerce #280,
île des Soeurs, Qc H3E 1T8

الیت
صرافی

فارکس

(خضر)

انتقـال ارز

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

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

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

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

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید

اعتراض پا می گیرد؛ خیزشی برای
ِ
خواســت عدالت و
حق خواهــی و
آزادی.

آزادی و عدالت دو روی سکه:
نان و کار و آزادی
ِ
درک خیزش ،مســتلزم شــناخت

درست از وضعیت ساختاری جامعه
است؛ ساختارِ اقتصادی نئولیبرالی
ِ
طرف دیگر ایدئولوژی الهیاتی؛
و از
اراده قــدرت حاکــم .در واقــع
شــوریدن بــر ارادهی قدرت حاکم
ِ
خواست حق خویش ،پروژه آدم
و
سازی (سوژه-منقاد) ایدئولوژی
را متوقــف می کنــد و خــود را در
خیابان خارج از سیستم انقیاد قرار
می دهد و این بار اوســت که اعاده
حقخواهی و بر حق بودن می کند.
در همین لحظه است که سوژگی
متفاوتی رخ می دهد ،ســوژگی که
با آگاهی به خیابــان میاید و برون
از فرم ســلطه و انقیاد حاکم بر آن
اعتراض می کند .در واقع ســوژگی
ِ
خواســت حق برابــر و فریاد
بــرای
زدن نان ،کار ،آزادی.
ِ
خواست حق برابر
و در نقطهای که
و آزادی و عدالــت بــه میان میاید
و اعتــراض بــه تبعیــض وضعیت
ســاختاری موجود با سوژگی رقم
می خورد و کلیت سیســتم حاکم
به سوال کشیده می شود ،ارتباط
میان دختــران خیابــان انقالب و
قیام فرودستان آشکار می شود.
بــه عنوان مثــال ۴۰ ،زنــی که در
ایذه بازداشت شدهاند ،با دختران
خیابــان انقــاب در پیوند اســت،
پیونــدی کــه در سیاســت های
اقتصــادی و ایدئولــوژی موجــود
برقرار است ،از انقیاد فرودستان تا

سیاست های توسعهای که کشور
را با بحران محیطزیســت روبه رو
کرده اســت .از تفکیک جنســیتی
ِ
نبــود حــق تحصیل به
گرفتــه تا
دلیل فقر ساختاری در سیستان و
بلوچستان و…
از اینرو انتقاداتی نظیر حق انتخاب
حجاب جدا از مسئله نان و اقتصاد
ً
کامال بی معناست؛ چون
اســت،
اینگونه تحلیل هــا به دام افتادن
گفتمان مسلط قدرتی است که
در
ِ
پیش فرض جدایی عدالت و آزادی
را پیش می کشد ،پیشاپیش زنان
را جنــس دوم تلقــی میکنــد و با
دوگانه انگاری حکم می دهد .این
همان گفتمانی است که رابطه ی
بین روسری و توسری را نمی بیند؛
نمی بیندکه زن ها با نماد روسری،
از عدالتی که بهظاهر حق همگان
هست ،سالیان اســت که محروم
ماندهاند.
دختــران انقــاب تیغ خــود را بر
پاشــنه آشــیل کلیــت ســاختاری
حاکــم (بنیاد دوگانه دیــن و بازار)
می کشــند؛ همان نقطه دوگانگی
جنسیتی و از طرفی توانمندسازی
زنــان ،هم حفــظ خانــواده و هم
تأمیــن نیــروی کار ارزان با زنان،
هم حــق تحصیل و هــم بیکاری
و بیــگاری ،هــم روســری و هــم
توسری.
اما سوژگی زنان متولد شد ،زیرا که
این همان «یا روسری یا توسری»
و ماهیــت ایــن «یــا» ی دروغین
فاش شد.

رخداد دختران انقالب/خلق
سوژگی
اعتراض دختــران خیابان
رخــداد
ِ

انقــاب هــم به دلیل فرمــی که و
تنها به خیابان رفتن و هم دســت
گذاشــتن بــر پاشــنه آشــیل این
سیستمتبعیض،نتوانستمصادره
یا نادیده گرفته شود .چون تصویر
آنها توانست پردهای که مانع دیدن
می شــد را بــدرد و ابهــام اجباری
بودن حجاب را در قانون را آشــکار
کنــد .در مقابل این قانون مبهم و
تبعیض گرا طغیان کند و همچنین
توانست خود را تکثیرکند؛ زیرا که
گفتمــان فعلی قدرت ،نتوانســت
ایــن بــه صحنــه آمــدن را دفرمه
کند؛ و پردهی ساختگی میان زن
و مــرد به زمین فــرو افتاد و مرد و
ســان دیگری فروشکست و
زن به
ِ
ِ
جنسیت
سوژههای انقالبی فارغ از
برساخته ایدئولوژی (چه مرد و چه
ِ
زن) یکی پس از دیگری به صحنه
آمدند و گوشهای کر را واداشتند
که بشنوندکه ما تنها نیستیم و ما
زنان زحمتکش علیه ارتجاع و ستم
متحد می شویم …
و در نهایــت به خیابــان آمدن چه
در اعتــراض بــه بیــکاری باشــد و
چــه بیگاری ،چــه روســری و چه
توسری ،چیزی نیست جز اعتراض
بــه وضعیت ســاختاری سیاســی
حاکــم؛ و بیگمــان این ســوژگی
متولد شــده اســت ،تولدی دیگر
و فــارغ از جنســیت و ایدئولــوژی
ِ
فریاد اسم من
حاکم .سوژگی که با
اسم همهی شماستِ ،
امکان
نوید
ِ
نوین است.
[]۱نگاه کنیــد به حکایت دختران
قوچان ،افسانه نجمآبادی.
(منبع:بیدارزنی)
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5
FREE FRENCH CLASSES FOR IMMIGRANTS

