1364

Bureau de Change
صرافیشــریف
فقط تبــدیل ارز

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

Cote vertu, Bus 121 E

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

$

EXCHANGE

گـروه پـاسیفیـک

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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از مونترال به تهران از

1100

روزطبیعترگامیباد...

دارالترجمه رسمی یکتا
ترجمه رمسی  -دعوتــنامه رمسی

Tel.: 514-439-8501

الیت
صرافی

فارکس

(خضر)

حنسی سیزده  -امسال  -بدر!

انتقـال ارز

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

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

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

GUY

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

با 25سال سابقه کاری در کانادا

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

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

www.ParsPlumbing.ca

RESTAURANT ONYX INC

www.sutton.com

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

Tel.:514-844-4492

جنب دانشگاه کنکوردیا

GUY

H3G 1M6
info@expertfx.ca

Westmount, Qc H3Z 2A7

(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

محضردارومشاورحقوقی

صرافیآپادانا

APADANA
EXCHANGE

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

1303 Greene Ave, # 500

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

Tel.: 514-439-1444

Cell: (514) 827-6364

مریم خالقی

وحید
خلـجیRESTAURANT ONYX INCRESTAURANT ONYXناهیدپاکروان
INC

مشاور امالک در مونتریال

fhemmatiyan@sutton.com

Agence Immobilière

حمیدصدیقکاغذچی

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

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

 ص2 :

Profusion Realty RF

2178 Ste-Catherine W.

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

بدونکارمزد

RESTAURANT
ONYX
مشاور INC
مسکونی و جتاری
امالک:

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INCسرعت،دقت ،اعتماد

و South shore

فیروزهمتیان

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

صرافی نِت

Tel: (514) 290-2959

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

Tel.: 514.426.7200

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

Pars Plumbing
& Heating Inc.

صــرافی  5ستاره

Montreal Qc. H3B 2K4

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

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس

تغییر شوفاژ گازوئیلی به برقی
باز کردن لوله های فاضالب
ارائه کلیه خدمات لوله کشی
آب سرد و گرم
تعویض مخزن آب گرم

1155 Rene Levesque W. #2500

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
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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

RAV4 LE FWD 2018

Starting at $ 28,500 + Taxes

CAMRY L 2018

Starting at $ 28,804 + Taxes

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

Contact Alex Pourghannad
for additional rebates

برترین سرویس و ارزان ترین بها

EARN AEROPLAN MILES WITH ALIXTOYOTA.COM

برای هموطنان گرامی

وام با نرخ بهره

Financing

%
0
for certain
cars only

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. 2018 until April 30, 2018 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 notlce.

6807, boul. De Lorimier
Montréal (Québec), H2G 2P8

514 376-9191
www.alixtoyota.com

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



4

PAIVAND: Vol. 25  no.1364  Apr. 01, 2018

نوروز پـیروز

1397  فروردین12  1364  شماره 25 سال

مشاور فروشاتومبیلهاینوودوستدوم

هومن شب بویی

Mercedes-Benz West Island
Groupe Dilawri et Compagnies

Cell.: 514-467-0737
Homan Shab Booei
Sales Consultant
Représentant Des Ventes
4525, boulevard St-Jean,
DDO., QC, H9H 2A7
www.westisland.mercedes-benz.ca
Tél: (514) 620-5900 Ex # 11118
4525, boulevard St-Jean,

hshab@mbwestisland.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, April 21 or Monday, April 23 or Sunday, April 29
 Starting a business in English: online/ 9 hours per week
15 May
 Sales and consulting: 2 days per week, one month internship 27 April
 French course
given by Université du Québec (all levels) 30 April
__________________________________

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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Ramin Abbasi

Tel :1 877 361-2047 ︱ Tel : 514 453-2510
Cel: 514 865-2594
rabbasi@ileperrot.toyota.ca
ILE PERROT TOYOTA

2100, boulevard du Traversier
Pincourt QC J7W 0K8
www.ileperrottoyota.com

www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

آژانسمسافرتییونیگلوب
نسرین پارسا

• 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

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

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

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

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

Tel.: 514-660-7135

shadim.sky@gmail.com

5
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سالی که ...
پس ازشکست جنبش ۱۳۸۸

سال :۱۳۹۶
طنین فریاد جامعـــه ی
در حال طغیان
سعیدپیوندی
(جامعه شناس)
 ۱۳۹۶بــرای جامعه ایــران بدون
تردید ســالی متفاوت از همه ۳۸
ســال گذشــته تاریــخ جمهوری
اسالمی بود .باال گرفتن نارضایتی
عمومــی ،اعتراضــات بیســابقه
خیابانی گروههــای ناراضی بویژه
جوانــان و تهیدســتان در شــمار
بزرگــی از شــهرها و گســترش
مطالبــات صنفــی و مدنــی
نشــانههای چرخــش مهمــی در
درون جامعه هستند.
نکتــه اساســی دیگــر در مــورد
اعتراضات و حرکات مطالباتی در
مقایسه با گذشته رادیکالیزه شدن
آنها و اشــکال جدیدی کنشگری
در عرصه مدنی است.
گروههــای مختلــف اجتماعــی
آشــکارا و بــا جــرات و شــهامت
بیشتری دست به مقاومت مدنی
مــی زنند ،هنجارهــا را زیر پا می
گذارنــد ،نظم دینی و سیاســی را
به چالش می کشــند و خواســت
تغییــر حکومــت را بــه اشــکال
گوناگون مطرح می کنند .دامنه
بحران سیاســی و اجتماعی به آن
اندازه گســترده شده که بسیاری
از مقامــات و دســت انــدرکاران
حکومتی هم بدون پرده پوشی از
بحران سیاسی ،ناکارایی حکومت
و دورنمای فروپاشــی ســخن می
گوینــد .گویی تــرس جبهه خود
را عــوض کــرده و از میــان مردم
وگروههــای اجتماعــی بــه درون
محافل قدرت خزیده است.
ایــن دگرگونــی در روانشناســی
حاکمیت و جامعه را شاید بتوان
مهمترین تحول ســال  ۱۳۹۶نام
داد.
سال چرخش اساسی
تکان بزرگ جامعه ایران در سال
 ۱۳۹۶پس از ســالها رکود مدنی
رخ داد و بســیاری از ابعاد بدیع و
غیرمنتظره اعتراضات مردمی هم
به همین پدیده باز می گردند.
شکســت جنبش اجتماعی سال
 ۱۳۸۸و آســیب دیــدن بخــش
مهمی از شــبکه کنشگران مدنی
ضربــه روانــی ســنگین و گیــج
کنندهای بود برای نیروهایی که با
همه توان برای رقم زدن تغییرات
اجتماعی و تغییر سرنوشت کشور
به میدان آمده بودند.
جنبــش ســال  ۱۳۸۸بهانــهای
شد برای تشدید سرکوب جامعه
مدنــی و برخورد با ســازمانها و
تشــکلهای مدنــی وکنشــگران

در حوزههــای گوناگــون .ایــن
ســرکوب مدنــی بــه نوعــی ادامه
همان سیاست مهندسی جامعه
است که از اوایل سالهای ۱۳۸۰
بگونهای روشمند دنبال می شود.
هدف اصلی مهندســی اجتماعی
از ســوی حکومــت و بویــژه
دســتگاههای نظامیامنیتــی
و قضایــی کنتــرل همــه جانبــه
ســازمانها و نهادهــای مدنــی
مســتقلی است که در یک جامعه
متعــارف باز نقش واســطه میان
نهادهای رسمی و جامعه را بازی
می کنند.
بازخوانــی سیاســتهای داخلی
جمهوری اسالمی در دهه هفتاد
و هشــتاد گذشته نشان می دهد
کــه در نگاه بخشهــای بزرگی از
حکومت ســازمانهای مدنی در
اشــکال گوناگون آن نوعی تهدید
اساسی برای نظم اسالمی به شمار
می روند .آنها به امر مشــارکت در
عرصه عمومی و سازمانیابی مدنی
بصورت منفی و بــه عنوان خطر
می نگرند و با رویکردی امنیتی به
سراغ آن می روند .ترس از قدرت
و توان خفته  ،سرکش و غیر قابل
پیــش بینی جامعه مدنی ســبب
شــده تا ناتوان و زمین گیرکردن
آن در دستور کار قرارگیرد.
الگــوی مطلــوب نیروهــای
نظامیامنیتــی جامعــهای بدون
تشــکل و بــدون ســازمانهای
مدنی است .شمار بزرگی از دست
اندرکاران سیاســی ایران شــیفته
تظاهراتیکسویهوسربزیرتودهها
به طرفداری از حکومت هستند و
حاضر نیستند اســتقالل جامعه
مدنی و مشروعیت اعتراضهای
مدنی را به رسمیت بشناسند.
بیهــوده نیســت کــه تظاهــرات
دولتی کــه در  ۲۲بهمــن و یا در
سالگردهای دیگر برگزار می شوند
تا ایــن اندازه مــورد عالقه برخی
از مســئولین قــرار مــی گیرند تا
جائیکه برای آنها این نمایشهای
حکومتی نوعی "همه پرســی" به
نفع جمهوری اســامی تلقی می
شود .همزمان تظاهرات اعتراضی
همیشــه "غیر قانونــی" تلقی می
شــوند و نهادهای رســمی حاضر
نیســتند به حق مشــروع جامعه
مدنی برای اعتراض تن در دهند.
ســرکوب منظــم ســازمانهای
حقــوق بشــری ،تشــکلهای
غیردولتی و مستقل ،اتحادیههای
صنفــی و یا احزاب سیاســی غیر

{>> ادامه در صفحه}33 :
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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
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مشاور امالک مسکونی در سراسر مونتریال

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

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

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

■ توضیــح مهم 1
آخــــرین مهلت!

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

■ توضیــح مهم 2

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

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...

آمد بهار جانها
ای شــاخ تر به رقص آ...

آمد بهار جانها ای شاخ تر به رقص آ
چون یوسف اندرآمد مصر و شکر به رقص آ
ای شاه عشق پرور مانند شیر مادر
ای شیرجوش دررو جان پدر به رقص آ
چوگان زلف دیدی چون گوی دررسیدی
از پا و سر بریدی بیپا و سر به رقص آ
تیغی به دست خونی آمد مرا که چونی
گفتم بیا که خیر است گفتا نه شر به رقص آ
از عشق تاجداران در چرخ او چو باران
آن جا قبا چه باشد ای خوش کمر به رقص آ
ای مست هست گشته بر تو فنا نبشته
رقعه فنا رسیده بهر سفر به رقص آ
در دست جام باده آمد بتم پیاده
گر نیستی تو ماده زان شاه نر به رقص آ
پایان جنگ آمد آواز چنگ آمد
یوسف ز چاه آمد ای بیهنر به رقص آ
تا چند وعده باشد وین سر به سجده باشد
هجرم ببرده باشد دنگ و اثر به رقص آ
کی باشد آن زمانی گوید مرا فالنی
کای بیخبر فنا شو ای باخبر به رقص آ
طاووس ما درآید وان رنگها برآید
با مرغ جان سراید بیبال و پر به رقص آ
کور و کران عالم دید از مسیح مرهم
گفته مسیح مریم کای کور و کر به رقص آ
مخدوم شمس دین است تبریز رشک چین است
اندر بهار حسنش شاخ و شجر به رقص آ
(موالنا)

هن است
اینک دین  ،بالی می ریمن است
گرچه
ف اه
تی ِغ وحشت درک ر به تخت
ب
ضحاک است بر من زن است»
نگر ایران
گرچه
«کاوۀ آه
م.سحر

سال آخر!

نــوروزتانپیروز
هر روزتان نوروز

شهباز خنعی

@Shahbaznakhi8
gmail.com

 1فروردیــن -یکــی از
خدمات بزرگ و ارزشــمند
مقام معظــم رهبری در طول ســال
های گذشــته نام گذاری ســال پیش
رو در آغاز هرســال بوده است .قبول
این زحمت طاقت فرسا درخور تقدیر
است و نشان می دهدکه او تا چه حد
وظایف و اختیارات منــدرج در اصل
 110قانــون اساســی – کــه بر حدود
اختیارات خداوند متعال نیز می چربد
– را جدی گرفته و حتی در شــرایطی
که نکبت و فالکت از سر و روی نظام
باال مــی رود نیز از آن دســت بر نمی
دارد.
از جمله این نام گــذاری ها «اصالح
الگــوی مصــرف» در ســال ،1388
«همت مضاعــف ،کار مضاعف» در
ســال « ،1389حماســه ی سیاسی،
حماســه ی اقتصــادی» در ســال
« ،1392دولــت و ملــت ،همدلــی و
همزبانی» در سال  1394و «اقتصاد
مقاومتی :تولید و اشــتغال» در سال
 1396بود.
حتی برحســب تصــادف و اتفاق هم
یکــی از این نــام گذاری هــا درحدی
کــه با مقــداری ارفاق بتــوان آن را به
تحقق و تأمین نظر رهبر معظم تعبیر
کرد درست از آب درنیامد :نه الگوی
مصرف اصالح شــد – کــه الزمه اش
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کاســتن از میــزان واردات
کارای قاچاق و کم شدن از
شماراسکلههایغیرقانونی
«برادران قاچاقچی» بود-
 ،نــه همــت و کار
مضاعفــی – جــز
درمــورد دزدی و
غــارت و اختالس
بــرادران مومــن و
دارای التزام عملی
بــه والیــت مطلقه
فقیــه – انجــام شــد ،نه از
حماســه سیاســی و اقتصــادی – جز
درمــورد دســته گل هایی کــه رهبر
معظم و ســپاه قدســش در عــراق و
ســوریه و لبنان و یمن به آب دادند –
کسی اثری دید ،نه در دولت فریبکار
و ملــت ســاده دل کســی همدلــی و
همزبانی دید و نه اقتصاد من درآوردی
مقاومتی تولید و اشتغال به بار آورد!
آنچه که در همه این سال ها آرام آرام
جریان داشت وســید علی خامنه ای
غافالنه آن را به حســاب نفوذ کالم و
یا امدادهای غیبی می گذاشت ،تند
و تیز تر شدن آتش خشمی بود که در
مردم کوچه و بازار زیاد و زیادتر شد و
درســت در روزهایی که او در سودای
برگزاری سالگرد آنچه که «حماسه 9
دی» می پنداشت بود ،جرقه به انبار
باروت خشــم مردم خــورد و خیزش
همگانــی آنــان در حدود  100شــهر

کوچــک و بزرگ آغاز شــد و با آن که
حکومــت پس از بهــت اولیه به گفته
شــیخ حســن روحانی آن را با کشتن
دستکم  30تن و بازداشت هزاران تن
«جمع» کرد ،ولی در ماه های بهمن
و اســفند نیــز به همــت واالی زنان،
دختران ،کارگران و کشــاورزان نشان
داده شدکه سرباز ایستادن ندارد.
بــا این همه ،امســال هم ســید علی
خامنــه ای بــه جــای عبــرت گرفتن
از گذشــته و واقعیــت هــای جامعه،
همچنــان ســرنا را از ســر گشــادش
نواخت و درحالی که بیش از  70درصد
از واحدهای تولیدی تعطیل اســت و
کارگــران  30درصد دیگر نیز چندین
ماه است که حقوق دریافت نکرده اند،
سال  1397را سال «حمایت از کاالی
ایرانی» اعالم کرد!
این حد از برج عاج نشــینی و بریدگی

از واقعیت هایی که زیرپوست جامعه
جریان دارد ،حکایتی را به یاد می آورد
که در زمان انقالب کبیر فرانسه ،مردم
گرســنه دربرابر کاخ ســلطنتی جمع
شده و فریاد «ما نان نداریم» سرداده
بودند ،ملکه ماری آنتوانت از درباریان
پرســید :اینها چه می خواهند ،پاسخ
شنیدکه می گویند «نان نداریم» و با
تعجب گفت ،خــوب ،اگر نان ندارند
چرا بیسکویت نمی خورند؟!
ســید علــی خامنــه ای کــه قهرمان
بالمنازع عبــرت ناپذیــری و فرصت
سوزی اســت ،این بار نیز این آخرین
فرصــت را از دســت داد کــه اندکی از
خبط و خطاهای بسیار خود را جبران
نموده و با پذیرش واقعیت اعالم کند
که ســال نو برای نظام والیت مطلقه
فقیه سال آخر است!
•

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

با تع

یین وقت قبلی

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

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

NOTAIRE-NOTARY

Voyages Lexus

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

نازگل فالح طوسی

________________________________
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

½
½
½
½
½
½
½
½

برخی از خدمات ما شامل:

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

_________________________

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

Tel.: (514) 697-0225

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

دست و دلبازی در بودجه  2018کبک
چنــد مــاه مانــده بــه
انتخابــات ،دولت کبک
با اســتفاده از مازادهای
انباشــته شــده بودجــه
سال های گذشته بودجه
ای سخاوتمندانه تدوین
کرده است .تنظیم این
بودجه موجب می شود
کــه دولت آینــده کبــک ناگزیر به
درپیــش گرفتن ریاضت اقتصادی
در ســال هــای پیــش رو شــود.
کارلوس لیتائــو وزیر دارایی کبک
در کنفرانــس مطبوعاتــی کــه به
مناسبت عرضه الیحه بودجه اش
برگزار شدگفت« :منظور از بودجه
انتخاباتی چیست؟چنان که مقرر
است  6ماه دیگر انتخابات خواهیم

داشت .آنچه انجام شده رشدیابی
هزینه ها متناسب با رشد درآمدها
است» .پی یر آرکان رییس شورای
خزانه داری نیز افزود« :پولی را که
داریم خرج می کنیم» .آقای لیتائو
برای بــازه زمانی  6ماهــه تا اکتبر
صــرف  4.6میلیــارد دالر را پیش
بینــی کرده کــه از میــزان افزایش
درآمد دولت بیشتر است .به طور

کلی :کبک به کسانی که
بــرای بار نخســت خانه
مــی خرنــد  750دالر
پرداخت می کند و 250
میلیون دالر برای کمک
بــه راننــدگان تاکســی و
افزایش توان رقابتی آنها
با «اوبر» اختصاص داده
اســت .بنابر اعــام دولت ،تعداد
بیشتری پرستار استخدام می شود
و بودجه آموزشی  5درصد افزایش
می یابد که سبب استخدام 4100
تن می شــود .دراین بودجه مبلغ
مهمی نیز برای کاهش بار مالیاتی
موسسات پیش بینی شده است.
(ژورنال دو مونتریــال 27 ،مارس
.)2018

شعبه فروش ماری جوانا در نزدیک
متروی «بری -اوکام»

بــه زودی فروشــندگان
مــواد مخــدر در متروی
اوکام»
«بــری-
رقیبــی قانونــی خواهند
داشــت« .شرکت کبکی
کانابیــس» ()SQC
درنظر دارد یکی از چهار
شعبه خود در مونتریال را
در نزدیکی متروی «بری -اوکام»
بگشاید .چند ماه مانده به اجرایی
شــدن قانون آزادی خرید و فروش

و مصــرف مــاری جوانــا ،بحث و
بررســی های الزم درمورد شــعبه
های فــروش مــاری جوانــا انجام

شــده اســت« .شــرکت
الکل کبک» ( )SAQکه
نظــارت بــر فعالیت های
«شرکت کبکی کانابیس»
( )SQCرا برعهده دارد با
شــهرهای مختلف کبک
گفتگونموده ودرنظر دارد
در همــه شــهرها ازجمله
کبک ســیتی و مونتریال شعباتی
دایــرکنــد( .تلخیــص از الپــرس
مونتریال 22 ،مارس .)2018

تظاهرات در مونتریال برای تشدید کنترل سالح

روز شــنبه  24مــارس صدهــا تن
در میــدان «گابــو»ی مونتریــال
تظاهرات کردند و خواستار تشدید
کنترل ســاح گرم شدند .دراین
تظاهرات گفته شد سیاستمداران

آمریکایی مــی باید از اولویت دادن
بــه فــروش ســاح هــای دارای
مصــرف نظامــی بــه حــق حیات
انسان وقبول پول ازسوی «انجمن
ملــی ســاح» آمریــکا کــه «تنها

هدفش هرچه بیشترکردن فروش
ســاح درسراســر آمریکا اســت»
دســت بردارند .این تظاهرات در
مونتریال به پشتیبانی از تظاهرات
بــزرگ برگــزار شــده در آمریــکا
توســط بازماندگان کشتار مدرسه
«پارکلند» سازمان داده شده بود.
همچنیــن ،در این تظاهرات برگه
هایی نیز توزیع شدکه در آن نوشته
شده بود الیحه قانونی اخیر تدوین
شده توسط دولت جاستین ترودو
به قدر کافی ســختگیرانه نیست.
(تلخیــص از گازت مونتریال25 ،
مارچ .)2018

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

اختصاص  150میلیون دالر بودجه بیشتر برای مونتریال
روز دوشــنبه  26مــارس فیلیــپ
کوییار نخســت وزیر کبــک اعالم
کرد که دولت کبک ظرف  5ســال
آینــده  150میلیــون دالر بــرای
توسعه اقتصادی مونتریال سرمایه
گــذاری می کنــد .نخســت وزیر
کبک این مطلب را در کنفرانســی
همــراه با والــری پالنت شــهردار
مونتریــال بیــان کــرد .ایــن پول
صرف ایجاد اشــتغال ،کاســتن از
شــمار افرادی که دوره دبیرستان

را به پایان نرســانده انــد ،افزایش
تعداد دانش آموختگان دانشــگاه
و کمــک به پیوســتن مهاجران به
بــازارکار خواهــد شــد .این مبلغ
عالوه بر  83میلیون دالری اســت
که پیشتر در چهارچوب توافقنامه
شــناخت مونتریال به عنوان مولد
اقتصــادی بیــن دولــت کبــک و
شهرداریمونتریالتخصیصیافته
بــود( .گازت مونتریال26 ،مارس
.)2018

عدم آمادگی برای تغییرات اقلیمی
در گزارشی از ژولی ژلفان ،کمیسر
محیط زیست گفته شده که دولت
فــدرال و دولــت های اســتانی
و مناطــق کانــادا در درک
خطــرات تغییــرات اقلیمی
دچــار بدفهمــی شــده اند و
برای رویارویی با این تغییرات
آمادگی ندارند.
بنابر بررســی انجام شده توسط
بازرســان کل  9اســتان درمــورد
پیشــرفت های به دســت آمده در
زمینــه کاهــش میــزان گازهــای
گلخانه ای ( ،)GESدر بازه زمانی
 18ماهــه – بین نوامبــر  2016و
مــارس  – 2018موفقیتــی دربــر
نداشــته است .کبک تنها استانی
است که این بررســی در آن انجام
نشــده زیرا پیشتر بازرس کل آن 4
بررسی انجام داده بوده است .بنا
بر گفته کمیســر محیط زیســت،
بیشــتر دولت های کشــور «نمی

داننــد بــرای تطبیــق موقعیت با
وضعیت اقلیمی مدام درحال تغییر
چــه کارهایی باید انجــام دهند».
دولــت هایــی که برنامــه ای برای
این کار دارند نیز فاقد زمان بندی،
هــدف گذاری و حتــی منابع مالی
الزم هســتند .کانــادا درعرصــه
کاهش گازهای گلخانــه ای دچار
عقب ماندگی است .بیش از نیمی
از دولــت هایــی که بــا آنها تماس

گرفته شده ،هدف مشخصی برای
ســال  2020ندارند .در میان آنها
که هدفی تعیین کرده اند هم فقط
دو دولــت نوو برانزویــک و نوو
اسکوشیا در مسیر رسیدن به
هدف هستند.
همچنیــن ،کمیســر محیــط
زیســت مــی گویــد در زمینــه
کاهش میزان گازهای گلخانه ای
بین دولت های مختلف هماهنگی
وجــود ندارد .نتیجــه این که باید
«کوشش های قابل مالحظه ای»
انجام شود تا کانادا بتواند به هدف
تعییــن شــده بــرای ســال 2030
برســد .بر مبنــای توافق اقلیمی
پاریس ،دولت ترودو متعهد شده
که به مقیاس ســال  2005حدود
 30درصد از میزان گازهای گلخانه
ای بکاهد( .الپرس مونتریال27 ،
مارس .)2018

اختصاص  12میلیون دالر برای جذب
مهاجران به مونتریال
دولــت کبــک بــرای
کمــک بــه جــذب
مهاجران ،پذیرش آنها
در بــازارکار و کمک به
کســانی که برای یافتن
شــغل دچار مشــکل هســتند 12
میلیون دالر به شهرداری مونتریال
پرداخــت می کند .نــرخ بیکاری
درمیان مهاجرانی که به کبک وارد
می شــوند بیــش از افرادی اســت
که متولدکبک هســتند .در سال
 ،2017نرخ بیکاری مهاجران 8.7
درصــد و در افراد متولد کانادا 5.5

درصد بــوده اســت .این اختالف
که در طول ســال ها ادامه داشته
از آمــار مشــابه موجود در اســتان
انتاریــو بیشــتر اســت .در ایــن
استان ســال گذشــته  6.2درصد
مهاجــران و  5.7درصــد متولدان
کانادا بیکار بودند .در کبک وضع
برای تازه واردان ســخت تر است.

نرخ بیــکاری درمیان
کســانی که پنج ســال
یــا کمتر اســت که به
کبک مهاجــرت کرده
انــد  15.8درصــد بوده
درحالی که این نرخ در انتاریو 9.9
درصد بوده است .هدف از توافقی
که بین دولت کبک و شــهرداری
مونتریال انجام شده این است که
مونتریال بــرای مهاجران ،به ویژه
تــازه واردان ،جذابیــت بیشــتری
داشــته باشد( .تلخیص از الپرس
مونتریال 23 ،مارس .)2018
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

کارت بیمه اجتماعی جعلی ،تقلب بنگاه کاریابی
درحالــی که درســال گذشــته
کانــادا پذیــرای شــمار زیادی
از مهاجــران بــوده ،یک بنگاه
کاریابــی در مونتریــال بــرای
مهاجــران تــازه وارد هویــت
تقلبی درســت کــرده تا بتواند
برای آنها اجــازه کارگرفته و به
بازارکار واردشان کند .رادیوکانادا
با یــک پناهنده اهل هاییتی دیدار
داشــته که قربانی این تقلب شده
اســت .این مــرد که مایل اســت
ناشــناس بمانــد ،مانند هــزاران
هــم میهن دیگــرش در مــاه اوت
گذشــته به طور غیرقانونی از مرز
آمریکا وارد کانادا شــده بود .او که
حدود 30سال دارد به امید دست
یافتن به زندگی بهتر از کشور خود
گریختــه و همراه با همســرش به
محض ورود به کانادا درخواســت
پناهندگی و اجازه کار داد .برای او
زندگی تازه ای آغاز می شــد .اما،

یک ماه پس از رســیدن به کانادا،
درحالی که تازه به زحمت در اینجا
جا افتاده بود ،به یک بنگاه کاریابی
نزدیک یک ایستگاه مترو مراجعه
کــرد .به او با آن کــه هنوز اجازه
کار نداشت کاری پیشنهاد شد .در
پاســخ این که اجازه کار ندارد به او
گفته شد« :اشــکالی ندارد ،وقتی
اجــازه کار را دریافــت کردی کار را
هــم داری» و او بــه کار مشــغول
شد .به این ترتیب او بدون داشتن
اجــازه کار و کارت بیمه اجتماعی
دریک کارخانه فرآوری گوشــت در
مونته رژی [جنــوب مونتریال] به

پلیســی که درحال شــتافتن به
محل یک درخواست اضطراری
بــا ســرعت  178کیلومتــر در
منطقه ای با محدودیت سرعت
 50کیلومتــر رانندگــی کــرده
و موجــب وقــوع یــک تصادف
شده بود ،در دادگاه تجدیدنظر
محکوم شد .جیمی پورتو ،پلیس
اســتانی  34ساله پیشتر در دادگاه
بدوی به خاطر رانندگی خطرناک
محکوم شده و گواهینامه رانندگی
اش بــرای مدت یک ســال تعلیق
شــده بود .او با این اســتدالل که
دادگاه بدوی در چند مورد مرتکب

اشتباه شده درخواست تجدیدنظر
کرده بود .بنابر محتویات پرونده،
این پلیس در ماه اکتبر سال 2014
برای رفتن به محــل یک تصادف
با ســرعت  178کیلومتــر رانندگی
کرده و از یک منطقه کار راهسازی
و مدرســه ای نیز عبور کرده بوده

کار پرداخت .برای او و دیگر
کســانی که با وسیله حمل و
نقــل کارخانه به ســرکار می
رفتند مدارک هویتی تقلبی
ساخته شده بود« :هنگامی
که تقریبا به کارخانه رسیده
بودیــم خودرو متوفق شــد،
فــردی نزدیک آمــد و گفت :اینها
مــدارک شــما اســت که بایــد در
ورودی کارخانه ارائه کنید» .روی
مدرکــی که بــه او داده شــد نام و
شماره بیمه اجتماعی فرد دیگری
نوشــته شــده بود که قبال توسط
بنگاه کاریابی استخدام شده بود و
دیگــرکار نمی کرد .به این ترتیب
بنگاه مزبــور از هویت فرد دیگری
بــرای بــه کارگماردن او اســتفاده
کرده بود .بنگاه کاریابی وکارخانه
مربوطه انجام هرگونه تقلب را انکار
کرده اند( .تارنمــای رادیو کانادا،
 28مارس .)2018

سرعت  178کیلومتری یک پلیس در منطقه
محدودیت 50کیلومتری

اســت .او در این مســیر با یک
خــودروی دیگــرکــه در همــان
مسیر درحرکت بود برخورد کرد
و سبب مجروح شدن سرنشین
آن شــد .راننــده ایــن اتومبیل
دچار شکســتگی دنده و آسیب
مغزی گردیــد .دادگاه عالی نیز
در دســامبر  2016ایــن پلیــس را
مقصر شــناخت و او را به پرداخت
 2500دالر جریمــه و یــک ســال
تعلیق گواهینامه رانندگی محکوم
کرد( .تلخیص از ژورنال دو مترو،
 25مارس .)2018

وضعیت نامناسب ساختمان نیمی از دبستان ها
ساختمان بسیاری از مدارس کبک
در وضعیتی نامناسب است .نیمی
از دبستان ها در وضعیت «بد» یا
«خیلی بد» هستند .این مطلب
در ســند بودجه ای که روز ســه
شــنبه  27مارس منتشر شد آمده
اســت .در طول یک ســال میزان
کاهــش ارزش دارایی ها از  1.8به
 3.3میلیارد دالر رســیده اســت.
تنهــا  45درصد از مدارس ابتدایی
و  53درصــد از مدارس متوســطه
اکنــون در وضعیــت خــوب یــا
رضایت بخش هستند .در گزارش
منتشرشــده آمده است« :امسال

وضعیت زیرساخت ها
بــه میزان قابل مالحظــه ای بدتر
شده است» .دلیل این بدترشدن
نیاز به تعمیراتی ناشی از استهالک

طبیعــی اســت کــه  1.2میلیــارد
دالر هزینــه دارد .همچنیــن ،در
روند بازرســی ساختمان مدارس
ضرورت صرف  800میلیون دالر
دیگر نیز تشخیص داده شده که
در فهرست پیشــین نبوده است.
وزیــر آموزش پیــش بینی می کند
که کســری بودجه برای تعمیرات
و نگهداری ســاختمان مدارس در
چند ســال آینده نیز ادامه خواهد
یافــت( .تلخیــص از ژورنــال دو
مونتریال 28 ،مارس .)2018
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هیدروکبک 40:میلیون دالر هزینه رودررویی با شکایات
هیدروکبــک برای دفــاع از خود از
خدمات  70دفتر وکالت اســتفاده
می کند .این شــرکت دولتی در 5
سال گذشــته بیش از  40میلیون
دالر هزینه خدمات حقوقی پرداخته
اســت .تنها در یکی از این موارد،
هیدروکبــک  7.1میلیــون دالر به
یکی از دفاتر وکالت پرداخت کرده
اســت .از سال  2012هیدروکبک
از خدمات  70دفتر وکالت مختلف
اســتفاده کرده است .این درحالی
است که هیدروکبک خود  44وکیل

در استخدام دارد که میزان حقوق
ساالنه آنها بیش از  8میلیون دالر
اســت .بنابر توضیح هیدروکبک،
در ســال هــای گذشــته دو مورد
مهــم ضــرورت رجوع بــه وکالی
متخصص ،به ویژه در عرصه های

چاقی و سالمتی
تحقیقات پژوهشــگران مونتریال
به این نتیجه رسیده که دلیل این
که برخی از افراد چاق از ســامت
برخوردارند وجود مولکولی اســت
که موجب رشــد رگ ها در چربی
می شود .این تحقیقات می تواند
بــه پیدا کــردن روش های درمانی
بیانجامد که عوارض اضافه وزن را
به حداقل برساند .این پژوهشگران
بیمارســتان مزون نــوو -رزمون
درباره نظریه هایی که ارتباط بین
چاقی و «عوارض ســوخت و ساز»
را تبیین می کند تحقیق می کنند.

وبا در ونکوور
بنــا بــه گفتــه مقامــات محلــی،
دســتکم ســه تن در ونکــوور پس
از خوردن تخــم نوعی ماهی آلوده
بــه باکتری «ویبریوکولــرا» به وبا
مبتال شدند .در بیانیه ای که روز
شنبه  24مارس توسط «مقامات
بهداشــتی بومیان» منتشــر شــد
آمده اســت کــه افراد دیگــری نیز
دچار بیماری شده اند و در انتظار
نتایج آزمایش هایشان هستند .با

این اختالل ناشی از بیماری های
دیابــت و قلبــی -عروقی اســت.
مایــک ســاپیها زیســت شــناس
بیمارســتان مزون نــوو -رزمون
توضیح می دهدکه« :یکی از نظریه
ها این اســت که مصرف زیاد مواد
قندی موجب عدم توانایی بدن در
جذب قند می شــود .نظریه دیگر
این حال ،احتمال کمی وجود دارد
که بیماری ســرایت یابد زیرا تخم
ماهی هــای آلــوده از روی جلبک
هــا در عمق آب گرفته شــده اند و
نه مستقیما از ماهی ها .به دستور
شیالت کانادا برداشت تخم ماهی
در ســه منطقــه ونکــوور به حالت
تعلیــق درآمد .عالیــم وبا عبارت
از تهوع ،اســتفراغ و اسهال است.
از آنجــا که افراد بیمــار می توانند
ناقل باکتری باشند از کسانی که با
بیماران تماس داشته اند خواسته

بین المللی را ایجاب کرده اســت.
مدارک موجود نشــان می دهد که
تنهــا دو دفتر وکالت بیــش از 27
میلیون دالر از هیدروکبک دریافت
کرده انــد( .تلخیص از ژورنال دو
مونتریال 26 ،مارس .)2018
این اســت که افــراد چاق دچار
ورم زیــاد هســتند .تحقیقات
ما نشــان می دهد کــه هر نوع
ورمی نامطلوب نیست .بدن ما
مجهز به یک سیستم محافظت
از ورم نیــز هســت کــه موجب
رشد سالم بافت های چربی دار
می شود .مجتمعی از سلول های
تأمیــن مصونیت وجــود دارند که
بدن را برای رشد بافت های چربی
دار آمــاده مــی کنند بــدون آن که
عوارض دیگری در زمینه سوخت
و ســاز به وجــود آورند( .تلخیص
از الپــرس مونتریــال 26 ،مــارس
.)2018
شــده کــه احتیــاط هــای الزم در
زمینــه بهداشــت را رعایــت کنند
تــا از ســرایت باکتــری جلوگیری
شــود .بنابر اعالم سازمان جهانی
بهداشــت در ســال 130 ،2016
هزارتن به وبا مبتال شــده و 2420
تن جان خود را از دســت داده اند.
با این همه ،وبا در کانادا بسیار نادر
و بــه خاطــر وجود نظام ســامت
درمان آن آسان است( .ژورنال دو
مونتریال 25 ،مارس .)2018
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یک کلمه ساختهشده در اینترنت،
"لغت سال" دیکشنری آکسفورد

10

 سال  25شماره  1364

کانــادا...

دیکشنری آکســفورد لغت "سلفی" ()Selfie
را به عنوان "لغت سال  "۲۰۱3اعالم کرد .این
 12فروردین 1397
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

نوروز پـیروز

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.

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

بیشترین میزان اسالم هراسی کانادا در کبک
نتایــج یک نظرســنجی و پژوهش
جدید بیانگر آن اســت که اســام
هراسی و اسالم ستیزی در استان
کبک بیشــتر از ســایر نقــاط این
کشور شیوع دارد.
به گزارش «ســی بی اس» ،بیش
از  ۷۰درصــد پاســخ دهنــدگان به
نظرسنجی در استان کبک گفتند
نسبت به مسلمانان احساس منفی
شدید دارند.
ایــن در حالــی اســت کــه رهبران
سیاســی کبک همواره تالش می
کنند اسالم هراسی در این استان
را کمرنگ جلــوه دهند و اقدامات

اســام ســتیزانه را پراکنــده و کم
اهمیت توصیف کنند.
چند ماه پیش زمانی که مسلمانان
کبک خواستار اعالم روز  ۲۹ژانویه
بــه عنــوان روز مقابلــه با اســام
هراســی شــدند ،رهبران سیاسی
با این اقــدام مخالفت کرده و ادعا
کردند مــردم این اســتان پذیرای
مهاجران هستند و اسالم هراسی
در میان آن ها جایی ندارد.
در  ۲۹ژانویــه ســال  ،۲۰۱۷در
جریــان یک حملــه تروریســتی و
تیراندازی در مســجد شــهرکبک
شــش مســلمان نمازگزار کشته و

تعداد زیادی زخمی شدند.
پژوهش اخیــرکه خالصه ای از آن
اخیر ًا در یک نشریه معتبر جامعه
شناسی منتشر شــده ،همچنین
نشان می دهدکه مسلمانان هدف
بیشترین احساسات منفی در میان
اقلیت ها در سراسرکانادا هستند.
نتایج به دست آمده در این تحقیق
موید نتایج تحقیقات و نظرسنجی
های قبلی است که طی چند سال
اخیر درکانادا انجام شده ،البته این
بار در سطحی گسترده تر و با شیوه
ای آکادمیک تر.

