Bureau de Change
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صرافیشــریف
فقط تبــدیل ارز

Sharif

EXCHANGE

گـروه پـاسیفیـک

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

$

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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نان،
کار،
آزادی...

از مونترال به تهران از

1100

دارالترجمه رسمی یکتا
ترجمه رمسی  -دعوتــنامه رمسی

Tel.: 514-439-8501

الیت
صرافی

فارکس

(خضر)

انتقـال ارز

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

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

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

GUY

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

خجستهباد
اول ما ه می،
روز جهانی
کارگر

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

RESTAURANT ONYX INC

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

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

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

fhemmatiyan@sutton.com

خدمات ارزی

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

بدونکارمزد

 ص2 :

مریم خالقی

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

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

(514) 935 3337

Real Estate Broker

www.profusionrealty.ca
www.Christiesrealestate.com

Cell: (514) 928-5415

Maryam Khaleghi

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

وحید
خلـجیRESTAURANT ONYX INCRESTAURANT ONYXناهیدپاکروان
INC

محضردارومشاورحقوقی

APADANA
EXCHANGE

سفر به ایران

NOTAIRE-NOTARY

صرافیآپادانا
pg. 6

 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.

Agence Immobilière

حمیدصدیقکاغذچی

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

RESTAURANT ONYX INC

Profusion Realty RF

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC
حمیدرضا

خلیفی

Tel.: 514-839-7318

GUY

Tel.: 514.426.7200

RESTAURANT
ONYX
مشاور INC
مسکونی و جتاری
امالک:

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

www.sutton.com

Montreal Qc. H3B 2K4

RESTAURANT ONYX INCسرعت،دقت ،اعتماد

2178 Ste-Catherine W.

مشاور امالک در مونتریال

Cell: (514) 827-6364

1155 Rene Levesque W. #2500

صرافی نِت

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

و South shore

فیروزهمتیان

Pointe-claire, Qc H9R 4S2

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

Tel: (514) 290-2959

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

6600 Trans-Canada, Suite 750

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

Pars Plumbing
& Heating Inc.

صــرافی  5ستاره

با 25سال سابقه کاری در کانادا

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

pg. 38

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس

جنب دانشگاه کنکوردیا

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

1970 Ste-Catherine O,

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

• 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

3
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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, May 19 or Sunday, May 20 or Saturday, 26 May
 Starting a business in English: online/ 9 hours per week
15 May
 Sales and consulting: 2 days per week, one month internship, 7 June
 French course
given by Université du Québec (all levels) 18 May
__________________________________

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

6

 سال  25شماره  11  1368اردیبهشت 1397

ایران در آستانه...
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هر شنبه و یكشنبه
دل و جگـر
تازهگوسفندی
موجود می باشد

بستنیسنتی
و فالوده
و كلو
چه فومن در كلبه
ع
موجانخاطرات
خوش ایران را
زنده می كند

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

1368

no.
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جنبش صدهزار اسکناس
سخنگو

بی بی سی  -شماری از کاربران
ایرانــی توییتــر بــرای رســاندن
صدای خود به شعارنویسی روی
اسکناس روی آورده اند.
یک کاربر در اشاره به آنچه تصور
می شــود برنامه مســدود کردن
پیام رســان تلگرام باشد نوشت:
"اســکناس ها پیام رســان های
غیرقابل سانسور ما هستند".
یکی از شــعارهای نوشته شده بر
اسکناس ها "من براندازم" است.
شعارهای دیگری هم هست که
اولین بــار در جریــان اعتراضات
دی ماه این کشور سر داده شد.
زمستان گذشته تظاهرکنندگان
بــرای چندیــن روز در ایــران بــه
خیابان ها ریختند تــا نارضایتی
خــود را از اوضــاع اجتماعــی و
سیاسی ابرازکنند.
تصور می شود تلگرام ابزار اصلی
مردم در کسب اطالعات در مورد
اعتراضات و پخش اخبار آن بود.
براساس گزارش ها آن اعتراضات
در بیش از  ۸۰شــهر ایران اتفاق
افتاد.
به گفته بخش "مونیتورینگ" بی
بی سی از  ۲۸آوریل تاکنون تقریبا
هشــت هزار توییت زیر هشتگ
#صدهزار_اسکناس_ســخنگو
منتشر شده است.
یکــی دیگــر از این شــعارها این
است" :دشمن ما همین جاست،
دروغ می گن آمریکاست".
این شعار را ابتدا معترضان اخیرا
در نمــاز جمعه شــهر اصفهان و
بعدا کازرون سر دادند.

توییتــر رســما در ایــران ممنوع
است هرچند مقام های بلندپایه
این کشور از جمله رهبر و رئیس
جمهور ایران در آن فعال هستند.
یکــی از حســاب هــای کاربــری
(#رز_سفید_ایران)ایناسکناس
ها را کمپینی برای پل زدن میان
شــبکه های اجتماعــی و جامعه
ایــران و یــک "نافرمانــی مدنی"
توصیف کرد.
دیگــر
حســاب
یــک
تحــت عنــوان "گوینــده"
(@ )N_a_r_r_a_t_o_r
عکســی از یک اســکناس با نماد
معترضان به حجاب منتشرکرد.
حســاب کاربــری آیــت الله علی
خامنه ای رهبر ایــران در تلگرام
هفته پیش بسته شد .در توضیح
آن اقدام آمده بود که "به تضمین
منافع ملی" کمــک می کند .آن
حرکت عمدتا پیــش درآمدی بر
ممنوعیت تلگرام تلقی شد.
حــدود  ۴۰میلیون نفــر در ایران
یعنی نیمی از جمعیت این کشور
از ایــن پیام رســان اســتفاده می
کنند.
در عین حال از کارمندان دولت و
مقام ها خواسته شده به استفاده
از این پیام رسان پایان دهند.
دولت شهروندان را تشویق کرده
اســت به جای آن از پیام رســانی
داخلی "سروش" استفاده کنند.
تلگرام اخیرا در روسیه ممنوع شد
که پس از خودداری این شرکت از
تسلیم کلیدهای رمزگشایی پیام
ها به مقام ها بود.

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

ته چین مرغ ،ساندویچ های مغز ،زبان ،سوسیس بندری ،كتلت،

آگهی :پیوند

كالباس ،كوكو سبزی ،الویه و همبرگر مخصوص عموجان

اسپشیال روزانه ما:

514-996-9692
PAIVAND

دوشنبه :زرشک پلو مرغ

Published: since1993

(سه شنبه :تعطیل است)

چهارشنبه:سبزیپلوباماهی
 +قلیــه ماهــی
پنجشنبه:فسنجان
جمعه :خورش بادمجان و قیمه
شنبه:قورمهسبزی
یکشنبه:باقالیپلو باماهیچه
هر شنبه و یكشنبه آبگوشت
گردنگوسفندموجودمیباشد
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for PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Ottawa, Toronto,
)Victoria, Calgary & Vancouver

Mailing Address:
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514-996-9692
Email:
info@paivand.ca

ساعات کار :از  11صبح تا  10شب

www.paivand.ca
FACEBOOK:
paivand.montreal
■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

مشاور امالک مسکونی در سراسر مونتریال

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

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیــح مهم 1
آخــــرین مهلت!

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

■ توضیــح مهم 2

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

ارائه خدمـــات ارزی:
بهترین نرخ روز

سریع ترین و مطمئن ترین روش انتقال ارز

با استفاده از کارت های بانکی ایران

برای اولیــن بار در مونترال

Tel.:514-844-4492

Montreal, Qc H3G 1M6

1405 Maisonneuve W.

info@expertfx.com

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...
جایگاه هایمان ...

حسنحسینکورکمازگیل
(شاعرترکیه)

من کارگرزاده هستم ،فرزندم
ِ
خط آهن
از
قسمت راه سازی ِ
پسرکارگریبازنشسته.
ِ
نان خالی
با ِ

همیشهسیرشدهشکمم
با نان آرام گرفته ام

با نان ترسانده شده ام

اگر هم در سفره ای خاویار بگذارید
کباب سرخ شده ی ب ّره هم
ِ

قبل از همه ی آنها

بسوی نان می رود دستم
نام درد و ِ
زندگی ما
نبرد
ِ
ِ

*غم نان است.
ِ
برای خودم

هیچ چیزی نخواستم از این دنیا

نه کاخی ،نه ماشینی ،نه پولی

تف کرده ام به تمامی ارزش های مقدستان.

بی بها اگر می فروشم دسترنجم را
من کارگرزاده هستم ،فرزندم
دعوای من

PAIVAND: Vol. 25  no.1368  May 01, 2018

شر استبداد!
درس چگونگی رهایی از ّ
شهباز خنعی

@Shahbaznakhai8
gmail.com

 5اردیبهشت  -در بند 12
مثنوی معنــوی ،مولوی
داســتانی را حکایــت مــی
کند که مضمــون خالصه
آن این اســت که :بازرگانی
برای تجارت عزم سفر هندوستان کرد.
هنگام رفتن از همه اهل خانه خواست
بگوینــد چــه ســوغات و ارمغانــی می
خواهند .از طوطی زیبایی که در قفس
داشت نیز همین را خواست:
«گفت طوطی را چه خواهی ارمغان
کارمت از خطه ی هندوستان
گفتش آن طوطی که آنجا طوطیان
چون ببینی کن ز حال من بیان
برشما کرد او سالم و دادخواست
وز شما چاره و ره ارشاد خواست».
بازرگان به هندوســتان رفت ،کارهای
تجــاری خــود را انجام داد ،ســوغات
درخواســتی اهل خانه را خرید و به یاد
طوطی و سفارش او افتاد:
«چون که تا اقصای هندوستان رسید
در بیابان طوطی چندی بدید
مرکب استانید و پس آواز داد
آن سالم و آن امانت بازداد».
به محض آن که بــازرگان پیام طوطی
خــود را بازگوکــرد ،یکــی از طوطیــان
لرزید ،به زمین افتاد و مرد:
«طوطیی زان طوطیان لرزید و پس-
اوفتاد و مرد و بگسستش نفس».
بازرگان فکر کرد آن طوطی از نزدیکان
طوطی خودش بوده و در اثر شــنیدن