لم��ان

)Beginner level 3 (part time
6
Where: District Parc-Extension
7
When: From April 3rd to June 17th 2018
For women only: Monday and Wednesday from 9am to 12pm8
Mixed group: Monday and Wednesday from 6pm to 9pm
9
)Call NOW for registration or information: (places are limited

حواس
التين

زندگي

10

ردن –

(514) 274-8117

مبلمـان استخدام استخدام

غ
تبريزي
اثر عاشقانه عصار
جویـای کار
zianoroozi

نگهداری از سالمندان
و یا آشپزی
در خانه شما (مهری)

CARWASH

CASHIER
Marche Bonaventure

به یک نفر صندوقدار
دوزبانه  -با تجربه
در مرکز شهر مونتریال
نیازمندیم.
لطفا پیام بگذارید (جواد)
نو – پيل الكتريكي
Tel.: 514-912-4448

به چند نفر کارگر
(پاره وقت یا تمام وقت)
برا ی کار در کارواش
فورانیازمندیم.
تلفن اطالعات( :احمد)

فروش فرش

ساختمان

كردنتعدادى فرش ایرانى
نائین كاشان وتبریز
در انداره و طرح هاى
مختلف بفروش مى رسد.
تلفناطالعات:

فيلمي از رضا سبحاني ()1391
 -15كاتب
ساختمانى
–از قبیل

آمــــوزش
خصوصی ریاضی

آمادگی برای آزمونهای
مبتدی تا پیشرفته
 Tel.:و آرامش – از ورزشها
آسايش
 -2تناسب –
514-812-5662
مدارس ،دانشگاههاGRE، ،
علی صبری با بیش از  ۲۰سال
متنفر
چهارم
 -3هديه و تحفه فرستادن – بعد
–و…
GMAT،
CEGEP
سابقهدر نوازندگی پیانو
کارشناس مهندسی
صبری
متدهای قدرتمند و
بهره
گیری ازبنان
پيوسته –
شخصي
ضماير
علی از
 -4كشتي جنگي – بزرگان –
برق و کارشناس ارشد ریاضی از
تخصصی برای کودکان ،نوجوانان
خورشيد
کوئین –
سپاسي
 -5سخت و محكم – سرمربي
فجرتهران و
دانشگاههای
بزرگساالن؛ آموزش به زبانهای
کانادا؛الهه و
ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
–زبــانهای
آموزش به
هرمزگانفارسی
شهري در استان انگلیسی و
 -6فوت و فن – شخص غير معلوم
ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و
فارسی و انگلیسی
Tel.:438-990-6529
خوزستان –شهري در استان كرمان
شهري در استان
ﻣﺸﺎﻏﻞ–
طال
ساحل
دفترداری
شرکت و
 -7ثبت
--------------8حسابها با نازل
قیمتكامل – مشت
ترین ماه
پيداكردن –
مالرایگان
جلسه اول
ﺳﺎﻝ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ 
----------------------فرانسوي – مربوط به تعداد است
خطيب انقالبي معروف
 -9به>>علت
ﺣﺴﯿﻦ–ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ

پرستــار
Ptojan18

514-284-6607
 –Tel.:بي آن نتوان زيست
استانبول
اعيان – هتلي در
free

ياه اليافي – ماه روزه

شبيني نشده – نوراني
ي
عادی
 حل جدولهای
حل جدول عادی شماره 5534
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ي

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

pd2nov0117
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آرایشـــــگاه

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

آژانس مسافرتی

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

آموزش رانندگی

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

آموزش موسیقی

صابرجلیل زاده549-4697 ............................
سیامکنصر653-5107...................................
قره چه د اغی (پیانو)484-8748 ................

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

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

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

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

15 14
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 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؟...

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

•
•
•
•
•

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

پیوند در ویرایش نوشته ها آزاد است.
514-242-6034
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاه های
Tel.:438-990-6529مغولي – دريا
استان خراسان رضوي – رسم
 -10شهري در
پیوندنیست.
 -11دستنوشته – صنعت شعري – همگي ،سراسر
پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی و
 -12ظرف بزرگ پذيرايي
نوشتارهای توهین آمیز معذور است.
حل جدول ويژه شماره 5534
– شهر برج طغرل -سريع نقل نوشته ها-با ذکر ماخذ -آزاد است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

freeazmar

و

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

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

خدماتمالیاتی

کلبــه
عموجان

PAIVAND

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

514-996-9692

امید رایگان از فوریه15

آمــوزش
بيدرنگ نگهداری از عزیزان شما،
در خاورميانه – پايه –
سي و ششمتوسط خانم با تجربه،
IELTS
مکالمه وسوره
د طوالني اروپا –
در خانه -ما و شما -
ادیت مقاالت دانشجویی
گاز
به
مايع
تبديل
فرآيند
ه فريب –
یا بیمارستان ،همراه با
توسط استاد قدیمی موسسه
سابقه کار
کیش و
سالاعداد
رفرنس –5،از
سفیرس��رپوش اس��ت
داراي
ي چراغ برق كه
دیپلمهدستیارپرستار
با مدرک کارشناس ارشد
(زویــا)
TESOL
ن – در بر روي آن حركت ميكند
Tel.: 514-929-3937
514-503-7391

شانس اول را به آنها
بدهید!