ترودو از فروش تسلیحات به عربستان سعودی
دفاع کرد
پایــگاه اینترنتــی «گاردیــن» در
گزارشی از حمایت جاستین ترودو
نخست نخست وزیرکانادا از فروش
تسلیحات به عربســتان سعودی
خبــر داد .در ایــن
گــزارش همچنیــن
به اقدام برخی دیگر
از کشــورها از جمله
انگلیس ،در افزایش
فروش تسلیحات به
عربســتان سعودی
اشاره شده است.
در ایــن گــزارش
آمده اســت ترودو از
تصمیم دولــت کانادا در خصوص
فــروش بیــش از  900خــودروی
زره پــوش ،از جملــه دههــا فروند
خودروی سنگین مجهز به توپ،
بــه عربســتان ســعودی حمایت
کــرد .وی در ایــن بــاره گفت این
موافقتنامه ،همســو با سیاســت
های خارجی و دفاعی کانادا است.
ایــن موافقتنامه کــه ارزش آن 15
میلیــارد دالر کانــادا (برابــر با 11
میلیارد و  630میلیون دالر آمریکا)
است ،توســط دولت محافظه کار
پیشین کانادا در سال  2014امضا
شــد ،و پس از آغاز دوران نخست
وزیری ترودو ،با چراغ سبز او روبرو
شد .این موافقتنامه طی سالهای
اخیر درکانون توجه بوده است ،آن
هم با توجه به نگرانی های فزاینده

در خصــوص عملکــرد ریــاض در
زمینه حقوق بشر.
اسنادی که اخیرا در اختیار «شرکت
پخش (تلویزیــون و رادیو) کانادا»
قرار گرفته اســت ،حقایقی
را دربــاره ایــن موافقتنامه
نه چندان واضح در ســال
 2014روشــن می کند .بر
این اساس ،شرکت سامانه
هــای زمینــی «جنــرال
داینامیکز» که دفاتر آن در
لندن و اونتاریو اســت ،در
این موافقتنامه مشــارکت
داشته است.
موضــوع ســفارش اولیــه در ایــن
موافقتنامــه ،خرید صدهــا فروند
خودروی زره پوش سبک ،از جمله
 119خــودروی زره پوش مجهز به
توپهای  105میلی متری بود.
از دیگر موضوعات این موافقتنامه،
فروش  119خودروی "ضد تانک"
و  119بــرج شــلیک همــراه بــا
مسلســل های  30میلی متری به
عنوان ابزار "آتش مستقیم" بود.
ایــن موافقتنامــه ممکن اســت از
زمــان تنظیم آن در ســال ،2014
تغییراتی پیدا کرده باشــد .تحویل
ایــن خودروها قــرار بود در ســال
 2017آغاز شود.
اعتراضات توســط سیاستمداران
مخالــف تــرودو ،در مجلس عوام
کانادا مطرح شد.

«هلنه الوردیه» از سیاستمداران
حزب «دموکراتیک نو» به گزارش
هایی اشــاره کرد که بر اساس آن،
عربستان ســعودی به شهروندان
غیر نظامی خود حمله می کند ،و
در کارزار عربستان سعودی در یمن
مشارکت دارد .در این درگیری ها،
بیش از  10هزار نفرکشته و بیش از
سه میلیون نفر آواره شده اند.
الوردیه در این باره گفت":بنابراین
من از نخســت وزیر می پرســم که
عقیــده وی دربــاره کمــک بالقوه
کانادا به نقض حقوق بشردوستانه
بین المللی چیســت؟ چگونه می
توانیــم بگوییم سیاســت خارجی
کانادا در حال رشــد است ،آن هم
زمانی که به ادامه فروش تسلیحات
بــه عربســتان ســعودی ادامه می
دهیم؟
ترودو در پاسخ خود به این سخنان
اعالم کرد دولت وی ،چاره چندانی
پیش رو نداشته است ،مگر آنکه به
توافقی که دولت پیشین امضا کرده
است عمل کند.
وی در ایــن بــاره گفــت" :مجــوز
صادرات تنهــا زمانی مــورد تایید
قرار می گیرد که صادرات ،همسو
با سیاســت های خارجی و دفاعی
ما باشــد ،و مساله حقوق بشر نیز
جزئــی از این سیاســت ها اســت.
رویکرد ما با تعهدات ملی و قوانین
کانادا ،همخوانی کامل دارد".

کامیونیتی

514-337-3856
CEA St. Laurent Adult Centre
)950 Fraser (Metro: Cote-Vertu
Ville St. Laurent, Quebec
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آماده شوید!

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

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

کبک بزودی از کاربران
نتفلیکس ،آمازون پرایم،
اسپاتیفای و دیگر سرویس های
آنالین مالیات می گیرد











نوجوان کبکی در روز
تولدش برنده جایزه التاری
هفته ای هزار دالر تا آخر
عمر شد

با اعالم جزییات بودجه جدید اســتان کبک  ،مشــخص
شد اهالی این اســتان تا چندی بعد باید بابت استفاده از
سرویسهای آنالین خارجی مالیات پرداخت کنند.
میزان این مالیات  9.975درصد تعیین شده و از اول ژانویه
سال آینده قابل وصول اســت  .این مالیات از شرکتهایی
گرفته می شــود که بیش از  30هزار دالر بابت سرویس
دهی در کبک درآمد دارند.
به این ترتیب بسیاری از سرویس های محبوب سرگرمی از
جمله آمازون پرایم ،نتفلیکس ،اسپاتیفای ،آی تیونز شامل
این قانون جدید شده و کاربران در کبک باید از ابتدای سال
آینده هزینه بیشتری بابت استفاده از آن بپردازند.
مشــتریانی که با معرفی عمدی محل سکونت شان بجز
کبک سعی در فریب سیستم را داشته باشند به پرداخت
یکصد دالر جریمه محکوم می شوند .
دولت کبک امیدوار است در سال آینده از این راه دست کم
 226میلیون دالر درآمدزایی کند.

دیگر بهتر از این نمی شــد ! شارلی الگارد
نوجوان کبکی در روز تولد هجده ســالگی
اش تا حدی زندگی اش را از لحاظ مالی تا
پایان عمر تضمین کرد و برنده التاری شد.
او که در جنوب مونتریال زندگی می کند،
برای جشــن تولد هجده سالگی اش یک
بطری شامپاین خریده بود و با باقی پول هم
یک بلیــط  4دالری التاری خرید تا دیگر
نگران پول خورد در جیبهایش نباشد.
البتــه او گزینه دیگری هم داشــت و می
توانســت یک میلیون دالر نقد بابت بلیط
برنــده اش دریافت کند ولی ترجیح داد تا
پایان عمرش هفته ای  1000دالر دریافت
کند.
او قصد دارد با این کمک هزینه در رشــته
عکاسی تحصیل کند و یک روز بتواند برای
نشریه نشنال جئوگرافیک عکاسی کند.

www.paivand.ca

PARTICIPATE in our
COMMUNITY

شانه به زیر یک چرخ...

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

یکم و پانزدهم ماه

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

در فعالیت های اجتماعی :ما رقیب هم نیستیم؛
مـکمل یکدیگریم...
ما ُ

را بر روی سایت بخوانید

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

با تع
یین وقت قبلی

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

بیش از  20سال جتربه | منتخب حسابداران کانادا CGA
(514) 652-7623 (514) 500-6186
MTL_TILES@YAHOO.COM
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ﮐﻠﯿﮫ اﻣﻮر ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﯽ
ﻓﺪرال  -ﮐﺒﮏ  -اﺳﺘﺎﻧﯽ

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

All aspects of Immigration
Provincial

Québec

Federal

Regulated Canadian
Immigration Consultant
Membership No. R409295

Inscrit avec
Immigration Québec

«با ادامه این روند  ۵۰میلیون ایرانی ناچار به
مهاجرت از کشور خواهند شد»

دوران مشقت و رنج بزرگ در ایران
بهزودی فرا خواهد رسید و دمار از
روزگار این مملکت کهن در خواهد
آورد .اما این چه بلوایی اســت که
براه خواهد افتاد؟
چــه فاجعــهای در انتظــار
است؟میرویم سر اصل مطلب:
ایران به لحاظ جغرافیایی کشوری
کم آب است و با بیتوجهی به این
واقعیــت کمآبی تبدیــل به بیآبی
شــده است ،در ســه دهه اخیر در
کنار تغییــرات اقلیمــی و افزایش
حــرارت کــره زمیــن و بــه همت
طرحهای کارشناســانهی دولت و
مجلس (سدسازیهای بیحساب
وکتاب) و به پشتوانهی مردم فهیم
(الگوی مصــرف ویرانگر آب ٬حفر
صدها هــزار چاه غیر مجــاز و)...
منابــع و توازن چند هزار ســالهی
آب کشــور در سی سال به فنا رفته
است و به زودی ملت باید آب بازی
را فراموش کند و با بازی کشندهی
له له زدن برای یک قطره آب آشنا
شود.
از آنجا که ما ایرانی جماعت عالقه
شدیدی به آمار و ارقام داریم و مثل
نقل و نبــات روزانه آمار مختلف را
بین هم پاســکاری میکنیــم و از
این طریق احتماال گمان میکنیم
که بسیار بهروز هستیم ،بد نیست
اشــارهای کنم به بعضی آمارها در
مورد آب:
در ســال  ۱۳۴۵منابــع آب
تجدیدپذیرکشور  ۱۳۲میلیارد متر
مکعب بوده است اکنون این رقم به
 ۸۸میلیارد مترمکعب رسیده است
این در حالی است که جمعیت هم
بیش از دو برابر شده است.
در سراســر جهان تنها دو کشــور
هستند که با اســتفاده جنونآمیز
از منابــع آبهای ســطحی ٬خود را
بهطــور جــدی در معــرض بحران
بیآبی قــرار دادهاند یکی از این دو
کشــور مصر اســت با بهره برداری
 ۴۶درصــدی از منابــع آبهــای
ســطحی خــود و دیگــری کشــور
نیست جز ایران که با بهره برداری
پبروزمندانه و قاطــع  ۹۷درصدی
از منابع آبهای سطحی خود عمال
این دست از منابع خود را به پایان
رسانده و اینک در حال خشکاندن

و غارت منابع آبهای فســیلی خود
اســت کــه در طی میلیونها ســال
جمع آمدهاند.
در حال حاضر بیــش از  ۹۰درصد
منابــع آب ایــران را فقــط بخــش
کشــاورزی مصرف میکند این در
حالی ســت که در کشــاورزی هم
هنوز توفیقــی حاصــل ننمودیم.
ســازمان جهانــی فائو درگزارشــی
اعــام کرد مصــرف آب در بخش
کشــاورزی ایران  ٢٢درصد بیشتر
از متوسط مصرف جهانی است اما
میزان تولید محصوالت کشاورزی
ما بــهازای مصرف هر متر مکعب
آب تنهــا حدود  ۱کیلوگرم اســت
در حالی که بهطور میانگین تولید
کشــاورزی جهان در ازای هر متر
مکعــب آب  ۲٫۵کیلــو محصــول
است!
بعضــی کارشناســان معتقدنــد با
توجه به اینکه کشاورزی ما ضررآور
است و زیانی که وارد میکند بسیار
زیادتر از ســودی اســت کــه برای
مملکت دارد باید کشــاورزی را در
ایران تعطیل کنند! تا آب بیشتری
برای زندگی باقی بماند .اما چنین
چیــزی شــدنی بهنظــر نمیآید و
عواقــب اجتماعــی و اقتصــادی و
امنیتی بســباری بدنبــال خواهد
داشت و بنظر نمیرسد حاکمیت
چنین برنامهای داشته باشد.
کشــور ایــران در طــول تاریــخ با
مشــکالت ٬جنگها ،خیانتها و
شکستهای بسیاری مواجه بوده
امــا هربار در نهایت خــود را از دام
بال رهانیده است اما این بار خطر از
نوعی دیگر است! عیسی کالنتری
مشاور معاون اول ریس جمهور و
وزیر اسبق کشاورزی هشدار داد:
«بــا ادامه ایــن رونــد  ۵۰میلیون
ایرانی ناچار به مهاجرت از کشــور
خواهند شد»
بحــران آب بــه حــدی ســت کــه
بهزودی ایران متروکه خواهد شــد
و شــگفتا همه جا صحبــت از هر
چیزی ســت جز این فاجعه ،یعنی
پایان تمدن چند هزار ســاله ایران
در سکوت و بیتفاوتی ملتی غیور
و وطن پرست!
آیا معجزهای اتفاق خواهد
افتاد؟

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

آیا دولت معجزه خواهد کرد؟
پاســخ واضح اســت :خیر ،دولت
 (۰۲۱) ۸۵۵۲ – ۱۴۸۳ﺑدون ھﯾﭻ ﭘﯾش ﺷﻣﺎره
از پرداخــت حقوق کارمندان خود
درمانده است و از کدام سوراخ پول
دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ و از ﺳﺎﻋت  ۲۱ﺗﺎ  ۲۴ﺑﮫ وﻗت اﯾران
بیاورد تا در این راه خرج کند!
ﺧطوط واﯾﺑر ،واﺗزآپ ،اﯾﻣو و ﺗﻠﮕرام ۵۱۴ ۵۵۰ ۹۲۰۴
از طرفــی مگر دزدی و اختالسها
امــان میدهنــد تــا پشــیزی از
Tel: 514-656-8178
پولهای سرگردان در جیب دولت
6621 Rue Sherbrooke Est, Suite 103, Montréal, Québec H1N 1C7
بماند اگر هــم دزدان امان بدهند
)(across metro Langelier
دولــت پول را بــه کــدام زخماش
By appointment only - Monday to Friday 10:00 to 18:00
خواهــد زد؟ در راه آبخیــزداری و
www.immigrationcmc.com = info@immigrationcmc.com
حفظ منابع باقیمانده؟
آیا مردم معجزه خواهندکرد؟
مــردم هم کــه تا بفهمنــد آخرین
سالهای آب بازیشان است طبق
معمول با سرعت بیشتری
روزی
آب بازی میکنند و
حت تاثیر منفی قرار
تهای جهان را ت
ت ،بلکه یکی از عل 
ده بار تشــریف شــان را به
شــته سطح نیس
بــودن و دهد.
گذ
هه
د
ج
پن
ی
صلــی آن ،خشــک
حمــام میبرنــد و هنــوز از ط
لها در ایران با
شور از حدود  ۱۸ا
حفاظت از جنگ 
ک
ی
ی
خ
ها
بر
ل

بر
نگ
کم
ج
حا
ن شرایط اقلیمی
مشکالت متعددی
حمــام در نیامــده شــلنگ
هکتار به ۱۲,۴میلیو
شها و
ن و نبود چال 
میلیون
کشــورها مانند ایرا
ت .در میان عوامل
بدســت بــرکنار ماشــین و
لهای از
لهای روب هرو اس
ـار و ســطح جنگ 
ن تشــکیل جنگ 
هکتـ
ید از بارش کم ،بروز
کا
از حدود  ۳,۴امــ
موتور خود حاضر میشــوند
طبیعی با
شــمال ایران نیز
انبوه در آنهاست.
و همچنین هجوم
هکتار به  ۱,۸میلیون
تا برای صدمین بــار در طی
یدی خشکسالی
میلیون
ــال  ۱۳۲۱خورشــ
یهای گوناگون
در س
تها و بیمار 
هفته آنها را بشــویند تا از در
کاهش یافته است.
ســس رشته آف 
هکتار
کریم ســاعی ،مو
ســوی دیگر وجود
س بــرآورد ســازمان
سازمان نام برد .از
غریب
و همســایه و فامیــل و
بــر اســا
جنگلداری و پایهگذار
نیــز یکی دیگــر از
شــاورزی ()FAO
حت ری زگردهــا
و آشــنا در شستشو و نظافت
خواروبار ک
ها در ایران ،مســا
لها
تهدیدکننده جنگ 
ل

نگ
ج
از
ن
ما
عریــف ایــن ســاز
را  ۱۹,۵عوامل
عقبنمانند!
وت
لهــای ایــران
سبز در ایران است.
لهای جنگ 

و فضای
نگ
ج
راه حل چیســت؟ جمع شوید جنگل ،مساحت
ن هکتار اعالم کرد.
مــل طبیعی عوامل
ـون هکتار میلیو
ومیــن به جز عوا
لیـ
نماز باران بــر پا کنید بلکه دل ایــران  ۱۱,۷۵می
در ســال  ۱۳۲۹در د
نیز نقشــی بسیار
نشان میدهد او
های انســانی
اعالم شــده که
ل
خود سطح جنگ 
ابرها به رحم آید...
لهای
ی در تخریب جنگ 
نسبت به برآورد
ن هکتار اساس
ل
نگ
ج
ح
ط
س
صد

یو
چه بخواهیــم چــه نخواهیم با در
ایــران را  ۱۸,۷میل
بیابانزایــی دارنــد.
ل کشور  ۶,۸درصد
نین در ایــران و
ک
ت
ح
چ
سا
هم
ادامه روند بیتفاوتی مسئولین و م
د.
اعالم کرده بو
نهای
لها به زمی 
ی تبدیل جنگ 
ت.
س
ا
ته
س
ش
ند
دا
مه
مردم بزودی جنــگ آب در ایران تنزل
سال ۱۳۴۳دفتر فنی
لتراشــی و
کشــاورزی ،جنگ 
ــاس ،سرانه جنگل
ی
سم
س
ا
ر
ن
مار
براه خواهد افتــاد و از پیامدهای بر ای
آ
ن
منابع طبیعی ایرا
یرویه و خــارج از
برای هــر نفر حدود
را برداشــت ب 
ور
ن
لهای کش
در ایــرا
مساحت جنگ 
بهای
یــت از منابــع چو 
آن بردگی تشنه لبان برای شلنگ
هکتــار اســت که
اعالم کرد .ظرف
دم
صــ
۱۵۸
 ۱۸میلیون هکتار
دیگــر عوامل موثر
بدستان و قدرتمندان خواهد بود
تر از متوسط شش
 ۱۵۶جنگلــی از
بســیار کم
رتبه  ۴۵را در بین
لهــای ایران
ن
را
ای
در نابودی جنگ 
تار در ســطح جهانی
و ســرانجام این بحرانها منجر به
نگلدار جهان دارد.
دهم هک
ج
ور
ش
ک
تــی در هستند.
ناامنیهای اجتماعی خواهد شد و
است.
لهــا نقشــی حیا
ن عوامل باید از بروز
شــاخص جنگ 
داشت ،در کنار ای
ممکن است یکپارچگی مملکت ما
مقایســه تطبیقــی
ظ تنوع زیستی ،به
یهای متعــدد که
به مساحت حف
شســوز 
حیطــی و آت 
لها
را با خطر روبرو کند.
مساحت جنگ 
تعــادل زیســت م
ها منشــاء انسانی
صهای
ن
وایی برخی از آ 

خ
شا
از
ی
نوکنده)
اسالمی
(یاسر
کشور که یک
با تغییرات آب و ه
نام برد .عدم وجود
عه هــزاره مقابله
از یک دارند نیــز
ســ
تو
تم
آرمــان هف
نــد .زندگــی بیــش
کافــی و مناســب
کشــورهای دار
زار نفــر امکانــات
ن
اســت ،در بیــ
لیــارد و ششــصده
شســوزی در
تهای می
برای مقابله با آت 

او
تف
ن
ــا
مختلــف جه
ل
یــت زمیــن به جنگ
همچنین نداشــتن
دهــد که از جمع
ن رفتن جنگل و
ی
م
زیــادی را نشــان
سته اســت و از میا
یک شرکت تولیدی
ویژه سبب شده تا
ص بســته به واب
وه بر بالگردهای
مقدار این شــاخ
درجنوبمونترال
ا
عــ
ند
وا
لهــا میت
لها
شسوزی در جنگ 
و اقلیمی جنگ 
زیست مهار آت 
ک
نیازمندهمکاری
یــ
وژ
ول
اک
ط
شــرای
یرات جبران ناشدنی
ندی صورت بگیرد.
است .پایین تاث
و معیشــت با ک
ساده
تکنسین و کارگر
ت
کشورها متفاو
محیطی ،اقتصاد
به
میباشــد.
رفا
ن این شــاخص ص
ــا نفــر در سرتاســر
بــود
لها میلیارده
بگیرید:
تماس
با تلفن های زیر
خریببیشترجنگ 
معنایت

د هاند
کتر ش 
لهای ایران کوچ 
جنگ 

استخدام

514-606-9007
514-949-5335
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سیاسی...

سنگ های گرانیت

نامه بیش از  ۱۰۰مقام سابق و کارشناس امنیت ملی آمریکا:

WWW.GRANITEISLAND.CA

باید به این  ۱۰دلیل در برجام بمانیم!

بیــش از یکصــد مقــام ســابق و
کارشــناس امنیت ملــی آمریکا با
امضــای نامهای خطــاب به دولت
آمریکا ضمن تاکید بر دستاوردهای
معاهده «برجــام» بــرای آمریکا،
از دولت واشــنگتن خواســتند که
از ایــن معاهده بیــن المللی خارج
نشود ۴ .ســفیر ســابق آمریکا در
اسراییل در میان امضاکنندگان این
نامههستند.
بــه گــزارش نیویــورک تایمــز،
امضاکنندگان این نامه فراجناحی
کــه در میــان آنهــا چهرههایی از
مقامات ارشد دیپلماتیک و نظامی
آمریکا نیز دیده میشــود به دولت
ترامپ توصیه کردهاندکه بنا به ۱۰
دلیل مشخص ،خروج این کشور
از برجــام هیــچ دســتاوردی برای
واشنگتن نخواهد داشت.
آنهــا نامــه کوتــاه خــود را بــا یک
پاراگراف شــروع کرده و سپس در
 ۱۰بند منافع باقی ماندن آمریکا در
معاهده برجام را برشمردهاند.
منت نامه حامیان برجام خطاب
به دولت آمریکا و دونالد ترامپ
در پاراگراف ابتدایی نامه آنها چنین
آمده است:
«رئیــس جمهور ترامپ باید تعهد
خود بــه توافق اتمی ایران را حفظ
کنــد .این کار فوایــد قابل توجهی
خواهد داشــت و دســت آمریکا را
در مواجهه با کره شــمالی و ایران
تقویت کرده و باعث تقویت اعتبار

حــرف آمریــکا و نفــوذ بیشــتر آن
بــه عنوان یکــی از رهبــران جهان
میشود .خروج از این توافق تامین
کننده هیچ هدفی در زمینه امنیت
ملی نیست».
امضا کنندگان نامه نظرات خود را
درباره برجام در  ۱۰محور خالصه
طبقه بندی کردهاندکه به شرح زیر
است:
•
 -۱برجــام تضمینکننــده و
بازدارنده توســعه برنامه هستهای
ایــران و جلوگیری از حرکت برنامه
هســتهای ایــن کشــور به ســمت
نظامی اســت و در صــورت فقدان
این معاهــده هیچ جایگزینی برای
نظارت گســترده جامعه جهانی بر
برنامه هستهای ایران وجود ندارد.
•
 -۲برجام تضمیــن کننده وجود
ارتبــاط مســتقیم و دیالــوگ بین
ایران و آمریکاســت که میتواند از
تشدید اختالفات و جنگ بین دو
طرف جلوگیری کند.
•
 -۳لغو برجام بدگمانی دولت کره
شــمالی به آمریکا را تقویت کرده و
موجب میشود که پیونگیانگ به
راحتی در مذاکرات خلع سالح در
پیــشروی خود بــه آمریکا اعتماد
نکند.
•
 -۴کشــورهای دیگــر منطقــه –

خاورمیانه – با وجود برجام و تحت
نظارت بودن برنامه هستهای ایران
انگیزه و تمایــل زیادی برای رفتن
به سمت توســعه برنامه هستهای
نخواهند داشت.
•
 -۵روابط ایاالت متحده آمریکا با
متحدان اروپایــی خود که همگی
مخالفت خروج یکجانبه آمریکا از
برجام هستند ،تقویت میشود.
•
 -۶در صــورت باقــی مانــدن
آمریــکا در برجــام ،رابطه آمریکا با
متحدانــش بــرای مقابله بــا دیگر
فعالیتهای منفی ایران در منطقه
و اعمال تحریمهای احتمالی بر سر
دیگر فعالیتهای ایران در منطقه
تقویت خواهد شد.
•
 -۷در صــورت خــروج آمریــکا از
برجــام ،ایران بــا انداختن گناه بر
هم خــوردن این توافــق به گردن
آمریکا ،برنامه هســتهای خود را از
ســرخواهد گرفت و روسیه و چین
خــود را مســئول و حافظان نظم
بین المللی خواهند دانست.
•
 -۸با باقی ماندن آمریکا در برجام
نفوذ سیاسی و دیپلماتیک آمریکا
در منطقــه حفــظ شــده و نقــش
آمریکا در ایجاد توازن و جلوگیری
از بحرانهــای منطقــهای تقویت
خواهــد شــد .آمریــکا نبایــد حل

تا «سندروم لوور»
«حاجی واشنگنت»
از
محمدفاضلی
اغلــب اوقات نشــانههای بیماری
خیلــی ســادهاند ،اما بیمــاری به
شــدت پیچیده و خطرناک است.
بیمار تب ســادهای دارد و خسته
است ،به نظر میرسد با استراحت
خوب میشود؛ اما کمی کندوکاو
بیشــتر نشــان میدهد متأسفانه
بیمــار ســرطان دارد .ایــن یعنی
بیمــاری ،کل سیســتم را درگیر
کرده ،اما ً
فعال در ظاهر ســادهای
بروز و ظهور یافته است.
نشانه ساده:
نمایندهای در تلفــظ واژه «لوور»
ناتوان بــوده اســت .واکنشهای
شدید مردم نشــان میدهد آنها
به چیزی فراتر از نشــانهای ساده
توجه دارند و درگیر شدن سیستم
با پدیدهای ناخوشــایند را نشــانه
رفتهانــد .ســؤال ایــن اســت کــه
بیماریچیست؟
آن ســرطانی کــه بایــد دنبالــش
بگردیم کدام است؟

بچــه کــه بودیم
مــد بــود بــرای بــه رخ کشــیدن
توانمندیهــای ذهنــی و تــوان
یادگیری ،اســم پایتخت کشورها
را حفــظ کنیــم .طــرف پنــج
ســالش بود و صد اســم پایتخت
میدانســت .یادگیــری چیزهایی
شــبیه اسم پایتختها فینفسه
ارزشی ندارند ،اما تمرین نوعی
شــوق یادگیری بود .آن شــوق
یادگیــری در خوانــدن همیــن
«آموختنیهای خرده ریز» بازتاب
مییافــت .هــرکس اندکی شــوق
بــرای آموختن داشــته باشــد ،و
حساسیتی نسبت به گفتوگوهای
محیط اطرافش در او زبانه بکشد،
«آموختنیهــای ُخــرده ریــز»
را یــاد میگیــرد .مجالتــی مثــل
«دانســتنیها»« ،دانشــمند» و
حتــی طیفــی از مجــات زرد هم
بــه ایــن گونــه یادگیریها کمک
میکنند.
وقتی کســی پنجــاه ســال زندگی
کــرده و از کنار همــه ابزارهای یاد
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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

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

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

Tel.: 514-777-3604
مسایل منطقه را به روسیه و ایران
واگذارد.

•

 -۹با باقی ماندن آمریکا در برجام،
درستی استدالل تندروهای ایرانی
که آمریکا را قابل اعتماد نمی دانند
ثابت نمی شود و موضع آنها تقویت
نخواهد شد.
•
 -۱۰بــا خــروج آمریــکا از برجام

ایــن گروهها ظاهــر ًا کارکردی هم
گرفتن «آموختنیهای ُخرده ریز» ندارنــد و بیشــتر تمایــل اعضای
گذشــته ،ولی نــام مــوزه «لوور» خــود بــرای ســفرهای خارجی را
را نشــنیده یا یک بار تلفظ نکرده بازتــاب میدهند .اعضــای گروه
باشــد ،نشــانهای از میزان شــوق حتــی خــود را ملــزم به دانســتن
خواندن و آموختن است که نظام اطالعاتــی کلــی دربــاره کشــور
آموزشــی در او برانگیختــه :هیچ مذکور هم نمیداننــد .باورکردنی
نیســت ،اما آدم یاد فیلم «حاجی
شوقی.
واشنگتن» میافتد – روایتی
چگونه میتوان به اتکا به چنین
از مأموریت حســینقلیخان
سیاستمدارانی با جهانی دائم در
صدرالســلطنه ،اولین سفیر
حال پیچیده شدن رقابت کرد؟!
ایران در آمریکا ،ساخته علی
نشــانه ســاده ناتوانــی در تلفــظ حاتمــی ،که بهواقع نــوع مواجهه
«لوور» ،و نشناختن لوور  -یکی غیرتخصصی ما با سیاست خارجی
از بزرگترین و مهمترین موزههای و شــناخت جهــان را بــه تصویــر
جهان  -بیماریهای بزرگتری را میکشد.
هم نشان میدهد .گفته شده که نــوع شــناخت بوروکراتهــا
نماینده مذکــور نائبرئیس گروه و سیاســیون مــا از جهــان را
دوســتی پارلمانی ایران و فرانســه میتــوان با الهام از رخــداد اخیر،
هم هست .این بدان معناست که «ســندروم لــوور» نامیــد و آنرا
ی واشــنگتنی»
عضویــت در این گروهها به عوض ادامــه «فهم حاج 
آنکه نشانه شایستگی و توانمندی برخی سیاســیون ما از جهان نیز
فــرد در موضــوع فعالیــت گــروه دانســت .ســندروم لوور ،حکایت
باشــد ،نوعــی رانت تقسیمشــده شــوق بوروکراتها و سیاســیون
برای ســفرهای خارجی ،مصرف
میان اعضای گروه است.

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

روسیه و چین به این کشور بیشتر
ازگذشته نزدیک شده و سالحهای
بیشــتری در اختیار ایران خواهند
گذاشت.
___________
امضا کنندگان این نامه با استدالل
دهگانــه فــوق تاکیــد کردهانــد که
خروج آمریکا از برجام دستاوردی
بــرای سیاســت خارجــی و منافع
امنیتــی واشــنگتن در منطقــه و

ظواهر سفر خارجی (نوعی بلعیدن
لذت ســفر) و در عین حال هضم
نکردن و نشــناختن جهان است؛
بیاطالعاتی سیاسیون از جهانی
کــه قرار اســت از پــس آن برآیند؛
همــان کــه میخواســتند آنرا
مدیریتکنند.
«ســندروم لوور» نشــانه گویایی
از ناکارآمدیهــای نهفته در نظام
انتخاباتی این کشور نیز هست.
کسانی که قرار است فرهیختگانی
باشــند تــا منافــع ملــی ایــران را
حفاظــت کننــد ،از شــناخت و
دانســتن چیزهــای ســاده درباره
دنیــای امــروز ناتــوان هســتند.
نمایندهای که امروز هدف طعنها
و جوکهــا قــرار میگیــرد البتــه
خیلی بدشــانس بوده اســت ،اما
واقع ًا معلوم نیســت چند نماینده
یــا بوروکــرات دیگــر اگر بــه جای
او بودنــد ،همین بال بر سرشــان
میآمد .نوع ســازوکارهای رشد و
ارتقای سیاســی در ایران ،مستعد
پروراندن کثیــری از این نوع افراد
است ،فقط بیچاره بدشانسها بر

جهان نخواهد داشت.
ایــن گــروه ایــن نامــه را تحــت
عنوان «ائتــاف ملی جلوگیری از
دسترســی ایران به ســاح اتمی»
امضا کردهاند.
Keep The Iran Deal
–10 Good Reasons
by National Coalition to
Prevent an Iranian Nuclear
Weapon

مال میشوند.
«ســندروم لوور» اگرچه ســاده،
امــا نشــانه مهمــی اســت درباره
کاســتیهای نظــام آموزشــی،
ســازوکارهای رشــد و ارتقــای
سیاســیون ،شــیوههای بــهکار
گمــاردن افــراد در موقعیتهای
سیاسی و توزیع سمتها باالخص
در عرصــه روابــط خارجــی ،و
شــناختی از جهان که هنوز تا حد
زیادی «حاجی واشنگتن»ی باقی
مانده است.
عدهای شــاید بگویند «مســأله را
بزرگ نکنید ،تلفظ نادرست یک
واژه چه ضرری به منافع ملی ایران
میزند؟»
پاسخ این است« :چگونه میتوانیم
به اتکای چنین سیاســتمدارانی
که خود را مکلف نمیدانند درباره
وظیفهای که بــر عهده گرفتهاند،
کلیــات را بیاموزند ،قرار اســت با
جهانی دائم در حال پیچیده شدن
رقابت کنیم؟»
منبع :کانال تلگرام نویسنده
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سیاسی...

«سگ
نومحا درنده
فظ ه
کار»ی

جانبولتون:حدودنفوذکسیکهمیخواستهبابمب
جلوی«بمبهایایران»رابگیرد،چقدراست؟

جان بولتون سالها مب ّلـغ اقدام
نظامی علیه ایران و کره شــمالی
بود .او اینک از ســوی ترامپ به
مقام مشــاور امنیت ملی آمریکا
منصوب شده است.
حدود نفوذ کسی که میخواسته
با بمب جلوی «بمبهای ایران»
را بگیرد ،چقدر است؟
جــان بولتون تا پیــش از این در
شبکه فاکسنیوز مفسر سیاست
خارجی ایاالت متحده بود.
دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری
آمریکا ،که گفته میشــود برنامه
ایــن شــبکه را هــر روز دنبــال
میکرده ،بولتون را از تلویزیون به
کاخ سفید آورد .حال او به عنوان
مشــاور امنیت ملی ،زیر دســت
قدرتمندترین مــرد جهان انجام
وظیفه خواهدکرد.
بــا ورود بولتون به کاخ ســفید،
یک تندروی دیگر به پیرامونیان
ترامــپ افــزوده شــده اســت.
تارنمایاینترنتیهفتهنامهآلمانی
اشپیگل در گزارشــی  ۲۴مارس
به حــدود قــدرت جــان بولتون
در پســت جدیــدش پرداختــه و
نوشته اســت که او «سگ درنده
نومحافظهکار»ینامیدهمیشود
که هنوز هــم از حمله نظامی به
عراق دفاع میکند.
مشاور امنیت ملی اما نخستین
مقام سیاسی بولتون نیست.
جرج دبلیــو بوش او را در ســال
 ۲۰۱۵میالدی به ســمت سفیر
آمریکا در سازمان ملل منصوب
کــرد .آن زمان نیز مقاومتهای
آشــکاری در برابر ترفیع بولتون
وجــود داشــت .از جملــه صــد
دیپلمــات آمریکایی نامــهای به
سناتورها نوشتند و خواستار رد
نامزدی بولتون بــرای این مقام
شــدند؛ تالشــی که البته نافرجام
ماند.
مشــاور امنیــت ملــی میتوانــد
مستقیما از سوی رئیس جمهوری
آمریکا تعیین شود و ترکیب پرسنل
کاخ سفید نیازی به تأیید جداگانه
مجلس سنا ندارد.

میزان نفوذ و نقش آتی بولتون
مشاور امنیت ملی ،طبق تعریف،
هماهنگکننده سیاست خارجی
و امنیتی دولت و یکی از مهمترین
مشاوران رئیس جمهوری است.
او بــه رئیــس جمهوری گــزارش
مســتقل ارائــه میکنــد و از
جملــه در جریــان دیــدار با پلیس
فــدرال (افبــیآی) یــا وزارت
دفــاع (پنتاگون) در کنــار رئیس
جمهوری خواهد بود .دفتر بولتون
در کاخ سفید درکنار دفتر ریاست
جمهــوری آمریــکا قــرار دارد و
“دستیار رئیس جمهوری در امور

«ما باید برای جلوگیری
از مببهای ایران این
کشور را مبباران کنیم».

افزون بر ایــن ،او تدابیر مختلف
بــرای مواجهــه بــا بحرانهــای
موجــود را هماهنــگ و
استراتژیهایی را در این خصوص
تدویــن میکند .او بایســتی ،در
جریان عمــل به چنین وظایفی،
همــواره خــط مشــی رئیــس
جمهــوری آمریــکا بهخصــوص
سیاســتهای اقتصــادی و
دیپلماتیک او را در مد نظر داشته
باشد .عالوه بر این قرار است که
پست مشاور امنیت ملی عاری از
تأثیر جریانهای سیاسی باشد.
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آژانس مسافرتی

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

فرنازمعتمدی

اینک با6
 2سال جتربه کاری!

نشـــانی:

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

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

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

با مبب علیه مبب
شــورای امنیــت ملی بــه رئیس
جمهــوری آمریــکا در خصــوص
مهمترینمسایلسیاستخارجی
و امنیتی مشــاوره میدهد .این
نهاد در اصل متشــکل از معاون
رئیس جمهــوری ،وزیر خارجه،
وزیــر خزانــهداری ،وزیــر دفاع و
مشــاور امنیتــی اســت .رئیــس
جمهوری رئیس شورا است.
در حــال حاضــر نحــوه برخورد
بــا ایران وکره شــمالی در کانون
بحثهــای شــورای امنیت ملی
آمریکا قرار دارد.
جان بولتون خود در مقالهای در
“نیویورک تایمز” در سال ۲۰۱۵
خط مشی مشــاور جدید امنیت
ملی را چنین تعریف کرده بود:
«مــا بایــد بــرای جلوگیــری از
بمبهــای ایــران این کشــور را
بمبارانکنیم».
او برای حل مشــکل کره شمالی
نیز راه حل رادیکال مشابهی دارد
و اخیرا دوباره از حمله پیشگیرانه
به این کشور حمایت کرده است.
امنیت ملی” عنوان رســمی مقام
جدیدش خواهد بود.
استیون هادلی ،مشاور امنیت ملی
دوران جــرج دبلیــو بوش ،شــغل
خود را چنین توصیف کرده بود:
«واســطهای صــادق بــاش؛
منصفانــه ،شــفاف و همهجانبــه
رئیــس جمهــوری را مطلــع کن؛
اعتماد همــکارانات را جلب کن،
نامحسوس باش ،تا حدود زیادی
از کمــک همکارانات بینیاز شــو
و محرمانــه بــه رئیــس جمهوری
مشاوره بده».
مشــاور امنیــت ملــی نــه تنهــا
دســتورالعملهای روزانه امنیتی
رئیس جمهــوری را ســازماندهی
میکنــد ،بلکــه همچنیــن بــه
جمعآوری یافتههــای وزارتخانهها
و ســرویسهای امنیتــی مختلف
که سپس در شــورای امنیت ملی
( )NSCمورد بحث قرار میگیرند،
میپردازد.

تصمیم تعیینکننده ترامپ در
میزان قدرت بولتون
میزان تأثیر شورای امنیت ملی بر
سیاستهای آمریکا بستگی زیادی
به تصمیم و اراده رئیس جمهوری
این کشور دارد .پرزیدنت جان اف
کندی از قدرت شورای امنیت ملی
کاســت و بر قــدرت خــود افزود و
لیندون جانسون ،سی و ششمین
رئیس جمهوری آمریکا که اهمیت
چندانی برای سیاست خارجی قائل
نبود ،این نهاد را تا آنجا که میشد
نادیده گرفت.
گرچــه مشــاور امنیــت ملــی از
لحــاظ رســمی مرتبط بــا وزارت
خارجه اســت ،اما در واقع بایستی
مســتقل عمــل کنــد؛ امــری که
اصطکاکآفریــن اســت .اختالف
زبیگنیفبرژینسکی،مشاورامنیت
ملــی جیمی کارتــر ،با ســایروس
ونس ،وزیر خارجه وقت آمریکا ،در
رابطه با نحوه برخورد با شــوروی
ســابق به همین دلیل بود .جدال

لفظی این دو به رسانههای عمومی
هم کشیده شد و به اعتبار شورای
امنیــت ملــی آمریــکا ضربــه زد.
کاندولیزا رایس ،نخستین زنی که
در مقام مشــاور امنیــت ملی قرار
گرفت ،نیز با دیــک چنی ،معاون
جــرج دبلیو بــوش ،وارد جدالی از
همین نوع شد.