اســارت طوطی در قفــس از فرط اندوه
جان ســپرده اســت .از کار خود
پشیمان شد .به هرحال کارهای
خــود را تمــام کــرد و بــه خانــه
بازگشت .طوطی از او پرسید چه
کرده است:
«کرد بازرگان تجارت را تمام
بازآمد سوی منزل شادکام
گفت طوطی ارمغان بنده کو
آنچه گفتی وانچه دیدی بازگو
گفت گفتم آن شکایت های تو
با گروهی طوطیان همتای تو
آن یکی طوطی ز دردت بوی برد
زهره اش بدرید و لرزید و بمرد».
طوطی بازرگان وقتی این را شنید او نیز
لرزید و بی جان برکف قفس افتاد:
«چون شنید آن مرغ کان طوطی چه کرد
پس بلرزید اوفتاد و گشت سرد»
بازرگان بســیار غمگین شــد ،طوطی
مــرده را از قفــس درآورد و بــه زمیــن
انداخت اما طوطی پرواز کرد و بر شــاخ
بلند درختی نشست:
«بعد از آنش از قفس بیرون فکند
طوطیک پرید تا شاخ بلند».
بازرگان غــرق حیرت شــد واز طوطی
چگونگی ماجرا را پرسید:
«او چه کرد آنجا که تو آموختی
چشم ما از مکر خود بردوختی
گفت طوطی کو به فعلم پند داد
که رها کن نطق و آواز و گشاد
زانکه آوازت ترا در بندکرد
خویش او مرده پی این پندکرد
یعنی ای مطرب شده با عام و خاص
مرده شوچون من که تا یابی خالص»

دیگرگونهدعوایست.

***
چند سال پیش ،والدیمیر پوتین
رییــس جمهــوری فدراســیون
روســیه پــس از دو دوره ریاســت
جمهوری ،از آنجا که طبق قانون
اساســی نمی توانســت بــرای بار
سوم انتخاب شود ،نخست وزیر
منصوب و گوش بــه فرمان خود
مــدودف را به ریاســت جمهوری
رســاند و خود عهده دار ســمت
نخســت وزیــری شــد .او با این
ترفنــد قانون را دور زد و بدون آن
که مســند قدرت را تــرک کند 5
ســال نخست وزیر ماند تا در دور
بعد باردیگر به ریاست جمهوری
انتخاب شد که پس از انقضای آن چند
هفته پیش برای بار چهارم به ریاســت
جمهوری رســید .این ترفند به مذاق
برخــی از رهبــران مســتبدی که نمی
خواســتند قــدرت را ازدســت بدهنــد
خوش آمد و به شــکل های مختلف از
او تقلید کردنــد .از جمله اینها ،رجب
طیــب اردوغان اســت کــه در روندی
معکوس ،پس از انقضای دوره نخست
وزیری خود ،با تغییر قانون اساســی و
تبدیل نظام پارلمانی به ریاستی که در
آن قدرت و اختیارات در دســت رییس
جمهــوری متمرکز اســت ،بر توســن
قدرت سوار شده ،یکه تازی می کند و
ظاهــرا به این زودی ها هم قصد پیاده
شدن ندارد.
نمونه دیگری از همین ترفند مستبدانه
در ســال های گذشــته در ارمنســتان
رخ داد .ســرژ سرکیسیان که به مدت

بدرود ،رفیق!

روز يكشنــــبه ٢٩
آوريــل  ،٢٠١٨در
بارانــى،
هوايــى
همراه
پيكر
خاكستر
ِ
ِ
ِ
عزيزمان رضاهومن
را پــس از صــد روز
نگاهــدارى آن در كتابخانــه نيمــا ،بــه
طبيعتسپرديم.
خاكســتر رضــا طى مراســمى با حضور
جمعى از دوســتانش به خواست خود او
به رودخانه ى سن-لوران سپرده شد.
يادش گرامى ،صدايش جاويدان.

بنیادفرهنگیوكتابخانهنيما

 10ســال رییس جمهوری بود و نمی
توانســت برای بار ســوم نامزد شــود،
درسال  2015با تغییر قانون اساسی و
تبدیل نظام ریاستی به نظام پارلمانی در
صدد برآمد که با کسب سمت نخست
وزیری توسط نمایندگان حزب خود که
در مجلس اکثریت دارند قدرت خود را
حفظ کند.
این ترفند مستبدانه با مخالفت مردم
ارمنستان روبرو شد .یکی از نمایندگان
پارلمان به نام نیکول پاشینیان هدایت
اعتراضات را به عهــده گرفت و پس از
 11روز تظاهــرات رشــد یابنده ای که
در روز آخر – دوشــنبه  3اردیبهشت –
گروهــی از ســربازان و نظامیان نیز به
آن پیوستند ،سرانجام سرژ سرکیسیان
ناگزیر شــد از ســمت نخســت وزیری
استعفا دهد .اودر بیانیه استعفای خود

{>> ادامه در صفحه}10 :

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

-----------

(برگردان :بهرام غفاری)

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

کبک باالترین مالیات را درسراسر کانادا دارد
همه می دانند که در مونتریال
ما درمورد سطح هزینه زندگی
کمی بدعادت شده ایم .اجاره
خانــه در اینجــا در قیــاس با
دیگر شــهرهای بــزرگ کانادا
خیلی ارزان تر است و کیفیت
زندگی هم بسیار باالتر از برخی
شــهرهای کوچــک تــرکانادا
است.
اما دربرابر هر مزیتی کاستی و
عیبی هم هست.
بدیهی است که در روی کاغذ
پرداخت اجاره ارزان تر در شهر
شگفت انگیزی که رویدادهای
بسیاری در آن می گذرد خوب
است ،اما هنگامی که صحبت
از پرداخــت مالیات می شــود
وضع چگونه است؟
درصــد مالیــات در کبــک از همه

نقاط دیگرکانادا بیشتر است.
اگر همــه عوامل در اســتان های

مختلــف درنظرگرفته شــود،
بــاز هم آشــکارا کبــک ازنظر
پرداخــت بیشــترین درصــد
مالیــات درصــدر همــه نقاط
کانادا قــرار می گیرد .خوب،
زندگــی اســت ،مــن فکر می
کنم کــه پرداخت بیشــترین
مالیــات نوعی مزیت اســت.
این دستکم درمورد مونتریال
صدق می کند .برای کســی
که این شــهر را دوست دارد،
با توجه بــه ارزان بودن اجاره
مســکن ،پرداخت بیشترین
درصد مالیات آزارنده نیست،
به ویژه وقتی برگشت مالیات
توســط دولت هــای کبک و
کانــادا درنظــر گرفته شــود.
(تلخیــص از مونتریــال بالگ،
 19آوریل .)2018

تقصیر کانادا در شکست توافق «نفتا»

دو نکتــه منفی بر آینــده کانادا اثر
نامطلوب می گذارد .یکی ماجرای
خط لولــه بریتیش کلمبیا اســت
کــه دولــت حــزب ان پــی دی با
مانع تراشــی جلوی اجرای قانونی
آن را گرفــت و بــه آلبرتا که موتور
رشــد کانادا است خســارت بسیار
زد ،و دیگــری گفتگوهای «نفتا»
که به مشــکل برخورده زیرا کانادا
نتوانســته از کارت «روابط ویژه»
اســتفاده کنــد و در کنــار ترامپ
دربرابــر مکزیکــی قــرار گرفته که
دســتمزد ناعادالنه ساعتی  3تا 6
دالر در آن جاری اســت درصورتی
کــه این دســتمزد بــرای کارگران
صنعت خــودرو در کانــادا به طور
متوسط  30دالر در ساعت است.
به نظر جف اسکات که در  13آوریل
در کنفرانس ساالنه ای که توسط
«انســتیتو قانون کانادا -آمریکا»
برگزارگردید بیان شد ،مشکل دیگر

این اســت که «احساســی منفی»
درمورد کانادایی هــا وجود دارد و
افکار عمومی بــاور دارد که آنها بد
برخورد و نامطبوع هســتند .من
بــا این نظر موافق نیســتم اما این
نظری است که بر «دفتر نمایندگی
بازرگانی آمریکا» ( )USTRحاکم
است .سیاست های عوام گرایانه
آمریکا و انگلستان می تواند کانادا
را به سوی سیاست بازرگانی داخلی
ســوق دهد .درمــورد «نفتا» هم
کانــادا باید با مکزیــک وداع کند.
دوســتی ســه گانه «نفتا» ممکن
اســت از هــم بپاشــد اما کانــادا و
آمریــکا به روابــط خــود ادامه می
دهنــد .در ایــن کنفرانــس اتفاق
نظر براین بود که آمریکاییان همه
کارت های برنده را در دست دارند
و انتخابــات قریب الوقوع امســال
در آمریکا و مکزیــک اثر عمده ای
بر رویدادها نخواهد داشــت ،مگر