MONTRÉAL QC

آمــــوزش
نوازندگی پیانو
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6107 Sherbooke
 W.عقاب سياه
–
Tel.:
514-484-8072
________________
 -13س��وره تع��اون

–
لوئ��ي پانزدهم
معش��وقه
برای ما بنویسید اما...
خدمات
– تمدن��ي
در پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
باس��تاني •
ساختمـانی
نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود.
امريكاي مركزي
احمــد
دار نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد
•
 -14نوعي كفش پاشنه
کلیهخدماتساختمانی
فارسیتایپ،سپسایمیلکنید.
دهنده – نرده
گسترشبه سازی
– بازسازی،
-----------------------چوبيکیفیتعالی
كردن – عملي ®لوگوی پیوند®
آماده
مناسب
 -15نرخ
كش��اورزي كه
در
514-298-1393
Tel.:بيشتر کار استاد علی اصغر معصومی
Tel.:
514-265-0973
انج��ام
حش��رات
توس��ط
(هنرمند و نقاش معاصر)
ميگيرد
----------------------------------aznov-jan’17tpshP

نیـازمنـدی هـای پیوند
ا

ف

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

ارز

شریف 223-6408 .........................................
نـِت 845-5959 .............................................
آپادانا 933-1719 .............................................
گروه پاسیفیک289-9011 ............................
 5استار585-2345........................................... .
خضر989-2229 ................................................
یونیون موندیال937-5192.......................... .
844-4492 ................................Expert-FX

امالک و مسکن

فیروزهمتیان 827-6364 ...........................
کاظم تهرانی971-7407................................ .
آناهیتابروجردی 978-9962 .........................
آرزوگتمیری561-3-561................................
نادرخاکسار969-2492....................................
مینواسالمی 967-5743............................... .
مریم خالقــی983-5415 ............................
حمیدکاغذچی928-5415 ......................... .
مسعودنصر 571-6592.................................. .

اجنمن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین932-2953 ........ .
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 ..............................

ك

ن

ي

ا

د

م

ا

ه

ن

ي

خشکشویی

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

بیمه اتومبیل

داروخــانه

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

دندانپزشک

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 .........................
شهریاربخشی624-5609 ............................ .

چاپ و تابلوسازی

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

حسابداریومالیاتی

info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند

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

فـرش

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

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

رستــوران

کــــارواش

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

کلینیککایروپرکتیک

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

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

کتـابفروشی

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

کلیسا

انجیلیفارسیزبان999-5168......................
249-4684 ............................ .UNI-TECK
پیوند996-9692.................................................
گرانیت آیل 952-7400 ................................ .

وبسایت

گرانیت

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

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

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

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

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

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

عینک سازی

www.paivand.ca
 آبونه مان گسترده
 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط
جهانبیایید!
موسیقی (جشن ها)

ماهیسنلوران369-3474.............................
کوه نور450-676-9550 ............................... .
بینو728-4744...................................................
آریا(اوتاوا))613( 594-3636...........................

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

گان پیوند )

649-9366 ................................... EvolWeb

گرافیک و طراحی

شیرینی پزی و قنادی

(رای با ما متاس بگیرید.
گا
ن برای آگهی دهند

کامپیــوتر

گاراژ (درب)

سوپر و فروشگاه

شماره شما در
این لیست نیست؟

فـال

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

روانشناسی  /روانکاوی

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...
ریوسود :کوه نور ،آدونیس ،دابل پیتزا ،مارشه
افغان ،مارشه آریا ،کلینیک میرا ،مراکزفرهنگی
و...
وست آیلند  :آدونیس ،شاتوکباب ،و...
سن لوران :آدونیس ،سمی فروت
الوال :کوه نور ،آدونیس ،سمی فروت و...

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

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

حمل و نقل

با ما تماس بگیرید.

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

کوتاه زیباتر است

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

نیازمنــدیها

پیوندمان را حفظ کنیم!

Mailing Address:
2178 ste- Catherine W.

سرامیك و رنگ وپاركت و
غیره وتبدیل زیرزمین به
عمودي:ونى
مسك
دردآور
–
اسپرت
خودروهاي
سازنده
ايتاليايي
شركتي
کالسیک ،پاپ و ایرانی در سطوح
تماس (امید):
 -1تلفن

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

MMUNITY



Tel.: (514) 486-7575
كارهاىمقروض – محفوظ و مصون
هماهنگ –
-14انجام كلیه

34
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Published Since 1993
BIWEEKLY NEWSPAPER
FOR PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Toronto, Ottawa,
)Victoria, Calgary & Vancouver

azfeb15

abedi free

ن به هدف – شتر بيكوهان

کامیونیتی

(آقایچنگیزی)
 -11جديد و نو – نوعي باد – بخار و حرارتCentre Automobile Clifton
 -12حديد – توان – عدد دو رقمي – بنوسياه 5905 Upper Lachine Rd,
وضعMontreal,
QC H4A
ناخوشايند
2C2تحمل
 -13واجب – يكي از بخشهاي خودمختار اسپانيا –

Tel.: 514-651-2661
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استخـــدام

11

12
گذشته دو عدد مبل ارغوانی انتیک
13یک عدد مبل
چمنی رنگ شیک
– گود
14
همراه یک میز شیشه
ای  ۴۰در  ۴۰اینچ
15
– از
خوش طرح اسپانیایی
و مبل سفید کنارش بقیمت
مناسب :برای دکور یک
ر – كهنه ،كهن
سالن ایرانی بعلت مسافرت
– بله روسي بفروشمیرسد.
تماس (علی):
تلفنقطار
گرما ،بخار –
۹۹۹ ۳۶۷۵
 ۵۱۴وادار
واضح –
ا سند گذارند –