انتصابمناقشهبرانگیزبنن
شورای امنیت ملی آمریکا از زمان
آغــاز بــه کار دولت ترامــپ نیز در
کانون توجه قرار گرفت .ترامپ در
ژانویــه  ۲۰۱۷تصمیــم گرفــت که
مشاور ارشــد جنجالبرانگیز خود

استیون بنن را در “کمیته سران”
شــورای امنیت ملی جــای دهد.
او همزمــان سرپرســت ســازمان
اطالعات ملی و رئیس کل ســتاد
ارتش را از تیم خود کنارگذاشت.
ترامــپ ایــن گام را در آن هنــگام
از طریــق فرمانــی ،برخــاف نظر
منتقداناش ،عملی کرد .منتقدان
ترامپ انتصاب بنن را در راســتای
سیاسی کردن شورای امنیت ملی
و قربانی کردن شایستهســاالری و
تخصصگرایی میدیدنــد .در این
میان اما ساختار این نهاد دوباره به
حالت اول برگشــته و بنن دیگر در
کاخ سفید فعالیت نمیکند.

جان بولتون در آغاز فعالیتاش در
پست مشــاور امنیت ملی ،عالوه
بــر مواجهه بــا انتقــادات موجود
بــه شــخص خــود ،با مشــکالت
ســاختاری نیز مواجه خواهد بود.
هنوز چه در وزارتخانههای خارجه
و دفــاع و چــه در ســرویسهای
اطالعاتــی پســتهای مهــم
اشغالنشــدهای وجود دارند .یکی
از عاجلترین این پستها ،با توجه
به مناقشــه کره شــمالی ،پســت
خالی ســفیر آمریکا در کره جنوبی
اســت؛ خلئی که بولتون را از یکی
از مهمتریــن منابــعاش محــروم
میکند( .دویچه وله)
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M NTREAL
مدرسه دهخدا
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

اجنمندفاعازحقوقبشر

)(Dialogue
514-484-8748
-------------------------

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

5180 Queen Mary #400
438-386-6111

ایران-مونترال
www.addhi.net

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

مدرسه فرزانگان

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

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

بنیاد آموزشی و فرهنگی آپتین

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

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

کالس های فارسی کودکان:

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

تلفن)514( 626-5520 :

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

)2900 Lake (DDO

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

کتابخانهنیما

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

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

مرکز فارسی زبانان

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

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

بنیاد سخن آزاد

هرشنبه :ساعت  12/30تا 15/30

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

دوستداران موسیقی کالسیک

بنیاد نیکوکاری ایرانیان  :نیکو
514-624-4579

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

کتابخـانهنوروززمین

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

نان سنگک

IBNG

همبستگیبازرگانی
www.ibng.ca

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

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

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

کافـــه لیت
www.cafelitt.ca

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

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:

زیبای هزاران ساله ما
امسال شادتر میآید!

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

کتابخانه
نیما برگزار می کند:
شب
شعر و سخــن با
شاعر و نویسنده:

حسن حسام

ش
نبه  ۲۱آوریل ۲۰۱۸
ساعت  ۷شب

کتابخانهنیما

شکوه میرزادگی
نــوروز دوبــاره میآیــد ،بــا آتــش و عاشــق .و گویی که
#3
IE
R
عاشــقانهی ســرخاش ،بــا چهره همهی دردها و زخم
5206 DECA
52
36
548
451
l.:
Te
زیبای آفتابیاش ،و با پیراهن سبز هایــی کــه بــر تن و
جانشــان نشســته
بهاریاش.
باورمند به این ارزشها بودهاند
نوروز دوباره میآید و دوباره ایران ،است ،پاک میشود؟
مهربان خردمــدار بیدار چگونــه اســت کــه هنوز پــس از کــه چونان ققنوســی از خاکســتر
ایــن مادر
ِ
میشود و همگان را برای استقبال چنــد دهه که بیشــترین تبلیغات خویش برخاســته و دوباره پروازی
از او ،این زیبای هزاران ســالهاش ،و تالش و زور حاکمان مســلط بر با شــکوه را آغاز کرده است .و این
ســرزمین مــان برای همــان چیــزی ســت که نــه تنها
فرا میخواند.
«اکنون آغاز
حیرت انگیز است! دورانی تازه است و از بیــن بردن فرهنگ ایــران و ایرانــی را تــا کنــون زنده
در ســرزمینی که ،شما این موهبت را ایــران و جشــنهای نگاهداشــته ،بلکــه نــوروز را نیــز
عــاوه بــر دههــا دارید که شاهد این ملــی ایرانیان بــوده ،جهانی کرده است.
مشکل ریز و درشت دگرگونیباشید!» هنوز و همچنــان در حسی ایرانی به من میگوید امسال
آســتانهی بهار تمامی آمدن نــوروز حــال و هوایی دیگر
سیاسی و اقتصادی
و عالوه بر رنجهای ناشــی از انواع مردمان نیک اندیش ،در سراســر دارد ،گویی چهرهاش روشــن تر و
تبعیضهــای مذهبــی و فرهنگی ایران به استقبال نوروز ،این زیبای قدمهایش محکم تر و آهنگین تر
سال هاســت که گریه و اندوه و بر هزاران سالهی فرهنگ ایرانیشان است.
ســر زدن «ثواب» معرفی شــده و میروند؛ دارا و ندار ،با مذهب و بی زیبــای هــزاران ســاله ما امســال
شاد تر از همیشــه به نظر میآید،
مذهب ،پیر و جوان ،زن و مرد.
خندیدن و شاد بودن «مکروه»،
در ســرزمینی که ســال هاســت چگونه است که وقتی بهار میرسد ،زیرا میبیندکه پس از چهل ســال
بیشترین آیینهای دولتی و مجاز هیچ کســی جــز به صدای شــاد و مردمــان ســرزمین مــادریاش
یک صــدا مقابل اهریمــن تاریکی
بر اساس ستایش مرگ و شهادت مهربان نوروز گوش نمیدهد؟
هیچ کســی باور نمیکند که آتش و اندوه ایســتادهاند ،و شادمانی و
و جنگ است،
در سرزمینی که مهم ترین بودجهها چهارشــنبه ســوری حرام است و روشنایی را فریاد میکنند ،میبیند
کــه زنــان ســرزمین مــادریاش
برای ساختن اماکنی ست که در آن سیزده به درِ عطرآگین خرافات؟
درد و اشگ و ترس به مردم هدیه گویــی هر ســال نوروز کــه میآید با قامتی کشــیده و مغرور گیســو
دریچه هایی روشن به سوی تاریخ ان در بندشــان را رهــا کــرده ،بر
میشود،
در سرزمینی که عشــق ورزیدن ،هزاران ساله ما میگشاید ،و به ما بلندیها ایســتاده و پرچــم آزادی
بــدون جــوازِ یــک مــای عشــق نشــان میدهد آن انســانی ارزش را در هــرکوی و خیابانی به اهتزاز
بــودن دارد که هیــچ گاه امید را از درآوردهاند.
نشناس ،زندان و شکنجه دارد،
چگونه است وقتی که نوروز میآید دست نمیدهد ،شادی را به اندوه امســال نوروز بــا شــادمانی به ما
گویی که ناگهان ســایهی همهی نمیفروشــد ،و نیــک را فــدای بد میگوید:
ســیاهیها و زشــتی هایــی که بر نمیکنــد .او به ما نشــان میدهد اکنون آغاز دورانی تازه است و شما
ســر ایران فرو افتاده کنار میرود ،چگونه بارها و بارها سرزمین مان این موهبت را دارید که شاهد این
همه نیرویی تازه میگیرند ،گویی در آتش بیدادگری و تهاجم بیرونی دگرگونی باشید( .مارچ )۲۰۱۸
کــه با بهار دوباره جوان میشــوند و درونی ســوخته ،اما انسان هایی

مداد ،مجله آنالین مونترال منتشر شد

----------

شادباشوخستهنباشیدصمیمانه
برای همکاران تازه نفس و جوان !

--------

مـداد را آبونه شوید:

www.medad.ca

--------

www.cje-ndg.com

Hampstead, Montreal-West

بهــار...

از مطالعه «مداد» لذت ببرید و خواندن آن را
به دوستانتان هم توصیه کنید.

مرکزکاریابیجوانان
آیا شمابین  16تا  35ساله هستید
آیا در جستجوی کار هستید؟
اگر در ناحیه NDG, Côtes St-Luc,
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در این شماره میخوانید:
وطن من آبی است
روزنامهای برای آزادی
به بهانه درگذشت داریوش شایگان
نخستین«مداد»
«مداد» ،رسانهای برای مونترال
ترامپ و فوالدکانادایی
هفتسین در جلسه شورای شهر اندیجی
مسابقههفتسین
جشنهای نوروزی
نوروز ،روز نو
نوروز و حساسیتهای غذایی
عواقب بهار زودهنگام
روزگار شیرین نوروز
متل بیِ تس ،روایت زندگی قاتلی با ظاهر معصوم
ُ
ردپای نوروز در موزه لوور
این تیم می تواند جام را ببرد
کانادادرای

15
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سیاسی...

آیا ایران در آستانه یک کودتا قرار دارد؟

محمــود احمــدی نــژاد ،رئیــس
جمهور ســابق ایران در واکنش به
محکومیت دو تن از دستیارانش،
اســفندیار رحیم مشــایی و حمید
بقایی از سوی قوه قضائیه بیدرنگ
علــی خامنــهای رهبــر جمهوری
اســامی را بــه باال کشــیدن ۱۹۰
میلیــارد دالر به صورت غیرقانونی
و بــدون رقابت مالــی هیچ نهاد یا
مؤسسه متهم کرد.
جــرأت احمــدی نــژاد در اشــاره
مســتقیم بــه منابــع مالــی رهبر
جمهوری اســامی ایران به معنی
برخــوداری احمــدی نــژاد از یک
قــدرت اســتثنایی نیســت ،بلکه
در واقــع بازتــاب پراکندگــی میان
نیروهای رژیمی است که دیگر قادر
به پنهان کردن تاولهایش نیست؛
تاولهایی که به تومورهای بدخیم
تبدیل شــده و درمان آنها بســیار
دشــوار به نظر میرســد .بیماری
رژیم ایران ریشــهای  ۴۰ساله دارد
بــه طوری که اکنون میتوان آن را
به بیماری بیدرمان توصف کرد.
از نظر پزشــکی وقتی پزشــکان در
برابر وضعیت دشوار یک بیمار قرار
میگیرند ،معموال به شوکدرمانی
بــه وســیله «کورتیــزون» یــا
شــیمیدرمانی بــه عنــوان آخرین
شــانس نجــات بیمار بــرای ادامه
زندگی ،پناه میبرند البته این نوع
درمانهــا نیــز عــوارض جانبی و
منفی زیادی برای بیمار دارند.
همانطــور کــه در پزشــکی
شوکدرمانی و شیمیدرمانی برای
نجات موقت یک بیمار وجود دارد
در عالم سیاست نیز راههای مشابه
وجود دارد.
نظامهــای مســتبد بــرای حفــظ
نظام و جلوگیری از سقوط حتمی
و ناگهانــی آن ،بــه درمــان موقت
به وســیله «کورتیزون» سیاســی
یعنی «کودتای» نظامی به عنوان
آخرین گزینه پناه میبرند ،آیا رژیم
جمهــوری اســامی که اکنــون از
بیماریهــای مزمــن و بیدرمان
داخلــی و خارجی رنج میبرد برای
حفــظ نظــام والیت فقیــه قبل از
اینکه این بیماریها نظام را کال از
نقشه سیاسی حذف کند ،دست به

نوروز پـیروز

کوتاهمدت ،عوامفریب و سرکوبگر
کودتای نظامی خواهد زد؟
از نظر سیاسی رژیم ایران شکست تــا در چنین وضعیتی شــورشها
خورده اســت چرا کــه این رژیم در خامــوششــود و به ظاهــر توزیع
درمان پدیده اعتراضات سراسری ،برابر صورت گیرد و گشــایشهای
همانگونه که دستگاههای امنیتی کوتاهمدت رخدهــد؛ اما این نوع
خود رژیــم اعتراف کردنــد ،ناکام حکومــت هیــچ دوام بلندمــدت
مانــد؛ اعتراضاتی که دایــره آن به نخواهد داشت.
بیــش از  ۱۰۰شــهر و منطقــه در سخنرانی حسن خمینی نخستین
سراسر ایران گسترش یافت و حدود اشاره مســتقیم و نگرانی نخبگان
 ۸هزار نفر طی آن بازداشت شدند .سیاسی جمهوری اســامی ایران
گزارشهای امنیتی تایید کردهاند از روی آوردن رژیم به یک کودتای
که  ۸۵درصد از بازداشتشــدگان سیاسی در کشور است تا به وسیله
آن کودتــا وقــت
در سنین کمتر از ۳۵
مانند
ایران
در
اضافی برای آرایش
سال بوده و اکثر آنها
کودتایی
هر
شوروی
مجــدد صفــوف
پیشــینه سیاســی یا
توسط سپاه
خود بیابد وبتواند
امنیتینداشتهاند.
بار دیگر مخالفان
حســین ذوالفقاری پاسداران ممکن
معاون وزارت کشور است سقوط رژیم را را ســرکوب و
صداهای خواستار
در امــور امنیتــی،
تسریعبخشد.
تغییر را خفه کند.
دربــاره تحقیقــات
و بررســی ایــن وزارتخانــه دربــاره در صــورت باال گرفتــن نزاع میان
جناحهای متخاصم و رقیب برای
بازداشتشدگان اظهار داشت:
«عمــده دستگیرشــدگان ایــن میراث کسب خالفت والیت فقیه
اعتراضــات ،افــرادی فاقد ســابقه پس از خامنــهای ،و افزایش تنش
امنیتــی بودنــد و  ۸۵درصــد این میــان روحانی و ســپاه پاســداران
افراد زیر  ۳۵ســال ســن داشتند .و نگرانــی و تــرس ســپاه از ایجاد
در ایــن راســتا باید توجه داشــت محدودیت مانور توسط واشنگتن
که ۷۰درصد کشــور زیر  ۴۰ســال در پروندههای حساس منطقهای،
هســتند .این اعتراضــات عبور از امکان کودتا نظامی که نوه خمینی
همه جریانهای سیاســی کشــور غیرمستقیم به آن اشاره کرد ،بعید
به نظر نمیرسد.
بود».
این یک اعتراف ضمنی است مبنی ســپاه اکنــون در تــاش اســت تا
بر اینکــه اعتراضات علیــه اوضاع حکومــت روحانــی را به شکســت
معیشتی از همه خطوط قرمز نظام در توافق هســتهای با قدرت های
گذشــته به ویــژه آنکــه معترضان بزرگ متهم کند.
علنی خواســتار ســرنگونی رژیم و اگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری
آمریکا در ماه مه  ۲۰۱۸تصمیم به
خامنهای شدهاند.
با بدتر شدن اوضاع وشرایط زندگی خروج از این توافقنامه بگیرد ،سپاه
و ناتوانی دولت جمهوری اسالمی پاسدارن بهان ه خوبی برای تثبیت
در رفع نیازهای شــهروندان و پناه ادعای شکســت امــکان مذاکره با
بردن به ســرکوب اعتراضها ،نوه غــرب را به دســت خواهــد آورد و
آیتالله خمینی هشدار داد که اگر از ایــن فراینــد فرصتی اســتثنایی
رژیم به خواســتههای مردم پاسخ بــرای نفوذ بیشــتر در موسســات
ندهــد با خطــر ســرنگونی مواجه و نهادهای دولتــی به ویژه فضای
خواهد شــد .وی همچنیــن ابراز عمومــی در داخل ایران که با نفوذ
نگرانــی کــرد که اوضاع بدکشــور سپاه در قدرت سیاسی و اقتصادی
میتواند زمینهساز دو پدیده باشد :مخالف است ،پیدا خواهدکرد.
فروپاشــی یــا حاکمیــت نوعــی سپاه اکنون در تالش است تا قبل
«پوپولیســم اقتدارگرا» به معنای از مرگ خامنهای و به وجود آمدن
یــک حکومت بســیار خشــن اما خالء قــدرت در ایران ،خــود را به
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کــه میتوانند چــرخ دگرگونیها را
متوقف کنند ،آنها اعالم کردند که
کنترل قدرت در مسکو را به دست
گرفته و رئیــس جمهور میخائیل
گورباچــف را از کار برکنارکردهاند،
اما کودتای آنها با مقاومت جنبش
اعتراضــی مردمــی روبرو شــد که
مخالف کودتا بودند و فقط سه روز
دوام آورد .کودتــا نه تنها در حفظ
نظام سیاسی اتحاد جماهیر شوری

عنوان قویترین نهاد آن شــرایط
تبدیل کند و راه را بر دیگر رقیبان
طــوری ببندد که حتــی ولی فقیه
بعد از خامنهای هم نتواند در آینده
مزاحمتی برای آن به وجود آورد.
در  ۱۹اوت  ،۱۹۹۱گنادی یانایف،
معــاون رئیــس اتحــاد جماهیــر
شوروی ســابق ،همراه با اعضای
کمیته مرکزی حزب کمونیســت
حاکــم شــوروی ،معتقــد بودنــد

و حذف گورباچــف و جلوگیری از
سقوط اردوگاه سوسیالیستی ناکام
ماند بلکه به روند فروپاشــی اتحاد
جماهیر شوروی سرعت بخشید.
در ایــران نیز هر کودتایی توســط
سپاه پاسداران ممکن است سقوط
رژیم جمهوری اسالمی را تسریع و
چهره ایران را به کلی تغییر دهد.
منبع :شرق االوسط
نویسنده :مصطفی فحص

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

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

15
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Tel.:514-835-6243

ه
دف ما
خ
شنودی
ش
ماست!
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نگــاه...
عشقوسیاست...

محمودسریعالقلم
شکســپیر میگوید برخی انسانها
بزرگ آفریده شدهاند؛
برخــی بزرگــی را به
دســت میآورنــد و
بــر گروهــی ،بزرگی
ناخواســته ســوار
میشود.
تفاوت میان مدیریت
و سیاســتمدار این
است که مدیر،کارها
را درســت انجــام
امــا
میدهــد
سیاستمدار ،کار درست را انجام
میدهــد .ایــن تفکیک بــه قدری
اهمیــت دارد کــه سرنوشــت و
جهتگیــری ملتها را مشــخص
میکند .دوگل ،گاندی و نلســون
مانــدال بــه دنبال قــدرت رفتند تا
کار بزرگــی را انجــام دهنــد .این
سیاستمداران در مقاطعی خاص
ظهور کردند تا مسیر و جهتگیری
کشــورهای خــود را به نفع ملت و
مصالحومنافعکشورهدایتکنند.
شــماری چون دلبسته مقاماند به
دنبال قدرت میروند ،اما کســانی
کــه میخواهنــد در تاریــخ نقطه
عطفــی پدید آورنــد ،تحقق هدف
یا هدفهایی را مقدم بر ســمت و
سمتیابی تعریف میکنند .تاریخ
همهگونــه سیاســتمدار دارد و
همانطورکهشکسپیرتقسیمبندی
میکند ،عــدهای ســعی میکنند
بزرگی را به دســت آورند و در عین
حــال ،انبوهی از صاحبان مقام در
ســایه پیش آمدها بزرگــی را از آن
خود میکنند.
دنــگ شــائوپینگ در یکــی از
ماندنیترین جملههای خود اظهار
داشــت چین برای قدرتمند شدن
نیازمند پنجاه ســال صلح با نظام
بینالملل است .این سخن شالوده
اجماعــی اســت کــه تمام اقشــار
اجتماعی ،تخصصی و امنیتی چین
را گرد یک محور برای چندین دهه

جمع کرده است.
صدامها ،برژنفها و کاســتروهای
تاریــخ صرفا برای
خــود ،قــدرت را
خواستند.کوبادر
 ۴۵سال گذشته،
در اختیــار یــک
فرد عمــل کرده
اســت و بــدون
تردیدنویسندگان
علــم سیاســت
آینــده،
در
دستاوردی برای
کاسترو قایل نخواهند شد.
نلســون ماندال پــس از  ۲۷ســال
زندانی شــدن در نهایــت به آرزوی
خود یعنی شکســت آپارتاید دست
یافت و در پرتو موقعیت ممتازی که
پیدا کرد ،در نظام جدید سیاســی
آفریقــای جنوبــی ،رییس جمهور
شد .هرچند تمامی شرایط مساعد
انتخاب مجدد او برای چهار سال
دیگر برای ریاست جمهوری بود،
امــا او به واســطه اینکــه در عرصه
سیاســت غریضی عمــل نمیکرد
و میخواســت نماد آزادی خواهی
را حفــظ کنــد ،از نامــزدی دوباره
سرباز زد و فراتر از هر سیاستمدار
در آفریقــای جنوبــی و بــر فــراز
همعصــران خــود باقی مانــد .در
تضاد با روش ماندال ،شیوه فرانکو
است؛ هنگامی که وی پس از چهل
سال دیکتاتوری درگذشت ،اسپانیا
ماننــد کبوتری از قفس آزاد شــد.
مرگ ،زمــان خروج فرانکو از دایره
قــدرت را تعیین کــرد و تصمیم و
انتخاب ،زمان کنارکشیدن ماندال
را .در وضعیت اول ،غریزه و سکون
تاریــخ را رقــم زدنــد و در وضعیت
دوم ،عشق به کشــور و عقالنیت
سیاسی هدایتگر رفتار بود.
چوئــن الی نخســتوزیر و معمار
چین نوین این کشــور را از راه ایده
آلیســم افراطی نجات داد و زمینه
ورود کشــورش بــه رده بندیهــا

نوروز پـیروز

درجه یک قــدرت جهانی را فراهم
آورد .او به این نتیجه رســیده بود
که هیچ راهی جز ثروتمند شــدن
چینیهــا و کنارهگیــری تدریجــی
دولــت از صحنــه اقتصــاد وجــود
نــدارد .در مدتی بســیارکوتاه فضا
و ســاختاری را بنا گذارد که امروز
چیــن دومیــن کشــور جهــان در
دریافت سرمایهگذار خارجی است
و ذخیره ارزی این کشــور در سال
 ۲۰۰۶به  ۹۷۰میلیارد دالر رسید.
اگــر به فاصله یــک روز ،کســی از
فضای مهندسی برق و تاسیسات
بــه فضــای ســفارت یــا وزارت
برســد بیگمان نمیتواند معنای
مســئولیت قــدرت را حــس کرده
باشــد؛ زیرا سلســله مراتب را طی
نکــرده آمار و ارقام کشــور را درک
نکرده ،جایگاه و ردهبندی مسایل
مهــم و غیرمهم و تا اندازهای مهم
را در طبقهبندیهــای ذهنــیاش
ســامان نــداده اســت .از آنجــا که
بســیاری از افــراد در جامعــه مــا
بــه گونــه تصادفــی و یــا از طریق
تبعیت به سمت رسیدهاند ،عموما
ویژگیهای ذاتی سیاستمداری و
رسیدن به مرحله عشــق ورزیدن
به جایگاه و قدرت کشــور را تجربه
نکردهاند.
ماهاتیر محمد نه با عشق عرفانی
و آسمانی ،بلکه با عشق زمینی در
دو دهه مالزی را که سرمایهای جز
کائوچــو و موز نداشــت ،به جایی
رساندکه امروز بیش از صد میلیارد
دالر صادرات با فناوری سطح باال
دارد .امــروز مردم مالزی ثروتمند
شدهاند ،ضمن اینکه دین و آداب و
رسوم خود را نیز از دست ندادهاند.
احتــرام بینالمللی آنهــا به مراتب
افزایش یافته اســت و همه دانش
آموختــگان مالزیایــی از غــرب به
کشور خود باز میگردند.
بهرغمصدهاخصوصیتخانوادگی،
شــخصیتی ،رفتاری،کالمــی و
انســانی که برای سیاســتمداران
مطلوب قایل شویم ،یک خصلت
مافــوق عمــوم ایــن خصایــص

خمینی -استالین میل به ثروت؛ میل به قدرت!
کودک و نوجــوان که بودم یکی از
برنامههایی که مدارس داشتند این
بــود که کودکان را به بازدید محل
زندگی آیتاللــه خمینی میبردند.
پس از مرگ آیتالله نیز این برنامه
در مــدارس رایج بود .پــس از این
بازدیــد بود که کــودکان را به کاخ
ســعدآباد یا کاخ شمس میبردند
و به کــودکان میگفتند که زندگی
ســاده «امام» را با زندگی اشــرافی
شاه مقایسه کنند و نتیجه بگیرند
که چهقدر خوب اســت که انقالب
شــد و مســتضعفان بــر مســند
نشستند.
یکی از مثالها هم این بود که امام

همواره نان و نمک و سیبزمینی
میخــورد در صورتی کــه خاندان
پهلوی با شیر خوراکی خودشان را
میشستند.
البتــه هیــچگاه هــم به کــودکان
نگفتند که اگــر خمینی همه عمر
خــود بهتریــن غذاهــا را میخورد
و زندگــی اشــرافی هم میداشــت
هزینــهاش ارزنــی پیــش هزینهی
مقبرهای که برایش ساختند نبود.
آری!
این را هم بــه کودکان نمیگفتند
که شــهوت خواســتن در همهی
آدمیان مانند هم نیست .یکی میل
بــه ثــروت دارد و دیگــری میل به

قدرت.
و همچنیــن نگفتنــد ســیطرهی
پابرهنگان بر شــئونات
مملکــت چــ ه انــدازه
میتواند آفتخیز باشد.
خمینــی میل بــه ثروت
 بــه معنــای ثــروتشــخصی -نداشت .در
همه عمر خــود از خانه
بیــرون نیامد .نه به حج
رفت و نه حتا به صحن امام هشتم
شــیعیان پا گذاشــت و نه ســر در
چاه جمکران بــا امام موعود خود
ســخن گفت .او عاشق قدرت بود
و بــرای ارضــای این عشــق لزوما
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کلیسایاجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

ساعت  4بعدازظهر
هر شنبه :از
در وست آیلند
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220 Hyman,
DDO
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عا دارید  -همچنین
 اگر احتیاج به د
«زندگی مسیح» و
برای دریافت فیلم
سیحی (رایگان) -
جزوات م
ن ما متاس بگیرید:
با تلف

) 514-999-5168
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د.

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!
قــرار میگیرد؛ خصلت عشــق به
ســرزمین و میهــن و ســربلندی
آن .بــه محض اینکه نظام رفتاری
سیاستمداراندرمسیرحفظمقام
باشد ،مقدمات زوال کشور فراهم

شــده اســت .بیدلیل نیســت که
سیر بودن و صیقل شخصیتی باید
قبل از موقعیت سیاسی تحقق پیدا
کرده باشد .آنان که در این عرصه،
خاک و خدا را به هم تنیدهاند ،در

نهــاد خود متوجهانــدکه برای چه
مقصود ســجده میکننــد ،با چه
ی قدرتنــد و برای چه
هدفــی در پ 
کسانیتصمیممیگیرند.
•

نیاز به ثروت نیســت و نباید سفر
دور و دراز رفت .میشــود در خانه
بر بوریایی نشست و مست قدرت
بود.
او با فرمان خود تنها
کمــی قبــل از مرگ
خود هــزاران زندانی
سیاســی را بــدون

او در مــاه میدیدند را از بین برد یا
به حصر برد .خمینی هشت سال
یک جنگ خانمانبرانــداز را ادامه
داد بلکه سیطرهی قدرتش را از راه
کربال به قدس برساند.
در تاریخ ،اســتالین جــوان یکی از
کسانی است که عاشق قدرت بود
اما به ثروت نظری نداشت.
او در زمان مبارزه با تزار میلیونها
دالر از راه دزدی بانکها و ســرقت
کشتیها به دست آورد اما همیشه
زندگــی فقیرانــهای داشــت و از آن
پــول به انــدازهی بخــور و نمیری
بــرای خــودش نگــه میداشــت و
همــه را برای پیشبــرد انقالب به
لنیــن مــیداد و یا بــرای اعتالی
بلشــویکها هزینــه میکــرد .اما

در قدرتطلبــی خــود بــا احــدی
شوخی نداشــت .او که به راحتی از
میلیونها دالر پول میگذشت اما
ســر ســوزنی حاضر نبود از قدرت
ببخشــد .او حتا پیش از رســیدن
بــه قــدرت و پیــروزی انقــاب-
کودتا ،بسیاری از مخالفان خود را
کشت و یا حتا به صورت مخفیانه
بــه ُاخرانــا Okhrana،ســازمان
اطالعاتی تزار ،لو داد تا توسط تزار
از بین بروند.
در همیــن دوره بیاعتنایــی او به
ثروت او قتلهــای فراوانی صورت
داد و حتــا هنگام دزدیهای خود
بیگناهان بسیاری را میکشت.
@behzadmehrani

محاکمه
و دادگاه
کشــت.
او بســیاری از مخالفان خود را که
زمانی شیفتهاش بودند و عکس رخ
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نوروز در شهر...

جشنزیبایچهارمینفستیوالبهارمونترال

یکشــنبه  ٢٥مــارس در یــک
روز آفتابــی کــه بوی بهــار را
بــه ارمغــان آورده بــود ،خانه
ایــران چهارمیــن فســتیوال
بهار مونترال را جشن گرفت.
تــدارکات از نیمروز در صحن
خارجی موزه هنرهای معاصر
آغاز شد ،موسیقی آماده شد،
سفره بزرگ هفت سین چیده
شد و رقصندگان مان حضور
خــود را اعالم کردنــد .مردم
اندک اندک می آمدند تا برای
چهارمین سال متوالی در کنار هم
نوروز باستانی را جشن بگیریم.
امســال اما خانــه ایــران میهمان
داشــت و بــه حمایــت از کمپیــن
کرمانشــاه تصمیم بــه جمع آوری
عیدی برای زلزله کرمانشاه در زیر
سقفهمکاریباکمپینکرمانشاه
گرفت .ساعت دو نیمروز در حالی
که ســفره قرمز و درخشــان هفت
ســین قدمت خود را به رخ آفتاب
میکشــید ،برنامــه با خــوش آمد
گویی دکتر تینا فرشــادگهر شروع
شــد و رقصنــدگان گــروه رقــص
سیمرغ به سرپرســتی خانم دکتر
نیما مشعوف ،اولین اجرای خود
را کــه آوردن عناصر ســفره هفت

سین با هنر رقص بود ،به نمایش
گذاشتند.
پــس از آن رقص زیبای بجنوردی
اجرا شد .سپس نوگل های بهاری
ما در گروه رقص مدرســه دهخدا،
رقــص آذری را با زیبایــی تمام در
صحن موزه اجرا کردند.
سپس با دعوت مجری آقای دکتر
امیر خدیر ،تنها نماینده ایرانی تبار
پارلمــان کبک ،در پی ســخنرانی
و تبریــکات عیــد به زبان فارســی
و فرانســوی ،در مــورد تاریخچــه
و عناصر ســفره هفت ســین برای
بینندگان غیر ایرانی توضیح دادند.
خانم ماگــدا پاپونو ،از شــهرداری
مونتــرال و منتخــب بخــش

"ان،دی،جــی" در مــورد
تاریخچه ایران و مردم ایرانی
و نــوروز و اهمیــت برگزاری
این گونه جشــنها سخنرانی
کردنــد و در پایــان خانــم
مارین کوتــه ،دســتیار اول
خانــم دکتر هلــن الواردیه،
نماینده مجلس فدرال که به
دلیل مشــغله های متعدد،
نتوانست حضور پیدا کند ،به
جای ایشــان نوروز را تبریک
گفتند.
در ادامه از حضار خواســته شــد تا
عیدی های امســال خود را به نفع
کمپین کرمانشاه با هموطنان مان
در کرمانشاه تقسیم کنند.
با لطف عزیزان حاضر در جشــن،
مبلغ  ١٧٧٥دالر جمع آوری شــد،
کــه در همانجا تقدیم مســووالن
کمپین کرمانشــاه گردید .برنامه
با یک رقص کردی گروه ســیمرغ
ادامــه پیــدا کــرد و بعــد از آن بــا
حضور گرم ،داوطلبانه و همیشگی
دی جی ســام  ،در بهاری نو ،همه
به رقص و پایکوبی و شــادی ادامه
دادند .به امید داشــتن سالی نکو
برای همه ایرانیان.
نوروز همایون!

بدینوسیله سرکار خانم

دکتر فرشتــه پناهی
متخصصروانشناسیازکانادا

به آگاهی کلیه مراجعین و دانشجویان محترم می رسانند:
از طریق آنالین در خدمت هموطنان عزیز می باشند .

@dr.f.panahi
و یا اتصال به تلگرام

98-912-949-4794
اقدامفرمایید.

با آرزوی سالمتی و سعادت برای همه ی عزیزان
www.drfereshtehpanahi.com

(514)585-2029
(514)661-6345

برای تعیین وقت ،کافی است از طریق اینستاگرام

-1چلوکب��اب کوبی��ده
-2چلوجوجه با استخوان
-3چلوجوجه بی استخوان
- 4چلو کب��ا ب ب��رگ
- 5چلوکب��ا ب چنج��ه
-6چلوکب��اب بلغ��اری
-7چلوکب��اب ش��اهی
-8چلوکب��اب س��لطانی
-9چلوکب��اب وزی��ری
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6195 St-Jacques H4B 1T7

که جهت رفاه حال عزیزان،

رس��توران آنیک��س
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روانشناسی...
از سندروم
«بای پوالر »
چه میدانید؟

ســی و پنج ساله اســت .مبتال به

در بــروز این امر هنوز نامشــخص

داروهای شیمیایی تکرار نخواهد

دوقطبی.

کشــف علــت دقیق ایــن بیماری

بدن و عدم پاسخگویی بدن بیمار

ســندروم بــای پــوالر یــا اختالل
این را خودش می گوید.

اســت ،اما در نهایت مــی تواند در
کمک کند.

شــد و آنهم عادی شدن دارو برای

به آنهاست .بخشی از حواس پرتی

پدر و مادرش از هم جدا شــده اند

انتقال دهنــده های عصبی :عدم

و عــدم تمرکــز ،بــه هــم ریختگی

فلج شده و به آلزایمر خفیفی مبتال

همان انتقال دهنده های عصبی

به عوارض جانبی داروهای شــما

و مادرش به دلیل دو سکته مغزی
شده است.

تعــادل در مواد شــیمیایی مغز یا
نقــش قابــل توجهــی در اختالل

می گوید «:از ســال هشتاد و دو و

دوقطبــی و دیگر تغییرات خلق و

شــد .هوش بدی نــدارم اما مدام

نیز میتواند در ایجاد یا تحریک این

بعد از این اتفاق ها مشکلم حادتر
وســایلم را گــم می کنــم .دائم در
حال افسردگی هستم .داروی های

مختلفــی مــی گیــرم .روزی ۵۰۰

خوی داراست  .تغییرات هورمونی
بیماری دخیل باشد همچنین این

احتمــال وجــود دارد کــه بیماری
وراثتــی بــوده و یا بدلیــل عوامل

خواب و دیپریشــن شما می تواند
مرتبط باشد».

دکتر پیرنیا برای مقابله با بیخوابی

به این کاربر قطره «مالتونین» را
پیشنهاد می دهد:

«مالتونیــن یــک نــوع پروتئیــن
موسیقی بی کالم ،تنفس عمیق

و مدیتیشــن در شب ها می تواند

میلیگــرم والپرات .حدود بیســت

بعــاوه حواسپرتــی .وقتــی بــی

این روانشــناس ســاکن آمریکا با

یا کم خوابی شــما کمک کند .از

هورمون ها روی ســلولهای مغز

رواندرمانی پیوسته با مشاور خود

سال است که مشکل خواب دارم
خوابی ام ممتد می شود وسایلم را

گم می کنم».

ایــن توضیح کــه متــوازن نبودن

می گوید پزشــک معالجش گفته

اثر مــی گــذارد و رفتــار ،زندگی و

مالتونین تجویز کرده اما این دارو

می دهد ادامه میدهد:

نبایــدکــم خــواب باشــد و داروی
فقط یک هفته روی او اثر داشته.

روابط انســانها را تحت تاثیر قرار

نظر روانی هم بهتر است جلسات

داشته باشید تا بتوانید مشکالتی
همچون ترس از آینده ،مسئولیت

پذیــری و عــدم تصمیم گیــری را

«بــه نظر می رســد ایــن مخاطب

حــل کنیــد .راوندرمانگــران می

نــدارد و اغلب دچــار حالت دوم یا

انزوا ،فشار و استرس ،احساساتی

توانــد بــه شــما کمک کننــد تا از

داروهای دیگری هم امتحان کرده
«زولبیدوم مشکالتم را بیشتر می

افســردگی اســت که آن را اختالل

کم اثر می شــود و ناچــارم دوزش

در نــوع اول ایــن اختــال حالت

رواندرمانگران می شود ترک کرد،

مورد داروهایی که نام برده شــده

حساســیت هــای زیاد خــود کنار

کند .کلونازپام هم بعد از یک هفته
را مطابق دســتور پزشک زیاد کنم
اما باعث نشئگی بعد از خواب می
شود .کاش بتوانیدکمکم کنید»

دوقطبی نوع دوم می نامند.

شــیدایی بر فــرد غالب اســت .در
مطمئن نیستم تشخیص پزشک

اختــال روانــی دوقطبــی یــا

ایشان صحیح باشد چرا که در ابتدا

اختالالت روانی است که بیشتر در

درآورد زیــرا هورمون ها رســاننده

«افســردگی مانیایــی» یکــی از
ســنین نوجوانی و بزرگسالی دیده

می شود.

باید هورمون ها را به حالت تعادل
های سلول های مغز هستند .این

اقدام موجب می شود شما با حالی

افــراد مبتال به این بیماری عموما

بهتر بــه زندگی،خانــواده و کارتان

اما تقریبا اغلب آنها دچار تغییرات

می کنم با مراجعه به یک البراتوار

از نشانه های آن بیاطالع هستند
شدید خلق می شوند.

برســید .من به ایشــان پیشــنهاد

شیمیایی تست ادرار و بزاق دهان

دکتــر نانــاز پیرنیــا متخصــص

انجام دهید و با تشخیص صحیح

«مشکل دوقطبی بودن یک رفتار

غیرشیمیایی و امالح معدنی این

رواندرمانی و مغزدرمانی می گوید:

با دریافت امینو اســید و داروهای

رفتاری،روانــی و عصبــی اســت.

نارســایی هورمونی را برای سلول

فیزیکی بــارزی در مغز افراد مبتال

استفاده از داروهای غیرشیمیایی

محققان بر این باورند که تغییرات
به اختالالت دو قطبی دیده شــده

است .تاثیر و اهمیت این تغییرات

هــای مغزی مرتفع کنیــد .ویژگی

این است که مشکلی که به درستی

بــه آن اشــاره کردیــد در ارتباط با

در كلیه سطوح

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

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

به مرتفع کردن مشکل بیخوابی

خیلی حالت شــیدایی یا مانیک را

است:

آمـوزشسنتــور

خــواب آور اســت کــه در کنــار

محیطی ،اســترس یا تجربه های
تلخ و آسیب زا در فرد بروز کند».

صابر جلیل زاده

شــدن زیاد خود جلوگیری کنید.

عــادت به غصه خوردن را با کمک
همچنین یاد مــی گیرید چطور با

بیایید .بعالوه سعی کنید از خانواده
و دوستان خود کناره نگیرید چراکه

ارتباط با نزدیــکان می تواند در به
تعادل رســاندن رفتار و احســاس

شما بسیار تاثیرگذار باشد».