آن که مکزیک و کانادا تسلیم همه
درخواست های سخت و سنگین
آمریکا شــوند .دیــک کانینگهام،
کارشــناس مســائل بازرگانی بین
المللی در واشــنگتن دی ســی در
ایــن مورد می گوید« :برنامه بازی
این است که کانادا و مکزیک خود
را کنار می کشند و بعد آمریکا می
توانــد بگوید که رییــس جمهوری
هرچه از دســتش برمی آمد انجام
داد تا ایــن توافق به نفع آمریکایی
ها عمل کند».
واقعیت موجود دراین گفتگوها این
اســت که برنامه اقتصادی ترامپ
این اســت کــه یا «نفتــا» را تغییر
دهــد و یا آن را تــرک کند و تعرفه
های وضع شــده درمــورد فوالد و
آلمینیوم را درمورد چین و بسیاری
کشورهای دیگر ،از جمله کانادا و
مکزیک (که تا اول ماه مه مستثنی
شده) ِاعمال کند .محتمل ترین
ســناریو این اســت که ســه کشور
یک توافق اصولــی امضاء نموده و
گفتگوها را تا سال  2019به تعویق
بیاندازنــد .بــه گفتــه کانینگهام:
«از تاریــخ اول ماه مــه ،اگر توافق
اصولی امضاء نشود ،آمریکا تعرفه
گمرکی فوالد و آلمینیوم را درمورد
کانــادا و مکزیــک اجرا مــی کند،
گفتگوهــا قطع می شــود و این به
ترامــپ امکان می دهــد که توافق
را قطــع کند»( .تلخیص از گازت
مونتریال 21 ،آوریل .)2018

اعتصاب در بخشی از سرویس حمل و نقل
مدارسمونتریال
درمورد قرارداد خود با کمیسیون
های مــدارس به توافق برســند.
مدت زمــان اعتصاب مشــخص
نیســت زیرا برای مدت نامحدود
خواهد بــود( .تلخیص از ژورنال
دو مونتریال 23 ،آوریل .)2018

حــدود  4هــزار دانش آمــوز غرب
مونتریال از روز دوشنبه  23آوریل
از داشــتن ســرویس حمل و نقل
محروم می شوند زیرا راننده های
اتوبوس دســت به اعتصــاب زده
اند .این اعتصاب فقط بخشــی از
اتوبوس های حمل و نقل مدارس
را دربــر می گیــرد زیــرا رانندگان
بخشی دیگر از شــهر توانسته اند

سفر پرهزینه نخست وزیر کبک به چین
کبــک قصــد دارد روابــط
خــود بــا چیــن را بهبــود
بخشــد و برای ایــن کار از
هیچ تالش یا صرف هزینه
ای فروگــذار نمــی کنــد.
ســفر  7روزه نخست وزیر
کبک و هیئت همراه او در
ژانویه گذشــته به چین در
هممیــن چهارچوب بوده
اســت .این ســفر بنابر اطالعاتی
کــه به دســت آمده بــرای مالیات
دهندگان کبکــی  610هــزار دالر
هزینه دربر داشته است .این یکی
از مهم تریــن – و پرهزینه ترین –
سفرهای دولت کوییار بوده است.
هزینه یادشــده احتماال بخشی از
مجموع پولی که خرج شده است
زیــرا درخواســت هــای دریافــت
اطالعات بیشتر بدون پاسخ مانده
اســت .تنهــا وزارت اقتصاد برای

سفر  11تن از کارکنانش 484523
دالر خرج کرده اســت .از این رقم
 316932دالر صــرف نمایشــگاه
«اثرکبک» شــده که به مدت سه
روز در موزه هنر معاصر شانگهای
برگزار شده است .حدود  30هنرور
کبکی در بخش های چند رســانه
ای ،تفریــح وســرگرمی و فرهنگ
در این نمایشــگاه حضــور یافته و
کارهای خود را به معرض تماشــا
گذاشته اند .از جمله اینها می توان

از ایــو لومی جواهرســاز،
ناتــون کونــگ طــراح و
دوزنــده لبــاس مردانه3 ،
هنرمند از ســیرک فلیپ
فابریــک و نیــز نماینــده
«آرنــوو» اســتودیوی
مونتریالی واقعیت مجازی
نــام برد .بــه گفته دولت
کبک در این ســفر حدود
 40توافــق به مبلــغ  262میلیون
دالر بین موسســات کبک و چین
در بخش های مختلف امضاء شده
اســت .آقای کوییار نیز دیدارهای
متعددی با مقامات دولت مرکزی
چیــن و یینــگ یونــگ شــهردار
نیرومند شــانگهای داشته است.
(تلخیص از الپرس مونتریال26 ،
آوریل .)2018

امضای توافق کانادا -ژاپن در دیدار
وزیران خارجه جی  7در تورنتو

کانــادا و ژاپــن در جریــان
گردهمایــی وزیــران خارجــه
جی  7در تورنتــو توافقی درباره
همــکاری نظامی امضاءکردند.
کریستیا فریلند و همتای ژاپنی
اش تارو کونو توافقی برای خرید
و پشتیبانی متقابل در عصر روز

شــنبه  21آوریل امضــاء کردند
که به موجــب آن امکان تبادل
تجهیزات توسط ارتش های دو
کشور در رزمایش های مشترک
در کانادا ،ژاپن یا دیگرکشورهای
جهان به وجود مــی آید .خانم
فریلند و آقای کونو ماه گذشــته

در توکیــو دیدارکرده بودند و در
طی آن بــر تعهد خــود درمورد
وارد کردن فشار دیپلوماتیک و
اقتصادی به کره شــمالی برای
پایان بخشیدن به برنامه هسته
ایش تأکیــدکردند( .ژورنال دو
مونتریال 22 ،آوریل .)2018

اعالم تدابیر جلوگیری از اتالف منابع عمومی
حــزب ائتــاف آینــده کبــک
( )CAQمی گوید انجام اقداماتی
را به دولت کبک پیشــنهاد کرده
که می تواند موجب  800میلیون
دالر صرفــه جویــی در هرســال
شــود .ایــن حزب با بــاور به این
که دولت کبک سبب اتالف منابع
عمومی می شــود ،انجــام  4کار را

پیشنهادکرده که می تواند هرسال

باعث صدها میلیون دالر صرفه
جویی شود .بنابر پیشنهادهای
ایــن حزب ،از جملــه این تدابیر
تقویت مراکز پردازش رایانه ای،
رقومــی کــردن خدمــات اداری
دولتــی وکاهــش هزینــه هــای
خدماتی است« .تلخیص ازگازت
مونتریال 23 ،آریل .)2018
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انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.
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با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine
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حمله یک خودرو به عابران پیاده هم زمان با
نشست وزیران خارجه گروه جی  7در تورنتو
یک خودرو ون دوشــنبه  23آوریل
در تقاطــع خیابــان یانــگ و فینچ
در محله ایرانی های شــهر تورنتو
تعدادی از عابران پیاده را زیرگرفت.
خودرو مقابل صرافی تهران متوقف
شــد .دراین حادثه  10تن کشته

و  15تن مجروح شدند .مأموران
پلیس ســرگرم بررســی این حادثه
انــد .دوشــنبه  23آوریــل تورنتو
میزبان وزیرا ن خارجه کشورهای
عضو گروه جی  7با موضوع بحران
های ســوریه ،برجام ،کره شمالی

و اوکرایــن بــود .هتل کنتیننتال
محل برگزاری اجالس  30کیلومتر
با محــل حادثه فاصلــه دارد .این
حادثــه تأثیــری در رونــد برگزاری
اجالس نگذاشت( .تارنمای رادیو
زمانه 24 ،آوریل .)2018

حمله به عابران پیاده در تورنتو،

آلک میناسیانکیست؟

آلک میناســیان ،مظنون حمله
بــه عابــران پیــاده در تورنتــو که
 10کشــته و  15مجــروح بــه جا
گذاشــت ،بــه تازگــی در رشــته
توســعه نرم افزار فارغ التحصیل
شده بود .با آن که او «باهوش»،
«خــوش صحبــت» و خــود دار
بود ،همکالسی هایش می گویند
کمی عجیب بود ولی نه تا حدی
که بتوان باور کرد که بتواند تنها
مظنــون حمله ای باشــد که 10
کشته داشته اســت .جوزف فام
یکی از همکالسی های او درکالج
سنکا می گوید« :او کمی عجیب
بــود ،خوب صحبــت می کــرد و
گفتارش خیلی شــمرده بود .من
فکــر می کردم کــه از یک اختالل
اجتماعی یا عدم توسعه ذهنی رنج
می برد» .آلک میناســیان پس از
حملهتوسطپلیستورنتوبازداشت
شد .پلیس هیچ مطلبی درمورد
انگیزه این حمله «عامدانه» اعالم
نکــرده و آن را بــه هیــچ ســازمان
یا جنبشــی نســبت نداده اســت.
رییس پلیــس تورنتو در کنفرانس

مطبوعاتی تأیید کــرد که مظنون
هیچ ســابقه ای در دستگاه پلیس
نداشته است .آقای فام همکالس
او می گوید« :من واقعا شوکه شده
ام که چنین حادثــه ای در تورنتو
رخ داده اســت .مــن تــا زمانــی
که شــما اطالع دادیــد از آن خبر
نداشــتم .اگر او را نمی شناختم،
باز هم موضوع را باور نمی کردم».
مظنــون که  25ســاله اســت ،در
ریچموندهیــل واقــع در شــمال

دولت کانادا قصــد دارد بودجهای
یــک میلیــارد دالری بــه مقابله با
جرائم ســایبری اختصــاص دهد،
این بودجه در شــرایطی تخصیص
مییابدکه جرائم ســایبری بســیار
متداول و خطرناک شدهاند.
بــه گــزارش «فیوچریســم» ،قرار
است بودجه یادشده در زیرساخت
های مختلف کشــور کانادا هزینه
شــود تا مشــکالت تشــدید وقوع
جرائــم ســایبری در کشــور کانادا
برطرف شود.