–
ي
ه

استخـــدام

4
کالس های زبان فرانسه رایگان ویژه مهاجران

ري در

–
–

افقي:
 -1لقب خواجه حافظ شيرازي –
www.paivand.ca
هايتسهيالتي
فعاليت
 -2سوم ش��خص جمع  -جاي
روشنايي – هواپيما
 -3خدش��هدار – كرانهه��ا –
نیازمندیم.
واحديکاال
به دو نفر برای کار در انبار
براي ليتر
-وقت
 --تمام -4ام��ر ب��ه آم��دن – داي��ره –
لطفا با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:
 140خونبها
پروايي –
بي
rue Stinson
ساموئل بكت – گوشواره
 -5اثر
Montreal
H4N2E7
Naderمستولي
هندوستان –
Bozorgmand
زردرن��گ كبد – آبزي
 -6مايع
Tel.: 514-249-4684
متنوع – بزرگ
 -7اش��عهاي در فضا – روشندل
– محصول
ياق��وت – گ��ردش
Upperنوع��ي
-8 Lachine
Clifton:
كودكان – تباهيها
اتوکلیفتوناليم��وت – نوع��ي
گاراژ  -9ق��وت
باجتربه
به یک نف+ر گلگیرساز
پزشكي – گرداب
تصويربرداري
است
نیازمند
لناك
فورا هو
لطفا برای آگاهی از جزئیات بیشتر
بگیریددر ژاپن – تازه و
پ��ول رايج
-10
با شماره تلفن زیر تماس

گلفروشی

لوله کشی
مهاجرت
محضر

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

تپش دیجیتال223-3336 ........................ .
گــودرزی (922-9023 ........... )d-expert
649-9366 ................................... EvolWeb

وام مسکن

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

وکیل دعاوی

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

ویدیو

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

www.paivand.ca
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استخـــدام

classifieds
سی
عکا
رز

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
،عکسپاسپورتی
since 1990
سیتیزنیکانادایی

Sam The Handyman

به چند نفر برای کار در
.امورنصب فورا نیازمندیم
در ابتدا بصورت پاره وقت
 دالر12  ساعتی:دستمزد

 اندازه سرPR و کارت
وجزئیاتدیگربایستی
رعایتشود

50 X 70

______________
عکسبرایسوءپیشینه
)(واشنگتنیاایران

879 999

999

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

699

Meubles
Meubles
prilloprillo

Mega
Mega

vente
vente

6565

999$ jusqu’à
999$
Sectionnel

2dec01P

خدمت
$ مالکی در$تیم دکتـر
2299
:دانشگاهی2299
متخصصینباتحصیالت

la qualitéla
auqualité
plus bas
au prix
plus bas prix

Sectionnel

رمسی$ مترجم$
رمسی
مترجم
$DÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
$DÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
$
$

1699 1699سروران
1099نغمه
1099 یکتا
1899
1899
ارزشریف
خاطره حتویلداری
7 mcx

7 mcx

7 mcx

7 mcx

Sectionnel

Sectionnel

699

Canapé

$

Canapé

699

یک اوکازیون عالی

 متر مغازه نوساز با همه امكانات و پاركینگ اختصاصى٤٤ فروش
 شریعتى بین طالقانى و سمیه:آدرس
) (خانم مدنی:لطفا برای اطالعات بیشتر با تلفن زیر تماس بگیرید

)

تدریس فارسی
Tel.: 514-675-4405

اجنام امور ساختمانی

com

،دعوتنــــامهرسمی
ترجمـــهمدارک
514-624-5609

 



 


توسط شادی
(514) 678-6451
aznov152104nikpour

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

Tel.: 514-933-0-933







 



zarbarg
paivand












































































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

514-441-4295

>6007343

azjan15U

دارالترجمه رسمی فرهنگ

رضانوشادجمال

>6007343












 




































مترجم رمسی
شهــریاربخشی

514 585 - 2345

فال قهـوه
و ورق

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

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

مترجم رمسی

قابلتوجهخامنها

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

15757, Gouin514
Ouest
15757,
Gouin
6025, Ouest
Jean-Talon
Est6025,
Jean-Talon
1877,450
boul.
Est 688-1891
Curé-Labelle
boul. Curé-Labelle
3400,
boul.
3400,
E. boul.
Crémazie
boul.
E.
501, boul.
514 620-1890
620-1890
514 259-1890
514 450
259-1890
688-1891
4501877,
466-1892
450
466-1892
514 Crémazie
722-1890
514501,
722-1890
450Harwood
455-9299
450Harwood
455-9299
514 620.1890fullpurchases
514must
620.1890
514
259.1890
514
259.1890
450
688.1891
450
688.1891
514to722.1890
514within
722.1890
450
455.9299
450of 455.9299
* All purchases must be paid in* All
atnsarvaran@hotmail.
time of purchase:
be paid
Interact,
in fullcash
at time
or of
credit
purchase:
cards accepted.
Interact, cash
No special
or creditorders,
cards sale
accepted.
applicable
No special
to inventory
orders,
stocks
sale applicable
only. Purchased
inventory
items must
stocksbeonly.
delivered
Purchased
items
30 days
mustof be
purchase.
deliveredCan
within
not 30
be days
combined
purchase. Can not be combined
*Avec tout achat d’un *Avec
ensemble
tout set
achat
de d’un
chambre
ensemble
de 7 pièces
set de chambre de 7 pièces

azjune’15U

514 585 - 2345

abaee:azsepfree

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

صرافی
 ستاره5

(416) 948-4317

صرافی
 ستاره5

تدریس زبان فارسی
در وست آیلند
پروینعبائی

$

،عضورسمیانجمنمترجمانکبک
•عضوجامعهمترجمان
ترجمه
تأیید
ترجمهو
º

»


¼


















½











¦








کبک و
¦


½



ایران
رسمی
،رسمی اسناد و مدارک





¶




¢






¢

£















¢






©



¸




½



تنظیمدعوتنامه،ترجمهشفاهی
•ترجمهرسمیکلیه
،وتکمیلکلیهفرمهایرسمی
مدارک و خدمات مربوط به
تأییدامضاء
Tél.:
(514)









¦









 223-6408
¦



½



ترجمه
مرکزشهرمونترال:محل
Tél.:
(514)
561-6408





¢






©



¸




½




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

514-889-8765

1425, boul St-Laurent
Montréal, QC H2X 2S8
www.netmoneyexchange.com

فـــروش مغازه در تهران

879

017ازسپU

514-845-5959 (office)
(438)923-8582

Tel.: 514-481-0671

999

879

Dépêchez-vous!
Dépêchez-vous!