استخدام

•

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

gardiniers de l'ile
Help Wanted

به چند نفر برای انجام
کارهایباغبانی
در ناحیه نانزآیلند
(تمام وقت یا نیمه وقت)
نیازمندیم.
-------------تلفنتماس:
Tel.: 514-668-8666

خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی

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

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

info@loadextransport.com

نرخ ها
برا ی ویژه
ی
با اضافه
ر
و
ه ایی
م
ا
ف
س ران
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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
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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

ـو
ج
ه
ت
و
ج
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

همــــــايون شجريان
 19ماه می 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

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

ختنه ک

ودکان0 :

Bourque
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Dr Jean

پزشک خانــواده

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
جواب در  24ساعت

بدون وقت قبلی
Family Physician

)(Without Appointment

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors

هم اكنون

پزشکان متخصص:

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Zahra Tabatabaei 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
بوتاك
جراح ارتوپدی،روانپزشک،گوش و حلق و بینی ،قلب،
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
توسط س و فیلر
جراح عمومی،متخصص زنان،جهاز هاضمه،انکولوژیست،
جراح
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
پالستیک
جراح کلیه و مجاری ادرار ،بیماری های عفونی و...
 کاشتن دندان Implant
 درمان ریشه Root Canal
 OPTHAMOLOGIST
 ONCOLOGIE:
 MALADIES INFECTIEUSES

Invisalign
Dr. Samir Antaki
Dr. George Wakil
Dr. A.-F. Doss
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP

ENDOCRINOLGUE:

ORL:

PSYCHOLOGUE:

 کشیدن و جراحی دندانهای عقل 
Dr. Jack Elstein
Dr. Samir Abboud
Dr. Mahnaz kazemi
New
 دندان اطفال
 UROLOGUE:
 GASTROENTÉROLOGUE:
 ACUPUNCTEUR & LASER:
دندانهای مصنوعی
گذاشتن

Rapid Orthodontics








Dr. Jean-Louis Bourque
Dr Joseph Loutfi
Dr. Bahman Fashipour
 ALLERGIE:
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:  PODOLOGUE:
 پر کردن دندان ها (همرنگ دندان)
Dr. Phil Gold
Dr. Théodore Kass
Dr. Ata Ansari

Implant
CEREC
AC Bluecam 
 CARDIOLOGUE:
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:  NUTRITIONISTE :






















 


Nasim Saberi, RD (Counseling
)Diabetes, Obesity, Hypertension
 PHYSIO:
Vivarath,ly (514) 733-4683
)(5589 CDN#2, H3T 1Y8

Dr. Naji Wakil (spécialité
CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow

Dr. Abed G Kahwati
 GYNÉCOLOGUE:
Dr. Michael Ah-Sue
 ORTHOPEDIE:
Dr. Faramarz Dehnade

Tel.: (514) 933-8383












Guy Concordia

1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5























 
















 













1834 Ste Catherine W. Suite 200
 Root Canal






)Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy
Zoom 2 ACP
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 Tel : (514) 933-3337
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بیمه های دانشجوئی www.clinique-arya.com
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 Lumineers Veneer

اندوهناشیازتعطیالتچیست؟

www.ismapquebec.com
w
Ne

انستیتوعالیپزشکیمکملوبهداشت

راهکارها وجود دارد که با رعایت
آنها میتوان روزهای
تعطیل را با خوشی L’Institut Supérieur de Médecine Alternative et Podothérapie
امروزه پیشرفت بسیار سریع وسائل
دانشجودر تمام مدت سال میتواند
گذراند.
و ســرعت ارتباطات بســیاری از
Montreal, Quebec H3H 1M1ثبت نام کننــد و طبق وقت آزاد
بر این اساس ابتدا باید
933-2861دنیای
ی را حل و
مشــکالت زندگ 
خودش درسهــا را بخواند یعنی
), Fax: (514
احســاس خودتان را امــروزه را بکلّی عوض کرده؛ مثال
یک دانشجوی فعال میتواند دوره
بپذیرید .اگر احساس
 Guyبزرگترین کمپانی تاکسیدر جهان
 ۴ساله را کوتاه تر انجام دهد.
میکنید شاد نیستید ،ن ه یک تاکسیدارد و ن ه یک راننده؛
-------------در فیس بوک ما عضو شــوید و از
حس خودتان را بپذیرید و بزرگترین مرکز رزرواسیون هتل
آخرین اخبار پزشکی مطلع شوید.
و با خودتان برای شــاد در دنیا حتی یک اطاق هم ندارد؛
www.ismapquebec.com
بودننجنگید.
ولی میتوانــد در هر نقطه جهان
facebook Institut Supérieur de
Médecines Alternatives et Podologie
تا حد امکان سعی کنید برای شما هتل رزرو کند.
برای اطالعات بیشتر:
برنامــه خــواب منظم و همین مسئله را می توان در امور
Institut supérieure de
تغذیه مناسبداشته باشید آموزشی انجام داد انستیتوی عالی
Médecines Alternatives et
پزشکی مکمل و بهداشت پا یک هر سال مدرکی دریافت میکند
Podotherapie
و از پرخوری بپرهیزید.
موسســه آموزشــی نوپاست ،که کــه میتواند با آن کار کند و خرج
1900 Avenu Mailloux
ٔ
شرکت در فعالیتهای خیریه و
Suite 035
کمک کردن به اقوام و دوســتان بعلت باال بودن ســطح دروس و تحصیل سال بعد را در بیاورد .برای
Québec –Québec G1J 5B9
داشتن استادانی در سطح استادان کسانی که رشــته تحصیلیشان
هم میتواند به شــما احســاس
Tel: 418-614-1300
دانشگاه ،در مدت کوتاه 
ی توسط ربطی به بهداشت نداشته باشد؛ ۹
Fax : 418-977-6778
بهتریدهد.
وزارت کار و پیشــرفت اجتماعی درس رایگان داریم و برای پزشکان
ismap@ismapquebec.com
------------باید در تعطیالت برنامه خودتان کانــادا و اداره مالیــات کبــک و و پرستاران برنامه مخصوصیداریم
را داشــته باشــید و برای انجام
Accreditations:
طب که به زبان فرانسه است.
انجمنهای پروفسیونال مهم ّ
Gouvernement du Canada
فعالیتهای معمول ،مانند سفر ،طبیعی به رسمیت شناخته و در دوره بهداشــت پا یک دوره کوتاه
13423/7009
برگزاری مهمانی و  ...احســاس لیست مدارس رسمی (اکردیته) مدت است که دروس آن به  ۴زبان
Revenu Québec 1082697876
Fédération des Médecines Alternatives
اجبار نداشته باشید.
هر دو دولت و انجمنها ثبت شده فارســیعربی -فرانسه و انگلیسی
RITMA
با
کنید
ســعی
در عین حــال
رســید
حتی
میتواند
دانشــجو
و
یک
دروس،
پایان
از
پس
که
است
Association des Naturothérapeutes du
Québec
فعالیتهای سرگرمکننده و لذت خرید کتب مورد نیازش را هم برای اســتاژ یــک روزه الزم دارد .فارغ
ANPQ | ANQ | RMQ
انجمن
بخش برنامه روزانهتان را پر کنید .محاسبات مالیاتی استانی و فدرال التحصیالن میتوانند عضو
Association des Naturopathes
باید بدانید که ساعتهای طوالنی ارائه دهد.
حرفه 
ای شــده و رســید رسمی
Professionnels du Québec
Association Nationale des Naturopathes
ساله
۴
ه

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

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

www.clinique-arya.com

تعطیــات را بــه عنــوان زمان
خوشحالی ،اســتراحت و تفریح
میشناســیم ،اما یکی از تجاربی
که برخی افراددردوران تعطیالت
سال نو دارند ،موضوعی است که
از آن به عنوان “اندوه تعطیالت”
نام برده میشــود؛ بنابراین باید
بدانیم چطــور میتــوان با این
احســاس غمگینی و افسردگی
ناشی از تعطیالت روبرو شد.
در برخی افراد این حالت بخشی
از تغییرات خلقی فصلی محسوب
میشود.
به ایــن معنــی که احســاس
افســردگی همراه با نشانههای
دیگری مانند تغییــر در خواب،
اشتها ،تمرکز و انرژی ،پیش از آن
و در فصل پاییز یا زمستان شروع
شده اســت .این افراد الزم است

حتما برای تشخیص و درمان به
پزشک مراجعه کنند.
البته برای “انــدوه تعطیالت”
دالیل متعددی ذکر شده است که
از جمله آنها میتوان به استرس
ناشی از مراســمها و مهمانیها،
تغییردر وضعیت تغذیه و ساعات
خواب و بیداری در ایام تعطیالت،
شــلوغی برنامه روزانه ،نداشتن
برنامه و موکول کــردن کارها و
خریدها به روزهای آخر ،دیدار با
افرادی که آنها را موفقتر و شادتر
میبینیم ،نداشتن زمان تنهایی و
رسیدگی شخصی و نگرانیهای
مالی به دلیل افزایش مخارج در
ایام نوروز اشاره کرد.
برای اینکه بتوانیم بر اندوه ناشی
از تعطیالت غلبه کنیم ،یکسری
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For All Real Estate and Mortgage Needs
(Residential, Commercial, Financing)

مشاور رمسی امالک

Courtier Broker Nick Stamiris

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

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

1397  فروردین12  1364  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
 دالر415000 :قیمت جدید

INVESTMENT PROPERTY, VILLERAY
PARK EXTENSION
Investment Property, Villeray Park Ex, Triplex
Electric Heating, Presently Owner Occupied
Potential Gross Revenue: 28,200$
NEW price 415000$

بــرایاجاره

 طبقه مناسب برای رستوران2 ملک تجاری
 در قلب وست مونت، گالری با موقعیت عالی،کافی شاپ
FOR RENT: Commercial Space 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

Immo-Plus

مسعودهاشمی

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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

FLS PERFECTIONNEZ VOTRE FRANÇAIS

CERTIFICAT DE PERFECTIONNEMENT

EN FRANÇAIS LANGUE SECONDE
Améliorez votre expression écrite et orale et donnez-vous les moyens
de réussir professionnellement.

Temps complet ou temps partiel
Cours offerts le jour
Cours ouverts aux étudiants libres
Prêts et bourses
RENSEIGNEMENTS

514 987-3980 langues@uqam.ca
langues.uqam.ca/ﬂs

DATES LIMITES D’ADMISSION

TRIMESTRE D’ÉTÉ
Étudiants libres : 18 avril
TRIMESTRE D’AUTOMNE
Programme : 1er mai
Étudiants libres : 22 août
Cours de niveau intermédiaire
pour les étudiants libres
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آتش در خاورمیانه...
بنیامیننتانیاهو،اینشخصیتکلیدی
خاورمیانه،کیست؟

سالح به اسرائیل را بگیرد و این
کشور را به لحاظ نظامی تحریم
کند« .حمله چند عضو یک گروه
زیرزمینــی فلســطینی در آتن»
به قول دوگل ،یک چیز اســت و
«عملیات نظامی دولت اسرائیل
در بیــروت» یــک چیــز دیگر .و
نمیتوان آن دو را در یک ســطح
دانست و با هم مقایسه کرد.

ژان-پییرفیلیو
 ۰۸فروردین  -در طول یک سال
گذشــته ،از مونیخ تا واشنگتن،
هرجــا کــه بنیامیــن نتانیاهــو،
Benjamin Netanyahu
ت وزیر اسرائیل روی صحنه
نخس 
قــرارگرفتــه ،بیدرنگ انگشــت
اتهام را به سمت ایران دراز کرده
و این کشور را بزرگترین تهدید
جهان خوانده است.
از حاال میتوان حــدس زد که او
رودرروی سپتامبر سیاه
یکــی از شــخصیتهای کلیدی
 ۱۱مــاه مــه  ،۱۹۶۹نتانیاهــو با
خاورمیانه در سال  ۱۳۹۷خواهد
واحــد نظامــیاش وارد شــاخه
بود .این مرد ،که هر بحرانی برای
غربــی کانال ســوئز میشــود و
او یک فرصت اســت ،چه کســی
آنجا عملیاتی غافلگیرانه را علیه
است؟
یک کامیون ارتش مصر رهبری
برای یافتن پاسخ باید به نیم قرن
میکند.
پیــش بازگشــت .خلــق و خوی
دو روز بعد ،عملیات مشابهی رخ
ستیزهجوی بنیامین نتانیاهو و
میدهد ،این بار اما یک زرهپوش
توانایی ویژه او در جان ســالم به
مصری واحد نتانیاهو را غافلگیر
در بــردن از بحــران را نمیتــوان
میکند .یک افســر اسرائیلی در
درک کرد ،مگر با مرور سالهای
این زد و خورد کشــته میشــود،
فعالیــت او در ســایرت متکل،
و نتانیاهو ،مسلســل به دوش،
انگشت
همواره
نتانیاهو،
واحد تکاوران ارتش اسرائیل.
توی آب میافتد .در آستانه غرق
دراز
ایران
مست
به
را
اتهام
کمتــر رهبــری در جهــان را
شدن اما ،یکی از همرزمانش را
ترین
گ
بزر
را
کشور
این
کرده،
میتــوان پیــدا کرد کــه افتخار
از آب بیــرون میکشــد تا بدین
تهدید جهان می خواند.
شکار یک هواپیمای مسافربری
ترتیــب ،نخســت وزیــر کنونی
و ســپس انفجــار آن را داشــته
اســرائیل تا «یک پا و نیم درون
باشد.
قبــر» فرورفتــه باشــد .در آن
این تنها یکی از عملیاتی است که اســت ،جایی که فدائیــان فتح به زمان نتانیاهو هنوز یک گروهبان
نخستوزیر اسرائیل در حد فاصل رهبری یاسر عرفات پایگاهی برای است ،در حالیکه برادر بزرگترش،
جاناتــان ،کــه ســابقه خدمت در
ســالهای  ۱۹۶۷تا  ۱۹۷۲در آنها خویش ساخته بودند.
مشارکت داشته است؛ عملیاتی که چریکهــای فلســطینی علیرغم ارتش را دارد ،از مسئوالن آموزش
در چارچوب فعالیتهای ســایرت تلفــات ســنگین ( ۱۱۶کشــته در سایرت متکل است.
متکل انجام شده است.
در برابــر  ۲۸نظامــی اســرائیلی و در آن زمان ،رئیس وقت ســایرت
وجود این واحدکماندویی ،وابسته  ۶۱ســرباز اردنــی) در ایــن نبــرد متکل ،سرهنگ دوم ایهود باراک
بــه اطالعــات ارتــش اســرائیل ،توانســتند مواضــع خــود را حفظ اســت؛ همان کســی که در ۱۹۹۹
تــا مدتها بــه طور رســمی انکار کنند .اســرائیلیها نــه تنها موفق میز نخست وزیری را از «بی بی»
میشــد و بر فعالیتهــای مخفی به دستگیری عرفات نشدند ،بلکه نتانیاهو میرباید .طنز تاریخ آنکه
و زیرزمینی آن ســرپوش گذاشــته یک هواپیما و  ۴وسیله نقلیه زرهی بــاراک در ســال  ۲۰۰۹وزیر دفاع
میشد .نخستوزیر امروز اسرائیل را نیز از دست دادند .کرامه ،که به دولت نتانیاهو میشود.
امــا تجربههــای زیــادی در آنجــا عربی به معنای شــرافت و کرامت در آن ســالها ،بــاراک نتانیاهو را
کسب کرده و همین تا حد زیادی اســت ،پس از شکســت ســربازان به مأموریتی به معنای دقیق کلمه
توانایی استثنائی او را برای عبور از عــرب در ژوئــن  ۱۹۶۷بــه نمــاد ناممکنمیفرستد:
رفتــن بــه بلندیهــای جــوالن و
بحرانها و رســواییهایی توضیح مقاومت فدائیان بدل شد.
میدهد که به ســادگی دیگــران را یــک ســال بعــد ،در  ۲۸دســامبر آوردن یــک بلوک گرانیتی از آنجا.
میتواند غرق و نابود کند.
 ،۱۹۶۸نتانیاهــو بــا واحــدش به «بی بــی» که به نداشــتن حس
فرودگاه بیروت حمله میکند .خود شــوخطبعی مشــهور اســت ،این
او مــواد منفجــره را زیرکابین یک دستور را جدی میگیرد ،اما خیلی
غسل تعمید با آتش در کرامه
نتانیاهــو ،متولــد اکتبــر  ،۱۹۴۹هواپیمای“هواپیماییخاورمیانه” زود میفهمــدکه جابهجایی بلوک
گرانیتــی غیرممکن اســت ،و کل
جوانتــر از آن بــود کــه در جنگ لبنان قرار میدهد.
شــش روزه ژوئــن  ۱۹۶۷شــرکت در این عملیات که به تالفی حمله ماجــرا چیــزی جز یک شــوخی از
کنــد .کمی بعد از جنگ بود که او یک گروه فلسطینی با نارنجک به جانب مافوقش نبوده است.
خدمــت ســربازیاش را در بخش یــک هواپیمــای “ال آل” در آتــن ایــن تنهــا ماجــرای آن دو در آن
صــورت گرفــت ۱۴ ،هواپیمــای روزها نیست.
چتربازی ارتش سپری کرد.
بالفاصله ،دنی یاتوم –که بعدتر در لبنانی نابود شد .در جریان حمله وقتــی در  ۸مــه  ،۱۹۷۲ســازمان
سالهای  ۱۹۹۶تا ۱۹۹۸به ریاست نارنجکــی گــروه فلســطینی یــک فلســطینی «ســپتامبر ســیاه»
هواپیمــای پرواز  ۵۷۲پ ســابنا را
موســاد رســید— او را به سایرت مسافرکشته شده بود.
پس از این اتفاق ،شــورای امنیت میربایــد ،فرمانــده کماندوهــای
متکل معرفی و منتقل کرد.
نخستین جنگی که نتانیاهو در آن سازمان ملل به اتفاق آرا «عملیات اســرائیلی بــرای آزادســازی
شــرکت کرد ،دســتکم به لحاظ نظامــی از پیــش طراحیشــده گروگانها باراک است .در جریان
ایــن عملیــات ،یک مســافر و دو
سیاســی ،بــه ضرر اســرائیل تمام اسرائیل را محکوم میکند.».
شــد؛ صحبت از تهاجم  ۲۱مارس شارل دوگل ،رئیس جمهور فرانسه هواپیماربــا کشــته شــده و «بی
 ۱۹۶۸به روســتای کرامه در اردن نیز تصمیم میگیرد جلوی تحویل بــی» نیز تصادف ًا بــا گلوله یکی از

بدینوسیله سرکار خانم

دکتر فرشته پناهی
متخصصروانشناسیازکانادا

به آگاهی کلیه مراجعین و دانشجویان محترم می رسانند:
که جهت رفاه حال عزیزان،

از طریق آنالین در خدمت هموطنان عزیز می باشند .
برای تعیین وقت ،کافی است از طریق اینستاگرام

@dr.f.panahi
و یا اتصال به تلگرام

98-912-949-4794
اقدامفرمایید.

با آرزوی سالمتی و سعادت برای همه ی عزیزان
www.drfereshtehpanahi.com

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!
کماندوهــای اســرائیلی بــه طــور
سطحی زخمی میشود.
کمی بعد ،نتانیاهو پس از پنج سال
خدمت بــا درجه کاپیتانــی ارتش
را تــرک میکنــد ،و درام آی تــی
(مؤسســه فنآوری ماساچوست)
در بوســتون مشــغول تحصیــل
میشود .همزمان با جنگ اعراب و
اسرائیل در اکتبر  ،۱۹۷۳اما موقت ًا
تحصیل را رها کرده و دوباره لباس
نظامیمیپوشد.
در ژوئیه  ۱۹۷۶بردار بزرگتر «بی
بــی» ،جاناتــان ،در حالــیکه آن
زمان فرمانده کماندوهای سایرت
متــکل اســت ،در جریان عملیات

در فــرودگاه انتبــه اوگاندا کشــته
میشود .نتاتیاهو اگرچه به شدت
از مرگ بــرادرش متأثر میشــود،
امــا دوباره به ارتــش بازنمیگردد.
وقتی در ژوئــن  ۱۹۸۲آتش جنگ
داخلی لبنان برافروخته میشود و
به این بهانه ،اســرائیل تمام توان
و نیروهایــش را بســیج میکنــد،
نتانیاهو دیگر لبــاس ارتش به تن
نمیکند ،و درعوض به عنوان نفر
دوم ســفارت اسرائیل در آمریکا به
فعالیتش ادامه میدهد.
از آن تاریــخ بــه بعد ،جنــگ برای
«بــی بی» بــه جنــگ تبلیغات و
پروپاگانــدا بدل میشــود ،جنگی

تلــخ اما روشمند ،کــه او آن را در
خدمــت جاهطلبیهای سیاســی
خویــش و البتــه رویاهایــش برای
اسرائیل به کارگرفته است.
امروز که او در آســتانه غرق شــدن
اســت و بحــران و رســوایی از هر
طرف بر ســرش آوار شده ،با بهره
بردن از تجاربش در سایرت متکل
آماده است که ســر خیلیها را زیر
آب کند.
در یک کالم ،او بسیار جان سخت
است و به نظر میرسد هنوز بسیار
مانده تا از صحنه خارج شود.
•
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تشکــر و قدردانی
-------------------------

جایزه سپاس :نوروز پیوند  | 2018جناب آقای یوسف تیزهوش
جناب آقای یوسف تیزهوش ،دوست گرامی و ارجمند

در برنامه نوروز پیوند  ،2018شنبه  17مارس ،که برای هفتمین سال پیاپی،

توسط تیم پیوند و آقای رحیمیان در مونتریال برگزارگردید،
از تالش های ارزشمند شما قدردانی شد.

در شب جشن نوروز ایرانیان از شما و خدماتی که برای هموطنان و دوستان ایرانی طی سال های متمادی،
هنگامی که هموطنان ما در حیطه های گوناگون ،احتیاج به راهنمایی وکمک در مورد بهبودی

و سازمان دادن به زندگی خود داشته اند ،بدون هیچگونه چشمداشت و درکمال تواضع انجام داده اید،
تشکر شد.

اینجانبان دوستان بسیار قدیمی شما نیز ،به سهم خود الزم می دانیم

بدینوسیله از زحمات پرشمار شما ،که در دوران اقامت خود در کانادا

برای جامعه ایرانیان انجام داده اید ،تشکر نمائیم.

سالمتی و موفقیت روزافزون شما را خواستاریم.

دکتر طهمورث طوسی ،دکتر جواد معین درباری

ایــران...
دالر  10هزار
تومانی!
شهباز خنعی

@Shahbaznakhai8
gmail.com

 8فروردین -نخستین هفته سال
نو پشت سرگذاشته شد .سالی که
بی تردید شاهد رویدادهایی مهم
و سرنوشت ســاز برای میهن مان
خواهــد بــود .رویدادهایــی که با
خیزش مردمی دیماه  1396آغاز و
با پیامدهای آن در ماه های بهمن
و اسفند با کوشش زنان ،کارگران
و کشــاورزان تداوم یافت و به سال
جدید منتقل شد .کوشش هایی
که پــس از ســال ها شــکیبایی و
بردباری نشــان داد که کاسه صبر
مــردم لبریــز شــده ،از حکومت و
همه جنــاح های یکــی از دیگری
بدتــرش قطــع امیــد کــرده و در
دادگاهی مردمــی – که عالی ترین
مرجــع داوری درباره هر حکومتی
است – رأی قطعی به عدم کفایت،
محکومیت و برکناری نظام تباهکار
والیت مطلقه فقیه داده اند.
رأی قاطعی که خود نظام هم از آن
آگاه است اما مانند هر محکومی با
این دســت و آن دســت کردن می
کوشــد به مصداق از این ستون به
آن ســتون فرج است اجرای حکم

را به تأخیر بیانــدازد .تأخیری که
در مدت آن بتوانــد ته مانده های
دارایــی های مــردم را نیز غارت و
چپاول کند.
نمونه این غارت و چپاول ته مانده
های دارایی های مردم را می توان
در خبری که روز ششــم فروردین
محمدرضــا پورابراهیمــی ،رییس
کمیســیون اقتصــادی مجلــس
شورای اســامی اعالم کرده دید:
«در ماه های پایانی سال ،بیش از
 30میلیارد دالر ارز از کشور خارج
شــده اســت» .رییس کمیسیون
اقتصــادی مجلس نامــی از خارج
کننــدگان ایــن رقــم کالن ارز از
کشــور نکرده ،اما روشــن و آشکار
است که معلمان هشت در گروی
نُــه ،کارگرانــی که چندیــن و چند
مــاه حقوق بخــور و نمیر خــود را
دریافت نکرده اند و کشاورزانی که
قطــع حقابه آنها را به خاک ســیاه

نشــانده ،در این کار دست نداشته
اند .همچنین ،رییس کمیسیون
اقتصادی مجلس شورای اسالمی
اعــام کــرد کــه 20« :میلیــارد
دالر ارز هــم در خــارج از شــبکه
بانکــی نگهداری می شــود» .این
20میلیــارد دالر کــه «پــس انداز
بالشــتی» نیز خوانده می شود – و
می توانست و می بایست دستکم
موجب ایجاد صدها هزار شغل در
کشور شده و بخشی از درد فزاینده
بیــکاری را درمــان کنــد – در اثر
بی اعتمادی به حق مردم نسبت
بــه حاکمان فاســد و ناکارآمد ،در
پســتوی خانــه ها حبس شــده تا
صاحبانــش را دربرابر ازبین رفتن
دارایــی هایشــان ،در اثــر کاهش
روزافزون و شتابان ارزش پول ملی
محافظتکند.
نشانه های این بی اعتمادی را می
توان در جهش روزهای اخیر ارزش

دالر – یــا درواقــع کاهــش
شــدید ارزش ریــال و تومان
– و رســیدن آن بــه بیش از
 5100تومــان
دیــد که بــه رغم
بگیر و ببندهای
چند هفته پیش
و کاهــش موقت
چند صد تومانی
ارزش دالر رخ
داد و بــی تردید
در هفتــه هــا و
مــاه هــای پیش
رو باز هم بیشتر
افزایــش خواهد
یافت.
رییس کمیسیون اقتصادی
مجلس شــورای اســامی از
افزایش بهای ارز ابراز تعجب
می کند و آن را دارای مبنای
منطقی نمی داند« :افزایش
بهــای ارز مبنــای منطقــی
ندارد زیرا منابــع ارزی ایران
دو و نیــم برابر مصارف ارزی
اســت» .بــه فرض کــه این
ادعای دو و نیــم برابر بودن
منابع ارزی نسبت به مصارف

درست باشد ،اشکال کار این
شیوه محاسبه در این است
که رشد شتابنده خروج پول
های غارت شــده از کشور را
جزء «مصارف» به حســاب
نمــی آورد ،درحالــی که این
هجــوم بــرای خــارج کردن
ارز از کشــور –  30میلیــارد
دالر ظــرف دو یا ســه ماه-
طبعــا تقاضا بــرای خرید آن
را افزایــش مــی دهــد و این
افزایــش تقاضــا – صرفنظر
از دالیــل دیگــر مانند چاپ
بی رویه اســکناس که سبب
کاهــش ارزش پول ملی می
شود – خود به خود به گرانتر
شــدن نــرخ ارز منجــر مــی
گردد.
بــه ایــن شــرایط بــی ثباتی
سیاسی ،ورشکستگی کامل
دولــت و بانــک هــا را نیــز
بیافزایید و پاسخ این مسئله
را پیدا کنید کــه قیمت دالر
چــرا نمــی تواند تــا 8 ،7 ،6
و حتــی  10هــزار تومان هم
افزایش پیدا کند؟!
•

درخواست
آمریکا،مکزیک
و کانادا برای
میزبانیجام
جهانی 2026

ســه کشور آمریکای شــمالی درخواست
رســمی خود را برای میزبانی جام جهانی
ارائه کردند.
سه کشور آمریکا ،مکزیک و کانادا به طور
رسمی درخواســت خود را برای میزبانی
جام جهانی  2026به فیفا ارائه کردند .این
در شــرایطی است که مراکش هم از بخت
زیادی برای کســب میزبانی این تورنمنت
معتبر برخوردار اســت .قرار است روز 13
ژوئن ،میزبان جــام جهانی  2026معرفی
شود.
کارلوس کوردیرو رییس فدراسیون فوتبال
آمریکا در صفحه شــخصی خود در توئیتر
چنین نوشته است:
درخواســت رســمی میزبانی جام جهانی
 2026توسط امریکا ،کانادا و مکزیک ارائه
شــد .پیام ما به دنیا 23 :ورزشگاه کالس
جهانی و  150محل تمرین .ما آماده میزبانی
هستیم!

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید
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جایگزیندیگر ،استفاده از
ای شمع بزم! دوش چرا میگریستی؟ ابدال اصفهانی
پروانه عاشق است تو سرگرم کیستی؟ یک «تیوب اکستنشن»
هســت که بــا نصب آن
و ایجاد فاصله بین لنز و
عکــس برداری از
بدنه دوربین ،میتوانیم از پروانه ها
پــــروانه ها در باغ
تصاویر ماکرو و با بزرگنمایی باال
گیاهشناسیمونترآل
تهیه کنیم و هزینه خرید آن نیز
این روزها در باغ گیاهشناســی
اقتصادی تر است.
مونتـــرآل نمایشگاه جالبی برپا
ویژگی این نمایشــگاه این است
ست به نام
کــه پروانه ها در اثــر مجاورت و
Papillons en liberté
همزیستی با انسانها ،به اصطالح
که در زبان پارسی امروزی باید آن
«دستی» شــده و از انسان نمی
را به «آزادیهای یواشکی پروانه ها»
هراسند .بنابراین میتوان با خیال
ترجمه کنیم! البته کامال هم آزاد
راحــت و تا فاصله چند ســانتی
نیستند ولی حداقلدر یک فضای
متری به آنها نزدیک شد و عکس
ســر بســته بزرگ ،آزادانه پرواز
گرفت.
_________________________
میکنند و از آنها با قطعات میوه،
البتــه خواننــدگان محتــرم به
5450 Cote-des-Neiges,
خوبی میدانند که با لنز ماکرو و
در کنار نهرهای مصفا و حوریان Tel.: (514) 731-1443
زیباروی پذیرایی میشود! درست
همچنین نزدیک شــدن زیاد به
مثل همان تصویری که از بچگی
سوژه« ،عمق میدان» به کمترین
تا به حال به ما از بهشت گفته اند!
حد خود رسیده و یک ارتعاش و
PHOTOGRAPHY
برای افراد
البتــه این فضا میتواند
لرزه بسیار ضعیف دست و
since PROFESSIONAL
های
«آزادی
بهشــت
 19دادن زوایــای پنهــان
بدن خودمان ،باعث کاهش
دیگــری نیــز در حکم 90
باشد :بازدید کنندگان ،کودکان و حشــرات در تصویر ،آن یواشکی
وضوح تصویر و خروج از
همچنینعکاسان!
هم با کیفیت باال ،به یک پروانه ها»! وضعیت «فوکس» خواهد
مطالعه ایــن مقاله و توصیه های لنز ماکــرو و همچنین
شد .بسیاری از «خداوندان
موجــود در آن ،به خواننده کمک فالش ماکــرو نیازمندیم .فالش عالم عکاسی» در وضعیت ماکرو،
پاسپورتی(،تضمینی)،
 عکس
جالبتری
خواهد کرد که عکسهای
مدیکال ماکرو
کارت ،هم همانطور که از اسمش از سیستم «اتو فوکوس» استفاده
سیتی زنی و ، pc carکارت اقامت
تهیه کرده و از قبل بداند که دارد بر میآید ،فالشی مخصوصی است نکرده و لنز را به صورت دســتی
 عکس پرتره
میگذارد.
فضایی پا
 به
که نور بسیار محدود و کنترل شده یا  Manualفوکوس مینمایند که
موزیک به CD
چهنوار
تبدیل
دیگر
یکی
هم
حشرات
از
عکاسی
ای را تولید کرده و کل ســوژه را نتیجهدقیقتری بدست آید.
 تبدیل نوارهای ویدئو از متام سیستم ها
از انواع عکاسی هست که طرفداران نورافشــانی میکند .فالش ماکرو همچنین بــرای راحت تر کردن
خاص خود را دارد .با عکسبرداری معمــوال به صورت دوقلــو بوده و کار ،میتــوان در زمان عکاســی،
از این موجودات ،میتوان تصاویری در دو طــرف لنز قرار میگیرد تا از به جای نگاه کردن در چشــمی
Queen
Mary,
نشان داد
زوایایی را
H3Xآورد و
1T9بوجود
را
 5301بوجود آمدن ســایه در کنار سوژه دوربین ،مانیتور کوچک پشــت
کهدر زندگی روزمره به آنها برخورد جلوگیریکند.
دوربین را روشن کرد و با استفاده
نمیکنیم .عکاســی از حشــرات بهترین گزینه برای چنین سبکی ،از کلید بزرگنمایی ،از فوکس بودن
دشــواری های خاص خود را دارد اســتفاده از یک لنــز ماکرو  1:1تصویر ،قبل از فشردن دکمه شاتر
که مهمترین آن تکانهای ناگهانی میباشد.
اطمینان حاصل کرد.
این موجودات و تارشــدن تصویر لنزهای ماکــرو معموال بســیار در فضاهایی مثل نمایشگاه پروانه
و همچنین کوچک بودن نســبی گرانقیمــت بوده و تهیــه آن به ها ،استفاده از سه پایه و حتی تک
آنها اســت .تقریبا از هر دوربینی راحتی و برای هر کســی مقدور پایــه ممنوع بوده و مزاحم رفت و
برای چنین سبک عکاسی میتوان نمیباشد .در صورتی که لنز ماکرو آمد بقیه بازدید کنندگان است.
اســتفاده کرد ،حتی دوربینهای نداشته باشیم ،میتوان با استفاده بنابراین نتایــج چنین تصاویری
کامپکت جیبی ولی برای نشــان از تکنیک فالش معکوس و نصب نهایتا معمولــی بوده و به کیفیت
حلقه مخصوص آن بر روی عکســهای حشــرات در محیط
تلفناستودیوفوتوبوک:
لنز ،عکسهایی با بزرگنمایی اســتودیو با نورهــای مصنوعی
باال تهیه کرد .چنانچه این نخواهد بود .بسیاری از عکسهای با
(514) 984-8944
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
امکان نیز برایمــان وجود کیفیت از حشرات ،مثال آنهایی که
پیج استودیو فوتوبک در فیسبوک:
نداشته باشد ،میتوان از یک چشمان حشره ،کل کادر تصویر را
WWW.FACEBOOK.COM/
لنز «تله» به جــای ماکرو پر کرده اســت ،در موقعیت هایی
STUDIOPHOTOBOOK1
اینستاگرام:
اســتفاده کــرد و از فاصله گرفته میشوند که با استفاده از یک
STUDIO.PHOTOBOOK
مورد
کرد.
عکاسی
دورتری،
اسپری مخصوص گاز دی اکسید
کربن ،حشــره را کامال بی توقف
کرده تا عکسهای جالبی تهیه شود!
البته عکاســان با وجدان ،توصیه
فردوسی ،شاعر پر آوازه پارسی را
سرلوحه کارهایشــان قرار داده و
Infos pratiques sur Montréal
بزرگترین و فعالترین گروه فیسبوکی ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل
از آزار رســاندن به «مورهای دانه
اطالعاتکاربردیواخبارمفیدبرایاطالعازرویدادهایشهرمونترآلو
کش» و «میوه خــور» خودداری
ندارد.
کامیونیتیخودمان؛اینگروههیچگرایشسیاسی،مذهبیوحزبی
می نمایند! بنابراین ،سر به نیست
کردن حشرات ،مورد تایید خیلی
از عکاسان نبوده و به دالیل
رعایــت حقوق جانــوران،
توصیه نمیگردد .یعنی تا این
حد رعایت میکنند!
موقعیتهای زیادی در زمان
بازدید از باغ پروانه ها بوجود
می آید که پروانه ها به سمت
انســانها آمده و حتی روی
بدن آنها مینشینند که این
میتواند ســوژه جالبی برای
عکسبرداری باشد .نکاتی که
در زمان عکاسی از پروانه ها
باید مد نظرداشته باشیم این
www.facebook.com/studiophotobook1
است که با باال بردن شاخص

دکتر شریف نائینی
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www.paivand.ca
www.paivand.ca

514-488-7121

فص
بـه
نوروز و عید سعـید باستانی و آغاز ل ار
هم
و شکوافیی را هب همه ی زعزیان ،دوستان و وطنان
مونترآل»
«همهچیزدرمورد
مت
با آرزوی سال ی و رسیدن هب آرزواه
شادباش می گومیی  .پاینده و سرفراز باشید .

مدیریت و کارمندان
تاکسی اطلس

س

مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

با بهای اجاره ،صاحب خانه دخلواه خود شوید!
ارزیابی رایگان  کمک برای اخذ وام
فرارسـیدن ن
وروز را
جتاری با کمترین بهره
مسکونی و
کمک برای تهیه وام مسکن برای تازه واردین
کانادا و جـه
هك همراه با نویداهی آزادی بهاز سراس
ایرانیان غیرمهاجر در
رهمچنین
برایست
ان ا
کانادا  Non residentsبا کمترین پیش پرداخت

انتقـال ارز

هم
سالی رپ از موفقیت و نیک روزی را ربا می یوطـنان زعزی آرزو داریم
 1000دالری برای هزینه محضر
هدیهی گو م
هب شما شادباش

______________
تـن ست
م
و در ی و شادکا ی شما وخانواده راNader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty
رد سال نو آرزومـندم.