کشور کانادا در سال  2010اجرای
طرح ملی امنیت ســایبری خود را
آغاز کرد ،هر چند درابتدا خبری از
اختصاص بودجه کالن یک میلیارد
دالری بــه طرح مذکور نبــود .اما
گذشت زمان تامین چنین بودجه
ای را ضروری کرده است.
بخشــی از بودجــه یادشــده
صــرف آموزش نســل جدیــدی از
متخصصان امنیت سایبری شده و
قسمتی از آن به تقویت زیرساخت
های امنیت ســایبری ارتش کانادا

تورنتو ســکونت دارد .او از سال
 2011در سنکا کالج تحصیل می
کرده و به تازگی در رشته توسعه
نــرم افــزار فارغ التحصیل شــده
بود .یکی از همکالسی هایش که
ترجیح می دهد ناشــناس بماند
مــی گویــد« :او دنبــال کار مــی
گشت .باهوش و منظم بود ولی
خیلی بــا دیگران نمی جوشــید.
من هرگز نشــنیدم کــه او درباره
فرهنــگ ،سیاســت یــا موضوع
های مشابه صحبت کند» .آلفرد
یونگ ،یکی دیگر از همکالســی
هایش نیز می گوید« :در تماس
هایی که من با او داشــتم به نظرم
فردی خیلی خوب می آمد .خوش
صحبــت بــود ،رعایت احتــرام را
می کرد و بی انــدازه باهوش بود.
همیشه وقت می گذاشت تادرباره
مطالبی کــه درموردشــان تجربه
داشت برای ما توضیح دهد» .به
گفته همکالسی هایش او همسر
و فرزند ندارد( .تلخیص از الپرس
مونتریال 24 ،آوریل .)2018
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رانندگان خودرو در ساحل شمالی
مونتریال در ســال متحمل 1.25
میلیــارد دالر ضــرر و زیــان بــه
خاطــر راه بنــدان و تراکم ترافیک
می شــوند .این رقم در  10ســال
گذشته دوبرابر شده است .مارک
دمرس ،شــهردار الوال می گوید:
«این ارقام سرســام آور است .اما
تصــورش را بکنید که اگر به موقع
ســرمایه گــذاری های الزم شــده

بــود چه مقــدار صرفــه جویی می
توانســتیم بکنیم .بزرگــراه  19را
ببینیــد ،ســاخت آن بیــش از 40
ســال به درازا کشیده است»18 .
تن از شــهرداران لورانتید ســفلی
و الوال گردهــم آمده و خواســتار
سرمایه گذاری در ساخت راه ها و
توسعه حمل و نقل عمومی شدند.
شــهردار الوال در این گردهمایی
گفت« :دولــت اعالم کرده که 13

میلیارد دالر در حمل و نقل
ســرمایه گذاری می شود،
مــا  12درصــد جمعیــت
کبک هســتیم ،سهم ما را
حســاب کنید» .اگرکاری
انجــام نشــود ،برمبنــای
تحقیقی کــه به ســفارش
شرکت حمل و نقل عمومی
الوال ( )STLانجام شده،
پیــش بینــی گردیــده که
درسال  ،2021ارزش وقت
تلف شــده در راه بندان ها
حــدود  1.5میلیــارد دالر
خواهد بود .بنابــر تحقیقی که از
 150موسســه مســتقر در ساحل
شمالی مونتریال انجام شده ،تراکم
ترافیک برای آنها حدود  10درصد
گردش مالی شان هزینه ایجاد می
کنــد .شــهرداران شــرکت کننده
در گردهمایــی خواهان ایجاد یک
دفتر برنامه ریزی برای حل مشکل
ترافیک شدند( .تلخیص از ژورنال
دو مونتریال 23 ،آوریل .)2018

سیاستمداران وعده های فریبنده می دهند و
پنهان کاری می کنند.
بودجه یک میلیارد دالری کانادا برای مقابله با
جرائمسایبری
اختصاص می یابد.
بخــش دیگــری از ایــن بودجه به
شــرکت هــای محلــی خصوصــی
اختصاص می یابد تــا آنها بتوانند
دولت را در حــوزه های مورد نظر
یــاری دهنــد .گفتنی اســت مبلغ
خاصــی نیز بــرای تامیــن امنیت
ســایبری برگــزاری انتخابات ملی
کانــادا در ســال  2019اختصاص
یافته است.

مقامات منتخب ترجیح می دهند
همه چیز را به مــردم نگویند .در
کبــک و در اتاوا شــفافیت جایگاه
مناســبی ندارد و دولت ها شتابی
بــرای اقــدام دراین مــورد ندارند.
فیلیپ کوییار وعده «شفاف ترین
دولتی که کبک تاکنون داشــته»
را داد امــا کارنامــه اش عکس این
را نشــان می دهــد .در اتاوا دولت
ها همه قدرت تخیل خود را برای
دست در جیب مردم کردن و ابداع
انواع مالیات به کار می گیرند ،اما
هنگامی که زمان آن می رســد که
بگویند با پول شــما چه می کنند،

ناگهان خیلی ناکارآمد می شــوند.
دولــت ها پنهان کاری می کنند و
بهانه هایی که برای این کار عنوان
می کنند هــرروز نامربــوط تر می
شــود .در کبــک و در اتــاوا و نیز
بسیاری از شهرها ،رسانه ها برای
دسترســی بــه اطالعــات و تالش
دربــاره دادن تصویــری از تصمیم
گیری های مالی دولت ها با موانع
بسیار روبرو هستند .شهروندان و
گروه هایی که می کوشند پاسخی
برای پرســش هایشان بگیرند نیز
با همیــن موانــع روبرو هســتند.
بسیاری از مردم از این وضع ناراضی

انــد و مــی خواهند کــه منتخبان
مسئولیت کارهایشان را بپذیرند.
شهروندان حق دارند بدانند کشور
چگونه اداره می شــود و پولشــان
چطــور خــرج مــی شــود .عــدم
شفافیت در را برای سوء استفاده،
سوء مدیریت و حتی حیف و میل
امــوال عمومــی مــی گشــاید .در
کبک درباره واپس رفتن شفافیت
صحبت می شود .دالیل پرشماری
برای این امر وجود دارد( .تلخیص
از ژورنــال دو مونتریال 21 ،آوریل
.)2018
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کالس های رایگـان فرانسوی

اقتصاد...
بهبود وضعیت دالر کانادا در بازار جهانی ارز
چقدر دوام خواهد داشت؟
ایرونیا -ارزش دالر کانادا در حالی
بــه  0.792دالر آمریکا رســیده که
برخــی از کارشناســان اقتصــادی
چشــم انــداز دالر کانــادا در بــازار
جهانی ارز را الاقل برای کوتاه مدت
درخشان می داند.
شــرکت Lloyds Banking Group
انتظار دارد دالرکانادا پس از شروع
کامال ناامیدکننده در ابتدای سال
،بتوانــد همــراه با کمرنگ شــدن
ناامیدی هــا درباره پیمــان نفتا و
باال رفتن نرخ بهره از ســوی بانک
مرکــزی کانادا شــرایط بــه مراتب
بهتری پیدا کند.
یکی از کارشناســان این شرکت در
این مورد بــه بلومبرگ گفت «:ما
در زمینه توافق نهایی پیمان نفتا
پیشــرفتهای زیادی را شاهد بوده
ایم .ریســک باال بردن مجدد نرخ
بهره از ســوی بانک مرکزی هم تا

حــدی از بین رفتــه و همه به دالر
کانادا خوش بین شده اند».
دالرکانادا در ســه ماهه اول ســال
 2.6درصــد ارزش خــود را مقابل
دالر آمریــکا و  15ارز رایــج دیگــر
از دســت داد ولی حــاال ارزش آن
بــه  0.792دالر امریــکا رســیده و
انتظــار مــی رود تا پایان ســال به
80.64ســنت دالر آمریکا برســد و
حتی در سه ماهه اول سال آینده با
 83سنت دالر آمریکا معامله شود.
این پیــش بینی در حالــی صورت
مــی گیــرد کــه ارزش دالرکانــادا
در اوایل ســال بخاطر ترس از هم
پاشــیدن پیمان نفتــا و همچنین
رشد اقتصادی کمتر از حد انتظار
افت کرده بود.
از سوی دیگرگمانه زنی ها در مورد
افزایــش نرخ بهره از ســوی بانک
مرکــزی کانادا متفاوت از گذشــته

شــده اســت  .در حالیکه قبال 40
درصد کارشناســان اقتصــادی به
بلومبرگ گفته بودند امکان افزایش
نرخ بهره در نشست روز چهارشنبه
 18آوریل وجود دارد  ،حاال شانس
این قضیــه را تنهــا  23درصد می
داننــد و البته از پیــش بینی وقوع
چنین امــری در ماه جــوالی هم
خودداری می کنند  .استیون پولوز
رییس بانــک مرکزی در نشســت
روز  13مــارس عنــوان کــرده بود
عــدم تغییر نــرخ بهــره منعکس
کننده رضایت بانک مرکزی از آمار
اقتصادی است .
تنــش هــا در خاورمیانــه و رشــد
اقتصــاد جهانــی می تواند ســبب
افزایش قیمت نفت شــود که دالر
کانــادا را نیز تحت تاثیر قرارداده و
از افزایش ارزش آن در بازار جهانی
ارز حمایت خواهدکردiroonia.ca.

امسال 47درصد کانادایی ها حتی بابت پرداخت
قبض های ماهیانه هم باید پول قرض کنند
در حالــی کــه انتظار می
رود بانک مرکــزی کانادا
در تابستان بار دیگر نرخ
بهــره را افزایــش دهــد ،
کانادایــی ها هنــوز برای
پرداخــت بدهــی هــای
انباشــت شــده و هزینــه
های روزمره زندگی شان
با مشکل مواجه هستند.
در تــازه تریــن نظرســنجی بدهی
مصرف کننده که از سوی موسسه
ام ان پی صورت گرفته  43 ،درصد
عنــوان کرده اند تاثیر افزایش نرخ
بهره را در زندگی شان کامال حس
می کنند و  51درصد از آنها عنوان
کــرده اند ایــن تاثیر به انــدازه ای
جدی بوده که نگــران بازپرداخت
بدهیهایشان هستند .
اما ایــن همه ماجرا نیســت و 33

درصــد عنــوان کرده انــد افزایش
های پیاپی نرخ بهره در سال جاری
می تواند منجر به ورشکستگی آنها
شود  .در ماه اکتبر در نظرسنجی
مشــابهی تنهــا  28درصــد به این
سوال پاسخ مثبت داده بودند.
در همیــن حــال  47درصــد از
کاناداییهــا نســبت بــه پرداخت
قبضهــای آخر مــاه خــود بدون
اینکه بیشتر مقروض شوند  ،ابراز
تردیدکردهاند.