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

____________________
5655 Sherbrooke W.

7 mcx

999

بدون کارمزد

جواد ایراخنواه

مربی کاریابی

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

صرافینِت

عینک
فرهت

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

1399$ 1399

Sectionnel

699

Tel.: 438-995-2066

%%

jusqu’à

info@paivand.ca

) (نبش دکاری

مربیخصوصی ورزشی
Canapé

Sectionnel

اطالعات آگهی
خود را به نشانی
:زیر ایمیل کنید

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

35

نیازمندیهای

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

We are hiring interested individuals as handyman assistant. Part time to start and potential
تبدیل متام سیستم های ویدئویی
for full time. Experience is an asset, but not
necessary. (training will be provided)
*Ensemble matelas
*Ensemble
et matelas
et عکس
تضمینی و
های ما
compensation: $12.00/hr., Position available sommier orthopédique
sommier
orthopédique
متناسب با درخواست های
immediately. Send CV by email to:
Dream Star Dream Star
باشد
مربوطه می
info@sam-thehandyman.com
60” grand lit 99$
60” grand
lit 99$ ادارات
$
$
$
$
Or send your information through our
Sectionnel
Sectionnel
Sectionnel
Sectionnel
Career-Page at:
www.sam-thehandyman.com/career.htm

879

1396  اسفند10  1360  شماره 25 سال

























 راهنمایمشاغل
www.paivand.ca
ایرانیان مونتریال
 آبونه مان گسترده
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آموزش فشرده حسابداری
تدریس خصوصی و نیمه
آموزش کلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته



کانادا
خصوصی حسابداری






































 سال8  تا2 آموزش موسیقی برای کودکان از
مطابق با مطالب و سرفصلهای
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استـادحسابداری
Lester B. Pearson کالج
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فخـاریان
514-996-1620
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گزارش
 در،ذوق دارید
5780 Sherbrooke
W.,
Tel.:
369-3474(FISH)
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210 St-Jacques (Lachine)



¡
:ساعــاتکار
.با ما همکاری کنید
Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 638-7078
 سنت ژاک غربی >>مترو210
به مست غرب،90  اتوبوس:واندوم

aznov’15U

Re-Mi

Tel.: 514-991-6819
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حسابـداری

 مــی- آموزشگاه هنری ر
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 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
---www.paivand.ca
!با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید

نیماازاگوسترایگان



















 
















. پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد:توجه

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

خطبه

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

وش!
خ

آموزشعکاسیبهزبان .. .

110

عکاسی از موزه عروسک های
«باربــــی»
موزه های فراوانی در شهر مونترآل
مشــغول فعالیــت و نمایــش آثار
هنــری بــوده و هــرکــدام از آنهــا
میتوانند برای ما یــا کودکانمان،
آموزنــده و یا فقط ســرگرم کننده
باشند.
برخی از موزه های شــهر مونترآل
مختص عروسکها و مجسمه های
مومی مشاهیر عالم است .قبال یک
مجموعه عکس از موزه مشــاهیر
 Grévinتهیه نموده بودم.
اخیرا گذارم به موزه عروســکهای
«باربــی» در مرکز شــهر مونترآل
افتــاد کــه مختــص ایــن «برند»
عروســک میباشــد .بازدید از این
موزه میتواند برای کودکان و حتی
بزرگساالن جالب باشد .قبل از هر
چیز یادآور شــوم که بازدید از این
موزه ،بیشتر حالت تفریحی دارد.
ایــن بازدید باعث شــد که دســت
به نوشــتن این مقالــه بزنم .دلیل
اختصاص یک مقالــه به این موزه
و رابطــه آن با مقاالت عکاســی در

تلفناستودیوفوتوبوک:
(514) 984-8944
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM

استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1

تلگرامSTUDIO PHOTOBOOK :

گروه ما در فیسبوک« :همه چیز در مورد مونترآل»
تلویزیون آنالین مونترآل پالس MTL PLUS TV
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :

اسپشیال این شماره:

جلسهرفعاشکالوتمرینتنظیمات
دستیدوربینشمادر«استودیو
فوتوبوک» ،طی دو جلسه به مبلغ 70دالر
(برایهرجلسه)،پرتره،عکاسیدرشب
وعکسهایخانوادگی

ایــن اســت کــه ســوژه
های بسیار زیادی برای
عکاســی و فیلمبرداری
موجود بــوده و میتوان
چند ساعت در این موزه
کوچک وقت گذراند .از
آنجایی کــه تنوع لباس،
رنــگ پوشــاک ،ســبک
هــای مختلــف مــد و
تزئینات این عروســکها
زیاد میباشــد ،میتوان از
هرکدام از این پرسوناژها