جراحدندانپزشک

عکاسیرز
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مح
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ش
د ب نیا

ید!
Tel.: 514-683-8686
nader.khaksar@gmail.com

نادرخاکسار

3675 DES SOURCES، SUITE 109
D.D.O., QC H9B 2T7

Cell.: 514-969-2492

اوکازیون عـالی

برای زندگی و یا
 انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس سرمایهگذاری

 نقل و انتقال سریع ارز به اقصی نقاط جهان

2004 construction
2005بهترین نرخ روز با کمترین کارمزد
تضمین

downtown
ile des soeurs
$279000
اطالعات ارز
 best view
Wishing
آخرین you
Healthy,
2 bedrooms
Happy and Prosperous New Year
$385000

GUY

__________________________
بامدیریت:سعادمتند
_________________________________
Levy Pilotte
1970Comptables
Ste-Catherine
O,
Agréés
700-5250
boul
Décarie
Montréal, QC H3H 1M4
Montreal, QC H3X 3Z6
Tel.: (514) 487-1566

Cell.: 514-570-8595
ادامه...

|

Tel.: 514-933-1719

گ
شور ل
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>> ادامه از صفحه32 :

س

ســادهتر شده اســت .قوطیهای
کــه مانع جریان انرژی نباشــند ،شروع کنم.
جلوی نور طبیعی را نگیرند و باعث •
خالی شــامپو را فورا دور میریزم.
احساس ناراحتیتان نشوند .مثال قدم نهایی :دوش آب گرم
حولهها را مرتب میشویم و موقع
مشاور امال
چرا باید یک مبل را جایی گذاشت ممکن است تمز کردن دستشویی تمیز کردن کشوها ،هر چیزی که
مسکونیوجت
که هربار رد میشوم ،یک جایی از و حمام به نظرتان کار چندشآوری بیشتر از شــش ماه مصرف نشده
ریزم.مســتان را
میآورد
پيــام
پيغامبــر
مستانراآن را بهاز آن
سالمآورد
بهارآمد
تنمآمد
بهــــــــار
با بهای اجاره
بیندازید.
تاخیر
برســد و
شود؟
کبود
تنم بخورد به آن و
خوبــاندور
ارزیابی رایگ
کار •
طورم .این
هم همین
کرامتهاىخب
ساقىخوبند؛
خیلی
تزئینی هم
سوســن قيام آورد مستان را
ســرو از
شنيد آن
منگفت
مستان
سوسن از
اشیای زبان
مسکونی و جت
من عاشق تابلوهای زیبا ،گلدانها را میگذارم برای آخری مرحله که موسیقی و خانه متیزتر!
چو ديــد از الله کوهى که جام آورد مســتان را
زاولبـــــــــاغدرمجلسنثارآوردآنگهنقل
کمک برای ته
و مجســمههای هنری هستم .اما وقتی کارم در آنجا تمم شد ،یک برای حفــظ حال خوبی که موقع
چه حيلــت کرد کز پرده به دام آورد مســتان
زگـــــــــــــريهابرنيسانىدمسردزمستانى
به کانادا و هم
پیــدارامیکنید یک
بگیرم و شســته و رفته خانــه تکانی
برای اینکه چیــزی را به تزئینات دوش هم
کانادا idents
را
مســتان
آورد
نام
چــه
ســاقى
نامه
آمد
چو
کردند
نام و ننگ
خوردند و
کنمربهم"
"سقاهم
گم بیرون! خیلی از شستنیها موســیقی پخش کنید ،گلهای
بیایم
وسواس
خیلی
خانهام اضافه
هدیه 1000
مســتان رابــا یک عود یا
تهیه کنید و
تــازه
انجام
کــهگرفتن
سوزدبــا دوش
همزمان
تابلوکه
ممکن است یک
زکام آورد
فــراق او
ســرماى
سپندوراعودمي
مجمـــــــردلها
دارم .مثال درون
فضا را پر انرژی
آوردخوش بو
اســپری
های زباله
ســطل
مثال
دربــاره جنگ
مجموعهای
مســتان را
خانــهوغيبى پيــام
پنهــان
ز
دهم.ساقى
میکان
باقــــــــــىبرآبربام
گلشن
جــزو درآدر
در فلسطین اســت بر دیوار یک پادریهای کوچــک را در حمام کنید .شک نکنید با ایجاد تغییرات
که ســاقى هر چه دربايد متام آورد مســتان را
چو خوبان حله پوشيدند درآ در باغ و پس بنگر
گالری خوب بنشیند اما آیا خوب میشویم و البته حواسم به میزان اساســی ،حالتــان خیلی خوب
مســتان را
کدام آورد
ببني کز جملــه دولت ها
موقعو ما را روى
بهار آورد
اســت که
همانطــور که حال
شــد؛
خواهد
آوردهم هست.
مصرفيارآب
جــــانراهاهرراروز
همین تابلو
E 109
خوب ودگرگون
زندگیتان
حمام و
جامدر
کنند
تبريزىهابهناگهخیلی
ببینم؟ تابلو
خوردن هم
مســتان را
محیط آورد
ســلطانى مدام
خاص
فکر می به
ساقىهادولت
شمــــسالدين
صبحانه ز
و مجســمهها بار معنایی دارند و دستشویی و اتاق خواب بسته است میشود.
com
احساسی را منتقل میکنند .شاید و مثال مهمان از آنچه پشت درهای من این یادداشت را بعد از سه روز
به نظرتان جالب باشد که تفنگ بسته میگذرد خبر ندارد .جدا از خانهتکانی برایتان نوشــتم؛ وقتی
شــکاری اجدادیتان را به دیوار اینکه هرآن امکان دارد کســی از داشــتم کار میکردم ،این آهنگ
بزنید یا تصویر یک مرد خسته یا دستشویی استفاده کند و دستتان گروه ایندو را گوش میکردم .کار
زن محزونــی را آویزان کنید اما رو شــود ،انبار کــردن چیزهای نفسگیر تی کشیدن و تمیز کردن
شد ،برای خودم
تفنگ یا چهره محزون یک زن یا بیمصرف و تجمع گرد و غبار اجر شیشهها که
تمام2005
downtown
کودک ،واقعا چه احساسی در شما خانهتکانی پر زحمتتان را کمرنگ یک چای view
bestریختم و با کیف
قندپهلو
2 bedroomsو خش آسمان
خط
و دیگران ایجاد میکند؟ انتخاب میکند .خود من از وقتی بعضی از به منظره بی
$385000
من یک شاخه گل طبیعی است عادتهای قدیمی را ترک کردهام ،نگاه کردم .میدانستم دستکم تا
که باعث میشود روزم را پرانرژی تمیز کردندستشویی برایم خیلی باران بعدی دوام دارد!
•

نادرخاکسار

ell.: 514-969-2492

عینک فرهت

حساســیت نور « ،»ISOسرعت واضح و «شارپ» باشد ،دیافراگم شکار لحظه ها بود.
شــاتر را باال برده تــا تصویرمان را تا حد ممکن میبندیم تا نتیجه با توجه به دمای نسبتا باالی سالن
واضحتر باشــد .برای ایجاد افکت مورد نظر را بدست آوریم.
پروانه ها در باغ گیاهشناسی ،بهتر
جوادمعمول،
«بوکه» نیز طبق
دوستیپالتو و وسایل
تیمورکاپشــن،
دیافراگم تراکم و تعداد نسبتا زیاد پروانه ها است که
ایراخنواه
____________________
____________________
را باز میکنیم که زمینه تصویر ،تار باعث میشود که در هر کجای این متفرقه را بــه رختکن مجموعه
93 Blvd
در St
Jean
سوژه بهشت مصنوعی که باشیم ،هموارهBaptiste ,
روی5655
Sherbrooke
گردد و W.
توجه بیننده بر
عکاسی ،راحت
زمان
ســپرد تا
NDG, H4A 1W6
Châteauguay J6J 3H8
اصلی باشد .برعکس ،برای داشتن چندین ســوژه در اطرافمان برای تر باشیم.
Tel.: 514-481-0671
Tel.:
)(450
692-2959
•
تصویری که تمام قسمتهای سوژه عکاسی موجود ،و فقط باید مترصد

شور گل

بهــــــــارآمدبهارآمدسالمآوردمستانرا

زبانسوسنازساقىکرامتهاىمستانگفت

زاولبـــــــــاغدرمجلسنثارآوردآنگهنقل
زگـــــــــــــريهابرنيسانىدمسردزمستانى

l

از آن پيغامبــ

شنيد آن ســ

چو ديــد از ال

چه حيلــت ک
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CHAIR
FREE*

1397  فروردین12  1364  شماره 25 سال

مصرف بیرویه
الکل؛بزرگترین
عامل خطر ابتال به
زوال عقل

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

ROSEMERE TABLE AND 6 CHAIRS

1,899

$

2,599

or $53.83 /month

SECTIONAL RECLINER ELECTRIC

یک مطالعه ملی سراسری بر روی شهروندان
فرانسوی حاکی از آن است که مصرف باالی
BENEDICT POWER

CANAPÉ $

MODULAIRE, Sectional Recliner Electric

or

2,599

53.83 /60 months

$

 هزار نفر از افراد۱۱۰  بر روی،منتشر شــده

مبتال به زوال عقل زودرس در فرانسه صورت
$
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

TO PAY!

2,571

or $53.25 / month

زوال عقــل بــه گروهــی از اختــاالت مغزی
اطالق میگرددکه با کاهش قدرت فکرکردن
 کاهش قدرت، ضعف حافظه،و تصمیمگیری

ROCKPORT

1,499

1,399

$
$
CHAIR* FREE
SOFA
LOVESEAT
$
or $31.04 /month or $28.97 /month

*with the purchase of the
sofa and loveseat

999

دخانیات از عواملی هستندکه احتمال ابتال
1,799

1,899

HAZEL power

1,299

$
$
$
LOVESEAT
CHAIR
SOFA
recliner with power headrest or $39.33 /month or $37.26 /month or $26.90 /month

999

or $20.69 / months

۵-۴( گــرم الکل خالص در روز بــرای مردان
استاندارد) در روز برای زنان را بیش از اندازه
.مجاز برای سالمتی در نظرگرفته است

مصرف بیرویه الکل همچنین ســبب بروز

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

THIS WEEKEND AT ALL 5 STORES

۶۰ سازمان جهانی بهداشت مصرف بیش از
 نوشیدنی۳(  گرم۴۰ نوشیدنی استاندارد) و

• BROSSARD 8505 Blvd. Taschereau I 450 678-0555

dresser mirror chest 2 nightstands queen bed

، سن باال.شــخصیت مبتالیان همراه است
 چاقــی و مصرف، دیابــت،فشــار خون بــاال

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

LOREN

 تغییــرات در احساســات وگاه تغییر،بیــان
، شــیوه زندگی،اقتصادی-طبقه اجتماعی

POWER HEADREST

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

$

نوشیدن مقادیر زیادی الکل و باالتر از میزان

.مجاز در زندگی روزانه خود داشتند

CHAIR
FREE*

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

PRILLO.CA

 هزار نفر عادت به۵۷ گرفته که از میــان آنها

.به زوال عقل را افزایش میدهند

TAKE 60 MONTHS
LAVERNE TABLE AND 6 CHAIRS

بیماریهای زوال عقل (دمانس) است بویژه

لنســت
ِ این تحقیق که اخیرا در مجله علمی

SALE
ENDS SOON
SO HURRY AND COME SEE US NOW!
$

الکل بزرگترین عامل قابل پیشگیری انواع

.زوال زودرس آن است

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

999

or $20.69/month

ZEKE

MUST GO!

$

$

25

ARMANDO

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

$

899

$

LOVESEAT
$

879

$

869

بیماریهــای دیگــری از جملــه بیماریهای

 زخم معده، انواع سرطانها،کبد و پانکراس

- بیماریهای قلبی،و مشکالت گوارشــی

.عروقی و پوکی استخوان میشود

پژوهشــگران راهکارهایی چون غربالگری
(گزینش پزشکی در جمعیت برای شناسایی
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

وجــود احتمالی یک بیماری) بــرای مصرف
بــاالی الکل همــراه بــا درمان وابســتگی به

الــکل و تغییــر ســاز و کار در فــروش و تهیه
نوشــیدنیهای الکلی را برای کاهش میزان

SUPER PROMO

مصرف آن و در نتیجه کاهش احتمال ابتال به
.زوال عقلی را پیشنهاد میکنند

699

679

SOFA $
or $14.48 /month

ABINGTON

LOVESEAT $
or $14.02 /month

SUPER PROMO

MARLA TABLE AND 6 CHAIRS

$

الکل از جمله مواد شیمیایی فعالکننده روان

 مصــرف بیرویه آن عملکــرد مغز را.اســت

5,299

or $109.74 / month

، خلق،تغییر داده و باعث تغییراتی در ادراک

CHAIR
FREE*

.خودآگاهی یا رفتار میشود

 میلیون نفــر در جهان۳.۵ ســاالنه قریب به

ZELDA
Brown

899

$

879

$

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

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

ZURI POWER ELECTRIC
RECLINER SECTIONAL

$

1,999

or $41.40 /60 month

جــان خــود را بخاطر ســوء مصــرف الکل از

•

.دستمیدهند
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مییابد
ـه تپــش میافتد،
بهعالوه
بـ
قلــب
نایی خود را کنترل
یشوند و مغز توا
ضالت منقبض م 
به نحوی که اندا مها
ع
یخورند .بدن عملکردهای بدن

م
ره
گ
تها
مش 
را در اختیار مغز قرار
با تمام نیرو تنها گلوکز مورد نیاز
یشود تا
آماده م 
هد و انرژی به طور
یزد .در این دهند از دست مید
خشم را بیرون بر
ی دیگر نیز تقسیم
امها
ی بــه خوردن مساوی بین اند 
لحظه مــا میل
این معناست که ما
یشود .این امر به
یرا بدن ما همزمان

م
نداریم ،ز
غز باید بیشتر از حد
ورتیزول در برای رضایتمندی م
ک
ی
اد
یــ
میزان ز
که پیامــد آن افزایش
نیازمــان بخوریم
بدن آزاد کرده است.
جــه افزایــش میزان
ن کورتیزول وزن اســت .در نتی
ترشــح هورمــو
اشتهای کاذب در
به اســترس هیجان ،اســترس و
در واکنش بدن
یگیرند.
چرخه باطل" قرار م 
یــش مییابد تا سیســتم یک "
افزا
را دوبــاره آرام کند.
•
عصبــی
اذب را مهار کنیم؟
نتوانیم خشــم چگونه اشتهای ک
ما
گر
اکنون ا
قد است برای درهم
ریزیــم و این دکتر آخیم پترز معت
ب
ن
خــود را بیرو
تنها یک راه وجود
هــا در بدن شکستن این چرخه
مغــز مرکــز کنترل
هیجــان منفی ما ه
ل عادت چراکــه
نهــا حاص
دون شــک همه ای 
امل دیگــری باعث
ت.
س
د:
ا
ن
دار
بد
عملکردهای
بروز هیجانات ب
بمانــد یا ع
وازن میزان انــرژی و
امیکه بدن به دلیل
شــم شــود ،از آنجایــی کــه تــ
درست غذایی است:
یم پترز متخصص
هنگ
خ
نا
دد
خ
بــروز مجــ
ن زمینه دکتر آ
در
سته هستند ،پیروی
وه
ـد
انـ
و
منفی چون خشــم
ی بیشــماری در ای
س بــدن ما در هیجانات به هم واب
و
ی
ی
طف
لــ
ــا
خ
عا
ه
دا
ش
نهای پژوه 
یهــای
سیســتم اســتر
ت و هر بیمار 
ی مبتنی بــر تعادل
گیرد ،مغز هورمو 
ســ
ا
ده
یگیرد و ما از یــک روش زندگــ
کر
ی
م
ل
رار
حو
و
ق
استرس
ت و پژوهشــگر مغز
علم تغذیه را مت
ل آمادهباش قرار م 
کند کــه حاصل آن
وزن و رژیم دیاب
ام تعیینکننده برای
حا
ی
ره
م
ــا
ح
س انقباض ،احساسات اولین گ
ب
شــ
در
تر
ن
ی
ـو
ی
یق
کنـ
مختلف
حق
طی آن چــه تــا
اعصاب در پروژه ت
به طور دائم احســا
ست .در چنین شرای
ته انرژی مغز است.
زیر سوال بردهاند:
ا
کنیم و برای ایجاد توازن اندوخ
ب
اشتهای کاذ
غذایی می دانستیم
لها پیش دنبال
ی
ی و فرســودگی م 
و خو که از سا 
به خوردن ادامه می
یازی نیســت رفتار
مــورد مطالعه ناخوش
یز برای تغییر خلق
باز
یآوریم .بــرای کاهش وزن ن
ی
یر
با وجود س
را
چ
یکنــد کارکرد مغــز
ما بیش از هر
به خوردن روی م 
ی به خوردن م 
ت کنترل قرار دهیم
خواه" را تسکین خود
آن
ب
غذایــی خود را تح
نظریه " مغــز خود
داشتن احساس خو
دهیم.
قــرار داده و
شــگر دانشــگاه و
خود را مهارکنیم.
•
وه
ی که مغز دچار
پژ
د،
بلکه باید احساسات
ول
گ
جر
ده اســت .هنگام 
دکتــر را
یآوریم.
خطرناک رفع سریع
۱۷هزار روی م 
ارائه دا
ساده برای بسیاری از
هشدارانه پیامدهای
تحقیقی کــه روی
این اقدام به ظاهر
یشود عالئم
در
یا
کالیفرن
کمبود گلوکز م 
ده به این نتیجه •
اهش اشتهای کاذب
ست .برای مدیریت
رکتکننده انجام دا
را فریب می دهیم
پزشکی به معنای ک
دریافت کند فراد چالشی بزرگ ا
شــ
ــات ما چرا خود
ا
ض این که مغزگلوکز
ام میدهدکه در
ت مهمترین کار این
ـه اســت که احساس
خوردن هیجانی" ن
دارد .این امر به مح
تنظیم انرژی مطلوب احساســا
فتـ
"
یا
ام
را
دســت
دوخته انرژی مغز" ن
ی علم این رفتار
تالش خود را برای
خوردن بدون "ان
یها
را از یکدیگر تفکیک
 ۷۵درصد خوراک 
لوکز موجود در تمــام
ستم عصبی ست که بتوانیم آنها
ی
از
نا
ش
مع
بی
به
گ
ل
که
ام
مسئو
تم
ت
یشود که
کــه می نهاده اس
ا
خرج میدهد و سی
ک زدن باعث م 
پرحجمــی هســتند
شود .سیستم بدن به
خن
نا
و
ی
نگ
س
ناســالم و
احساس واقعی گر
به سوی مغز هدایت
به آرامش دست م 
ییابد .کنیم.
خوردن یک بدن
ی در تحقیقاتی که
ستفاده به طور موقت
از
دانشمندان آمریکای
س
ا
دار
پ
ن
ش
رد
ه
خوریم.
ک
ئم
ی و ریز هخواری
ســترس از این عال
ل مطلوب نیست.
ت ،شیرینی خامها
مون به عمل آوردند
ت .ایــن رفتار ا
ترشــح اما این راه ح
آیا خوردن شــکال
ده غذای مفصل اســ
«فرد با خوردن روی افراد مــورد آز
درنالیــن در بــدن
یکنــد و آ
طی غذایی ،وعــ
آخیم پترز میگوید:
م
شرکتکنندگان که
یشود .
پیامد یک بیانضبا
دکتر
جر به اضافه وزن م 
یکند و آرام دریافتند ،آن دسته از
و پاستا
من
ی
م
ذای
ی
الفاصله احساس بهتر
غ
یشود.

جه تمایز احساسات
م
ت؟
غذیه سالم و متعادل
تطلبی نیس
رنالین در بدن تپش ب

در این است قادر به تشخیص و
ح
را
و
ت
ی
ک
دگ
ی
بی ارا
عد
آد
همه ما قوا
نشان ههای ترشح
ـود .اما اشــکال کار
خت چشــمگیرتری
ســبزیجات و میــوه
یشـ
ســردی دست و م 
میزان زیادی خــود بودند ،شــنا
را مــی شناســیم:
ب ،لرزش ،تعریق،
در عرض چند دقیقه
ر ،گوشت در قل
جانی خود داشتند.
ســاس ناخوشی کــه
دا
های پرنمک سبت به عواطف هی
س

بو
ســ
ح
فراوان ،غالت
هیجان اســت .فرد ا
ن
ی
ندی و یــا خوراک 
میزان اهمیت یک
یجات به میزان
حض تعادل مــواد ق
ها برآورد درستی از

اعتــدال و شــیرین
د .این عالئم بــه م
ن میکند بــدون این که علت آن
حد
ش ما و میکنــ
یتوانستندواکنشی
یشــوند .در وارد بــد
تن
پر
ت
شــدهاش از موقعیتداشتندوم
ــا
س
ســیارکم .اما احسا

م
ن انرژی در بدن رفع
ک
هیجانــات تحری 
ب
ســات آنقدر میزا
سترس کاسته اصلــی
عقوالنه بروز دهند.
تســکین این احسا
ن این خوردن باعث مطلوب و م
ن وضعیتی از میزان ا
به
ل
می
ن میان برود .بنابرای
این آگاهی چنی
حساسات آشفته و
ــات به حالــت تواز
ــتند که قادرند بــر
اما مشکل ما برای افرادی که ا
یشــود و هیجان
قوی هس
یشود،
ا
کین فوری فرد م 
ــا متحدین م 
سیار دشوار بود که
چنانچه احساس ناخرسندی میکنیم ،خود
س
شار
ت
کننــد .هیجانــات م
شنودی جایگزین ف
شــده به طور مغشوشی داشتند ب
برمیگردند و خ
غلبــه
ی که باعث عذاب او
این
مسئول چنین احساسی نیستیم ،بلکه
کهای
خود به عنوان پی 
از
میتوانند به راحتی
اصلــ
د .این التیام موقت از احساســات
پرقدرتی دارند که
د.
شو
ی

م
شو
ی
وان
ی
موقت پنهان م 
دیگران و حوادث خارج از کنترل ما هستند
کنند و به کمک آنها
ر
کنیم هــر بار با اطالعاتی استفاده
ذهن ما عبور کنند.
یشــود عــادت
که مقصرند و یا مغز ما از لحاظ ساختاری یا
•
ناســایی و ارزیابی
باعث م 
س تبدیل به گرسنگی
وقعیت خــود را ش
با خوردن شکالت و
م
تر
س
•
ا
نه
شیمیایی به نحوی است که  -بدون اینکه
چگو
بروز هیجان منفی
ســته افراد تشخیص
ها کنترل کل بدن را
کنند .برای این د
2درصد اندا م
ود را تسکین دهیم.
یشود

م
بخواهیم  -این مشکل را ایجاد میکند.
ی
ئم
دا
ث تغییر احساسات
شــم ،ترس چیپس خ
شهایی که باع
ــات منفــی چون خ
ند
ار
ن واکنش چنین تفسیر واکن 
د
ت
س
د
به
در هر ارتباطی از هر نوع و شکلی ،هر کس
ش از  ۵۰هیجان
ســاز و برای مغز ما ای
عملکرد درســت بی
یشوند دشوار بود.
جــب فعال شــدن
آنها م 
ی
برا
ــز
مو
مغ
صرفا میتواند خود را تغییر دهد و نه هیچ
ی
نــ
گرا
ود را از اندا مها و ن
وانشناس و نویسنده
یشود:
ن و تحریک حس م 
صد گلوکز مورد نیاز خ
ستم عصبی دکتر جنیفر تایتز ،ر
ـد
بـ
در
س
سی
کس دیگر را .اما افرادی که از ارتباطاتشان
در
ختی کار اســتر
شــکالت حلنشدنی
ردن باعث ســیری
د .گلوکز یا قند ســو
یخواهند م
یدهند کتــاب "وقتــی خــو
یشود.هیجاناتم 
کن
آمادهبــاش قرار م 
ی

م
ت
راضی نیســتند ،متوسل به کنترل بیرونی
یاف

م
در
ی
نگ
لهای گرس
«وقتی قادر باشیم
وجود مــا را در حال
ی مورد نیاز ســلو 
یشود" میگوید:
ســانند« :مشکلی
ی شــدید روحــی و
رژ
ان
که

نم
میشــوند .یعنی میخواهند رفتار دیگری
اســت
شار پیامی به ما بر
بها
بروز و باعــث آســی 
شناســایی کنیــم
یکند .در شــرایط ف
فع شود ».ما هنگام
انرژی مغز حساســات خــود را

م
ن
می
را تغییر بدهند و به این منظور یک سری
تا
را
ـه
ر
ا
ختـ
ن
ید
بد
درصد دارد که با
نتیجه کاهش اندو
ی سال متری داشته
یاز مغز به قند به ۹۰
یاز داریــم وضعیت در
ختــه انرژی میتوانیم رژیم غذای
ن
ن
ی
رفتارهای کلیشه ای را در پیش میگیرند
هیجانــات منفــی
روانی گاه
د .این کاهش اندو
این فشــار روانی در
یشــو
احســاس بهتری م 
ییابد.
نیز افزایش م 
غز گلوکز مورد نیاز خود باشیم».
ییــرکند تــا دوباره
که مــن آنها را " 7عادت تخریبگر خصلت
یشود م
یر مســتقیم تغ
•
باعث م 
ـدت بر وزن بدن تاث
از طریق خوردن به
کنترل بیرونی" نامیدهام.
بلندمـ
نه داشته باشیم.
ن را به طور مســتقیم
شرایطی خودخواها
گامــی که خشــمگی
هر
تقریبا
زیرا
نامم
ی
م
این رفتارها را کلیشه ای
در
غز
هن
دارد .م
بــرای مثــال
ن افزایش دست آورد.
یکند.
نیازش را تامین م 
میزان آدرنالین خو
همه ما هر روز این رفتارها را تکرار میکنیم
مواد مورد
ســت ،هســتیم
ی هیــچ تعجبی نی
بدون آن که فکــر کنیم تا چه حد حامل
درواقــع جــا

"وقتی
خوردن
باعث
سیری
منیشود"

خصلتکنترل
بیــرونی

بدبختی برای ما و دیگران هستند.
این رفتارها عبارتند از:

 عیبجویی انتقاد سرزنش شکوه و گالیه غر غر و نق تهدید دادن حق حساب یا باج برای کنترلدیگری
ایــن عادات مخربنــد و روابط ما را مختل
میکنند.
(ویلیام گالسر /ازدواج بدون شکست)

دکتر فرشتــه پناهی
متخصصروانشناسیازکانادا

به آگاهی کلیه مراجعین و دانشجویان محترم می رسانند :که جهت رفاه حال عزیزان،
از طریق آنالین در خدمت هموطنان عزیز می باشند  .برای تعیین وقت ،کافی است از طریق اینستاگرام
و یا اتصال به تلگرام @dr.f.panahi98-912-949-4794
اقدام فرمایید .با آرزوی سالمتی و سعادت برای همه ی عزیزان
www.drfereshtehpanahi.com

هدردستان
گوزن زرد!
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تأكي��د دارد ».آنطور كه او ميگويد طرح
به فيفا فرس��تاده شده و فدراسيون ايران
اس��ت:
پاس��خ آنها
ضوابطپیدا
«فيفاادامه
بزرگی
نهایــت اگر
منتظر در
سفت و س��ختي درباره پيراهن بازيكنان
پيراهني می
قلبی پیش
تيم مليکند،
نارســایی طرح
كشورها دارد .در
آرم
هيچ
ايم
كرده
ارس��ال
آنها
که درآن بدلیل عدم توانایی
كه برايآید
فوتبال كش�ور از تهيه پيراهن تيم ملي و طراحي
و عالئم��ي حتي پرچم كش��ور هم درج
ه زمانی يک شکارچی بود و امروز نمايندگی يکی از
قلــب در پمپــاژ کافــی خــون،
نشده .البته تمام كشورها به همين صورت
بيمه يوزهاي آسيايي و گوزنهاي زرد ايراني سخن
دهلیزها
خــون
مقــداری از
همچنانخــود رشــد میکنــد.
مشــکل
برد-بردشــدن
به يك بازيبــزرگ
طرحدرپيراهن،
تصويب
هس��تند و پس از
یکديگر
قلبسوي
برسند .از
مجاز را
آرم و عالئم
تجمعتوانن��د
كش��ورها مي
گونه
آغازي بر
وزنهاي زرد
ورم در
بصــورت
یافته و
جانوريدرست کار نکردن عضله
هاي زود
خیلی
سايرآن
بيمهعالئم
اســت و
جدی
روي پيراهنها نص��ب كنند ».به اعتقاد
برايو یا
میهاکند
نمایی
خود
خود را نشــان میدهد .شایعترین قلــب نتیجــه موجــب
ايراني
ارسالي
كفاشيانریهاگرهاطرح
جايخود
شکم وهمکبد
اندام ها
نشانه بزرگ شدن قلب ،خستگی ،ضعیف شدن آن میشود.
قبول ونش��ود
در ملي
ورمتيم
در درازمــدت مــی تواننــد موجب پيراهن
ش
كه
هايي
صحبت
طبق
و
نيس��ت
نگراني
پرداخت
بيم��ه دانا
عنواناز طرف
خس��ارت آن
آهوها و
تورمش��ود.
مي
جبيرها
با
رابطه
در
هايي
پوشش
اس��ت
قرار
ايران
مجموعهاي
به به
پرداخت
بيم��ه
نشــان آن
نمونهو راخس��ارت
پاهارا به
حاتمي
مسعود
برچيده دانا،
بيمه
مديرعامل
ش��ود .آهوها
شــوند،مي
جبيرها برچيده
كامل تحت پوشش آهو و
دانادهنده
نشان
طرفکه
میازدهد
بعنوان
بزرگی قلب
شــکم و
نفس و
گلهايآهو و تنگی
•
زيس��تگاههاميوتواند
ايم اين طرح
داش��ته
بيمهبهمعرفيميشود تا
هس��تند.
طعمه غذايي
گوزن زرد
يوزپلنگ و
جبيرهاغ��ذا)
زيس��تگاهها و حافظت قوت (طمعه
خرجگيرد».
بيمه قرار
حافظت
خرج
اسپانسرشود تا
هس��تند .بهبا مي
يوزها به اين
نماينده پروژه
منطقهجبيرهاعن��وان
يوزها
طعمه غذايي
براياست.
بیماری
پیشرفت
نارســایی
آئورت دچار
دریچه
اگــر
مایعاتواست.
وقتياحتباس
دلیل
جبيرها از سايرعلـــل
توليد
هواداران
هايي
پيراهن
كهبنابراين
شود.
آهوها
خشكسالي
بيمه را
صنعت
اين اقدام
گفتهكهاو او
شرکت بيمهارائه شود
ه
بنابراين
شود.
كه باقي مانده
يوزهاي
جبيرهاروي از ساير
بيمه هم مقدمات
حاتمي
ي دارد،گفته اوميكند تا به گفته
آهوها و
خشكسالي
وقتي
ماندهاز آن
باقيپيش
يوزهايسال
چند
نقششود.
استفاده
ديگر،
جاهاي
سمتميشود
نقش
زيست
محيط
حوزه
مشــتبيمه در
سمت
يوزهاوبه
مهاجرت
اميدواراستبهكه
مي و
داند
مي
جديدي
نارسایی
قلب و
بزرگی
عوامل
یکی
مقداری
انقباض
مهاجرتبا
چون
شود،
اندازه
كشاند ،بــه
ميفردی
قلب
حمايتيهای
زرد،ی
ه��ايبیمار
افراد با
برخی
هر
حمايتي
زيست
محيط
بيمهياازدرحوزه
هاي زرد
گوزن
يوزها
حوادث
هــرو
عمر
ي آهويرا به بيمه
يوزها
هركشاند،
يوزهايتجربهرا به
ن
گوزن
چندبگيرد
تصميم
توجه
با
كه
است
معتقد
كفاش��يان
البته
چنين
در
هرح��ال
به
جبران��ي.
ن��ه
دارد
نشود
پيدا
كه
بز
و
كل
روند.
مي
بزها
و
كل
ساير
به
آن
نتايج
آميز،
موفقيت
اجراي
با
ي
چنين
در
هرح��ال
به
جبران��ي.
ن��ه
دارد
را
خود
حمايتي
چتر
هم
و
كند
شروع
را
نشود
پيدا
كه
بز
و
كل
روند.
مي
بزها
و
كل
تپه
اي
حمايتي
چتر
زير
را
يوز
بان
محيط
و
ايراني
بسته اوســت .اگر به هر دلیلی بار ژنتیک که باعث ایجاد این بیماری از خون که باید وارد بزرگترین رگ قلب که بدون عالمت پیشرفت می
يوزپلنگكارتيم
افرادينماد
بالتر درباره
شود.هاي وحشيب��ه اين
سايپاكاردربودهاند
مشغول به
يوز ووحشي
بانهاي
خرگوش
ش��كار
ش��كارداده
ها تعميم
توافقنامهايوحوشبه و گونه
بودهاند
مشغول به
كههايي
حوزه
 120محيط
س��متسر
ييكل وبه روي
خرگوش
س��مت
افراديش��ركت
هايي ببرد،
خانوادههايحوزه خود
نشده،
درمان
خون
فشــار
نماید،
طریق
از
و
شــده
آئورت
یعنی
بدن
یا
شــود
تحمیل
قلب
بر
بیشــتری
اما
آیند،
ی
م
دنیا
به
شــوند
ی
م
نادر
نگراني
جاي
اند
داده
ويژه
دستور
ايران
ملي
دارند.
ها
بيمه
هاي
حمايت
به
احتياج
كه
ها
زيستگاه
بيمه
گويد
مي
حاتمي
لو شوكاميروند.
بالتر
سب
به
يادآوري
آنها بكش��د« :در اين بين محيطبانان به پنج سال حمايت از آهوي ايراني را قبول ميروند .حاتمي ميگويد بيمه زيستگاهها كه احتياج به حمايتهاي بيمهها دارند.
ممكن
ندارد یااما
Sectionnelهويدا
بيمه
نقش
كه
خشكسالي
شدهدراست.
اينجایديده
فرســتادهجامعه
رفتن به
ايراني
اس��تای،
دریچه
اقداماتهای
نارسایی
تنگی
شــود ،
اينجابدن
يوزهايدرتمام
همبه
خشكسالي آن
زحمتكش وایجاد
قلب
هایی
بیمار
مســدود
مانند
های
اينجاستی
بیمار
هويدا
بيمه
وكاركرد
نقش
اينكه
اينجاست
خشكساليوجوددر
آس��يبپذير
قش��ري
يتنوعيهم درعنوان
است.
ب��رايشده
ديده
وكاركرددليل
قلبیبه
س��الي كه
پنج
شــدهدر كرد.
بكش��د چون فيف��ا ضوابط و
طول
تصميمزيبا وميشود».
در
تعيينكنن��ده
ز
داخل
زياديايرادردر
هاي
نق��ش غول
آهوان زيادي به مرگ دچار شدند اما هرگزجهاني شاخ
شود».
تصميمكميمي
اين سزمين
اين
ايرا به
ش��اياني
مچنيننق��شوخدمات
اين
كنن��ده
تعيين
ســوراخ مــادرزادی در قلب
وجود
بداخل
دوباره
توجهی
قابــل
قلب شــدن عــروق قلب و فشــار خون مقدار
نگیرد،
قــرار
درمان
تحــت
باختدر نهايت
رنگدارد .او
خ��ود را
باخت
تأثيرزرد رنگ
قدرداني و گوزن
تنها قاتل
خشكسالي
هرچند
كفاشيان
كه علي
است.آنطور
اند اما
شركت ديده نشد ،جزشكس��ته
خاصزرد
تنها قاتلمقرراتگوزن
شايس��ته
ان��د كه
است.نموده
يز است:داشتهكهن
خشكسالي
هرچند
داشته
حمايتي اين
كه هم
موضوع
این
هايراهزردحل
حجم
لذا
نماید.
برگشــت می
قلب
شود.
گتر م
بتدریجازبزر
ایجاد این
رويرایج
دالیل
جمله
بــاال از
ميتاخواهد
فوتب��ال
است.به
مندان
دلاز عالقه
جامعهدل
كه از
هايي
نيست،
ايراني
فيفا
قانونهاي
فوتبالميگويد
كامل
انقراض
يكآهوبار تا
هاي
هستند .گوزن
جادهیآحاد
همه
سوي
لتأمينيوزهايحمايت
ورودكهرااز
هايي
س��ختجاده
نيست،
ايراني
يوزهاي
لباس تيم
زرد از
تصويري كه
كامل
انقراض
يكبار
و...گوزن
نماد
درج
ب��راي
و
بروند
فيف��ا
س��ايت
به
مرگ
باعث
بارها
اند
كرده
نگي 20زيستگاه
گفته
به
است.
كرده
مش��كل
ها
آن
براي
همچنان
مرگ
اما
برگشتند
دوباره
و
رفتند
تغییراز صنعت
قلبكوچك
حالت،فردي
عبور عنوان
ایــنبه
منهانيز
بصــورت باعث
قلــبكردهاند بارها
انقبــاضها عبور
هرچند همين اقدام نمادين زيستگاه
مشکلرفت.
شــکل س��ايپا
همچنان
برگشتند
معالجهدوباره
مرگ رفتند و
مرگدر اولین
زمینهاماای
بیماری
جبرانــی
در
است.
درخواست
ملي
تيم
پيراهن
روي
يوزپلنگ
هرگز
ها
جاده
وجود
اين
با
اند.
شده
ي يوزها
سوئيس
به
رسيدن
از
پس
بالتر
كفاشيان
زيستگاه
اس��ت.
نشس��ته
ها
آن
كمين
به
كنم».
خ��ودورا ادا
خواس��تم دي��ن
بيمه،
بــهجاده
یابد ووجود
مــیبا اين
شدهاند.
حيواني يوزها
بزرگ گونه
بسياريکهرا به اين
می توجه
تر هم
است.نشس��ته اس��ت .زيستگاه
كمين آنها
هرگز به
فرصت
ها قلب
ناچار
افزایــش
عبارتی گرد
عوضبه
دهد؛
کروی
تي كار می
شدن قلب
توان گفت
به
مسائلي
چنين
كفاشيان
گفته
به
كنند.
اند.
نكرده
را
مسيرشان
و
نوشته
ايران
فوتبال
فدراسيون
به
اي
نامه
اروميه،
درياچه
اشك
جزيره
ميان
در
ها
آن
مهم
كاركردهاي
از
يك��ي
او
گفت��ه
ب��ه
اند.
نكرده
عوض
را
مسيرشان
زماينده
جلب ك��رد اما هرگز آن انتظ��اري كه از
آنها در ميان جزيره اشك درياچه اروميه،
شود.
می
اندازه
گتر
شود و
هتي  20می
دیگر
بیمــاری
ميرای
عارضــه
موردكه آيا •
گوزن اين
شدكهتاچقدر
طبيعتاين
بستگي دارد و
خودمان
كه
خس��ارتازسؤال
اين
بزر به
پاس��خ
بيمه،در
حاتمي
مي
ايران
گشادكه
كهاعالم كرده
هایكه
نش��د.هايي
ديده گوزن
فت،ازشد تا
طبيعت
طبیعیقرباني قهر
استآيا كه بر
هايی
جبران
لوگويسؤال
تواندبه اين
پاس��خ
حاتمي در
يوزهايي
سايپا
هايي كه
قرباني قهر
ميكنيم.
هاييمسائل را
«اينهايي
پوش��ش
چنين
يدر سفرفك��ر مي
عــروق كميته
چنيندر
ارائهكند تا
ارسال
اروميه
درياچه
ش��دن
مجموعهپيش از
ميشود:
ارائهوارد
كنيداي
مجموعه
پوش��ش
فيفاكنيد
برايمي
فك��ر
كشور
44
هاي
خشكدش��ت
روزگاري
ش��دن درياچه اروميه با
خشك
پيش از
کرونر نیز
تنگــی
مــورد
آسيايينظر رادر
طوربا کلی
است .به
قلبی
پيگيريئم
عـــال
نامهرباني
ايراني به
نهايت يوز
زيس��ت را
تخريب
ميجلوي
نميزبانميتواند
محيط طرح
تخريبآن براي
جلويايران از
تواندشود و
بررسي
ب��هديگر را
جزاير
نوريدن��د راه
شده بودند،
محيطاف��راد،
برگيرن��ده
توان��د در
گروهي بينفيفا مي
امروز
محصورمي
اش��يا ،ياآب را در
ديگر را
رغمراه جزاير
بودند،
محصور شده
زيس��ت را درآب
پیش بیاید،
سکته در
پيراهناگر
مادرزادی چون
های
بیماری
یک مشــکل
قلــب
بــزرگ
پــــوزش
«نود»
شــدنبرنامه
هاي
واردهو سنگ
محيطوارده
زيانهاي
هانها كهبگيرد؟ مي
قلبكند.
استفاده
مي ملي
تيم
نمكي
هاي
باتالق
هميشه در
نيزبگيرند و
زيست
«برخيباشد.
گويد:هاي آن
مسئوليت
زيانهاي
«برخي
گويد:
كه تنهاروي بگيرد؟
ش��ده
محدوده
براي 70قالده
 50تا
توانستهنمكي
باتالقهاي
هميشه در
افكنيبراي
بگيرند و
نام��هقلب
قسمتی از
زيس��تگاههای
قلبــی ،
فدراسيونآن
عالئم
است
خیلیها
فوتبالي
دل
درياچه در
جدیرا
خودهاجاي خود
محص��ول
زيس��ت كه
قدرتميكند
تأكيد
خود
ب��هدر
هاي بالتر
بیمــاریها
كنند.شكارچي
طعمه
گرفتار آيند
هايي
چنين حوزه
محيطنوبه خود
ييمهداناب��ه ب��ه
انقباضكهقرن
محص��ول
زيس��ت كه
محيط
زندگييامي
قرنراهادارد .ازدرياچهدر ايران
زودها
شكارچي
طعمه
گرفتاروآيند يا
تذکر
تیزبین
خوانندگان
که
همانگونه
گويد:
مي
كفاش��يان
جايي
كه
تا
كند
باز
هيچگاه
را
اس��ت
گذش��ته
ه��اي
هاتهايو هزاره
كه
شود
استفاده
طرحي
از
يوزپلنگ
براي
زيستگاه
كه
هم
خوزستان
در
«دز»
شوند.
در
را
ارزش
با
موجودات
و
گياهان
سو
يك
 24.را
اس��ت
گذش��ته
ها راو ازهزاره
Partپروژه
س��وي
Skill:ايران
يوزه��ا در
زيستگاه
دهد.هم كه
خوزستان
شوند.را«دز» در
Sep
2013
عمال باید
دهــد،
ه��اي مــی
دســت
بیمــاری
همارهAازای،
دریچــه
شایعترین
نشان می
هيچگاه خود
جدول
ديگردر
متاســفانه
دادند،
ب��راي
زردكه
هايي
فرش
نشود .ديگر«ع��الوه
ديگر
بعضي
كردازام��ا
جب��ران
د.اي نادرنميتوان
اشتباه
توان«پوما»
تجاري
ايرانيهااست با
شمارههاي
اصلي بهگوزن
انسانهاي
سوي
داده و
خود جا
گرفتهبعضي
كرد ام��ا
جب��ران
حضورش��ود.با آرمنمي
تهديد مي
جادهزردس��ازي
ويژه
هديهحضور
است با
ايراني
هاي
اصليب��رگوزن
انقباض
بهقلب
های
قسمت
سایر
کرونــر و
عــروق
خستگی،
قلب،
بزرگ
ش��ده،
تهيه
ملي
پشهو
شكارب��ه فيفا
برايعنوان
15به
اس��ت.
ميشود.قابل جبران
خاطر
همين
«ب��ه
گوي��د:
كفاش��يان مي
شد .اين
آنآنها
قتگاه
عالوهبه
مياز
شكارزحمت
مثالاز آن
صيانت
ارزش��مندي
اینمثال
عنوان
اس��ت.
جبران
هم قابل
حاتمي
تبديلك��ه
هــایطور
همان
دادب��ر
اين
شد.
تبديل
حريفها
شدنآن
قتگاه
تي��مبه
نشانهمياز
پشهرخ
بزرگی
سهو
مارس،
پیش،
Sectionnel
صورت
ه��مازبه
حماي��ترا
هايي
فرش
تواني��م
جبران
قابل
هيچگاه
يوزپلنگ
ناب��ودي
قابلكه
كرديم
انتخ��اب
هايي را
ني��ز طرح
باق��ی
خشكسالياز
حماي��ت مالی
ح��وادث
بزرگ و
قلب
نمایــد .لذا
جبران
گونهبرهاخــود
هــای
بیمــاری
پاها
شــکم و
نفس و
جبرانمي تنگی
زيست
محيط
خود
ضمن
در
كش��ند.
ي«هومنو مي
هيچگاه
يوزپلنگ
ناب��ودي
گلويما راو
چنگ
هم
گويد
مي
گونهبهها
باق��ی
تورممالی
ح��وادث
حل جدول را با مشکل روبرو ساخت.
است .به
تهيهكهو
يوزپلنگ
تصوي��ر
با
و
جداگانه
را
قابليتي
چنين
گري
بيمه
هيچ
اشك
آن
و
يوزپلنگ
صورت
روي
بيش��تر
حاتمي
كه
آنط��ور
س��ازد.
می
ضروری
را
ساير
يا
افراد
قبال
در
هايي
مسئوليت
هيوزهاينبوده ونيز
را
قابليتي
چنين
گري
بيمه
هيچ
و
نبوده
كه
وقتي
خشكسالي
است.
انداخته
يوزها
حاتمي
آنط��ور
س��ازد.
می
ضروری
را
ماهیچه قلــب همگی حتی ضعیف می شود.
دلیل احتباس مایعات
بپذیرید.
داردرا
ما
پـوزش
كنيم».
ميكهشود
كشته
زماني كه
نصادق»ندارد .اما
كشتهاست
يوزپلنگ
ندارد.كهاماروي
در چونس��ياهي
نخستين بار
سفرهبراي
همچنين
ميگويد
ميتواند
يوزيافراد
مربوط به
امكانات
صورتيوزي
زماني كه
گياهخواراني
س��بز
ميرسد،
همچنين براي نخستين بار در
هديهگويد
ميشودفيفا مي
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6
شـــرح
 7دو
جـــدول با
ورشكستگي
یکدر آستانه
ارآفرين نمونه