از ســوی دیگــر کمتــر
از  30درصــد کانادایــی
ها مطمئن هســتند که
بتواننــد از عهــده هزینه
ناگهانی تعمیــر خودرو،
بیماری و یــا ترک کار به
مدت ســه ماه و از دست
دادن کارشــان با شرایط
مالی فعلی شان برآیند.
این نظرسنجی در بین روزهای 12
تا  16مارس انجام شــده و بیش از
 2001نفر در استانهای مختلف به
صورت آنالین به پرسش ها پاسخ
داده اند.
انتظار نمی رود بانک مرکزی کانادا
نرخ بهره را با توجه به عدم قطعی
شــدن پیمان نفتا افزایــش دهد.
iroonia .ca

از سوی صندوق بیناملللی پول اعالم شد

 ۱۰اقتصاد برتر جهان /آمریکا رتبه اول
براســاس گــزارش صنــدوق
بینالمللی پــول ۱۰ ،اقتصاد برتر
جهــان بــر اســاس حجــم تولیــد
ناخالــص داخلــی در ســال ۲۰۱۸
اعالم شد.
براســاس جدیدترین آمــار اعالمی
از سوی صندوق بینالمللی پول،
بزرگتریــن اقتصادهــای جهانــی
براساس تولید ناخالص داخلی در
سال  2018اعالم شد.
براین اساس ایالت متحده آمریکا با
حجم تولید ناخالص داخلی 20.4
تریلیــون دالر اقتصــاد اول ،چین
با حجــم  14و ژاپن بــا حجم 5.1
تریلیــون دالر ،اقتصادهای دوم و
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ســوم جهان را بــه خود اختصاص
دادهاند.
براساس این گزارش ،اقتصاد آلمان
بــا  4.2تریلیــون دالر ،انگلســتان
بــا  ،2.94فرانســه بــا  ،2.93هند
بــا  ،2.85ایتالیــا بــا  ،2.18برزیل
بــا  2.14و کانــادا بــا  1.8تریلیون
دالر رتبههــای چهــارم تــا دهــم
اقتصادهــای برتر دنیا را در ســال
 2018میالدی به خود اختصاص
دادهاند.
• حجــم تولیــد ناخالــص داخلی
(براساس تریلیون دالر) ده اقتصاد
برتر دنیا در ســال  2018بر اساس
گزارش صندوق بین المللی پول

•
ناخالــص
نام کشور تولیــد
داخلی(تریلیون دالر) سال 2018
20.4
آمریکا
14
چین
5.1
ژاپن
4.2
آلمان
انگلستان 2.94
فرانسه 2.93
هندوستان2.85
2.18
ایتالیا
2.14
برزیل
1.8
کانادا
---------منبع :صندوق بین المللی پول IMF

در قـلب NDG
مبتدی | متوسط | پیشرفته

École Multiethnique
)de Langues et de Cultures du Québec (EMULCQ

Free French Courses /
Cours de français gratuits
in collaboration with the Ministry of Immigration, Diversity and Inclusion (MIDI) of Quebec

Summer semester / Session d’été :
)Du 9 juillet 2018 au 26 août 2018 (7 weeks / semaines
Levels: Beginner, Intermediate & Advanced
Niveaux: Débutant, Intermédiaire et Avancé

Courses Schedule / Horaire des cours:
Morning / Matin: 9h00 à 12h00
Afternoon / Après-midi: 12h30 à 15h30
Evening / Soir: 18h00 à 21h00
Saturday & Sunday / Samedi et dimanche:
10h00 à 13h00 /14h00 à 17h00
PLACES ARE LIMITED
!!!PLEASE REGISTER BEFORE MARCH 16TH
!Sign-up today
!Inscrivez-vous maintenant
Document required:
Permanent resident card or Naturalized Canadian Citizen card
or Working permit with CSQ or Proof of refugee status
______________________

ou (514) 755-3480

Tel.: (514) 484-8899

EMULCQ@gmail.com
)www.emulcq.com ou www.coursdefrancais.ca (section inscription
Address: 3480, Boul Décarie, 2e étage
Montréal (QC) H4A 3J5
)(Métro Villa-Maria ou Vendôme

نفت کدام کشور زودتر تمام خواهد شد؟
میزان نفت ایران و عربستان نقش
مهمــی در رقابــت آنهــا در جهان
دارد.
بانک جهانی در جدیدترین گزارش
خود موســوم به «ثــروت درحال
تغییر ملت هــا» پیش بینی کرده
اســت ذخایر نفتی ایــران 155
سال دیگر دوام بیاورد.
برآوردهــای ایــن نهاد بین
المللی نشــان مــی دهد در
میــان کشــورهای بــزرگ نفتی،
ذخایر نفتــی ونزوئال دیرتر از همه
به پایان می رسد .پیش بینی شده
اســت  345سال دیگر ذخایر نفت
این کشــور بــه اتمام برســد .پس

از ونزوئــا ،لیبــی قرار
دارد و  275ســال طول
خواهد کشــید تا ذخایر
نفت لیبی به پایان برسد.
بر اساس
ایــن گــزارش ایران
پس از ونزوئال و لیبی
در رتبه ســوم از نظر میزان
پایداری ذخایر نفتی خود در میان
کشــورهای بزرگ نفتی قرار دارد.
پس از ایران کانادا قرار دارد و پیش
بینی شــده اســت ذخایر نفتی این
کشور نیز  130سال طول بکشد.

این گزارش طــول عمر ذخایر
نفتــی عــراق را  110ســال،
کویــت  98ســال ،امارات
 97سال ،عربستان 80
ســال ،قطر  49ســال،
نیجریه  48سال و الجزایر
را  40سال پیش بینی کرده است.
برآوردهــای بانــک جهانــی در
خصــوص طول عمــر ذخایر نفتی
کشــورهای جهان بر پایــه میزان
تولید و میزان ذخایر اثبات شــده
فعلی آن ها انجام شده است.

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

شر استبداد!...
درس چگونگی رهایی از ّ
نوشت« :نیکول پاشینیان (رهبر
اعتراضات و نماینده پارلمان) حق
داشت و من اشتباه کردم».
به این ترتیب ،با جدیت و پیگیری
مردم شــجاع ارمنستان و رهبری
فردی که تا دو هفته پیش کســی
گمان نمــی بــرد بتوانــد از عهده
چنین وظیفه خطیری برآید ،خطر
برقراری یک اســتبداد دیرپا از سر
مردم ارمنســتان دور شــد و بعید

>> ادامه از صفحه10 :

اســت کــه در آینده نزدیــک دیگر
کســی جرئت کند کــه بخواهد در
عرصه سیاسی این کشور یکه تازی
خودکامانهکند.
تاریخ همزیستی ایران و ارمنستان
قدمتی چندهزار ساله دارد .عالوه
بر آن که شــمار زیــادی ازارامنه از
قــرن ها پیش در ایــران زندگی می
کردند – و هنوز هم بخشی از آنها
می کنند  ،-کشور ارمنستان نیز

برای مردم ایران همسایه و دوستی
اســت که وجودش مغتنم اســت.
مــردم این کشــور بــا ایســتادگی
دلیرانــه دربرابر نیــات خودکامانه
سرژ سرکیسیان و به عقب نشینی
واداشتن او ،مانند داستان طوطی
و بــازرگان مثنوی مولــوی درس
چگونگی رهایی از شــ ّر استبداد را
به ما داده اند!
•
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نگـاه...

ﮐﻠﯿﮫ اﻣﻮر ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﯽ
ﻓﺪرال  -ﮐﺒﮏ  -اﺳﺘﺎﻧﯽ

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

11

All aspects of Immigration
Provincial

Québec

Federal

Regulated Canadian
Immigration Consultant
Membership No. R409295

Inscrit avec
Immigration Québec
Numéro 11322

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

سلطنت ِ
آفت پادشاهی است!

* سلطنت ِ
آفت پادشاهی است! بقول بیضایی ،ملت را نمیشود کشت،
مرگ پادشــاه ملتی میمیرد .با ِ
ولی با ِ
مرگ پادشاه بود که ف ّر شیطانی
جای ف ّر ایزدی را گرفت .با ِ
های ایرانی بود
دام بروتوس ِ
ِ
مرگ پادشاه در ِ
ِ
میهنی ما گرفت.
جای شیروخورشید را در نماد ملی و
که عنکبوت ِ
ِ
------------ایران امروز،
ایران دیروز نیســت.
اما،
*
کوری
ایــران "به
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ایــران امروز ّ
"
ایران
امروز،
ایران
نیســت.
"
شاه...
چشم
دشمن ما همینجا ست"،
ِ
ِ
ِ
ایران "رو به میهن ،پشت به دشمن" است.
ِ
____________ از "اداره کل ســوّم" تــا مســجد
رامینپرهام هدایت با تاکســی شــاید بیســت
فر دقیقــه هم راه نبود! بــا این حال،
به راســتی چرا در سرزمینی که ّ
ِ

ایزدی در اســاطیرش پرتو شــاهی "
چشموگوشهای شــاه" ایران در
است و پرتو شاهی همان ف ّر ایزدی ،برابر خطری مهلک ،که زیر چشم
و بیخ گوششــان بود ،خلعسالح
ف ّر شیطانی جلوس کرد؟
چرا پادشاه ایران در برابر بیسوادی اطالعاتیشدند،چونچشموگوش
منبری و "پامنبری ِ
وگوش شاه خالصه
های" بیسوادتر ایران به چشــم
ِ
از خــودش ،خلعســاح سیاســی شده بود .یک فردوست برای کور
شد؟
کردن آن کافی بود.
ِ
چشــموگوش ِ