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

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

تصویر تهیه کرد .به بیان دیگر،
هر کدام از این عروســکها را با
لباس ،مدل مو و آرایش خاصی
به نمایش گذاشته اند و هر یک
نشانگر یک مد و کاراکترهای
زمــان خــود و حتی یــک قوم
خاص هستند .بنابراین ،ارزش
یــک ســئانس عکــس و وقت
گذاشتن برای بازدید را دارد.
ضمنا یادآور میشــوم که همه
عروسکها در داخل ویترینهای
شیشــه ای قرار داشــته و برای
تصویربرداری از آنها بهتر اســت از
یک فیلتر پالریزه استفاده کنیم تا
مقدار انعکاسات مزاحم به حداقل
برسد.
وضعیت نور پردازی داخل موزه نیز
مناسب بوده و نیازی به استفاده از
فــاش نداریم .با توجــه به وجود
یک الیه شیشه ای بین دوربین و
سوژه ها ،در این موزه نمیتوانیم از
فالش به صورت مستقیم و یا حتی
غیر مســتقیم و انعکاس به سقف
استفاده کنیم چون سقف به رنگ
ســیاه بوده و درنتیجــه ،نور هیچ
بازگشــتی به پایین ندارد .برخی از
قسمتهای موزه به صورت متحرک
بوده و عروسکها در حال راه رفتن
میباشــند که میتوان از آن صحنه
هم ویدئوی کوتاهی تهیه کرد.
عــاوه بر مدلهای معــروف لباس
و نمایــش دیزاینهــای دورانهــای
مختلــف ،بخــش دیگــری از این
موزه به نمایش لباسهای سنتی
کشــورهای مختلــف اختصاص
دارد.
به عبارت دیگر ،مثل این اســت
که «باربی خانم» به این کشورها
مسافرت کرده و لباسهای محلی
آنها را به تن کرده است!
این بخش از موزه از لحاظ زیبایی
شناختی و معرفی سنتهای ملل
مختلف بســیار جالب و تا حدی
آموزنده میباشــد .از لباســهای
کشورهای آمریکای التین و آسیا
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و آفریقــا گرفته تا سرخپوســتان و
اسکیموهای شــمال کانادا .حتی
در مــواردی میتــوان لباســهای
اقوام و تمدنهایی را مشاهده کرد
که قرنهاســت کــه از بیــن رفته و
دیگــر وجود نــدارد .مثــا لباس
هــای اقــوام «مایــا» و «آزتک» و

یا لباســهای فراعنه مصر .در کنار
اکثر عروســکها نیز نــام آن قوم و
یا نام آن مدل لباس نوشــته شده
است .تصویر برداری از هر کدام از
این پرسوناژها بسیار جالب بوده و
بخــش کوچکــی از هویت هر یک
از این اقــوام و کشــورها را معرفی
میسازد.
ابتکار جالب دیگری که در این موزه
بکار رفته ،نمایش این عروسکها در
کنار برخی دکورها و بک گراندهای
معروف است.
مثال در جایی ،پوستری از میدان

معروف «تایمز اسکوئر» نیویورک
را در پــس زمینــه قــرار داده اند و
در جلوی آن چندین عروســک را
در کنارهــای تاکســهای زرد رنگ
نیویورک گذاشته اند ؛ یا صحنه ای
در کازینوکه عروسکها (نعوذ بالله)
در حال قمار و «حکم» هستند! با
قراردادن دوربین در برخی زوایای
خاص و همسطح کردن دوربین
با صورت عروسکها ،میتوان این
حــس را به بیننــده منتقل کرد
که انگار این عروســکها واقعا در
میدان تایمز هستند.
تکنیــک دیگــری کــه میتوانیم
از آن در تصویربــرداری در ایــن
موزه اســتفاده کنیم ،قــراردادن
لنــز در وضعیــت عمــق میدان
کــم میباشــد .بــه ایــن صورت
کــه دیافراگــم را بــاز کــرده و بر
روی صــورت یکی از عروســکها
«فوکــوس» و تصویــر را طوری
ثبت میکنیم که بقیه عروسکها،
تار و تقریبا «فلو» باشند .با این
کار ،نگاه بیننده بر روی صورت
عروســک اول تمرکــز داشــته و
بیننده میتواند سوژه مورد توجه
عکاس به راحتی شناسایی کند.
این تکنیک به زیباتر شدن عکسها
کمک فراوانی کرده و باعث میشود
عکســهایمان حرفــه ای تــر بنظر
برسند.
بهترین کار در این موزه این است
که هــر کــدام از این عروســکها را
انسان واقعی فرض نموده و از آنها
عکس با قطعهــای مختلف تهیه
کنیــم .از تمام قد و نیم تنه گرفته
تا پرتره های «هد شات» و «کلوز
آپ» از بخشــها مختلــف لباس و
تزیینات آنها .همچنان میتوانیم از
نیمرخ عروســکها هم عکس تهیه

کــرده و الزم نیســت کــه همه ی
عکسها مثل عکس پاسپورتی فقط
از روبرو باشــد! رعایت این مسئله
باعــث میشــود که عکســهایمان
یکنواختنباشند.
در کنار باکسهای نمایش عروسکها
و در وســط ایــن مــوزه ،حوض و
آبنمای بزرگی قرار داشته آب درون
آن در جریان است که همین دکور،
زیبایــی مــوزه را دوچنــدان کرده
اســت .فواره هــا و لوســتر آویزدار
کریســتال آن ،مــا را بــه یاد برخی
دکورهای مشــابه وطنــی انداخته
و تا حدی نوســتالژیک اســت اما
دریــغ از نمایش یک عروســک با
لباســهای محلی و زیبــای ایرانی!
شاید اگرکسی تخصص و هنری در
ایــن زمینه دارد ،یک یا دو «مینی
لبــاس محلــی ایرانــی» و یا حتی
لباس «سارا و دارا» را به این موزه
اهــدا کند تا نامی از ایران هم برای
همیشه در این موزه باقی بماند!
«ما لباســهای ســنتی خــود را به
باربی اکسپو صادر میکنیم!»
راســتی بازدید از این موزه مجانی
بوده و الزم نیست مبلغی به عنوان
ورودی بپردازیم!
اگر مایل هستید برخی از عکسهای
ایــن مــوزه را ببینیــد ،میتوانیــد
«اســاید شــو» حاصــل از ایــن
بازدیــد را در کانالهای «اســتودیو
فوتوبــوک» کــه در همین صفحه
ذکر شده اند ،مشاهده نمایید.
آدرس ایــن موزه برای عالقمندان
در اینجا ذکر میگردد:
Barbie Expo
Les Cours Mont Royal
1455 Peel St suite 206,
Montreal, QC H3A 1T5