یک1جـــدول با دو شـــرح

4

5536

5536

وي�ژه»حل
ع�ادیباو م�داد
ویژهها را
ش�رح
يک�یواز
ش�رح ابتدا
حل دو
هایوي�ژه» اس�ت .در ص�ورت تماي�ل به
ع�ادی و
ج�دول روزنام�ه دارای دو «ش�رح
روزنام�ه
ج�دول
ش�رحها را با م�داد حل کرده
در يک�ی
حلابتدا
ش�رح
کردهدر ص�ورت تماي�ل به حل
اس�ت.
«ش�رح
عادیدو
دارای
صفحهاز34
____________________دو>>
____________________
جدول

و سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
و سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.

كي2لذت ببريد 1

6

جدول عادي
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1
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افقي:
م
 1به سفارشدهنده تحويل ميدهيم
ي
 2ميتوانن��د در تاريكي هم از زيبايي
-1باهوش ،زرنگ -كشور آسيايي
م
آن ل��ذت ببرن��د .طرح��ي كه هم
با مركزيت اوالن باتور
 3ميتوان��د از هدر رف��ت انرژي برق
ق
 -2قش��ر و پوس��ته -موج��ود-
 4جلوگيري كند و ه��م از زخمهاي
ي
خبرگزاري كشورمان
 5بيش��تر ب��ر محيط زيس��ت« .براي
ي
 -3ح��واري خائ��ن -بزرگتري��ن
ايمن��ي س��اختمانها هم ب��ه كار
ر
دهنده
نجات
مغز-
قسمت
 6ميرود ،زي��را اگر به عن��وان مثال
ل
 -4اغما -از مصالح س��اختماني-
 7ش��هرداريها س��فارش زيباسازي
ي
سرمنزل ،غرض -نهنگ
 8ديواره��اي ش��هر را ب��ه اين روش
ش
 -5كلمه شگفتي -ولخرجي -ماه
بدهن��د قادر خواهند ب��ود با نصب
ب
نو
 9يك پروژكتور و روشن كردن آن به
ه
 -6بييار ،واحد -صندوق قديم-
 10مدت يك دقيقه ،يك س��اعت يك
ك
خردهسنگ
 11ديوار را به هر ابعادي كه ميخواهند
د
 -7پش��تگرمي -كوچولو! -ميوه
كام ً
ال روش��ن نگهدارند ».ميپرسد
د
درخت نخل
 12ميدانيد در طول يك س��ال چقدر
ر
 13فق��ط در هزينه ب��رق صرفهجويي
 -8فلز چهره -دارويي مس��كن-
ي
رهيم و مرشد ،پيراو ميگوي�د« :در آس�تانه 14ميش��ود؟ همچني��ن اي��ن آثار در
گرفت�هام مقابل اس��يد ،نور خورشيد ،باران و
و
مصريان-
درقبال  -9اسمي -گاو مقدس
ورشكس�تگي ق�رار
7 mcx
مقاوم هستند
ستدهيچك�س كارش را ج�دي 15عوامل محيطي ديگر
د
چ�ون
مانتش داد و
كن�د .اما و ضمان��ت دارن��د .در كن��ار اينها
تعريف مي
گش��اده-فق�ط
نميگي�رد،
الغ��ر و
كناي��ه از
اروش -10
پايهاش را نميخرن�د .به چقدر جاذبه ايجاد ميش��ود ،مردم
دس�تي
صناي�عديگ
زم دفاع ضعيف-
تنهاي�ي مجبور اس�ت ب�راي كارش
خيطي!رد ميش��وند،
عدد دارند
تاريكي
يك
از
د،س��ته  -11جاي پختن نان در دكان نانوايي -راننده كشتي-
ا
تو چه تبليغ و بازاريابي كند در ميان كساني يك تصوير روي ديوار روشن است
آرايش ،زينت -ميوه باب گلو! -آشاميدن
دشمن-
-12
پايين است
كردنشان
پراكندهريسك
كه قدرت
يكه از
و نهتنها ن��ور ميدهد ،بلكه زيبايي
كند.حضرت
ميعصر
ستمگر
است -13 .هالك و نيس��تي -مركز كش��ور افغانستان-
پادشاهايجاد
بصري هم
زيادي ابراهيم(ع)
قاضي براي اولين بار يك تابلوي
ي
ريا
بي
و
مخلص
همنشين-
پسرانه-
رعهاي  -14نام
كاشي در اندازه  20در  30سانتيمتر
تصحيح
اديت و
هههاي -15
يكاين از
نشده و
خراب
وكالت -هم
هيچكدام
نوشته سبك فسفرسنس طراحي كرده كه
عمودي:
كنند .افتخارات معماري و طراحي داخلي قابليت شب تابي دارد.
مذهبي از
-1بالگرد -اثري
ناصرخسرواو
ش��ود .به گفته
محس��وب مي
ون براي ما
او همچني��ن ميگوي��د« :از اين
نيشكر-پل را
س��ي و سه
ررانتر -2حتي
دهانه،بهمهار كاش��يها ميت��وان حت��ي در زير
شود كشور
ميبيم-
ترس و
حاصل ازديوار
«پانورام��ا» روي
ص��ورت
هاي زيرگذر نيز استفاده و تصوير
برگياچاي-پلديدن
هندو -كافئين
رقاضي  -3الهه
ميگويد
مدرسهها كار ك��رد.
په يك -4در پله
كش��ور را روي آن چاپ
افراد مهم
خطر -نظر
هند -جاي بي
حتيخرد
خردساالن -پول
س��اختماندررا به
فرداي يك
دمل-اس��ت
همثال -5حاضر
فرانسه ك��رد تا با يك دقيق��ه نورگيري به
ديروز! -رودي
دوست
اگر
كند
اجرا
پايلوت
صورت
اتوماتيك بتواند يك ساعت
صورت
ته آثار  -6راندن مزاحم -مبدل برقي -سكه رايج عهد هخامنشي
برمي
هزينه كار
ند .يك -7نداشتند،
بلندگرداند ن��ور بدهد .ب��ا اين ح��ال ميتوان
باسكول-راآواز
امانتداران-
جرأت
كسي
كه
پيش��نهادي
د��گري البته
مص��رف ب��رق صرفهجويي كرد
در
 -8توسري خور چكش -كشور جزيرهها -ضد خوبي
يتواند قبول آن را پيدا نكرده است.
اين طرح را به س��ازمان زيباسازي
ي
 -9گلي كه هنوز باز
يديدني
نشده-نور
دقيقه
بازتاب يك
پيش��نهاد كردهام ام��ا هنوز جوابي
خصي گل شببو-
شماره
حل جدول
5535گويد« :در
حاال او مي
عادی اما
ندادهاند».
مطيعاز ماده «فس��فر
رام وقاضي
همچنين
ر
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
نگهبان
بس��ر-
ش��انه
م زيبا -10
گرفتهام
قرار
ورشكس��تگي
آستانه
كه
كند
مي
طراحي
كاشي
سنس»
م
ع
م م ن و
ن
ا
ر ي ك م ي
ا
 1ب
شايد چماقدار -زينت رو
ج��دي
چ��ون زهيچ
ا
را ه
كارش ب
ك��س س ر
ا
ن
ا
ا
تواند ي
و
با ي��ك دقيقه نورگي��ري2 ،مير
ي
نف��ي-
شا را در -11
3
مي ا
تعريف ز ي
فقط ا
م
گيرد ،و
د
ا س ر
بازتابد.ن ي
كند .داما
نمي
ح��رفنور از خود
يك ساعت
4
ر ب
ي ك
ا
ح س
ا ش ل
«فس��فرترسو
هين به قالبسنگ-
خرند.ي به
اش سرا نمي
دس��تي
صنايع
آنط��ور كه او
س��نس»
ت ك ي ه
ر
ا
ر
م
ا
 5م ن
نوروزي!-
س��فره
ميحرف
ي بايد -12
كارش
براي
اس��ت
مجبور
تنهاي��ي
كه
است
معدني
ماده
يك
گويد
ش
6
ر ق
ل
ف و
ا
ب
ا
پ ر ت
ه
«حتي
زش��ت-پيش
هزارسال
پرنده
چندبد و
يداشته هرازچيز
7
ه
كن��د .ا
گ
بازارياب��ين
ا
تبلي��غ او س ت
ب
شده ن د
ا
كشف ر
8
و
سالهز
ا
ف كه ت ر
ر
اكنون ژ
هاي ب ن د
ي ك
اجاره
س��ه
ملكي را
عقربه
سيد در
پي��ش
آش از س��ال
هو اين و
سردكن-هاآقا و
9
س ر ك ه
ن
ا
ت و ب
ا
ه
ر
ز
لدهد،
ي
تحويل
س��اله
يك
بايد
بودم،
كرده
او
است.
شده
مي
استفاده
ها
ساعت
مس��افرتي-
چ��ك
-13
خ
ق د ي م ي
ن ب ر
ا
ا
 10ي
براي
كه ون��هيجايي
دهم خدرحال��ي
شريكمي11گويد :ما
اين ماده
درباره
ا
د
پ ي ر
ر س و
كاربردجمع
كننده-
يشود .تشويق
آمدهايم پودر ش��ب ت��اب 12
دانم
دارم و نه
مي ن
ت ر
كارگاه��مت ف
ا
انتقال ن
ب ي
تبديل م
ا
را ل
مه ما از  -14در آن م��كان -ممكن
ا ك ر
و ش
ر
م
 13ا
بايد اچه هكار
كارمند نش��ركتم
صنعت ض ا ب��ا 9
اي��م و در
جوه��روكرده
پيشوايي
ب��ه رياست
ريياش است-
ا
ش ي و
ا
د ن ي
ن ي
ا
 14م ي
قريب��اً
كنم».
كه
عكسي
ايم.
برده
كار
به
چاپمان
م ش ت ر ي
و
ر
ه
م
د ن ي س
 15ا
* Allآواره
مصنوعي-
 -15must bالياف
purchases
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تأكي��د دارد ».آنطور كه او ميگويد طرح
به فيفا فرس��تاده شده و فدراسيون ايران
ضوابط
پزشــکاناس��ت:
پاس��خ آنها
منتظر
«فيفااســت
ممکن
بعضــی از
سفت و س��ختي درباره پيراهن بازيكنان
درمان علت
عمــلمليجراحی
پيراهني
برایدر طرح
كشورهارادارد.
تيم
(مانند
قلــب
اصلــی
آرم
ايم هيچ
شــدن كرده
بزرگ ارس��ال
براي آنها
كه
درج
هم
كش��ور
پرچم
حتي
عالئم��ي
و
انســداد رگها یا مشــکل دریچه
نشده .البته تمام كشورها به همين صورت
طرحآخرین
تصويبامــا
توصیــهازکنند،
قلــب)
پيراهن،
هس��تند و پس
است.عالئم مجاز را
توانن��د آرم و
كش��ورها مي
پیوند قلب
راهکار،
اعتقاد
به
كنند».
نص��ب
ها
پيراهن
روي
بــرای درمــان ،نباید منتظــر بروز
كفاشيان اگر طرح ارسالي ايرانيها براي
بیماریهمهای
پيراهنبود
عالئم
جاي
اکثر نش��ود
زیراقبول
تيم،ملي
قبلكه
قلب،هايي
مادرزادیصحبت
نيس��ت و طبق
نگراني ای و
دریچه
با اسپانسر داش��تهايم اين طرح ميتواند
از بزرگ شدن قلب فاقد عالئم می
روي پيراهنهايي كه براي هواداران توليد
بزرگ
ديگر،قلب
جاهايوقتی
معموال
شود.
استفاده
باشــند.يا در
ميشود
توجه
با
كه
است
معتقد
كفاش��يان
البته
شــده باشــد ،یعنی بیماری طول
ب��ه اينكه بالتر درباره نماد يوزپلنگ تيم
بخوبی
کشــیده
نگراني
معالجــهجاي
شــده وويژه دادهاند
ايران دستور
ملي
است.
اقدامات ممكن اس��ت
نگرفتهاين
صورتندارد اما
وجود
که و
ضوابط
چون فيف��ا
كمي
کودکانی را
بكش��داگر
طولنکنید
فرامــوش
مقررات خاص خ��ود را دارد .او در نهايت
خود
داخل قلب
سوراخی در
دارندكه
خواهد
فوتب��ال مي
مندان به
از عالقه
نماد
ب��رايرادرج
بروند و
س��ايت فيف��ا
تحت
ندارنــد
عالمتــی
و بههیــچ
درخواست
ملي
تيم
پيراهن
روي
يوزپلنگ
عمل جراحی قرار دهیم ،قلب شان
كنند .به گفته كفاشيان چنين مسائلي به
بدیهی
ســال
هفتاد
اين
کند.چقدر
مــیاينكه
کاردارد و
بستگي
خودمان
كنيم.
مي
پيگيري
را
مسائل
اســت اگر درمان بیمــاری قلب به
در نهايت يوز ايراني به رغم نامهرباني
حدی به تاخیر بیفتدکه قلب بزرگ
و سنگ افكنيهاي برنامه «نود» توانسته
عمل جراحی
شود
افزایشها
فدراسيون فوتبالي
خطردر دل
جاي،خود را
گويد:
مي
كفاش��يان
جايي
كه
تا
كند
باز
یافته و اگر بیمــار از عمل جراحی
«ع��الوه ب��ر فرشهايي كه ب��راي هديه
تهيهکوتاه
حريفوی
طــول عمر
ش��ده،
یابد،تي��م ملي
نجاتفيفا و
ب��ه
ميگردد.
می
تواني��م فرشهايي را ه��م به صورت
جداگانه و با تصوي��ر يوزپلنگ تهيه و•به
فيفا هديه كنيم».

مشکالت تنفسی بویژه هنگام شب
و در حالت درازکش بروز میکند؛
چراکــه قلب تــاش میکند خون
را بخوبــی پمــپ کنــد در نتیجه،
مایعــات شــروع بــه بازگشــت به
ریهها کــرده و تنفس را دشــوارتر
میسازند.
قلب و شــشها ارتبــاط نزدیکی با
مشکلبا
قلبدر رابطه
پوششهايي
ايران
اس��تو وقتی
قراردارند
یکدیگر
قوت (طمعه غ��ذا) يوزپلنگ و گوزن زرد
داشته باشد ریهها هم دچار مشکل
ارائه شود كه او اين اقدام صنعت بيمه را
افزایش
شــوند.
وزن بی
می
جهت،كه
اميدواراست
داند و
جديدي مي
تجربه
ساير
به
آن
نتايج
آميز،
موفقيت
اجراي
با
ســرفه ،درد قفسه سینه ،ضعف و
وحوش و گونهها تعميم داده شود.
بالتراین بیماری
سبدیگر
عالئم
سرگیجه از
يادآوري به
نشانبهههای
هســتند.
جامعه
حال،رفتن
اینب��راي
يوزهاي باايراني
داخل
در
را
زيادي
هاي
غول
شاخ
جهاني
بیمــاری در افراد مختلف متفاوت
شكس��تهاند اما آنطور كه علي كفاشيان
هاي نفس
تنگی
گويداما
اســت،
احتباسرا
س��ختو فيفا ورود
قانون
مي
گفته
است.
ترینكرده
مش��كل
براي
ای بهاست
نشانه
آنهاشایع
مایعات
سوئيس
رسيدن
بالتر پس
كفاشيان
کنــدبهو ادامه
ناگهان
کــه
بــروزازمی
نامهاي به فدراسيون فوتبال ايران نوشته و
یابد.
می
كرده كه ايران ميتواند لوگوي مورد
اعالم
•نظر را براي فيفا ارسال كند تا در كميته
فيفا بررسي شود و ايران از آن براي طرح
درمــان
روي پيراهن تيم ملي استفاده كند.
عالئم
تواند
ی
م
درمانی
های
در نام��ه خود تأكيد ميكند كه
شیوهبالتر
دادهكه
کاهششود
طرحيرااستفاده
بزرگيوزپلنگ
براي
شــدن ازقلــب
با آرم تجاري «پوما» اشتباه گرفته نشود.
همينمهم
«ب��هاندام
گوي��د :این
ميبهتــر
عملکرد
و به
خاطر
كفاش��يان
قطعی
درمان
طرح اما
ني��زکند،
کمک
برایكه
كرديم
انتخ��اب
هايي را
ما
يوزپلنگ و آن اشك
صورت
روي
بيش��تر
این بیماری وجود ندارد.
س��ياهي كه روي صورت يوزپلنگ است

وقتی قلب بزرگ میشود
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 1افقي:
افقي:
-12ف��رآوردهاي گوش��تي-
-1باهوش ،زرنگ -كشور آسيايي
منظومهاي از اديب پيشاوري
با مركزيت اوالن باتور
 -23گلي��م -س��رازيري -كتاب
 -2قش��ر و پوس��ته -موج��ود-
4ديني يهوديان
خبرگزاري كشورمان
 -35دوس��تان -پارسنگ ترازو-
 -3ح��واري خائ��ن -بزرگتري��ن
6مقواي نازك
قسمت مغز -نجاتدهنده
 -4س��طل آبكش��ي -عام��ل
 -4اغما -از مصالح س��اختماني-
7باران -جغد -سهولت
سرمنزل ،غرض -نهنگ
 -58خ��وب -برتريه��ا -بچ��ه
 -5كلمه شگفتي -ولخرجي -ماه
9پرنده
نو
 -6بدگو -رنج��ش در رابطه-
 -6بييار ،واحد -صندوق قديم-
10
سرراست
خردهسنگ
 -711تبهكاري-پوشاك -تفنگدار
 -7پش��تگرمي -كوچولو! -ميوه
12سواره
درخت نخل
 -813اشاره به فرد نامعلوم -اين
 -8فلز چهره -دارويي مس��كن-
غ��ذا در تمامي نقاط اس��تان
مرشد ،پير
14فارس طبخ ميشود -زينت
 -9اسمي -گاو مقدس مصريان-
 -915روز عرب -بقچه لباس -به
داد و ستد
رمز و مجاز سخن گفتن
 -10گش��اده -كناي��ه از الغ��ر و
 -10ماه برفي -صبحانه نخورده -پدربزرگ بخاري
ضعيف -ديگ پايه
 -11پادشاه ساساني -سرخ مايل به كبود -واحد عملي سنجش رسانايي برق
 -11جاي پختن نان در دكان نانوايي -راننده كشتي -عدد خيطي!
 -12مهمتر -وسيله بازي و ورزش -چيز -درخت انگور
 -12پراكنده كردن دشمن -آرايش ،زينت -ميوه باب گلو! -آشاميدن
براي دارو
پوششي
بيماري
صورتگر-
افغانستان -پادشاه ستمگر عصر حضرت
كش��ور
سگي-مركز
نيس��تي-
هالك و
-13 -13
خونخوار قوم هون -رعد -وبا
رهبر
 -14ابراهيم(ع)
فرانسوي -محصوالت شيري
معاصر
متفكر
و
تاريخدان
فيلسوف،پسرانه -همنشين -مخلص و بيريا
 -14 -15نام
عمودي:
وكالت -اديت و تصحيح يك نوشته
-15
Easy Sudoku Puzzles 1
ژاپني و محبوب -دلدار
-1كارتوني
عمودي:
وجود
اثريگزيدن-
اقامت
 -2شقايق-
ناصرخسرو
مذهبي از
-1بالگرد-
دادن
نشان
قشر-
حشره-
1 4 2
9
5
دهانه ،مهار
كرم ترس و بيم -كشور نيشكر-
-2 -3
1
7
4
8 9
ملت
جمع
زشت-
و
بد
دهنده-
ياري
شبيه-
برگ 2چاي -ديدن
 -3 -4الهه هندو -كافئين حاصل از
8
5
4
پولتنفر
حرف
مدرسه آموختن-
عقيم -علم
خردساالن-
-4 -5
جاي4بيخطر -نظر2
خرد هند8 -
3
طرز 1
 -6پول قدرتمند آسيايي -مستنطق -راه و 2 6
 -5دمل -فرداي ديروز! -رودي در فرانسه
8
7 2 9 4 1
برقي-دار-
مبدل خنده
مزاحم-كوچك
 -42اپراي
هخامنشي
عهد
سكهضدرايج
سورهراندن
-6 -7
5
2
حمله6
فرانسه2
8
9 4 1
خودروسازي
شركت
رميدگي-
 -8از-7مشتقات
آواز بلند
نفتي-باسكول-
امانتداران-
7 9 1
3
گودرز-
ويران -پسر
ها5 -ضد 8خوبي
برومندكشور جزيره
چكش-
توسري خور
-8 -9
كاريبازدرنشده-
صاحبخانه -هنوز
 -9 -10گلي كه
زراعت -وظيفه و عمل
همس��ر1
جدول9
حل 4 7
5
ويژهمطيع
جدولرام و
شببو-
اسكارلت-
-11
شماره 5535
عادی
شماره 5535
گلحل
2
5 7 3 1
2
نگهبان15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 153 142 131 12 11
بس��ر-
ش��انه
10 9 8 7 6 5 4 -10
3 2 1
آبفشان4 -سخن زشت
5 3 1
8
 1ب
ع
م م ن و
ن
ا
ر ي ك م ي
ا
ا ت
م
خ د
زينتغ روي ب
ل
چماقدار -ا
ن
 1ل س ا
8 1 5-12
6 7 3 4
همان انك اس��ت-
2
ا
س ر ب ه
ز ن
ا
ا
و ي
ر
2
ه
ا 7ر
ط ي
ر
ا
م ن
ا
ن ه
ا
8
1
نف��ي-
ح��رف
-11
د
ا
اندوهگي��ن-ي
ز
ا
م
بزدل��ي -و
د
ا س ر
 3ن ي
ق
ا
ف
ا
و ش
 3م خ د
س ي
5 6 4
9
س ي 2
4
ر ب ي
ي ك س
ا
ح س
ا ش ل
قالب
ا
سنگ -فترسو ت ي و
د
ا
 4ب ي
د ي 9ه
چين4
پايتخت 6
ت ك ي ه
ر
ا
ر
م
ا
 5م ن
5
چ
س��فره ن
ا
حرف ل
 -12س ي
و ت
3
9 1
نوروزي!-ي ر ه 7 6
6
ر ق
ل
دادن -و
ف
نشان ا
 -13ب
ا
پ ر ت
ه
مقابل
6
ه ي
ا
م
ا ب
د
ر
ز
ر
ب گ
9
4
پرنده
زش��ت-
و
بد
چيز
هر
7
ر
ه
گ ا
ن
ا
ا س ت
ب
ن د
ا
ا
ا ب ي ن
ن
ا
م
 7گ ا
ر
ب ا
يافتن
آرام
كلي-
و
ز
ا
ت ر
ر ف
ژ
 8ي ك ب ن د
سيد
م ف
ر
آقا ود
سردكن -د
آش ن ي
ا
 8ي م
ا س د
 -14وم��اه
9
ز
گلي ر ك ه
ميالدي -س
ن
ا
ب
ت
ا
ه
ر
و
ي
ا
ر
ا
م
ا
ن
ا
 9ن
ر ط ه
مس��افرتي-
چ��ك
-13
 10ي
خ
ق د ي م ي
ن ب
ا
ا
ا
ب ا ت ر ي
ن و ي ن
 10ي ن
سر
معطر-ر پشت
تشويقكننده -جمع شريك 11
ا
د
و ي
پ ي ر
ر س و خ
11
ت ف
و س م ي
م
ر ن
د
م
اصطالح��ي
 12ل
درت ر ن
ف
ت
ا
 -15ن
ب ي
م
ا
م
ممكن ا
ا
ا
ر
آن ا
 -14در ي
ه ن
 12ا
ا ش
م��كان-
ه
ا
ا ك ر
و ش ن
ر
م ض ا
 13ا
رودي در استان
فوتبال-
ا
د
م
ب ا س ك
ز
ا
 13ل
ا
ر
پيشوايي
است-مرياست و
ا
ش ي و
ا
د ن ي
ن ي
ا
 14م ي
ا
م ي
ا
و
ر
 14ي ك ج و
ي م ن
 15ا
بلوچستانش ت ر ي
م
و
سيستان هو ر
م
د ن ي س
 -15 15الياف مصنوعي -آواره
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HARD

3
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9

ويژه
جدول 2
1

عادي15 14 13 12
جدول 11
10 9
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STORES
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جدول ويژه

15 14 13 12 11 10

افقي:
-1ف��رآوردهاي گوش��تي-
منظومهاي از اديب پيشاوري
 -2گلي��م -س��رازيري -كتاب
ديني يهوديان
 -3دوس��تان -پارسنگ ترازو-
مقواي نازك
 -4س��طل آبكش��ي -عام��ل
باران -جغد -سهولت
 -5خ��وب -برتريه��ا -بچ��ه
پرنده
 -6بدگو -رنج��ش در رابطه-
سرراست
 -7تبهكاري-پوشاك -تفنگدار
سواره
 -8اشاره به فرد نامعلوم -اين
غ��ذا در تمامي نقاط اس��تان
فارس طبخ ميشود -زينت
 -9روز عرب -بقچه لباس -به
رمز و مجاز سخن گفتن
 -10ماه برفي -صبحانه نخورده -پدربزرگ بخاري
 -11پادشاه ساساني -سرخ مايل به كبود -واحد عملي سنجش رسانايي برق
 -12مهمتر -وسيله بازي و ورزش -چيز -درخت انگور
 -13صورتگر -بيماري سگي -پوششي براي دارو
 -14رهبر خونخوار قوم هون -رعد -وبا
 -15فيلسوف ،تاريخدان و متفكر معاصر فرانسوي -محصوالت شيري
عمودي:
-1كارتوني ژاپني و محبوب -دلدار
 -2شقايق -اقامت گزيدن -وجود
 -3كرم حشره -قشر -نشان دادن
 -4شبيه -ياريدهنده -بد و زشت -جمع ملت
 -5عقيم -علم آموختن -حرف تنفر
 -6پول قدرتمند آسيايي -مستنطق -راه و طرز
 -7سوره  -42اپراي كوچك خندهدار -ضد حمله
 -8از مشتقات نفتي -رميدگي -شركت خودروسازي فرانسه
 -9ويران -پسر گودرز -برومند
 -10صاحبخانه -كاري در زراعت -وظيفه و عمل
 -11همس��ر اسكارلت-
حل جدول ويژه شماره 5535
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1آبفشان -سخن زشت
 12ال نس اه ان ا مل غن اي رب خط دي ام ار هت  -12همان نك اس��ت-
ا ف ا ق س ي س ي بزدل��ي -اندوهگي��ن-
و ش
 3م خ د
ا
ت ي و
د ف
ا
 4ب ي
د ي ه پايتخت چين
5
ه
چ ي ر
ن
ا
س ي ل
و ت
م ا ه ي ب گ  -13نشان دادن -مقابل
6
ا ب
د
ر
ز
ر
ا
ا ب ي ن
ن
ا
م
 7گ ا
ب ا ر كلي -آرام يافتن
ا س د
م ف
ر
د
د
ن ي
ا
 8ي م
و ر ط ه  -14م��اه ميالدي -گلي
ي
ا
ر
ا
م
ا
ن
ا
 9ن
ب ا ت ر ي
ن و ي ن
 10ي ن
ا معطر -پشت سر
 1112ا ه من د ري ان ر ام و اس ام ي م ات فش  -15اصطالح��ي در
ب ا س ك م د ا ر ا فوتبال -رودي در استان
م
ز
ا
 13ل
م ي
ا
و
ر
 14ي ك ج و
ا ي م ن سيستان و بلوچستان
15
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بـه
هم
ا
ازشیپ تو چون ارب ــار ن ه ردنتف...

هـم

دردی

دوستان دیرین و ارجمند
جناب آقای محمد شکیب نیا ،خانواده محترم
عزیزان ،یاران سوگوار
درگذشت غم انگیز خواهر گرامی و عزیز دلبندتان،

زنده یاد بانو بهجت شکیب نیا

این یار مهربان در مونتریال ما را بسیار متاثر کرد.
در غم سنگین از دست رفتن این عزیز خود را شریک شما می دانیم.
آرامش ،بهروزی و طول عمر برای شما
و فرد فرد اعضای خانواده عزیزتان آرزومندیم.

اکرم فامیلی ،افضل فامیلی
پارسافامیلی،مزدافامیلی

ره کو شراب فرقت روزی چشیده باشد

داند هک سخت باشد قطع امیدواران

همــدردی

دوست دیرین و ارجمند
جناب آقای محمد شکیب نیا و خانواده محترم
یاران و سروران سوگوار
با اندوه فراوان ،درگذشت تاثر انگیز عزیز دلبندتان

زنده یاد بانو بهجت شکیب نیا
را در مونتریال ،به فردفرد شما عزیزان
و همچنین کلیه بازماندگان صمیمانه تسلیت گفته،
برایتان آرزوی آرامش و بهروزی داریم.

پرویزچنگیزی،
مدیریت و کارکنان اتوکلیفتون
هدایت هاشمی ،محمد هاشمی،
حسین سیمیاب

همدردی

دوستان دیرین و ارجمند
جناب آقای محمد شکیب نیا و خانواده محترم
عزیزان و سروران سوگوار
درگذشت غم انگیز خواهر گرامی و عزیز دلبندتان در مونتریال

زنده یاد بانو بهجت شکیب نیا

این بانوی شریف و مهربان ما را بسیار متاثر کرد.
ما را در غم سنگین از دست رفتن این عزیز انباز بدانید.
آرامش ،بهروزی و طول عمر برای جنابعالی
و فرد فرد اعضای خانواده عزیزتان آرزومندیم.

دکتر شریف نائینی و خانواده

همــدردی

دوستان دیرین و ارجمند
جناب آقای محمد شکیب نیا و خانواده محترم
عزیزان و سروران سوگوار
شنیدن خبر درگذشت غم انگیز خواهر ارجمندتان دشوار بود.
در این غم بزرگ ما نیز خود را با شما صمیمانه شریک می دانیم.

محمد رحیمیان و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور
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هـم

دردی

دوستان گرامی،
آقایان امیر ،حمید و وحید اصالنی
عزیــزانسوگوار

درگذشت غم انگیز مادر عزیز و دلبندتان

شادروان بانو مولوی (اصالنی)
را در مونتریال ،به شما دوستان مهربان
و همچنین به کلیه بستگان ارجمند
تسلیت عرض نموده؛
برای فرد فرد شما
آرامش و شکیبایی آرزومندیم.
ما را همراه و در کنار خود بدانید.
با آرزوی روزهای روشن

دوستان شما در
تاکسیاطلس

هـم

دردی

دوست بسیار عزیز و گرامی

جناب آقای محمد شکیب نیا
و خانواده های محترم

ددرگذشت تأثر انگیز خواهر گرامی تان

زنده یاد بانو بهجت شکیب نیا
را به شما و خانواده های گرامی تسلیت گفته،
برای شما عزیزان آرامش،
سالمتی و بهروزی آرزو مندیم.

ایرج بهشتی ،بهروز فریور ،دکتر محمد ملکی،
فرامرز حسنی ،کاوه صاحل ،محمود حجازی،
مهرداد کرمانی ،رضا قا ئلی،
رضا ناظم و بیژن کریمی
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هـم

دردی

دوستان عزیز و ارجمند،
آقایان امیر ،حمید و وحید اصالنی
خانواده های محترم سوگوار

در گذشت غم انگیز مادر بزرگوارتان

شادروان بانو مولوی (اصالنی)

را درمونتریال به شما دوستان دیرین
و به خانواده محترم تان تسلیت گفته،
برای همگان آرزوی بردباری و بهروزی داریم.

جعفر مهربان راد ،مهتاب نفریه
امیر نوروزی و کانی

رفاق یار هن آ م
نیکند هک بتوا ن گفت ...

همــدردی
با کمال تاسف در گذشت دوست بسیار عزیزمان

سرکار خامن بهجت شکیب نیا (ثقفی)
را به خانواده محترم شکیب نیا
(محمد ،لیز ،کتی و لی لی)
و بابک ثقفی عزیز تسلیت گفته،
شادکامی و سالمت بازماندگان او را خواستاریم.
ما را در غم خود شریک بدانید.

با احترام فروغ زمانی ،خانواده منتظمی،
خانواده آرام منتظمی ،خانواده پیام
منتظمی ،خانواده مسیح و نیما مسیح،
خانواده بیژن زمانی
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ه
مدردی

ازشیپ تو چون ارب بـهاران همه ردنتف...

دوست ارجمند و دیرین

جناب آقای محمد شکیب نیا
خانواده های محترم سوگوار
اندوه ما در غم از دست شدن

شادروان بانو بهجت شکیب نیا
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همــدردی
جناب آقای محمد شکیب نیا
عزیزان سوگوار

درگذشت تاثر انگیز خواهر و عزیز دلبندتان

زنده یاد بانو بهجت شکیب نیا

را به فردفرد شما عزیزان و همچنین کلیه بازماندگان
صمیمانهتسلیتگفته،
برایتان آرزوی آرامش و بهروزی داریم.

آن عزیز ارجمند در ظرفیت واژه ها نمی گنجد،
تنها می توانیم از خداوند برایتان صبری عظیم
و برای آن مرحوم روحی شاد و آرام طلب کنیم
برایتان آرزوی آرامش و بهروزی داریم.

دکتر منوچهر بهامین ،تقی حجازی ،

ابراهیم ،کاظم ،محمود اسدی،

علیکرهانی،مهدیاکبری،سیاافشاری،

ملیحهنکوبختوخانواده

حسینناصری،هدایتهاشمی،محمدهاشمی

مینا برزگر  ،پرویز ،پژمان،

همــدردی

جناب آقای محمد شکیب نیا
عزیزان سوگوار

درگذشت خواهر ارجمندتان

زنده یاد بانو بهجت شکیب نیا

ما را اندوهگین کرد.
فقدان تالم انگیز ایشان را به فردفرد شما عزیزان
و همچنین کلیه بازماندگان ،صمیمانه تسلیت گفته،
برایتان آرزوی آرامش و سالمت و بقای عمر داریم.