چــرا "
مارکسیســت
های شــاه" کشــوری کــه از
ایــران در برابر خطــری مهلک که دوازدهامامی گرفته تا بلهقربانگویِ
زیــر چشــم و بیخ گــوشاش بود ،رســتاخیزی ،رجال و نخبگاناش
کور باشندِ ،
خلعسالح اطالعاتی شد؟
کف خیاباناش هم در
ِ
چــرا
انقالب  ۵۷کور بــود؟ چرا در سیاســت تظاهر میکند و جفنگ
اشاره به مالیم بودن هوا در بهمن میگوید .کشــوری که َس َرش کور
ِ ،۵۷
ِ
کف خیابان داد زد" :به
کوری شود ،پایاش هم چالغ میشود.
چشم شاه ،زمستون هم بهاره؟ "
بقول فروغی ،فقر رجال از فقر مال
ِ
دل انقالبی که کور باشــد ،بدتر است.
چرا از ِ
ِ
ِ
تاریخــی مــا ،بــه
چیــزی جز حکومت کرها وکورها در تجربــهی
ِ
سیاسی آن از
بیرون نمیآید؟ یا بقــول هدایت ،سیستمی که نرمافزار
ِ
حکومتــی کــه کورهــا در آن برای شاه شروع شود و به شاه خاتمه و
کرها میشنوند و کرها برای کورها خالصه شود ،سلطنت میگویند.
میبینند...
در چنین کشوری ،احتمال اینکه
خمینــی بــه انــدازهای بیســواد و روزی یک بیسواد به قدرت برسد
بیمایه بود که پس از شصتهفتاد و آکتیویســت ِ
های بیســوادتر از
ِ
سال دوال و راست شدن در
فضای خــودش بشــوند وزیــر و وکیــل و
ِ
ذهنــی و
میتولوژیک اعــراب و در سردار و ژنرال ،بسیار باال ست.
ِ
جغرافیــای زبانــی و
فرهنگــی آن ،اصــو ًال و در هــر جایــی و در هــر
ِ
هنگامی که
حامی فلســطینیاش فرهنگی ،یکــی از موثرترین راهها
ِ
برای گرفتن ســهم خــود از غنائم بــرای مبتــذل کردن هــر چیزی،
ایران به دســتبوساش آمده بود ،سیاســی کردن آن است .سیاسی
بــه مترجم نیاز یافــت! بااینحال ،کردن "سامانه پادشاهی" ،سیاسی
ِ
الگــوی
کــردن کهنتریــن کهن
شاه ایران در برابر چنین بیمایهای
ِ
خلعســاح سیاســی شــد و بــه ایرانــی ،مطمئنتریــن راه برای به
بیسوادی همچو او باخت ،چون ابتذال کشاندن و نهایت ًا کور کردن
برانداختن آن است.
خود او نرمافزاری سیاســی شــده و
ِ
ِ
بود .چون
کردن هر چیز و بویژه یک
سیاست ایران با شاه شروع سیاسی
ِ
یافت.
ی
م
خامته
شاه
به
میشد و
دینامیزم
یا
پویایی
ل،
ب
م
س
یا
نماد
ِ
َ ُ
ِ
باوجــود تمام
خدمات درخشــانی آن را از بین میبرد .نماد یا سامانه
توان
که به مــردم و به کشــورش کرد ،یا هــر چیزی کــه
پویایی یــا ِ
ِ
شاه شکست خورد چون پادشاهی
شــرایط
با
خــود
تطبیــق
درونــی
ِ
ِ
ِ
"سامانه سیاسی" شده بود.
بیرونی را از دســت بدهد ،محکوم

به فنا ست .مثل هر چیز مبتذلی!
ابتذال است که فناپذیر میکند ،نه
اعتالء...
پاسداری از َســم ُبل را به هر کسی
نمیســپارند .بــرای مصــون نگاه
داشــتن نماد از ابتذال ،سیاســت
بیان
را باید به نخبگان ســپرد .به ِ
دیگر ،نخبگان هم در پاســداری از
ِ
نماد ملی مسئولاند .همان گونه
کــه ُکدنویســی و محتــوا دادن به
ِ
مسئولیت
نرمافزار سیاســی کار و
نخبــگان اســت ،نــه کار شــاه و
مسئولیت ِ
ِ
نماد شهریاری.
برای حفظ این نمــاد و حفظ این
نهــاد ،بایــد آن را ماننــد هــر چیز
دیگــری بــا محیــط و بــا زمــان و
ِ
وهــوای زمانــهاش منطبــق
حال
کــرد .وگرنه از بیــن خواهد رفت.
ِ
فرانسوی جوانی
آرتور َرمبو ،شاعر
زورق مست"
کــه در  ۱۷ســالگی " ِ
را ســرود ،میگفــت" :باید مطلق ًا
مدرن بود" .شایگان ،روشنفکری
ایرانــی که از دربار تا بیــت را دیده
زمان آنها
زمان ماِ ،
بود ،میگفتِ " :
قرن بیســتویکم را
ســت" .یعنی ِ
ما نساختهایم که بخواهیم زبان و
سالیق آن را هم ما وضع
قوانین و
ِ
قانون داروینی است :چیزی
کنیم.
ِ
که منطبق و آدآپته نشــود از بین
مــیرود .نماد و نهاد و ســامانه ِ
ی
ِ
شهریاری ایرانی در قرن بیستویکم
بقــای خود و ِ
ِ
بقای آنچه
باید برای
قرن بیستویکمی
نمادش استِ ،
شــود :یعنی بایــد با ذهن ّی ِ
ــت و با
زمان و زمانهاش ســازگار شود .به
بیان دیگر ،پادشاهی را باید از عصر
ِ
قــرن
عینالدولههــا در آورد و وارد
ِ
ایالن ماســک و مریــم میرزاخانی
کرد.
ِ
ماریان در
نمــاد ملی ،مانند نمــاد
ِ
فرانســه یا نماد شیروخورشید در
ملی یک
ــم
ایران،
تجس ِ
ِ
انســجام ِ
ّ
ملت اســت .نمیتواند ،بنا به ذات
و بنا به تعریف ،سیاسی شود( .در
ِ
جمهوری فرانسه ،هرگونه استفاده
ِ
ملی این کشــور،
از ماریــان ،نماد ِ
در آرمهــا و نامگذاری ِ
های حزبی،
بنا به قانون ،ممنوع اســت .چون
آنچه ملی اســت نمیتواند سیاسی
یا جناحی بشــود .چون نمیشــود
از  res publicaیــا "چیز عمومی"،

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

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

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

PARTICIPATE in our
COMMUNITY

کامیونیتی
شانه به زیر یک چرخ...

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

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

یک "چیزِ خصوصی" یا res privata

ســاخت .شیروخورشــید ایرانــی
ــم تــداوم و
هم ملی اســت،
تجس ِ
ّ
انسجام یک ملت است" ،عمومی"
ِ
است" ،خصوصی" نیست ،سیاسی
یــا جناحی نیســتَ ،ســم ُبلیک و
مال مردم است،
همگانی اســتِ .
مــال این یا آن دســته ِ
ی سیاســی
ِ
نیســت .به همین ترتیــب ،نمادِ
"مشــروطه" و مشــروط ّیت" را
نمیشــود سیاســی یا حزبی کرد،
ِ
چارچوب حزبی که دو نام
حتی در
داخل پرانتز یکی
داشته باشد ،یکی
ِ
پرانتز! یکی "مشروطه" ،یکی
ِ
بیرون ِ
"لیبرال دموکرات"! شیروخورشید
ِ
نمــاد ملــی اســت ،آرم و شناســه

حزبی نیست!
ی عینالدوله ِ
سامانه ِ
ای سلطنت،
انحطاط
ویروسی است بجامانده از
ِ
انقراضقجری.منحطترین
قاجارو
ِ
تاریخ
نقطه در نمودارِ انحطاط در
ِ
ویروس پسگرد
معاصرِ ایران .مانند
ِ
یــا رِ تروویــروس عمــل میکند :با
زمان شــکل عوض میکنــد ،ولی
ن ِا ِی آن دســتنخورده باقــی
ی ِا 
د 
میمانــد .یادگار عصری اســت که
"الســلطان ظلالله فی األرض" به
هزینــه ِ
مقــروض اجنبی
ی ملــت
ِ
میشــد تا در خارجه چند صباحی
به عافیت سپری کند.
ســلطنت ِ
آفت پادشــاهی اســت!
بقول بیضایی ،ملت را نمیشــود

کشــت ،ولی با ِ
مرگ پادشاه ملتی
میمیرد .با ِ
مرگ پادشاه بود که ف ّر
شیطانی ِ
فر ایزدی را گرفت.
جای ّ
با ِ
دام بروتوس ِ
های
در
پادشاه
مرگ
ِ
ِ
جــای
ایرانــی بــود کــه عنکبــوت
ِ
نمــاد ملی و
شیروخورشــید را در
میهنی ما گرفت.
ِ
ایران دیروز نیست.
اماِ ،
ِ
ایران امروز ّ
ِ
ایران "به کوری چشم
ایران امروزِ ،
ِ
ایران
ایران امروزِ ،
شاه "...نیستِ .
"
ایران
دشمن ما همینجا ســت"ِ ،
ِ
"رو به میهن ،پشــت به دشــمن"
است.
پارادُکــس ایرانی هــم در همینجا
ِ
ست :کشوری که ملتاش امروزی
است ،نخبگاناش دیروزی!
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سیاسی...

سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA
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برترین و
م
ر
غ
و
ب
ت
رین
سنگ ها
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

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

فرمانرواییاشباح
محسنحیدریان
معنای برکناری تحقیرآمیز نجفی
شــهردار خوشنــام تهــران که در
میان بهــت رای دهندگان تهرانی
و سکوت اصالحطلبان ،همچون
خرگوش زهره ترک شدهای به کام
افعی فرو رفت ،چیست؟
این برکناری درســت  ۲۴ســاعت
پــس از اعــان اســتعفای وی به
بهانه بیمــاری و عــدم پذیرش آن
از سوی نمایندگان منتخب مردم
تهران ،چنــان آمرانه و بیتوجه به
تشریفات قانونی از سوی دادستان
دیکته شد ،که در تاریخ چهل ساله
جمهوری اسالمی هم نظیر ندارد.
فــرار کاوه مدنی معــاون آموزش و
پژوهش ســازمان حفاظت محیط
زیســت کــه به گفتــه خــودش از
سوی مراکز پنهانی زیر فشار های
خردکننده و اتهامات «جاسوسی»
کشــور را تــرک کــرد ،بــه چــه
معناست؟
مخرج مشترک این دو رویداد ،در
کنار روایت های زیرکه همگی تنها
مربوط بــه همین چنــد روز اخیر
کشور است ،در کجاست؟
رهبریفــرد پیشکســوت فوتبال
درباره گسترش فساد و جادوگری
در ورزش کشــور دو روز پیــش در
مصاحبــه با روزنامــه ورزش  ۳می
گوید« :میگفتند بچه پولدارها را
در تیم پایهها بردار و بازیکن بیپول
را ول کن....بــه تدارکات خودمان
میگفتند که در چهار طرف زمین
چــه چیزی را چال کننــد یا درون
دروازه حریف چه کاری انجام دهد.
من شبها میترسم جن به سراغم
بیاید وقتی با این مســائل رو به رو
شدم».
حمیدرضــا جالییپــور ،پــدر
محمدرضا جالییپور در یک فایل
صوتی در کانال تلگرام خود درباره
بازداشت فرزندنش در روز گذشته
میگویــد« :محمدرضا امــروز -
چهارشنبه  -بعد از ظهر به تهران
میآید .ساعت شش بعدازظهر به
دفتر آقای خاتمی در ســه راه یاسر
میرود .ساعت  ۱۰شب که بیرون
میآیــد ،چند نفــر او را بازداشــت
میکنند .ســاعت  ۱۱و نیم شــب
دو تا پرشــیا و دو تــا موتور آمدند

بــه خانه مــا ،که خانه
قدیمی و خانــه پدری
ماست در کوچه شهید
جالییپور .آمدند تو و
ما پرســیدیم شما کی
هســتید چه کارهاید،
حکــ م تــان را نشــان
بدهیــد؟ بعــد یــک
حکمــی نشــان دادند.
نگداشــتندکه بخوانــم .یک کلمه
تــوش بــود که اعصابم خرد شــد.
حکم از شعبه یک دادسرای شماره
 ۳۳دادســرای شــهید مقدســی
مســتقر در زندان اوین بود .آقایی
به نام زراعتکار امضا کرده بود .در
حکم نوشته شــده بود که مراجعه
کنید بــه مخفیگاه نامبــرده .من
گفتم آقا چه مخفیگاهی؟»
مخرج مشــترک ایــن رویــداد ها
حالــت کابوسگونه و ترســناک و
عامل تهدیدآمیز اما نامشــهودی
است ،که مافوق قدرت ظاهری و
تعارفات مرسوم ،مهمترین مراکز
کلیــدی تصمیمگیــری و توزیــع
قــدرت و ثروت کشــور را تســخیر
کرده است.
یک جنبه روانشناسی این حوادث،
زندگی و سرنوشت قربانیان آنست
کــه در دســت قدرتــی پنهــان و
ناشــناخته اســت .تمام تالشهای
شــهردار برکنار شــده ،کاوه مدنی
و دیگــر قربانیــان بــرای رهایی از
سرنوشت محتوم خویش به جایی
نمیرســد .اشــباح این پیام را می
خواهنــد برســانند کــه مقاومت و
ایســتادگی در برابر قــدرت پنهان
بی نتیجه اســت و جز درد سرها و
مشکالت بیشتر پیامدی ندارد.
میتــوان گفت که چنین حوادثی
در جمهوری اسالمی در اثر تکرار
آنقدر عادی شــده که دیگرکمتر
کسی را به شگفتی وامیدارد.
اما واقعیت این اســت که آنچه در
پشــت پرده سیاســت ایــران می
گــذرد ،حکایت از یــک چرخش
کیفی به ســمت پایــان حاکمیت
دوگانه دارد.
گویی اجنــه هایی نامریــی با دور
زدن دولتــی ،کــه متعــارف کردن
کشور داری «تدبیر» اصلی آن بود،
در همه جا حضور دارند و با قلدری

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

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

Tel.: 514-777-3604
و بــدون پاســخ گویی
حکم رانــی می کنند.
دورانی تازه ای که آنرا
میتــوان فرمانروایــی
اشباح نامید.
در ایــن دوران دیگــر نــه ثبــات و
توســعه سیاســی و اقتصادی و نه
کسب اعتماد شهروندان و نه حتی
رضایت جناح های سیاســی بلکه
تنهــا حفــظ راس قــدرت حاکم،
دغدغــه و اولویــت اصلــی اســت.
حاکمیت نامریی کــه در آن نقش
دولت روحانی و مجلس اساســا به
یک حالت تشریفاتی و حاشیه ای
و بــی اختیــار در مســایل کلیدی
سیاســت داخلی و خارجی کشــور
تقلیل یافته است.
شکلگیری فضای شــبحگونه در
نظــام تصمیمگیــری جمهــوری
اســامی رونــدی اســت کــه بــا
مرگ مرموز هاشــمی رفســنجانی
در روز یکشــنبه  ۱۹دی ۱۳۹۵
کلیــد خــورد .راز چگونگــی مرگ
رفســتجانی و حولــه مقتــول کــه
آلوده به مواد رادیواکتیو بود ،حتی
با وجود تالش روحانی و شــکایت
هــای فرزندان رفســنجانی ،هرگز
از پرده بیرون نیفتــاد .اما مرگ او
ســتون فقرات دولت روحانی را در
هم شکست و سرسخت ترین مانع
والیــت فقیه در ســاختار حکومت
که حلقه با نفوذ اتصال اعتدالیون
و اصالح طلبان حکومتی بود را از
صحنه خارج کرد.
پــس از آن بود که فرمان «آتش به
اختیار» خامنهای صادر شد.
در پــی آن بود کــه محمد خاتمی
خلــع ســاح و ممنــوع التصویــر
شــد .آنــگاه نوبــت بــه چیدمــان
دولت دوازدهم روحانی رســید که
با مشارکت بوروکراتهایی که حتی
یک شخصیت سیاســی پرمایه در
آن حضور نداشت ،از سوی همان
مراکز پنهانی دیکته شد .همه حلقه
های این زنجیره هدفمند تنها یک
سمت و سو داشت:

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

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

یکدســت کــردن نظــام تصمیــم
گیری جمهوری اســامی؛ حذف
و پاکســازی کامــل حاکمیــت از
«غیرخودی ها» و حاکمیت رعب
و وحشت در میان نخبگان و طبقه
سیاسی کشور.
آخرین گام تکمیلی روند حاکمیت
اشــباح و اجنــه ها ،تکثیــر مراکز
نامریی و موازی در همه حلقه ها و
مراکز تصمیم گیری کلیدی کشور
است .این دیگر مهم نیست که این
یا آن تصمیم از سوی دادستان کل
کشور یا از سوی یک نهاد قضایی
یا نظامی اعالن شود .شکل گیری
مراکز پنهانــی و نامریی قدرت که
در مواردی مثل قتل های سیاسی
یا برکناری شــهردار تهران حکایت
از تشکیل شــبکه ای اشباح گونه
دارد .این اشــباح نــه نیاز به حکم

را بر روی سایت بخوانید

قانونــی دارنــد و نــه حتــی رعایت
تشریفاتحقوقی.
فرمانروایــی اشــباح به ایــن معنا
نیســت که تنها یــک «اتاق فکر»
بیــت رهبــری ســرنخ همــه امور
سیاســی و افتصادی کشــور را در
دســت دارد .بلکه به این معناست
که فســاد نهادی شــده و مافیای
حکومتی با تکثیــر مدل حکومتی
خامنــهای ،همچــون یــک قدرت
فراقانونــی در هــر جــای کشــور
کــه قدرت ،ثــروت و مقــام توزیع
میشود ،شبکه گسترده اما نامریی
خود را گسترده است.
فرمانروایی اشباح و مراکز پنهانی
قــدرت ،درســت همــان نوعــی از
کشــورداری اســت کــه خامنهای
چنــدی پیش به صراحــت تمام از
دانشــجویان بسیجی خواسته بود

که «خودتــان را در صفوف مقدم
مبــارزه و درگیری بدانید»« ،آتش
به اختیار باشید»؛ «خودتان اقدام
کنید» .چون «دولت اختالل دارد
و اصال تعطیل است».
اما فرمانروایی اشــباح نشانه مهم
دیگــری نیــز دارد کــه از چشــم
شــهروندان هوشــمند ایرانــی
پنهــان کردنی نیســت .این گونه
کشورداری واکنش عاجزانهای در
برابر همهگیر شــدن اندیشه تغییر
در کشــور اســت .ما اینــک با یک
رهبر بهشدت تضعیفشده ،بیمار
ِ
حمایــت
و بیآینــده و بیبهــره از
مردمــی روبروییــم کــه بــا کاربرد
ِ
واپســین تیــر ترکش خــود به این
ســادگیها کوتاه نمیآید .و بدتر از
آن زمان را به سود خود نمیبیند.
•
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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