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور

در كلیه سطوح
-------------

ابتدایی |||| مقدماتی |||| ردیف
----------------

Tel.: (514) 549-4697
saberjalilzadeh@yahoo.ca

( IBNGهمبستگی بازرگانی ایرانیان) متشکل از
گروهی از مشاغل و شــرکتهای ایرانی است که به
منظور توسعه شبکه تجاری خود و ارائه سرویسهای
حرفه ای و قابل اعتماد بــه جامعه ایرانی مونترال
بــزرگ بوجود آمده اســت .هدف مــا در IBNG
گســترش همکاری اعضاء ،گسترش بازاریابی برای
اعضــاء ،افزایش آگاهی اعضــاء از قوانین و اقتصاد
موجود جامعه و گسترش اثرات مفید گروه بر جامعه
مهاجر ایرانی مونترال می باشد .از شما دعوت می
شود با حضور در جلسات هفتگی  IBNGکه بطور
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مرتب روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت  8الی
 9صبح در رســتوران  Eggsfruttiواقع در 6710
خیابان  Saint Jacquesتشــکیل میشود ،با اعضاء
این گروه آشنا شده و نیازهای خود را تامین نمائید.
قابل توجه جامعه ایرانی مونتریال:

اگر مایل هستید در جلسات این گروه شرکت کنید،
به ســایت  ibng.caمراجعه کــرده ،بخش دریافت
ایمیل را مجاز به فرستادن کنید .این گونه هر هفته
ایمیل گروه را دریافت کرده ،از اخبار و ســخنرانان
مطلع می شوید.
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applications to an online
account to communicate
quickly and securely with
IRCC, get medical instructions as soon as they are
issued, receive and respond
to request letters quickly,
and get application updates
online. However, this can
be done at any time during
the processing of the application.
The checklists and guides
replace the ones that were
made available on the
IRCC website in June 2017
(and which received a minor update in October 2017
to reflect the change to the
age limit for dependent
children).
Although IRCC has
changed the checklists
and the placement of
some forms within the
application process, the
forms themselves have
not changed as part of this
update.
If you have been filling

out an application using
the previous version of the
checklists (identified in the
bottom left hand corner
by version code 10-2017),
IRCC will still accept your
application using that previous version until March
15, 2018. However, IRCC
encourages you to use the
new checklist, guides and
processes right away.
__________
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.immigrationcmc.com
info@immigrationcmc.com

possible.
The recent changes have
;improved the
• Basic guide
• Complete guide
• Document checklists
(one each for spouse, common-law partner, conjugal
partner and dependant
)child
• Order in which certain
documents must be submitted to IRCC
Notably, spousal applicants will now be asked
to submit their Schedule
A – Background/Declaration (IMM 5669) form and
police certificates as part of
their initial paper application package, instead
of later in the application
process, as was previously
required. This will help
IRCC process applications
even more quickly and efficiently and avoid unnecessary delays.
pplicants are still encouraged to link their

A

صـرافیآپادانا

APADANA
EXCHANGE

حمیدرضا

Tel.: 514-839-7318

گریهخوشحالی
راجر فدرر

آقای راجر فدرر تنیس باز  36ساله
سوییســی که به عنــوان پرتجربه
ترین تنیس باز دنیا شناخته شده،
در  96مسابقه بزرگ تنیس برنده
شــده و  20عنــوان قهرمانــی اول
دنیــا را نصیب خود نموده اســت.
وی در مســابقات فینال اســترالیا
در مقابــل آقای مارین ســیلیک از
کشــور کروآســی قرار گرفــت و در
شرایط گرمای  38درجه موفق شد
در  5گیم با نتایــج ،3 -6 ،6 -1
 6 -2 ،6 -7 ،6 -3حریــف خود
را شکســت دهد و نود و ششمین
برد خود را ثبت نماید .آقای فدرر
در پایان این مسابقه مورد تشویق
زیاد تماشاچیان قرارگرفت و در
مقابل ابراز احساســات آنان از
خوشــحالی به گریه افتاد .این
موفقیــت موجــب گردیــد که
در مجمــوع امتیازات قهرمان
معروف تنیــس آقــای نوواک
یاکوویچ را پشــت سر بگذارد.

خلیفی

1970 Ste-Catherine O,

وی در حــال حاضــر موفــق ترین
بازیکن تنیس دنیا است و بازیکنان
معروفی چون آقای اندی مورای و
یاکوویچ و نادل را پشت سرگذاشته
اســت .آقــای فدرر در مســابقات
اخیــر تنیــس روتردام موفق شــد
آقای گریگور دیمیتروف از کشــور
بلغارستان را به راحتی در دو ست
 6 -2 ،6 -2مغلــوب نمایــد و
افتخار دیگری را نصیب خود نماید
و نود و هفتمین برد خود را به ثبت
برساند .بنابرگزارش مجله ورزشی
فوربــز آقای فدرر با درآمد ســاالنه
 64میلیون دالر عنوان چهارمین
قهرمان دنیا را در کلیه رشته های
ورزشی پردرآمد دارد.

قهرماناسکی
آکروباتیکدر
رقابت های املپیک
آقای میکاییل کنس بری ،اســکی
باز  25ســاله کانادایی که از ســن
 9ســالگی آرزوی قرارگرفتــن بــر
ســکوی افتخار المپیک را در ســر
مــی پروراند ،در رقابت بــا  6تن از
بهترین اسکی بازان شرکت کننده

در المپیــک کره جنوبی موفق
شــد با به دســت آوردن 86.63
امتیــاز مقــام اول المپیــک را
در رشــته اســکی آکروباتیک به
دســت آورد و بــه آرزوی دیرینه
خود جامه عمل بپوشاند.
در ایــن رقابــت هــا آقــای مت
گراهام از کشور استرالیا با به دست
آوردن  82.27امتیــاز به مقام دوم
و مدال نقره دســت یافــت .برای
اولین بــار اســکی باز ژاپنــی آقای
دایچــی هارا توانســت بــا حرکات
زیبای خود تماشاچیان را به تعجب
وادارد و با به دســت آوردن 82.19
در یک رقابت نزدیک با اســکی باز
استرالیایی به مقام سوم این رقابت
ها دســت یابد .آقــای کنس بری
پس از دریافت مــدال طالی خود
و قرارگرفتن زیــر پرچم المپیک از
شادی فریاد می زد و به خبرنگاران
ورزشــی اظهار داشــت که در تمام
دوران رقابت تحت فشــار روحی و
روانی بوده است.