مسعود ،مینو ،دکتر معین علیزاده
و خانواده

علی مهبد ،دکتر فریدون مودت،

کاظماسدی،پرویزعلوی،حسینصمیمی،
پرویزچنگیزی،علیچنگیزی،بهمنناصری،

آسماان دلم از اختر و ماه تو گرفت

ه
مدردی

آسمان دگری خواهم و ماه دگری

دوست دیرین و ارجمند
جناب آقای محمد شکیب نیا
و خانواده محترم
عزیزان سوگوار
خاموش شدن این شمع را خدمت خانواده محترم تان
تسلیت عرض می کنیم.
با اندوه فراوان ،با شما در درگذشت خواهر عزیزتان

زنده یاد بانو بهجت شکیب نیا
همــــــدردیم.
برایتان آرزوی آرامش و بهروزی داریم.

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
NDG, H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

علیچنگیزی
---------------و پرویز چنگیزی:
مدیریت و کارکنان اتوکلیفتون
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iwamontreal@gmail.com

>>

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
از روشن فکران جامعه را که
الله حسین پور هنوز نمی خواهند طرح این
اکنون دیگر تنها روز  8مارس ،روز شــعار را بپذیرند ،باز
زنان نیست ،هر روز روز زنان شده کرد.
دالیل مختلفی در کنار
است.
نــه تنهــا در بخــش هایــی از نهادن و یا بی اهمیت
کشــورهای جهان ،بلکه در ایران شمردن این شعار در
نیز مسائل و درخواست های زنان میان اپوزیسیون رژیم
یکی از محورهای اصلی هر شعار و وجــود دارد .اصلــی
هر جنبشی شــده اند .سال  2017ترین دلیلی که همواره
می بایست سال طغیان زنان علیه تکرار می شود ،الویت
آزار جنســی شــمرده شود .حرکت نداشــتن این مطالبه
هــای گســترده و اعتراضــی زنان است.
علیه سیاست های ضد زن ترامپ ،بیاییــد ببینیــم کدام
در مقیاس بین المللی کم ســابقه مطالبه در اولویت قرار
بوده اســت .بخشــی از زنان ایرانی دارد؟ و چـــــه کســی
با برداشتن روسری خود توانستند اولویــت را تعییــن می
حق آزادی پوشش را به شعار پرسر کند؟
چه کسی می گوید ،برای رسیدن
و صدایی تبدیل کنند.
هرچنــد تــا زمانی کــه جنگ هم به مطالبات مان ،ابتدا می بایست
چنان در بخش هایی از کره زمین برای یک اولویت مبارزه کرد و سایر
حاکم است ،بیش از هر چیز زنان مطالبات را کنارگذاشت؟
آیــا اصوال می توانیم همگی به یک
را طعمه خود می کند.
آزارهای جنسی در ادارات ،خیابان اولویت در لیست درخواست های
وخانه بیــداد می کند و اعتراضات مان برسیم؟
افشا شده ،تنها تکه ای از قله کوه آیا با یک جمعیت  80میلیونی و با
وجود اقشــار و طبقات مختلف در
یخی را به ما نشان داده است.
آمــار خشــونت خانگی نــه تنها در جامعه ،اصــوال امکان مبارزه برای
ایــران ،بلکــه در تمــام جهــان بــا یک اولویت وجود دارد؟
وجــودی که بخــش بزرگــی از آن چــه کســی حــق دارد اولویــت
پنهان می باشد ،میزان باالیی را به مطالبــات یــک قشــر و طبقــه
اجتماعــی را بر اولویت قشــرهای
خود اختصاص می دهد.
مسئله اختالف دستمزد بین زنان دیگر مقدم شمارد؟
و مردان در ازای کار مساوی ،حتی آیــا باال بــودن تعــداد کســانی که
در پیشــرفته ترین کشورهای دنیا درخواست معینی دارند ،تعیین
مــی کند کــه آن درخواســت در
نیز حل نشده است.
تبعیض جنســیتی در کشورهایی اولویت قرارگیرد؟
مانند ایران ،بطور قانونی اجراء و از یا امکان تحقــق یک مطالبه در
شــرایط کنونی  ،آنــرا در اولویت
آن دفاع می شود.
و لیســت ستم جنســیتی بر زنان قرار می دهد؟
این قبیل پرسش ها را می توان
تمامی ندارد...
ادامه داد و پاسخ به آن ها نشان
مــی دهدکه نمی توان به راحتی
حق آزادی پوشش درایران
این شــعار که به شکل نمادی و با مطالبه بخشــی از جامعــه را به
برداشــتن روســری برخی از زنان ،بهانه اولویت نداشــتن از لیست
خود را نمایانده اســت ،به شعاری درخواســت هــای مــردم حذف
فراگیر در خیــزش دی ماه  96که کرد.
اساســا مســئله نان داشته و علیه آیا بحث بر ســر اولویت نداشتن
کلیت رژیم بوده ،تبدیل نشد .اما مبارزه با حجاب اجباری ،دقیقا
بــا این وجــود بــرای چندمین بار به این خاطر نیســت که یک بار
بحثی بسیار جدی در میان برخی دیگــر این مطالبــه را زیر پرونده
هــای قطور بــرده تا
خاک بخورد؟
چــرا؟ چــون رژیــم
حاکم بر ایران به این
زمان :یکشنبه  8آوریل 2018
شعار حساس است؟
جلسه انجمن استثنا بعلت تعطیالت
سه روزه ،در تاریخ  8آوریل از ساعت چرا؟ چون دیگر نمی
تــوان با فمینیســت
 11تا  13.30در محل دفتر انجمن
هــای اســامی و یــا
برگزار میگردد.
به همــه زنان عالقمند خوش آمد
بخشی از روحانیت و
می گوئیم
هم چنین با بخشی
8043 St Hubert
از اصــاح طلبــان
Montréal, QC H2R 2P4
حکومتی به توافق و
)(Metro: Jarry
هماهنگیرسید؟

جلسه اجنمن زنان
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را در پیوند آن با سایر درخواستهایی
که از نظرشــان "مهم تر" اســت،
نشان دهند .گویی درخواست رفع
حجاب اجباری تنها امری سلیقه
ای هســت و ربطــی بــه آزادی و
دســت یابی به حقوق زنان ندارد.
درحالی که حق آزادی پوشــش
یکــی از اولیــه ترین و

ز
ن
ا
ن
ب
ه
پیش

چرا؟ چون تضاد میان با حجابان و
بی حجابان گسترش می یابد.
آیــا اکنــون چنین تضــادی وجود
ندارد؟ این روسری که به اجبار بر
ســر زنان گذاشته شــده ،از همان
روز اول تضــادی میــان ایــن دو
بخــش از زنان به وجــود آورده که
سابقا وجود نداشت .اگر حق آزادی
پوشش به رسمیت شناخته شود،
با حجاب و بی حجاب یک دیگر را
با تولرانت می پذیرند و دیگر نیازی
به مزاحمت های خیابانی ،اســید
پاشی ،دستگیری ،زندان و جریمه
وجود ندارد.
چرا؟ چون برخی تصور می کنند،
درخواســت آزادی پوشش ،پایین
آوردن سطح درخواست های زنان
است و مدام می کوشند این مبارزه

نیایشنوروزی
پروردگارا
در آستانۀِ سال نو
با دلی سرشارِ از سپاس
به درگاهِ تو
روی می آوریم
تا ما را همچنان
در پناه خود نگاه داری
ای روشنائی جهان
ای مونس جان
ای دانندۀ رازها
و ای شنوندۀ آوازها
ای آفرینندۀ جهان هستی
ای که بفرمانت
در پهنه های بیکران کهکشان ها
َدمی آرام ننشستی
ای که نام آسمانی ات همواره
بر دل و جان بنشستی
پروردگارا
نیایش ات ناب ترین باده هاست
وبا تو بودن شورانگیزترین داده ها
توئی سزاوار ستایش
و یاد توست مایۀ آرامش
مهرت افزون باد
و در فراز و نشیب روزگار
ما را یار و رهنمون باد!
مجیدکفایی
Nowruz 2577 Ottawa

اساسی ترین حق انسان در جامعه
است.
گفته می شود ،با برداشتن حجاب
"ســلیقه ای" ،بســیاری از قوانین
تبعیــض آمیــر علیــه زنــان ،مثل
والیت شوهر بر زن و فرزند و غیره
هم چنان پابرجا باقی خواهد ماند
و نمــی توان و نباید تنها برای رفع
حجاب مبارزه کرد.
مگر قــرار نیســت که زنــان برای
تمامی حقوق شان مبارزه کنند و
هیچ یک را مشــروط به تحقق آن
دیگرینکنند؟
مگر قرار نیســت که با مبــارزه ای
مداوم در جهت دست یابی به تک
تک حقوق شان حرکت کنند؟
و آیــا مگر قرار نیســت ،از مطالبه
ای که به دســت آوردنــد ،با تمام
قوا پاسداری کنند زیرا در غیر این
صــورت هــر آن چه که به دســت
آوردند ،می توانند از دست بدهند.
گفتــه مــی شــود ،شــعار آزادی
پوشــش ،تنهــا بــرای برداشــتن

حجاب نیســت ،بلکه یــک مبارزه
عمومی برای شکستن سد ارتجاع
است.
آن هایــی کــه چنین مــی گویند،
درواقــع نمی خواهند این شــعار را
جدی بگیرند و هزینه کردن برای
آن را تنها مشــروط به یک مبارزه
عمومی تر می داننــد .برای آن ها
مهم نیســت که یک قشــر
وسیع از زنان39 ،سال آزگار
باتحقیــر زندگی کــرده و از
یک حق ابتدایی هر انسانی
محروم بوده انــد و در تمام
این  39سال به طور مداوم،
همیشگی و خستگی ناپذیر،
آرام و بــا ایســتادگی ،ایــن
قانون ارتجاعی را که حتی در
آموزه های دین اســام نیز
سندیت ندارد ،گام به گام تا
بــه امروز ،به عقب هل داده
اند و در این راه صدمات غیر
قابل جبرانی نیز خورده اند.
گفته می شــود ،هدف ،تنها
برداشــتن روسری نیســت ،بلکه
اعتــراض به قوانیــن تبعیض آمیز
نسبت به زنان است.
بیاییــد کامال با صراحــت بگویید،
مبارزه برای برداشــتن روســری را
نمی پذیرید و آن را تنها وقتی برحق
مــی دانید کــه برای رفــع تبعیض
باشــد .هرچند برداشتن یک تکه
پارچه از سر نیز گاهی با موجودیت
یک رژیم گره خورده و مبارزه برای
آن با ادامه حاکمیــت یک ارتجاع
تمــام و کمــال تناقــض دارد .هم
اکنون برداشــتن روســری از سر و
ارتقاء مبارزه از شــکل بد حجابی
به بی حجابی ،مبدل به یک عمل
ضد امنیتــی شــده و دخترانی که
دست به این عمل می زنند ،فاسد
به شــمار آمــده و مجازات بســیار
باالتری در انتظارشان است .دیگر
اهمیتی ندارد که کســانی آن را در
اولویت بدانند یا ندانند .مبارزه در
جریان است .مبارزه ای آرام ،متین
و با درایت .این که ســربازان رژیم
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بتوانند با ســرکوب ،این شــعله را
خاموش کنند ،بحث ما نیســت.
شــاید بتوانند .اما هــر حرکتی اثر
عمیــق خــود را بر پوســته جامعه
می گذارد و ســرکوب ،تنها این اثر
را عمیــق ترکــرده و نمی گذارد به
فراموشی سپرده شود.
اصــوال چــرا باید مطالبات اقشــار
مختلف مردم را ارزش گذاری کرد
و با کم اهمیت شــمردن برخی از
درخواست ها ،برخی دیگر را مهم
تلقی کرد و با بهانه اولویت نداشتن،
از مطالبه اش درگذشت؟
اولویت ها را خود مردم دیکته می
کنند ،نه چند نفر که در اتاق های
خود با مطالعه کتاب ها به نتیجه
واحدی می رســند و خواســته ای
را به عنوان اولویت در دستور قرار
می دهندکه در نهایت نیز اکوی آن
در داخل همان اتاق ها طنین می
افکند.
تنها در صورتی یک جنبش واقعی
توده ای به وقوع خواهد پیوســت
که هر بخش از جامعه و هر طبقه
و قشری با مطالبات خود به میدان
آیند و امکان طرح درخواست های
خود را بیابند.
زمانــی زنان به یــک جنبش واقعا
موجــود مــی پیوندند کــه بتوانند
خواسته اخص خود را بیان کنند.
چــه آزادی پوشــش بخواهند ،چه
آزادی ســفر ،چــه آزادی تحصیل
و........
تا زمانی که زنان از خواســته خود،
بــه دلیــل اولویــت نداشــتن ،می
گذرند و آن را طرح نمی کنند و بنا
به خواسته برخی دیگر ،سکوت می
کنند و هرگز زمان طرح آن را نمی
یابند ،نمی تــوان از هم دلی و هم
گامی و هم راهی سخن گفت.
آنجاســت که "همه با هم" معنای
واقعی خود را از دست داده و تبدیل
به پتکی می شــود که بر ســر زنان
فرود می آید.
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جامعه...
مشکل اعتیاد نیست ،مشکل معتاد است.
کورش عرفانی

در حالــی کــه پدیــده ی اعتیــاد
در سراســر جهــان با ســرعتی بی
ســابقه در حال گســترش اســت،
راهکارهاییکهبتواندبهاینمعضل
خاتمه دهد ضعیف و ناکارآمد باقی
مانده اند .هــر روزه هزاران نفر در
سراسر جهان به اعتیادگرایش پیدا
می کننــد و هزاران نفر از معتادان
در تــاش خود بــرای تــرک آن با
شکســت مواجــه می شــوند .این
بحــران ،کار را بــه جایی رســانده
است که مقامات آمریکایی در هفته
های اخیر و با قرارگرفتن در مقابل
ســیل ویران ســاز اعتیاد در میان
جوانان این کشور ،صحبت از قرار
دادن دوباره ی مجازات اعدام برای
قاچاقچیان مواد مخدر می کنند.
برخــورد ســرکوبگرانه بــا موضوع
اعتیــاد مــی تواند ســبب کاهش
میــزان مواد مخدر شــود ،اما این
امر اعتیاد را ریشه کن نمی کند .از
سوی دیگر ،انتظار این که جوامع
مختلف دچار تغییرات و تحوالتی
شــوند که سبب شــود مردم دیگر
در معــرض اعتیاد قرار نگیرند هم
یک رویای دوردســت مــی نماید.
پــس ،در این میان می ماند معتاد
و اعتیادش و احســاس ناتوانی در
ترک آن.

به همین خاطر شــاید بهتر
بــر روی دوش
باشــد که برخورد با مســئله
معتادگذاشته می
ی اعتیاد را بیشــتر به سوی
شود.
معتــاد بکشــانیم تــا خــود
ایــن برخــورد در
اعتیــاد .بــه عبــارت دیگر،
نــگاه اول مــی
ببینیم چگونه می شود فرد را
تواند معتادین را
مجهز به آن درجه از آمادگی
به هــراس وادارد
کــرد ،کــه امــکان نرفتن به
و آنهــا بپندارنــد
ســوی اعتیاد و یا در صورت
که قرار اســت در
آلوده شــدن از قبــل ،امکان
روند سخت ترک
ترک و رهایی از آن را پیدا کند.
اعتیاد تنها گذاشته
این کار ســاده ای نیست؛ نیازمند شوند و کسی به یاری آنها نیاید.
تغییر نگاه ماست بر موضوع اعتیاد چنیننیست.
و معتاد.
همــان طــور کــه نــام ایــن روش
نگارنــده پس از ســال ها
گویاست ،در این برخورد
کار بر روی این موضوع ،در آمریکا جدید فرد معتاد خود به
در ســال  2015روشــی از مجازات یاری خویش می شتابد،
را پیشــنهاد داد به اســم اعدام برای اما خودی که آگاه شــده
«روش خودیــاری ترک قاچاقچیان و مجهز به دانشــی است
مواد مخدر که اراده ی او را تقویت و
اعتیاد».
تغذیه می کند.
در ایــن روش گفتــه می حــرف
شود که در بحران اعتیاد ،می زنند .پــس ،خودیــاری یعنــی
آمدن انسان آگاه و قوی
«مشکل اعتیاد نیست،
درون ما به کمک انســان ناآگاه و
مشکل معتاد است.».
ایــن به معنای آن اســت کــه باید ضعیفــی که بــوده ایم و به ســوی
رونــدی از تــرک اعتیــاد را در نظر اعتیاد رفته ایم .اما این انسان آگاه
گرفت که در آن فرد معتاد در مرکز و قوی کجاست که به یاری معتاد
و محور توجه است .بارکار به جای بشتابد؟
ایــن که بر دوش دکتر و پرســتار و ایــن همــان وجهی از شــخصیت
روانشناس و خانواده گذاشته شود ،ماســت که رشــد پیدا نکــرده و به
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دلیــل عدم رشــد آن اســت که
به ســوی اعتیاد رفتــه ایم .این
همان بخشی از ذهن معتادست
که تا به حال اســیر ناخودآگاه و
ترس و ضعف و حقارت ها بوده
و حــاال با خانه تکانــی در ذهن
خود به سوی دستیابی به یک
بخــش آگاه ،مســلط و قوی از
شخصیت خود می رود.
در یک کالم ،معتــاد ،با کار بر
روی ذهــن و زندگــی خویــش،
انســان تــازه ای را در خویــش
متولد می ســازد که او را از بند
اعتیاد رها می سازد.
ایــن فرایند البتــه ســاده و فوری
نیست ،پیچیده و زمان َبر است ،اما
شدنی است.
بــه عبــارت دیگــر ،معتــادی که
مصمــم به ترک اعتیاد باشــد و به
دنبــال راه بگردد ،می تواند در دل
«روش خودیــاری» راه برون رفت
خویش از بن بست اعتیاد را بیابد.
در عین حال این روش ،هیچ رمز و
راز و معجزه ای در برندارد.
روش خودیــاری از یــک ســری
بدیهیات ســاده ی علوم انســانی
و علــوم اجتماعی بیرون کشــیده
شده تا به افراد دچار اعتیاد نشان
دهد که با شــناختن خود و ضعف
هایشــان و بــا برطرف کــردن این
ضعــف ها ،دیگر نیــازی به اعتیاد
نخواهند داشــت .یک فرد معتاد
برای بــرون رفت از اعتیاد خویش
نیاز دارد بــه آگاهی و جدیت .این
روش ،راه کســب آگاهی الزم را به
معتاد نشــان می دهد .معتاد آگاه

شده دیگر نیازی به اعتیاد ندارد.
روش خودیــاری تــرک اعتیــاد بــا
بررســی چهــار جنبــه از زندگــی و
شــخصیت معتاد به او امکان می
دهد کــه چرایــی رفتن به ســوی
اعتیاد را کشف کند:
•
 )1جنبه فلسفی :برای چه زندگی
می کنیم؟ هدفــی در زندگی داریم
یا خیر؟
•
 )2جنبه روانشــناختی :در بخش
ناخودآگاه ذهن ما چه خبر است؟
چــه چیزهایی در ذهن ما بوده که
خبر نداشته ایم؟
•
 )3جنبــه ی اجتماعــی :زندگی ما
از دوران کودکــی تــا زمانــی که به
اعتیاد دچار شــدیم چه پیچ و خم
های داشــته که سبب شده به این
مشکل دچار شویم؟
•

 )4جنبــه موقعیتــی :در چــه
شــرایط و موقعیــت خاصی به
اعتیاد دچار شدیم و ادامه دادیم
و چرا؟
وقتــی معتــاد توانســت ایــن
چهارجنبه را به صورت جزیی و
دقیق دنبال کند و آنها را کشف
کــرده و پیدا نمایــد ،فردی می
شود مجهز به دانش نسبت به
خویش .این فرایند خودشناسی
به او نشــان می دهــدکه به چه
دلیل یا دالیلی به ســوی اعتیاد
رفته و در آن گرفتار شده است.
پس حاال که می خواهد دیگر به
سوی اعتیاد بازنگردد ،می تواند با
استفاده از یافته های خودشناسی
به این مهم اقدام کند.
روش خودیــاری تــرک اعتیــاد به
هموطنان معتادمان ایــن پیام را
می دهد که اعتیاد اجبار نیســت،
یــک امــر اختیاری اســت .چیزی
اســت که در نهایت در دست خود
ماســت .وقتی آگاه شــویم و اراده
کنیــم می توانیــم از شــر آن برای
همیشــه رها شــویم .ترک اعتیاد
یــا آگاهانه صورت مــی پذیرد یا به
احتمال زیاد هرگز ممکن نیست.
نویسنده این روش و مباحث را در
کتابی با نام «روش خودیاری ترک
اعتیاد» (پیشگیری از بازگشت به
اعتیاد) آورده اســت .برای اطالع
بیشتر از این کتاب و فعالیت های
دیگــر مرتبــط بــا روش خودیاری
ترک اعتیاد به این وبسایت مراجعه
کنید:
www.khodyary.com
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انجام تکلیف مدرسه از برنامه دانش آموزان
یک دبستان در مونتریال حذف شد

دانش آموزان دبستانی در مونتریال
از سیاســت جدید آموزشی در این
مدرسه کامال استقبال می کنند.
بنابهتصمیماخیرمتولیانآموزشی
مدرســه الیزابت باالنتین  ،دانش
آموزان نباید پس از گذراندن شش
ساعت در مدرسه  ،مدت زمانی را
هم در خانه به انجام تکلیف سپری
کننــد و همــه تکلیف هــا باید در
کالس درس پایان بپذیرد.
مایکل براون مدیر مدرســه به سی
تــی وی گفــت  «:دانــش آموزان

باید فرصت این را داشته باشند که
اوقات زیادی را در کنار خانواده و یا
دوستانشان سپری کنندو به بازی
و تفریح بپردازند .البته این اولین
دبستانی در کبک نیست که تکلیف
را از برنامــه کاری دانش آموزان در
منــزل حذف مــی کنــد و پیش از
این مدارسی در استانهای کبک و
انتاریو دست به این کار زده بودند.
برخــی تحقیقات نشــان می دهد
تکلیف مدرســه تا کالس ششم ،
تقریبا هیچ تاثیری در روند آموزشی

دانش آموزان نداشته و تنها در آنها
ایجاد استرس می کند.
البته همــه والدین دانــش آموزان
در مدرســه مذکور بــا این تصمیم
موافق نیستند وبرخی از آنها به سی
تی وی گفتندکه دانش آموز باید در
خانه زمانی را به مرور برنامه درسی
روزانه اش ســپری کنــد و مهارت
هایش را در درسهای مختلف باال
ببرد!!

۰۰
۱
ش
ه
ر
ی
ک
ه
ا
ز
با
د
و
خ
و
ر
شید برق م 
یگیرند
بیــش از یک
صد شــهر در جهان ت

حداقل
 ۷۰درصد از برق خود را
از انرژی
های تجدید پذیر تامین
می کنند.
ان بی
ســی گزارش داد تحلیل
ها نشــ
ان می دهدکه حرکت به
ســمت
اســتفاده از انرژی های
تجدیدپ
ذیر آغاز شده است بیش
از ۴۰
شــهر حاال  ۱۰۰درصد از
منابع ب
رق خود را از انرژی های

جد
ید پذیر تامین می کنند.
شــهر
هایی کــه حداقــل ۷۰
درصــد
از منابع خود را از انرژی
هــای
تجدیدپذیــر دریافت می
کنند،
شامل ونکوور ،اسلو نروژ
و نایر
وبــی کنیا هســتند .اداره
اطالعا
ت انرژی جهانی گزارش
داده که
در سال  ۲۰۱۸این آمار
به بیش
از ۴۰درصد افزایش می
یابد.

طنین فریاد جامعه در حال طغیان...
خــودی و یــا خودیهــای ناراضی
و ســرکش مانند جبهه مشــارکت
نشــانگر عدم اعتماد عمیق و نگاه
تقلیلی حکومت بــه جامعه مدنی
است.
همین روایت پیرامون سازمانهای
بزرگ حرفهای و صنفی هم صدق
می کند چرا که به چنین تشــکل
هایی بخاطــر اهمیــت اجتماعی
و سیاســی آنها کمتر مجال رشــد
داده می شــود .دخالت مســتقیم
در انتخابــات صنفی تشــکلهای
بــزرگ و تاثیــر گــذار (پزشــکان،
وکال ،ســینماگران ،معلمــان،
خبرنــگاران )...و یــا اتحادیههای
کارگری نشانههای آشکار سیاست
مهــار و نظــارت آمرانه بــر جامعه
مدنی اســت .دستگاههای امنیتی
حتا به سازمانهای مدنی کوچک
محلی که بــه مســائل اجتماعی،
زیســت محیطــی و کــودکان می
پردازند هم با بیاعتمادی و تردید
مــی نگرند و وجود آنهــا تا زمانی
تحمل می شود که دامنه اثربخشی
محدودی داشــته باشند و نتوانند
گروههــای بــزرگ را گرد مســائل
اجتماعی بسیج کند.
هــدف دیگــر نیروهــای امنیتی و
نظامی و ســایر نهادهای سرکوبگر
در مهندســی جامعه جلوگیری از
ظهــور و یا رشــد شــخصیتهای
مرجع و کنشــگران مدنی مستقل
تاثیــر گــذار و ارتباط آنها بــا افکار
عمومــی مربــوط می شــود .برای
دســتگاههای ســرکوبگر و امنیتی
وجــود شــخصیتهای مرجــع و
بانفــوذ در جامعــه مدنــی و نقش

شهرهای
ی که مسئولیت انتشار
 ۷۰در
صــد از گاز دی اکســید
کربــن
را برعهــده دارند،مانــع
توسعه پایدار هستند.
گزارش
ها نشــان مــی دهد که
۲۷۵
شــهر دنیا از توربین های
تول
ید
ب
رق استفاده می کنند در
حالی
که  ۱۸۹شهر از انرژی باد
و
خورشید بهره می برند.

>> ادامه از صفحه6 :

نمادینــی کــه آنهــا قادرنــد در
ســمت دادن به افــکار عمومی در
زمینههای اخالقــی ،فرهنگی و یا
سیاسی ایفا کنند هم خطری مهم
بــرای نظم دینــی و والیت فقیهی
تلقی می شود.
آزار و اذیــت بیمــار گونــه برخــی
کنشــگران مدنی و حقوق بشری
مانند نرگس محمدی و یا نسرین
ســتوده بازتاب ترســی است که از
کنشگران و کنشگری مدنی وجود
دارد .تبلیغــات گســترده دولتــی
پیرامون شخصیتهای خودی که
چشــم وگوش بسته از والیت فقیه
اطاعت مــی کنند و نمــاد الگوی
رفتاری ایده ال حکومتی هســتند
بخشی از این سیاست است.
نمونههــای زنــده و مــرده ایــن
شــخصیتهای خــودی ســربزیر
و "بی خطر" ســردار ســلیمانی و
"شــهید حججــی" هســتند که از
نظر حکومت باید به الگوی تودهها
تبدیل شوند.

باخت بــزرگ حکومت در
جنگ رسانهای
ســال  ۱۳۹۶سال برتری رسانهای
جامعه در برابر رسانههای حکومتی
هــم بــود .جمهــوری اســامی از
همان ابتــدا بخوبی می دانســت
ســلطه بر جامعــه و کنتــرل همه
جانبــه آن بدون نظــارت کامل بر
رســانههای جمعی بســیار دشوار
است.
مشکل جمهوری اسالمی به عنوان
حکومت دینی این است که کنترل
رســانهای در آن به عرصه سیاست

فروکاسته نمی شود و بخش مهمی
از حوزههــای فرهنگی و اجتماعی
هم قربانی سانســور حکومتی می
شوند .رسانههای بزرگ سراسری
در دســت افراطیتریــن بخــش
حاکمیت اســت و به همین دلیل
هم گروه پرشــماری از مردم دیگر
به آنها اعتمادی ندارند و یا به کلی
به آنها پشــت کرده انــد .در غیاب
رســانههای ملــی بانفــوذ و مــورد
پذیــرش عمومی ،مردم به ســراغ
رســانههای گوناگــون دیگری می
رونــد که بــه دنیای ذهنــی ،ذائقه
و نیازهــای آنهــا نزدیکترنــد .پی
آمد این وضعیت حضور گســترده
رســانههای الترناتیــو در داخــل و
خارج از کشور است که مخاطبان
زیادی هم در میان مردم دارند و تا
حدودی سانسور حکومتی و خالء
خبری را جبران می کنند .وضعیت
خاص ایران ســبب شــده که ما با
جنگ رسانهای در اشکال گوناگون
آن سروکار داشته باشیم و آنچه که
قاعــده بازی را در ســالهای اخیر
بهم ریخته گسترش استفاده از فن
آوری جدیــد اطالعات و ارتباطات
و شکل گیری شبکههای مجازی
است که مردم را به یکدیگر متصل
مــی کننــد و امکان نظــارت همه
جانبه حکومت بر جامعه را از میان
می برد .نفــوذ رســانههای جدید
تا آنجا پیش رفته اســت که برخی
مســئولین جمهوری اســامی با
وجود همــه انتقــادات خود عضو
این شــبکهها شــده اند و به نوعی
به آنها رسمیت بخشــیده اند .اما
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آنچه که در سال  ۱۳۹۶به گونهای
محسوس اتفاق افتاد تبدیل شدن
این رسانهها به محل اصلی انتشار
اخبار و مســائل جامعه و گسترگی
بیســابقه نفــوذ آن در میان افکار
عمومــی بــود بطوریکــه برخــی از
مسئولین در تربیونهای عمومی
بناچار به واکنش در برابر خبرهای
شــبکههای مجازی می پردازند و
بخشی هم پیگیرانه خواهان بستن
این شبکهها هستند.

بن بستهای جمهوری اسالمی
تفــاوت مهــم زمینــه اجتماعــی
اعتراضــات  ۱۳۹۶بــا گذشــته
بحرانهای چندگانه ژرفی است که
در حوزههای گوناگون به اعتبار و
مشــروعیت نظام اسالمی ضربات
ســنگینی زده اســت .در آســتانه
چهلمین ســال انقالب جمهوری
اســامی چیز زیادی بــرای افتخار
کــردن نــدارد و در اصلیتریــن
عرصههای کشورداری با شکست
فاحش مواجه شــده اســت .فقر،
رکــود ،توســعه نیافتگــی و بحران
اقتصــادی ،تنشهــای دایمی در
روابط بین المللی ،فســاد فراگیر،
آســیبهای اجتماعــی و زیســت
محیطی ،نارضایتی عمومی نوعی
نظام گســیختگی عریان را بوجود
آورده است.
حتــا در زمینه اخــاق و معنویت
که هدف اصلی جمهوری اسالمی
به عنوان حکومت دینی را تشکیل
می داد و می دهد نتیجه کار بسیار
منفی و تکان دهنده است .ارمغان
حکومت دینی بــرای جامعه ایران
فروپاشــی بــزرگ اخالقــی و رواج
ریاکاری دینی اســت .فساد دامنه

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

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

دار کنونــی فقط یکی از نشــانهای
این ورشکســتگی اخالقی تاریخی
و بیاعتبــار شــدن دین حکومتی
و روحانیــت و تهــی شــدن دین از
معنویت و اخالق است.
جامعــه ایــران بخاطــر ســرکوب
و
ســازمانها
روشــمند
شــخصیتهای مدنی فاقــد راهها
و ظرفهای متعارف برای شــکل
دادن بــه دیالــوگ انتقــادی و یــا
اعتراض به شــرایط موجود است.
در چنین وضعیتی کنشگران مدنی
و ناراضیــان بناچار در پی اشــکال
جدیدکنشگری ،اعتراض و ارتباط
مدنی هستند .بدین گونه است که
گروههــای اجتماعی ســرخورده و
خشمگینازنابسامانیهایموجود
از هــر فرصتــی بــرای اعتراضــات
خیابانی وکنشهای هنجارشکنانه
اســتفاده می کننــد .دخترانی که
برای اعتراض حجاب از ســر برمی
دارنــد ،جوانــان خشــمگینی کــه
علیه فقر ،تبعیض و بیعدالتی به
خیابانها می آیند ،کارگرانی که در
اعتراض به وضعیت معیشتی خود
دست به اعتصاب می زنند ،مردمی
کــه همــه اعتماد خــود را بــه این
حکومت از دســت داده اند همه و
همه نشانههای جامعهای در حال
طغیانهستند.
جامعهای که از ناکارایی حکومت،
تبعیضهــا و بیعدالتــی عمیق،
بحــران اقتصــادی ،زیســت
محیطیريال فقر ،توهین ،تحقیر
و ســقوط اخالقــی به تنــگ آمده
است .اگر با وجود این شکافهای
بزرگ در جامعه بحران زده و بدون
دورنمــای امــروز ایــران حکومت
می تواند باز هم ســرپا باقی بماند

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

این پیــش از هــر چیز بــه ناتوانی
اپوزیسیون در داخل ایران و ضعف
سازمانهای مدنی مربوط است.
گروههای بزرگی از مردم ایران بیش
از بیست سال است که پیام و فریاد
نارضایتــی ،ســرخوردگی عمیق و
خشم خود را به زبانهای گوناگون
از طریــق انتخابات ،رای اعتراضی
و یــا عــدم شــرکت در انتخابــات،
تظاهرات ،هنجارشکنی ،مقاومت
فرهنگــی و مدنــی ،پشــت کردن
به رســانهها و تبلیغــات دولتی به
کســانی که در مســند قدرت قرار
دارند رسانده اند.
صاحبان اصلــی قدرت هم با رفتار
و برخوردهای خود نشان داده اند
که توانایی شنیدن و درک این پیام
روشن و معنای اجتماعی و سیاسی
آن را ندارند.
ســخنان آیــت اللــه خامنــهای در
واکنش به حرکــت دختران جوان
و زنــان در اعتــراض بــه حجــاب
اجبــاری و یا تحلیــل او از حوادث
سال گذشته در سخنرانی نوروزی
در مشــهد نمایش آشــکار شکاف
ژرف میان افکار عمومی ناراضی و
رهبــران دور افتاده از واقعیتهای
جامعه اســت .این شــیوه برخورد
بــا جامعه در حال عصیان نه پایان
خوبــی برای ســال  ۱۳۹۶بود و نه
شروع خوبی برای سال .۱۳۹۷
اینها همــه نشــانههای جامعهای
بدون دیالوگ و گرفتار آمده در بن
بستی است که حکومت اسالمی و
روحانیت در قدرت به جامعه ایران
تحمیل کرده اند.
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افقي:
صفهان
پـیوسايل بازي و سرگرمي-
ن  -1از
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روز
وروز
ف -واحد
درفش معروف
3
ين شهر
 -2عل��م نج��وم -ش��ب اول
مهاجران
ویژه
رایگان
فرانسه
زبان
های
کالس
4
پايندگي
ديماه-
یک شرکت تولیدی
صود -ندا
ردي��اب -آين��ده نگ��ري-
-3
5
FREE FRENCH CLASSES FOR IMMIGRANTS
درجنوبمونترال
)Beginner level 3 (part time
همکاریكلمه سانتيمتر مكعب
اختصار
نیازمند
6
خورش��يد
Where:
District Parc-Extension
ش��يرر گلزن س��ابق
ن��امساده
-4کارگر
تکنسین و
ضرورتی جدی تر،
When:
From
April
3rd
to
June
17th
2018
تشخيص
7
میباشــد.
نيوكاسل -ش��ماي خودماني-
بزرگ تر و مهم تر
For
women
only:
Monday
and
Wednesday
from
9am
to
12pm
بگیرید:
تماس
لطفا با تلفن های زیر
مولكول
جزء
مشرق-
از من و شما
با م
Mixed group: Monday and Wednesday from 6pm to 9pm 8
ش
ا
ر
ک
خودرأي-
ت
حوض
نافله-
جمع
پت-
يار
-5
خ
514-606-9007
)Call NOW for registration or information: (places are limited
ود،
در
ت
9
ق
و
ی
ن
ت
PARTICIPATE in our
حمام
و خزانه
آن بک
514-949-5335
وشیم!
نت
سرا-
(514) 274-8117
10
COMMUNITY
 -6گياه��ي با س��اقه ضخيم-
يكي از مخلفات غذايي -گندم
11
نیازمنــدیها
پیوندمان را حفظ کنیم!
حرم -رود
 -7پل��ي در شهرس��تان
12
CASHIER
شانس اول را به آنها
حســابــداریش��هري در استان
س��وادكوه-
ر -آلودهde l'ile ،
Marche Bonaventure
CARWASH gardiniers
13
Help Wanted
محكم
ديوار
گيالن-
بدهید!
به یک نفر صندوقدار
به چند نفر کارگر
انجام
برای
نفر
به چند
پیشنهاد
کاربد -موشواره -عطر
خواب
-8
14
دوزبانه  -با تجربه
(پاره وقت یا تمام وقت)
ايران در
باغبانی
کارهای
بسیاری از ایرانیان تازه وارد
در مرکز شهر مونتریال
شيريني
برا ی کار در کارواش
آشنا با
شخص دو زبانه
15
نانزآیلند
ناحیه
در
چيزي
Published Since 1993
در جستجوی کـارند :در رستوران ،کارگاه،
نیازمندیم.
فورانیازمندیم.
Simply Accounting
وس��يله ترم��ز -فيلمي از
-9
BIWEEKLY
NEWSPAPER
وقت)
نیمه
یا
وقت
(تمام
نس��وي-
اداره ،کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ ،آژانس،
لطفا پیام بگذارید (جواد)
تلفن اطالعات( :احمد)
Quickbooks
FOR PERSIAN COMMUNITY
شاه حسيني -عرض
یا انسيه
نیازمندیم.
کارواش و...
Tel.: 514-912-4448
برای کار در ناحیه  NDGمورد نیاز است.
(Montreal, Toronto, Ottawa,
تلفنتماس:
 -10 Tel.: 514-651-2661بله آلماني -نوعي كفش -لذيذ
)Victoria, Calgary & Vancouver
اپيدا
لطفا رزومه خود را به آدرس:
آنـان را استخدام کنید!
Tel.:
514-668-8666
 -11نوعي از طيور آبي -هنر هفتم -ادات تشبيه

Mailing
Address:
abbas_shafiee@hotmail.com
را
من
مخفف
كشد
مي
بچه
آيد-
فرش
فروش
---------------دريايي
فيل
فرگوسن-
لقب
رايانه-
جانبي
حافظه
حصه-
-12
2178
steCatherine
W.
کنید
ارسال
ناك -قريه
تعدادى فرش ایرانى
 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
MONTRÉAL QC
كارهاى ديدن -شهري باستاني واقع در استان فارس
ضرباهنگ-
نائین كاشان وتبریز
 آهسته و آرام-13انجام كلیه
هستید ،آگهی استخدام خود رادر صفحه
در انداره و طرح هاى
مغولي -بوي خوش -داستان كريستوفر فرانك
 -14فرمان
ساختمانى از قبیل
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.
ا -گرفتني آدمهاي خوش خبر
514-996-9692
مختلف بفروش مى
رسد.
جویـای کار
و
وپاركت
رنگ
و
سرامیك
جعفري
قاسم
فيلم
تهران-
شمال
در
اي
منطقه
-15
آمــــوزش
آمــــوزش
 جویای دوست ،همسر ،هم خانه،
تلفناطالعات:

استخـــدام

کامیونیتی

استخـــدام

استخدام استخدام استخدام

PAIVAND

azfeb15

abedi free

ساختمان

azmar1 hiedigarden@gmail.com

غیره وتبدیل زیرزمین به
مسكونى
عمودي( :امید):
تلفن تماس

نگهداری از سالمندان

Tel.: 514-696-1590
و یا آشپزی
514-814-6577شهر-
(مهری)در ش��مال ش��رق دره
ساس��انيان
دورهخانه شما
مربوط به در
Tel.: 514-284-6607

کالسیک ،پاپ و ایرانی در سطوح
آمادگی برای آزمونهای
مبتدی تا پیشرفته
Tel.:سرخ -كفل
514-812-5662عقل
 -1كارگردان
مدارس ،دانشگاههاGRE، ،
علی صبری با بیش از  ۲۰سال
بو
شب
گل
ايراني-
خودروي
 -2استان-
 GMAT، CEGEPو …
سابقهدر نوازندگی پیانو
مهندسی
کارشناس
صبری
علی
بهرهگیری از متدهای قدرتمند و
 -3نگاه كردن -ارتباط -آكندگي معده
برق و کارشناس ارشد ریاضی از
تخصصی برای کودکان ،نوجوانان
گربه
صداي
آتش-
شعلهو کوئین کانادا؛
خوب-های تهران
 -4حرف يوناني -رفتار دانشگاه
و بزرگساالن؛ آموزش به زبانهای
ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ
به زبــانهای
آموزش
اول
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ عكس -نور
ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪروي
دستكاري
-5
صبح -آواز قورباغه انگلیسی و فارسی
ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ
فارسی و انگلیسی
ناوارد
كفش-
دهنده
جال
خورشيد-
نور
ويتامين
Tel.:438-990-6529
-6ثبت شرکت و دفترداری
-------------نازل ترین
حسابها با
رایگانواضح
دختران-
كمري-
اسلحه
-7
قیمت نامي برايجلسه اول
ﺳﺎﻝ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ 
----------------------نخست -فلز قليايي
درون-
>> -8ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ

ك -محل نمايش كارهاي محيرالعقول -فراوان
پرستــار
Ptojan18

آمــوزش
نگهداری از عزیزان شما،
توسط خانم با تجربه،
متحركIELTS
كافي -هواي مکالمه و
ه خون
در خانه -ما و شما -
ادیت مقاالت دانشجویی
یا بیمارستان ،همراه با
ا ،واحد توسط استاد قدیمی موسسه
رفرنس 5،سال سابقه کار
در سفیر
کیش و
استان كردستان
ز روماني -شهري
دیپلمهدستیارپرستار
با مدرک کارشناس ارشد
(زویــا)
غذايي سنتي TESOL
عددي پرطرفدار -مدافع
Tel.: 514-929-3937
بايرن مونيخ514-503-7391

از راه دور -ارابه -پدر فلسفه

خدماتمالیاتی

514-242-6034
Tel.:438-990-6529
كندي -نمونه ،گونه
 -9ويرگول-
hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

 -10افشرده آلو -سوره دهم -دوباره كاري

pd2nov0117
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شمارهصفحه
ويژه از
ویژه:
حل جدول
ي

و

خ
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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

ن

ن
و

ALIXتویوتا376-9191.................................
الگانسلیزینگ482-4500..............................
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کلبــه
 -11ح��رف
عموجان
غذاه��اي

ش

ل

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

ف

و

ك

و

ل

ب

ن

ي

ا

ت

لشكر6107
Sherbooke
W.
فرماندهان
Tel.: 514-484-8072
________________

خشکشویی

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

دندانپزشک

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

کوتاه زیباتر است

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

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.

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

aznov-jan’17tpshP

بیمه اتومبیل
بیمه و مشاور مالی

•
•
•
•
•

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

 -12آدم بس��يار جدي-
خدماتبه چيزي-
چشم دوختن
برای ما بنویسید اما...
ش��ركت نرم
ساختمـانیاف��زاري• پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود.
آسمان
نروژي-
احمــد
• نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد
واح��د-
ه��ا-
كيش
-13خدماتساختمانی
کلیه
فارسیتایپ،سپسایمیلکنید.
باوقار
بازسازی ،به سازی
-----------------------وجودعالی
-14کیفیت
ندارد -مؤلف
اس��كندر بزرگ® -لوگوی پیوند®
نرخ مناسب
تاري��خ
Tel.:
514-298-1393
کار استاد علی اصغر معصومی
شريان
514-265-0973
Tel.:مرده( -هنرمند و نقاش معاصر)
 -15ك��ودك پدر
----------------------------------تيم تركيهاي

داروخــانه

علیپاکنـژاد296-9071...................................

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

جای شما در این صفحه
خالی است!

پیوند در ویرایش نوشته ها آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاه های
پیوندنیست.
پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی و
تعج��ب -ازنوشتارهای توهین آمیز معذور است.
ش��يرازي -نقل نوشته ها-با ذکر ماخذ -آزاد است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

نیـازمنـدی هـای پیوند

ي

ازدواج

ن

ق

ب

ه

ن

ن

8

9
ي

ر

م

ش

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

امید رایگان از فوریه15

free

ري در استان مركزي -قلعه
عادی
ور  -حل جدولهای
حل جدول عادی شماره 5536
رين

خصوصی ریاضی

نوازندگی پیانو

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؟...

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

نوروز پـیروز
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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

1397  فروردین12  1364  شماره 25 سال

























 راهنمایمشاغل
www.paivand.ca
ایرانیان مونتریال
 آبونه مان گسترده
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5780 Sherbrooke
W., Tel.: 369-3474(FISH)
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Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca




























223-3336

Z

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








)DVS) DEP
:با مدیریت







000  داتیس پناهی: توسط
000
استـادحسابداری
Lester B. Pearson کالج
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،به زبان های فارسی
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Cavendish,
#285
انگلیسی و فرانسه
Montreal,
H4B
2M5

























 



 


همکاریکنید
باپیوند





مرکزاسالمیایرانیان
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نویسان
روزنامه
،مترجمان
،نویسندگان
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، اگر عالقه مندید،اگر دستی به قلم دارید





¶


علیـرضا
¶


·
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فخـاریان
514-996-1620

Re-Mi







£



¨




...و
ترجمه
،نویسی
گزارش
 در،ذوق دارید
5780 Sherbrooke
W.,
Tel.:
369-3474(FISH)










£
ª
-داوطلبـــانه
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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



































روزهایدوشنبه لغایت شنبه




،ها
سوژه
گزینش
 برای: توجه
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17 لغایت
11
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خطبه

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

وش!
خ

آموزشعکاسیبهزبان .. .

112

معرفی پهپاد DJI MAVIC PRO

پهپادها یکی از بهترین و جالبترین اما پهپــاد DJI MAVIC PRO
تجهیزات تصویربرداری هستند .تا حد زیادی این مشکالت را حل
این وسایل به ما امکان میدهندکه کرده است .شــعار شرکت سازنده
از زوایا و سوژه هایی تصویربرداری آن این بوده است:
کنیــم که قبال براحتی امکان پذیر «یــک پهپــاد برای بــردن به همه
نبــود و یــا اینکه بــا هزینــه های جــا» که پس از خواندن این مقاله
بسیار گزافی قابل اجرا بود .امروزه متوجه خواهید شد که این ادعا تا
بــا خرید یکــی از ایــن دوربینهای حد زیادی واقعی میباشد.
پرنده میتوانیم مثل استودیوهای ویژگی های جالب توجه این پهپاد
هالیوود ،از ســوژه مــورد نظرمان استثنایی به قرار زیر است:
• طراحی منحصر بفرد آن به گونه
عکس و ویدئو تهیه نماییم.
اســتفاده از دوربینهــای پرنــده ایســت که بســیارکم حجــم بوده
معموال دســت و پاگیر بــوده و به و حتی میتــوان آن را داخل جیب
تجهیزات نسبتا زیادی نیاز داریم .گذاشت ،البته جیب پالتو! بازوهای
نگهدارنــده پروانه های
تلفناستودیوفوتوبوک:
آن قابــل تا شــدن بوده
و همین باعث شــده تا
(514) 984-8944
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
فضای کمتری را اشغال
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
نماید.
WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1
• پروانــه هــای آن بــر
STUDIO
تلگرامPHOTOBOOK :
روی پهپــاد نصب بوده
گروه ما در فیسبوک« :همه چیز در مورد مونترآل»
تلویزیون آنالین مونترآل پالس  MTL PLUS TVو زمــان بــه کار اندازی
آن کوتاه تر شده است.
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
به بیــان دیگــر ،پس از
خــارج کــردن دوربیــن
پرنده از جیــب ،میتوان
جلسهرفعاشکالوتمرینتنظیمات
در عــرض چنــد ثانیه آن
دستیدوربینشمادر«استودیو
فوتوبوک» ،طی دو جلسه به مبلغ 70دالر را به پــرواز درآورد و پس
(برایهرجلسه)،پرتره،عکاسیدرشب از پایــان پرواز نیز با چند
حرکــت کوچــک ،کل
وعکسهایخانوادگی

اسپشیال این شماره:

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

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

نوروز پـیروز

وسایل تصویربرداری را جمع و در
جیب جــا نمود .بقیه ی پهپادها،
به چندین دقیقه برای آماده سازی
و فراهم شدن مقدمات پرواز ،نیاز
دارند.
• ســادگی اســتفاده از این پهپاد
هم یکی از ویژگیهای جالب توجه
آن بــوده و پیچیدگیهــای هدایت
و تصویر بــرداری آن تا حد زیادی
مرتفع شده است.
• قیمــت آن از ســایر پهپادهــای
کمپانی  DJIکمتر بــوده و نیازی
نیســت که حتما مبلغ گزافی را به
خرید آن اختصاص بدهیم.
• کیفیت فیلمبرداری آن بســیار
باال بوده و میتوان با آن ویدئوهای
 4Kو عکس با فرمت  RAWتهیه
نمود.
• ایــن پهپاد دارای ســرعت پرواز
باالیــی بــوده و میتــوان آن را تــا
حداکثر  65کیلومتر در ساعت به
پرواز درآورد.
• مجهــز بــه سیســتم لــرزه گیر
«گیمبال» بوده و تصاویر خروجی
از آن بسیار زیبا ،حرفه ای و بدون
لرزهمیباشند.
• بر روی لنز آن یک حباب شفاف
محافــظ قــرارگرفتــه و از دوربین
نصب شده بر روی پهپاد محافظت
مینماید.
• باتــری نصب شــده بر روی این
پهپــاد از نــوع هوشــمند بــوده و
میتواند انرژی الزم برای یک پرواز
 27دقیقه ای را تضمین نماید.
• شــرکت ســازنده ادعا کرده که
میتــوان ایــن پهپاد را در شــرایط
ایده آل ،بــه فاصلــه  7کیلومتری
فرســتاد کــه در نــوع خود بســیار
جالب توجه و استثنایی است.
• وزن این پهپاد بسیار سبک و
حدود  740گرم میباشد.
• مــی تــوان آن را بــه گونــه ای
تنظیــم نمــود کــه ســوژه های
متحرک را دنبال کرده و یا حتی
در هنگام اجرای حرکات ورزشی
در فضــای بــاز ،خودمــان را نیز
تعقیب نماید .با این ویژگی جالب
میتوان تصاویری از تمام لحظات
ورزشــی ،برایمان تهیه کند .این
ویژگی بسیار جالب توجه بوده و
سادگی کار با این دوربین پرنده را
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به اثبات میرساند.
• هماننــد پهپادهــای حرفه ای،
مجهــز به  4سنســور و سیســتم
هــای ایمنــی و مانــع یــاب بــوده
و بطــور اتوماتیــک از برخــورد با
بسیاری موانع جلوگیری مینماید.
البته کارشناســان همیشه توصیه
میکنند که به این سیستمها نباید
خیلی اعتماد کرده و جوانب ایمنی
را رعایــت نمــود تا هیــچ تصادفی
بوجود نیاید.
• سیســتم مکان یاب ماهواره آن
نیز بســیار دقیق بــوده و در زمان
پرواز ،به  20ماهواره وصل میگردد
تا مکان دقیق آن کامال مشــخص
باشــد .مثل سایر محصوالت DJI
و در زمان شروع پرواز ،مشخصات
جغرافیایی مکان دقیقی که از آن به
پرواز درآمده را در حافظه خود ثبت
مینماید تا چنانچه اوپراتور دستگاه
نتواند پرنده را به درســتی هدایت
کنــد ،سیســتم هدایت خــودکار
آن فعال شــده و دوبــاره به همان
مکانی که پرواز از آنجا شروع شده،
بازگردد.

• هدایــت این پرنده نیز ســاده تر
از سایر نمونه های مشابه میباشد.
ویژگیجالبدیگرایندوربینپرنده
این است که چنانچه میخواهیم از
این هم سبکتر سفرکنیم ،نیازی به
همراه آوردن دستگاه کنترل از راه
دور نبوده و میتوان فقط با استفاده
از «برنامــک» هدایــت آن از روی
یک تلفن هوشمند ،به هدایت آن
پرداخت.
• امــکان دیگــری که بــر روی آن
وجــود دارد این اســت که میتوان
«سلفی» تهیه کرد .با اشاره دست
به ســوی دوربیــن پرنــده و بدون
استفاده از تلفن همراه یا کنترل از
راه دور ،میتوان عکسهای جالبی
تهیه کرد.
• ایــن پهپــاد بــا نمایشــگرهای
 Virtual Realityکــه بــر روی
صــورت اوپراتور نصب میگردد نیز
سازگار بوده و تجربه ای شبیه پرواز
واقعی را برای هدایت کننده آن به
ارمغان میآورد .البته طبق قوانین
هدایت پهپــاد درکانادا ،در چنین
شرایطی حتما باید شخص دیگری
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بــه عنــوان ناظــر درکنــار هدایت
کننده پهپاد حضور داشته باشد تا
امکان تصادفات ناخواسته به صفر
برسد.
• شرکت ســازنده ،نرم افزار ادیت
تصاویــر را نیز بصورت «برنامک»
در اختیار مصرف کننده گذاشته و
نیازی به استفاده از کامپیوتر برای
ادیت ویدئوها نیست.
• قابلیــت جالــب دیگــر ایــن
دســتگاه این اســت که میتوان با
آن ویدئوهــای «الیــو» را بر روی
«یوتوب» و «فیسبوک» بصورت
زنــده و در آن واحــد بــه اشــتراک
گذاشت و بهترین لحظات را مثل
یــک گزارشــگر واقعــی در دنیای
مجازی با دیگران شریک شد.
• قیمــت این دوربیــن پرنده نیز
از ویژگیهــای خوب آن بوده که در
حــدود  1300دالر میباشــد که با
توجه به کارآیی های فوق العاده آن
و در مقایسه با دوربینهای مشابه،
رقم بسیار معقولی بنظر میرسد.
•

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور

در كلیه سطوح

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

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

نامه گروهی از ایرانیان مخالف....

فرجام سخن اینکه در شادی سال
جدید ایرانیان همراه ما باشــید تا
از خواســتههای میلیونهــا ایرانی
در دیمــاه اخیــر اعالم پشــتیانی
نماییم :بر چیدن مقام ولی فقیه و
حکومت اســتبداد دینی و استقرار
یک حکومت سکوالر با یک قانون
اساسی برخاسته از حاکمیت ملی و
منافع مردم ایران.
آقای رئیسجمهور و اعضای کنگره
از جنــگ با ایران احتــراز کنید! به
جای جنگ بیاییــم امید و اعتماد
خود را مبتنی بــر اراده مردم ایران
بنهیم.
مــا شــما را دعوت میکنیــم تا در
آرزوی نــوروزی شــاد بــرای مردم
ایران با ما باشــید  -بدان امید که
ســال نو ،سال سرشــار از شادی،
زندگی ،عشــق و نشاط برای همه
جهان باشــد ،نه اینکــه باز هم به
ســوی جنگی دیگر خیــز برداریم.
دوبــاره بــه یــاد آوریم کــه همهی
مــا فرزنــدان «آدم» هســتیم و
تروریستها و تندروها نه میتوانند
ما را از هم جدا سازند و نه خواهند
توانســت نیرویی که رخســار امید
و ایمــان همــه ما را به هــم پیوند

>> ادامه از صفحه38 :

میدهد ،یعنی انسانیت مشترک ما
را ،نابود سازند.
در کمال صمیمیت،
شــهره آغداشــلو ،بازیگر ســینما،
کالیفرنیا
حمیــد اکبــری ،اســتاد و رئیس
دانشکده ،مینه سوتا
لوتر الخاص ،بازرگان ،کالیفرنیا
اردشــیر بابک نیا ،پزشک و استاد
علومبهداشتی،کالیفرنیا
عسل پهلوان ،ناشر و مدیر اجرائی
فردوسی امروز ،کالیفرنیا
هوشنگ توزیع ،نمایشنامه نویس
و بازیگر ،کالیفرنیا
ســیامک زرین ،مشــاور مدیریت
کیفیت،کالیفرنیا
پریسا ساعد (دکتر) ،روزنامه نگار،
کالیفرنیا
عباس خســروی فارسانی ،تحلیل
گر سیاسی ،میشیگان
بیژن خلیلی ،ناشر و روزنامه نگار،
کالیفرنیا
آذر خونانی-اکبــری ،کارشــناس
ارشد آموزش کودکان ،ایلینوی
امیــر ســلطانی ،نویســنده و فیلم
ساز ،یوتا
خسرو سمنانی ،صاحب صنعت و

مدیر عامل بنیــاد نیکوکاری امید
ایران ،یوتا
مریم ســیحون ،بنیانگــذار گالری
سیحون،کالیفرنیا
پرویــز صیاد ،نمایشــنامه نویس و
فیلم ساز ،کالیفرنیا
نازیال طوبایــی ،مهندس نرم افزار
سیستم،کالیفرنیا
بهمــن فتحــی ،روزنامــه نــگار و
کوشندهسیاسی،کالیفرنیا
فرهنــگ فرهــی ،روزنامــه نــگار،
کالیفرنیا
منوچهر قنبری ،مهنــدس انرژی
اتمی،کالیفرنیا
مهرانگیز کار ،وکیل حقوق بشــر،
واشنگتن دی سی
مرتضی میــر آفتابی ،نویســنده و
شاعر،کالیفرنیا
هما میر افشار ،ترانه سرا و شاعر،
کالیفرنیا
(درج این نامه سرگشاده در روزنامه
واشنگتنپستبوسیلهبنیاد«امید
ایران» پشتیبانی شده است).
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Immigration
Canadians in Favour or Immigration

M

ost Canadians continue to hold positive
views and opinions about
immigration and its impact
on Canada’s economy.
Taken in February, the
annual Focus Canada
survey by the Environics
Institute and the Canadian
Race Relations Foundation
interviewed 2,000 Canadians over the age of 18.
Despite the aggressive
views against immigrants
in the United States and
Europe, the study noted that most Canadians
continue to view immigration as a positive factor in
Canada’s growth.
“Canadians as a whole continue to be more positive
than negative about the current levels of immigrants
coming to this country,
and with the legitimacy of
refugees who have been
arriving,” the survey says,
stating that “worldwide,
Canadians are among the
most accepting of immigrants in their country.”
60 per cent of people

surveyed showed a positive
view of immigration. This
jumped to 80 per cent who
see immigration having
a positive outcome on
Canada’s economy. Only
16 per cent of Canadians
disagreed with this view.
“The positive impact of
immigration is the majority
view across the population,
and the upward shift is
evident across most groups
but especially in Quebec
and the western provinces,
while holding steady in
the Atlantic provinces and
Ontario,” the survey notes.
The survey results were
released on the same day
Statistics Canada said that
international migration
was the main cause of an
increase in the country’s
population in the last
quarter of 2017.
It also follows a
statement on Canada’s
Atlantic provinces that says
the retention of immigrants
to the region is important
for its economic survival.
The positive view of
immigration was balanced

...ورزشـــی

شــده و
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 ازMAIA دوشــیزه
قه
؛1976 چکســولواکی
،1965 در یوگسالوی
آمریــکا با بدســت آوردن
؛1976ورزشــی در کلکته
خبرنگارکیهــان
 امتیــاز و59/192
؛1976شیالمپیکمونتریال
خبرنگارکیهانورز
و
PAPADAKIS
فنی داوران تنیس روی
سرپرســت کمیته
 با بدســتCIZERON
؛ مشاور1974 یی درتهران
میزمسابقات آسیا
1977جهانیدرانگلستان
 امتیــاز5/123 آوردن
فنیمسابقات
به ترتیــب به مقــام دوم و
سوم دست یافتند دوشیزه
ژیمناستیک
و آقــای
VIRTUE
. توکیو آماده می نماید2020 سال
 قبال در مسابقات المپیکMOIR
او تمرینــات خود را زیــر نظر مربی
 به مدال طال دســت2010 ونکــوور
خود در استادیوم کلود روبیارد ادامه
یافتنــد و همچنیــن در المپیــک
می دهد و در نظر دارد قبل از شرکت
 ســوچی مقام سوم این2014 سال
 در کلیه2020 در مســابقات ســال
.مسابقات را نصیب خود نمودند
.مسابقات ژیمناستیک شرکت نماید
 این2018 در پایان مسابقات ســال
 که در حالBOURGIE دوشــیزه
زوج ورزشــکار اظهار داشتندکه این
حاضر عضو تیم ملی ژیمناســتیک
آخرین حضور آنان در مسابقات بین
 سالگی به این ورزش4 کانادا است از
.المللی بوده است
عالقمند شده و با تشویق پدر و مادر
خــود و زیر نظر مربی این رشــته به
تمرینات خود ادامه داده
اســت وی توانســت در
سل گذشــته در رقابت
هــای انجــام شــده در
ZOE
دوشــیزه
ایتالیا در قسمت دستک
A L L A I R E
کوچــک مقــام دوم
 ورزشکارBOURGIE
.قهرمانی را بدست آورد
 ساله از کبک خود را13
برای حضور در مسابقات

!»یادداشتهای«شامپیون

املپیک
ژیمناستیک
 توکیو2020

by the fact that 51 per cent
of those surveyed said too
many immigrants are not
adopting Canadian values.
This percentage, however, was the lowest since
the survey began asking
Canadians about this issue
in 1993.
Across Canada, positive
views on immigration and
refugees are more widespread in the province of
British Columbia, where
66 per cent disagreed with
the statement that “overall,
there is too much immigration in Canada.”
The same percentage of
Canadians aged 18 to 29
and second-generation

راحتی در مقابــل بازیکن آمریکایی
 کــه درSACHIA VICKCRY
 شکســت خورد،رده صدم قرار دارد
6-3  و6-4 و بــازی را بــا نتیجــه
.باخت
وی اخیرا شکایتی را به دادگاه فدرال
ارائــه کرده و درخواســت خســارت
نمــوده اســت کــه ظاهــرا دادگاه با
درخواست وی موافقت نموده است؛
لیکن مقدار خســارت تعیین شــده
.اعالم نشده است
خانم بوشــارد بعلت ناراحتی ذهنی
و اضطراب شــدید کلیه قراردادهای
تبلیغاتی خود را از دســت داده و دو
.مربی وی نیز استعفاء نموده اند

پاتیناژهنــری
2018 املپیک

 وTESSA VIRTUE دوشــیزه
 از کشــورSCOTT MOIR آقــای
کانادا در مســابقات هنری المپیک
206/7  با بدست آوردن2018 سال
امتیازاز کشــور کانادا در مســابقات
 با بدست2018 هنری المپیک سال
 امتیاز از کلیه رقیبان206/7 آوردن
خود پیشی گرفته و مدال طالی این
رشــته در مســابقات را نصیب خود
 ترکیب رقص هنری آنان و.نمودنــد
آهنگ های شاد و رومانتیک انتخاب

Canadians also disagreed,
as did 69 per cent of Canadians with a university
degree.
Negative views of immigration and refugees
were more common in the
province of Alberta, among
Canadians above the age
of 60 and those with only a
high school education.
The admission of 40,000
Syrian refugees since 2015
and the arrival of nearly
50,000 asylum seekers in
Canada last year has not
dampened Canadian support for refugees.
Of those questioned, 45
per cent said they know
most people claiming to
be refugees are legitimate
compared to 38 per cent
who believe they’re not.
Environics said uncertainty
has replaced some of the
more strongly held views
on the issue that it found in
2017, with 17 per cent now
saying they have no
clear opinion
on the le-

گرانترینهزینهبرگذاریمسابقاتدر
 میلیارد دالر بوده51 سوچی معادل
وکمترین هزینه مربوط به مسابقات
المپیک کشورهای بسیاری تقاضای
برگــذاری ایــن مســابقات را دارنــد
تــا ضمــن بهــره گیــری از امکانات
توریســتی از منافــع اقتصــادی این
.مسابقات بهره مند شوند
گران ترین هزینه برگذاری مسابقات
 میلیارد دالر51 در ســوچی معــادل
بــوده و کمتریــن هزینه مربــوط به
مسابقات تابستانی سوفران در سال
 میلیون دالر6/1  بــا هزینــه1976
.است
715 المپیک زمستانی کلگری کانادا
میلیــون دالر و المپیک تابســتانی
 معادل1984 لوس آنجلس در سال
 میلیــون دالر هزینــه داشــته546
.است

دشواری های اوژنی بوشارد

،خانم اوژنی بوشــارد
 که تا23 تنیــس بــاز
 در رده2015 ســال
ششم قهرمانی تنیس
 در،بانوان قرار داشت
2015 ماه ســپتامبر
در مســابقات بیــن
المللی تنیس آمریکا هنگام تعویض
لباس بعلت لغزیدن پا به زمین خورد
 در طی.و دچــار ضربه مغزی گردید
ســالهای اخیــر علیرغــم معالجات
متعدد و مراقبت پزشکان وی گرفتار
اضطراب شدید و عدم تمرکز فکری
اســت و بــه همیــن علــت در کلیه
مســابقات خود را شکست خورده و
 قهرمانی116 در حال حاضر در رده
.قرار دارد
خانــم اوژنــی در مســابقات اخیــر
 بــهINDIANA WELLS
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gitimacy of refugee claims,
an increase of seven points.
This softening trend is
evident across much of
the population, but is most
noticeable in Ontario, Manitoba and Saskatchewan,”
the survey says, adding this
was also the case in Quebec, which was the goal of
the asylum seeker influx in
2017.
Negative perceptions of
refugees tend to increase
with age, decrease with
socio-economic status, and
are more prevalent among
men and immigrants
Environics also expanded
on the findings of the 2017
Gallup World Poll, which
is conducted each year in
140 countries. This survey
found Canadians holding
some of the most positive
views about their cities
as a welcoming place for
immigrants.
nine in 10 Canadians (90
per cent) said the city
where they live is “a good
place” for immigrants. This
is an increase of four points
over 2016.
“Canadian public opinion
on their community as a
place for immigrants is
significantly more positive
than for all other 34 OECD
countries (where the average is 65 per cent), and has
been consistently so since
2006,” the survey says.
Overall, Canada was placed
third by Gallup’s Migrant

“
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Acceptance Index, which
measures comfort levels
and attitudes towards immigrants. Only Iceland and
New Zealand out-placed
Canada.
These findings mirror the
recently released World
Happiness Report, which
surveys immigrants about
their sense of well-being
in their adopted countries.
Canada placed seventh in
the world in terms of immigrant happiness, which
Environics said parallels
that of native-born Canadians.
__________
Spring has arrived in Montreal and along with spring
comes the Persian New
Year full of love and laughter, may your new year be
as warm as the summer
months.
__________
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

برنامه هنری زیبا
بــر روی یخ

 شــرکتZAGITOVA دوشــیزه
 ساعت48  ساله از روسیه15 کننده
قبل از پایان مسابقات المپیک سال
 بــاPYEONG CHANG 2018
ارایــه یک برنامه هنری در حدکمال
 حلقــه المپیک5 همــراه بــا پرچــم
تشــویق فــراوان تماشــاچیان را
متوجه خود نمود و با بدست آوردن
 امتیاز در سکوی قهرمانی239/57
.قرارگرفت

 ورزشکاران2018 در مسابقات سال
روســیه بــه علــت ســابقه مصــرف
داروهای انرژی ســاز بطور رسمی از
.شرکت در بازیها محروم شده بودند
 امیــدوارZAGITOVA دوشــیزه
اســت این محرومیت برای المپیک
آینــده پایــان پذیــرد و وی
همــراه تیم ملی روســیه در
.مســابقات شــرکت نمایــد
در هنگام برگذاری برنامــه نوروز پیوند وی شــانس بســیاری برای
 دوستان عزیز با اهداء لوح سپاس قهرمانی دنیا میالن در سال،امسال
. خواهد داشت2018  به پاس یک عمر،از طرف روزنامه پیوند
تالش خستگی ناپذیر در زمینه ورزش و علیرغم هزینه های سنگین
 بــرای برگــه آری،فعالیتهای فرهنگیواجتماعیاینجانب
مسابقاتالمپیک
.موجب مباهات من شدند
 نشــانه ی ارج کشــو ر ها ی،دریافت این لوح با ارزش
نهادن جامعه ایرانی مونترال به این گونه بسیاری تقاضای
فعالیت ها می باشــد و برای من باارزش برگــذاری ایــن
ترین تحفــه در برابر خدمات ناقابل من مسابقات را دارند
تــا ضمــن بهــره
.است
لوح سپاسی که توسط خانم دکتر راضیه گیری از امکانات توریســتی
رضوی و همچنین لوحدیگری که از طرف از منافــع اقتصــادی ایــن
.مســابقات بهره مند شوند
میز خاطرات بوسیله سرکار خانم

تشکر و قدردانی

،تهمینه قاسملو به من اهداء شد
خاطرات شیرین سالهای طوالنی
خدمت در جامعه ایرانی را برایم
.تداعی کرد
در اینجا از کلیه دوســتان عزیز
سپاسگزاری می نمایم و از کمک
و همکاری فردفرد شما در این
.راه تشکر می کنم
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نوروز پـیروز

 سال  25شماره  12  1364فروردین 1397

رسیدن سال نو را تبریک میگویم
ن از ایران ،افغانستان،
به هموطنان فارسی زبا 
آذربایجان ،کردستان و تاجیکستان،
که در کبک نوروز را جشن میگیرند
ی که مانند جامعه بهایی،
و به همه دوستان 
نوروز را جشن خود میدانند،
سال نو را صمیمـانه تبریک میگویم.
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مـی
ا رخدری

روز نو روشن ز خورشـید امید
نور آزادی است این جشن زمین

Norouz , célèbration du premier jour du printemps,
est le symbole du renouveau de la nature.
Des québécois-es de toutes origines, qui viennent
d’Iran, d’Afghanistan, d’Azerbaïdjan, du Kurdistan,
du Tadjikistan, du Kazakhstan, du Kirghizistan,
d’Ouzbékistan, du Turkménistan, et les membres de
la communauté bahaï du Québec partagent cette fête.
Au nom de mes collègues de l’Assemblée nationale
!je nous souhaite un très joyeux Norouz

______________________
Député de Mercier - Amir Khadir
1012, avenue du Mont-Royal E, bur.102
Montréal, QC, H2J 1X6
Téléphone 514-525-8877
Télécopieur 514-521-0147

نامه گروهی از ایرانیان مخالف جمهوری اسالمی به ترامپ و کنگره آمریکا در واشنگتن پست
«جنگباایران،بهمثابههدیهایاستبهرهبرمستبدجمهوریاسالمی»
جناب آقای رئیس جمهور
دونالد ترامپ و اعضای محترم
کنگره ایاالت متحده آمریکا
امروز در بیســتم مــارس ،ایرانیان
نوروز ،ســال جدید ایرانی را جشن
میگیرنــد ،جشــنی باســتانی که
نویدبخــش بهــار و زایــش دوباره
زندگی است.
چهره ایران به عنوان گاهواره تمدن
بشریت در تمامی جلوههای زندگی
ایرانی متبلور اســت و به زیباترین
شکل در شعر «بنیآدم» سعدی،
شــاعر قرن سیزدهم میالدی ،که
زینتبخش جایگاه ورودی سازمان
ملل است بیان میشود:
بنیآدم اعضای یک پیکرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
توکز محنت دیگران بی غمی
نشایدکه نامت نهند آدمی
آقــای رئیسجمهــور ،شــما در
ســخنرانی تاریخــی خــود در برابر
رهبــران بیــش از پنجــاه کشــور
مســلمان در ریــاض عربســتان،
انسانیت و انسان دوستی ایرانیان را
با این گفته ،مورد تصدیق و تاکید
قرار دادید:
«مردم ایران دیرینه ترین قربانیان

رژیم جمهوری اســامی هستند.
ایــران دارای تاریــخ و فرهنگــی
فرهمنــد و باشــکوه اســت .امــا
مــردم ایــران بر اثر سیاســتهای
نامســووالنه رهبرانشــان ،مبتنی
بر ســتیزه جویــی ،متحمل رنج و
نومیدی شدهاند».
شــما ســخن خود را با امید «فرا
رســیدن روز دستیابی مردم ایران
بــه دولتــی دادگــر و درســتکارکه
سزاوار آن هستند» به پایان بردید.
امروز ،در آغاز سال جدید ایرانیان،
آن روز از همیشه نزدیکتر است.
پس از چهار دهه انقیاد و اســارت
در ســیاهچال جمهوری اسالمی،
مــردم ایــران اســتوار و پایــدار
ماندهانــد .آنچه شکســت خورده،
حکومت اســتبداد دینی است که
بر پایه وحشــت ،زور و تزویر بنیان
گذاشته شده است.
آقــای رئیسجمهــور و اعضــای
کنگــره ،در این بزنگاه تاریخی ،ما
امضاکنندگان این نامه که چندین
دهــه برای دســتیابی به حکومتی
ســکوالر-دموکراتیک در ایران از
راه مسالمت آمیز و بنابر اراده مردم
مبــارزه کردهایم ،از شــما بعنوان
نماینــدگان منتخب مــردم آمریکا
میخواهیــم کــه در همبســتگی

اخالقی با مــردم ایران ،اســتوار و
پابرجابمانید.
وجدان بشری و مصلحت و منافع
مشترک تمامی ملتها ،ما را ملزم
به داشــتن امیــد و ایمــان به یک
ایران برخوردار از آزادی و استقالل
در آینده مینماید ،ایرانی بانشاط،
غنــی ،توانگر و تابنــاک همچون
مردم ایران.

جنگ با ایران چارهساز نیست
توافق هستهای ،نبایستی توجیهی
برای دلجویی از حکومت استبداد
دینی کــه با اســتفاده از دیــن آنرا
در حــد وســیلهای بــرای تقدیس
استبداد ،ترور ،تاراج ،فساد ،تفرقه
و مرگ تنزل داده است ،بشود.
همزمــان ،ما بــه عنــوان ایرانی-
آمریکاییها ،قوی ًا مخالف جنگ با
ایران هستیم .جنگی که میتواند
بهســرعت به نبــردی منطقهای یا
جنگ جهانی با تبعاتی دهشتبار
بــرای همــه ملتها منجر شــود.
جهان نباید بار دیگر اشتباه بزرگی
را که بسترســاز جنگ عراق شــد،
تکرار سازد.
آقــای رئیــس جمهــور ،شــما در
ســال  ۲۰۰۴در مصاحبه با نشریه
«اســکوایر» به درستی هزینههای
انسانی جنگ عراق را بر شمردید:

«هــدف از کل این جنگ چه بود؟
صدها و صدهــا جوان [آمریکایی]
کشــته شــدند .تکلیف آنهایی که
بدون دست و پا از جنگ برگشتند
چیســت؟ تازه این بــدون در نظر
گرفتــن طــرف دیگر اســت ،تمام
آن کودکان عراقی که در انفجارها
تکه پاره شدند .سرانجام مشخص
شد که تمام دالیلی که برای جنگ
آورده شــد ،اشــتباه بود .اینهمه
برای هیچ!»
رهبــران نظامــی و دولتمــردان
برجســته کنونی و پیشــین آمریکا
نیز در مورد نتایج ناخواسته جنگی
دیگر در خاورمیانه هشدار دادهاند.
جنگ با ایران ،پاســخی به امید و
خواستههای مردم ایران نیست.
جنــگ با ایران ،بــه مثابه هدیهای
اســت به رهبر جمهوری اسالمی.
رهبری کــه در جایگاه ولی مطلقه
حکومــت ورشکســته و ویرانگــر
استبداد دینی ،سرکوبی مردم ایران
را هدایــت میکند .بــا رخداد یک
جنــگ ،رهبر جمهوری اســامی
مــرگ نســلی از جوانــان و ویرانی
ایران را برگردن قدرتهای خارجی
میانــدازد و کشــورهای غربــی را
مورد مالمت و مذمت قرار خواهد
داد.
جنــگ بــا ایــران موجــب احیای

افسانه «شــیطان بزرگ» خواهد
شــد .آنچه بر بنیاد گرایی دینی در
ایران و سایرکشورهای منطقه مهر
پایان خواهد زد برپایی حکومتی بر
اساس حاکمیت ملی و بدون هیچ
گونه دخالت خارجی است.
بهجای خروج از توافق هستهای و
خیزش یا لغزش به سوی جنگ با
ایران ،ما از شــما میخواهیم که از
دو گونه خطا بر حذر باشید :اول)
توافق هستهای یکطرفه که تنها به
سود رژیم جمهوری اسالمی است؛
دوم) جنگی که منجر به خســارت
جانی و مالی مــردم ایران و آمریکا
خواهد شد.
آقــای رئیسجمهــور و اعضــای
کنگره ،ما شــما را بــه انتخاب راه
ســوم بر پایه انسانیت مشترکمان
فرا میخوانیم ،چنانچه در منشور
ســازمان ملل متحــد نیز منقوش
است.
در کنــار مــردم ایــران بایســتید و
اطمینان داشــته باشــیدکه مانند
آنچه در اروپای شــرقی رخداد ،در
ایران نیــز زندگی بر مــرگ ،آزادی
بر اسارت ،و بخشندگی بر قساوت
چیره خواهد شد.
به جهانیان یــادآوری کنید که چرا
آمریکا دوست مردم ایران است -
و نه دشمن.

مــردم ایــران ســزاوار پشــتیبانی
اخالقی ما هستند
جناب رئیــس جمهــور و اعضای
کنگره ،در این جشــن ایرانی سال
نو به ما بپیوندید تا در پشتیبانی از
مردم ایران از ســردمداران مستبد
جمهــوری اســامی بخواهیم که
به نقــض ســازمان یافته منشــور
جهانی حقوق بشر در ایران خاتمه
دهند .منشور جهانی حقوق بشر
سندی اســت گرانمایه که حقوق
جهانشــمول تمامــی شــهروندان
ایــران ،از جملــه زنــان ،اقلیتها
و کــودکان را مــورد تکریــم قــرار
میدهد.
در جشــن ســال نو ایرانیــان به ما
بپیوندید تــا خواهان پایــان دادن
بــه تجاوزهای ســازمانیافته رژیم
جمهــوری اســامی نســبت بــه
آزادیهای مردم ایران ،رســانهها،
پارلمان ،دانشــگاهها و همچنین
حقــوق کارگــران ،ورزشــکاران،
فعاالن محیط زیست ،تشکلهای
زنــان و دیگــر اتحادیههای جامعه
مدنی بشویم.
در جشــن ســال نــو ایرانــی به ما
بپیوندید تــا خواهان آزادی تمامی
زندانیــان سیاســی ،از جملــه
شــهروندان آمریکا ،و بسته شدن
زندان اوین بشویم.
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