حضور ستاره اسکی
آمریکا در کره جنوبی
دوشیزه میکائل شیفرین  19ساله
اسکی باز آمریکایی امیدوار است
که در اســکی در کــوه های بلند
کــره جنوبــی بتوانــد همچون
دونده معروف  100متر آفریقایی
آقای اوســین بولــت در المپیک
 2016برزیل با سرعت و حرکات
سریع توجه و تشویق تماشاچیان
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Immigration
Spouses being reunited more quickly
in Canada

O

in December 2016, IRCC
continued to respond to
client and stakeholder feedback to further improve the
application process, and
make it simpler and easier
for sponsors and applicants
to understand and navigate.
As a result, IRCC made a
number of improvements
to the application package
in June 2017, and will
introduce further updates
to the application kit and
process to improve the
client experience and make
sure IRCC can process
applications as quickly as

who were in the global
spousal sponsorship backlog on December 7, 2016,
have now received final
decisions for their applications.
We reduced the spousal
inventory from 75,000
persons to 15,000 as of
December 31, 2017.
As of December 31, 2017,
we met our commitment
to process 80% of spousal
applications that were re”ceived in December 2016.
In addition, after introducing a new spousal sponsorship application package

ver the past year, the
Government of Canada has made significant
improvements to the spousal sponsorship process,
making it faster and easier
for Canadians and permanent residents to reunite
with their spouses.
In December 2016, Immigration, Refugees and
)Citizenship Canada (IRCC
announced that it would
reduce the backlog of
spousal applicants by 80%
and shorten processing
times to 12 months. It also
announced improvements
to the spousal sponsorship
application process to make
it more efficient and easier
to navigate.
On February 14th 2018,
the Honourable Ahmed
Hussen, Minister of Immigration, Refugees and
Citizenship, announced
that the government has
successfully met these
commitments:
“More than 80% of those

ورزشـــی...

یادداشتهای«شامپیون»!

را به خود جذب نماید و پنجمین
مدال قهرمانی را در این رشــته به
دست آورد .خانم شیفرین از سن
 19تا  22ســالگی توانســته است
 36بــار جام قهرمانی را در رشــته
اسکی کوه های بلند در مسابقات
مختلف نصیب خود نماید.
وی در مســابقات ســال 2011
اتریش اولین عنوان قهرمانی خود
را بــه دســت آورد و همچنیــن در
مســابقات اســکی آلمان توانست
حریــف خــود خانــم ویکتوریــا
روبنســبرگ از آلمــان را بــا 400
امتیاز بیشتر شکست دهد .خانم
شــیفرین تــا بحــال در  58مرتبه
رقابت هــای بین المللــی  41بار
عنــوان قهرمانــی را نصیب خود
نمــوده و در المپیک ســال های
 2015 ،2014 ،2013و 2017
روی سکوی قهرمانی بوده است.

حضوربهترینزوجپاتیناژ
از کانادا در کره جنوبی

دوشیزه ژولین ســگن  21ساله از
النگوی کبک و آقای شارلی بیلودو
 24ســاله از تروآ پیســتول ،کشور
کانادا وکبک را در مسابقات پاتیناژ
هنری المپیک کره جنوبی معرفی

می نماید .این زوج
هنری در ســال
وســف تی زهــوش ،از
 2015مسابقات
ی
دیمیترینایرانیانجامعه
ق
کانــادا عنــوان
یرانی مونتــرال ،قهرمان
ا
ســوم قهرمانی را
یشینتیمملیپینگپنگ،
پ
بیفدراسیونپینگپنگ
نصیب خود نمودند
مر
،1963
مســابقات
ودر
رمان تیم ملــی ایران
قه
انتخابی برای حضور
چکســولواکی 1976؛
در یوگسالوی ،1965
ورزشــی در کلکته1976؛
در المپیــک کــره
خبرنگارکیهــان
شیالمپیکمونتریال1976؛
بــا بــه دســت آوردن
خبرنگارکیهانورز
فنی داوران تنیس روی
سرپرســت کمیته
 204.2امتیــاز دیگــر
یی درتهران 1974؛ مشاور
میزمسابقات آسیا
رقیبــان خود را پشــت
جهانیدرانگلستان1977
فنیمسابقات
ســرگذاشــتند .آقــای
شــارلی که اخیرا به یک
دیابت
بیماری مختصر
بــه دنبــال تصمیــم کمیتــه بین
دچار شده بود اظهار داشته بسیار المللــی المپیــک جهــت برگزاری
المپیک زمستانی در کره جنوبی،
مســابقات المپیــک تابســتانی
ســال  2020در توکیــوی ژاپن و
المپیک زمستانی  2022در پکن
چین انجام خواهد شــد .طبق
اظهارنظر آقای ویکتور ماتیسون،
اقتصاددان آمریکایــی ،برگزاری
مســابقات المپیــک در هریــک
خوشحال است که با شریک خود از ایــن کشــورها تأثیــر بســیاری
خانم ژولین به عنــوان اولین زوج در افزایــش منابع اقتصــادی آنان
کبکــی در ایــن رقابت شــرکت می خواهد داشــت و درآمــد زیادی از
نماید.
افزایش توریســت برای آنان ایجاد
خواهــدکرد .طبیعی اســت آماده
برگزاری املپیک های ســازی امکانــات بــرای برگــزاری
المپیک نیــز به ایجــاد کار در این
آینده در کشورهای
مناطق کمک خواهدکرد.
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