لویاتان ایرانی

محسنحیدریان
مردان بــزرگ همچــون روزگاران
بــزرگ ،ماده منفجرهای هســتند
که در آنــان نیروی عظیمی بر هم
انباشته شده اســت .درست مثل
دوران تباهی و انباشته از بحرانهایی
کــه ایــران امــروز را در برگرفته که
بیشــباهت بــا انحطاط ایــران با
واپسین دوران قاجار نیست.
پیش شرط ظهور مردان بزرگ دو
چیز بیشتر نیست:
فرســودگی و از کار افتادگــی یــک
نظــام فرتوت همچون زمانه پیش
از ناپلنون و پیش از رضاشــاه و نیز
توانمندی خودساختهای برای به
پیروزی رساندن تمدن و فرهنگی
برتر و پربارتر!
هر دو این پیش شــرطها به معنی
اهمیت مرکزی نتیجهمندی و کار
آمدی در امر سیاست است.
احمــد کســروی مینویســد« :در
زمان قاجــار ،ایران بســیار ناتوان
گردیــد و از بزرگی و جایگاه و آوازه
آن بسیار کاسته شــد و انگیزه این
بیــش از همــه یک چیز بــود و آن
اینکه جهان دیگر شــده و کشورها
بــه تکان آمده ،ولی ایران به همان
حال پیشین خود بازمیماند .اینان
خود کاری نمیکردند و دیگران را
هم نمیگذاردند».
در دوران ســیزده ســاله بیــن بــه
تــوپ بســتن مجلــس و کودتای
سیدضیاء و رضاخان ،اتفاقاتی که
در دنیا و ایران افتاد ،نگاه بسیاری
روشنفکران مشروطه را به سمت
کارآمدی و نتیجهمندی سیاست و
بویژه اهمیت امنیت و مدرنسازی
کشور سوق داد.
افرادی مانند ذکاءالملک فروغی،
علــی اصغر حکمــت ،تیمورتاش،
داور ،فخرالدین شادمان به حمایت
از پروژهی مدرنســازی یا ساختن
ایــران نویــن از ســوی رضاشــاه
کشانده شدند.
اما این رویکــرد به این معنی نبود
کــه رضاشــاه فــردی دموکــرات و
آزادیخواه است.
رضاشــاه چه از نظر خلــق و خو و
چــه از نظر مرامی فرد مســتبدی
بود .اما یک مستبد روشناندیش
و تجددخــواه و باورمند به جدایی
دیــن از سیاســت و نیــز فرهنــگ
ریشهدار و غنی ایران باستان.
با این وجود نباید فراموش کرد که

در همین دوران اســت که احزاب
سوسیالیســتی ،حزب کمونیست
ایــران ،احــزاب ناسیونالیســتی و
گروههای مختلف بهویژه نهادهای
مدافع حقوق زنان در ایران سامان
میگیرنــد .رضــا شــاه ،بــا وجود
رویکرد استبدادیاش اما با افرادی
رایزنــی میکــرد و مخالفانی چون
محمدتقی بهار و محمد مصدق،
آنقدر آزادی داشــتند تا علن ًا با شاه
مخالفتکنند.
با وجود اســتبداد سیاســی دوران
رضاشــاه ،فعالیــت فرهنگی رونق
بســیارگرفت و اندیشه بازگشت به
تمدن با شــکوه و ریشــهدار ایرانی
اوج تازهای یافت .شاهد آن فعالیت
کسانیمثلدهخدا،ملکالشعرای
بهار و پیرنیاست که آثار کالسیک
ماندگاری خلق کردند.
رضاشــاه همان لویاتــان (اژدها یا
هیوال) بود کــه برای حفظ نظم و
امنیت و آزادیهای طبیعی مردم،
حاکمیت سکوالر را در برابر نظریه
اراده الهــی گذارد که این بار دولت
در آن جانشین خدا شده است.
در ادبیــات غرب لویاتان با هرگونه
هیــوال یا موجــود عظیــم دریایی
یکســان انگاشــته میشــود .ایــن
واژه در ادبیــات بــه نهنــگ بزرگ
اشــاره میکند و در عبری جدید،
هم حقیقت ًا نهنگ معنی میدهد.
در ادبیــات و منابــع متاخــر نیــز
این موجــود به عنوان یــک اژدها
توصیــف میشــود کــه بــر مغاک
اقیانوس ،بر سرچشمههای آبها،
ســاکن است .در فلســفه سیاسی
برای نخستین بار از سویهابز به
عنوان نماد حاکمیت ســکوالر به
کار رفت و رایج شد.
دستاوردهای رضاشاه چون امنیت
و اســتقالل ملــی ،بنیانگــذاری
دادگســتری و ثبت احوال مدرن،
بســط آموزش نوین و رهایی زنان
از قید ســنت و حجــاب ،گرچه با
زور ،در واقع جامه عمل پوشــیدن
آرمانهــای ســکوالر نهضــت
مشــروطه و مایه نوعــی اعتماد به
نفس ملی بود.
در دوران قاجار روحانیون شیعه با
تسلط بر سیستم قضایی و آموزش
وکنتــرل اوقــاف و خمس و زکات
از اســتقالل اقتصادی و سیاســی
روز افزونی بهره مند شــده بودند.
رضاشاه همچون معمار ایران مدرن
و بــا کمک فکری تجــدد خواهان
مشــروطه تــاش کرد که دســت

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

آخوندها را از مسایل مملکتی کوتاه
کنــد .در دوران پیروزی او قوانینی
تصویب شدکه نقش آخوندها را در
مسایل قضاوت مشکل کرد و امور
«ازدواج و طــاق و رجوع» که از
امور اختصاصی روحانیــون بود از
انحصار روحانیون درآمد.
در اعتراض به این وضع روحانیون
دست به اعتراض زدند .رضا شاه با
امیراحمدی راهی قم میشوند.
در صحن حرم ،رضا شــاه خود هر
معممــی را که میبینــد به چوب
میبندد و با ســیلی میزند .مدتی
بعد نیز آخوندی در مشــهد به نام
«بهلــول» در مســجد گوهرشــاد
ســخنرانی پر شــر و شــوری علیه
«رفــع حجاب» کرد .رضاشــاه به
سرلشکر مطبوعی فرمان حمله به
مشهد داد .توپها و مسلسلها به
کنار مسجد گوهرشــاد رسیدند و
علمــا و آخوندها در رفتند.
آخوندها در گوشهای مخفی
شده بودند و بهلول در عقب
جمهــوری اســامی
ماشینیگریخت.
ـران از مهــر ۱۳۹۵
ســپس تــا آخریــن روزهای
ایـ
ی  ۹۱هــزار هیئت
شــگاه مداحــی را
ســلطنت رضاشــاه ()۱۳۲۰
برا
دان
هبی در ایران مجوز
سیس و در این رشته
مشــاجرات بر ضــد مذهب و مذ
تا
ــادر شــده اســت.
علمای دیــن افزایش یافت و ص
یپذیرد.
دانشجوم 
ی
هب
مذ
ن
حا
هــرکس کــه لبــاس آخوندی تعداد مدا
همین راستا وزارت
در
از
ن
تــ
زار
هــ
میپوشــید مورد تمسخر قرار فقــط ده
وزش و پرورش نیز
آمــ
ی
بــ
ذه
م
تهــای
میگرفت .در هفت ســال آخر هیئ 
تاســیس مــدارس
بــا
ت.
سلطنت رضاشــاه ،آخوندها نه کمتر اس
عارف اسالمی بخشی
م
ــا معممیمقــدم
وظایــف آموزشــی
تنها منزوی شــدند ،بلکه تضاد رض
از
لهای
بزرگی بــا رفرمهای رضاشــاهی مدیــرکل تشــک 
ســازمان تبلیغــات
خــود را بــه
ی سازمان تبلیغات
ن ثبت شده است.
پیــدا کردند .ایــن ره آوردی بود دین
مداحا
ی واگذارکرده است.
ی
ها
داحــان زن را هــم اسالم
ت
ایران تعداد هیئ 
او جمعیــت م
که رضاشاه از خود باقی گذاشت اســامی
س معارف اســامی
کــرده و گفته مدیــر مــدار
و اکنون پس از نود سال ،بسیاری مذهبی که از این نهاد متولی امور  ۱۰هــزار تن اعالم
ت اسالمی چندی
این سامانه سازمان تبلیغا
راه رهایــی از حکومت روحانیون مذهبی مجوز دریافت کردهاند را ســت که مداحان در
تار توجه بیشــتر به
ا
ی مختلــف پیش خواســ
زار مورد اعالم کرد.
حها
براســاس ســطو 
را در وجــود رضــا شــاه دیگــری  ۹۱ه
ف اسالمی و افزایش
مدارس معار
ی
هب
مذ
ح
دا
م
زار
ه
د.
۸۰
ون
ش
او
ی

ته
رتبهبندیم
به گف
در ایــن شــاخه
میجویند.
دم مداحان دانشآمــوزان
یران فعالیت دارند.
گفتــه معممیمقــ
ا
در
یز
دستاوردهای بزرگ لویاتان ایران
ن
که از به
تحت تحصیلی شده بود.
مقــدم گفته اســت
ده در این ســامانه
معممی
ثبت شــ
برخــاف روایــت اســامگرایان
العات مربوط به ۶۰
یگیرند.
این تعداد اط
آموزش قرار م 
حکومتــی هیــچ ربطی بــه عامل
سامانه الکترونیکی
هزار مداح در
قدرتهای خارجی نداشت.
چهل سال پس از انقالب با نمایان
شــدن ناکارآمــدی حکومت دینی
و غلبــه نارضایتیهــای عمیــق و
گسترده از اقتدارگرایی دینی ،فساد
مالی و آسیبهای اجتماعی ،چهره
رضا شــاه را بیش از پیــش در نزد
افکار عمومی نماد رهبری بزرگ،
مــدرن و جدایی دیــن از حکومت
____________________
کرده است.
5655 Sherbrooke W.
•

ر هیئت مذهــــبی
هزار مداح و  ۹۱هزا
۸۰
یکنند
در ایران فعالیت م 

عینک فرهت
جواد ایراخنواه
H4A 1W6

NDG,

Tel.: 514-481-0671
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NTREAL
مدرسه دهخدا
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

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

5180 Queen Mary #400
438-386-6111

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

بنیاد نیکوکاری ایرانیان  :نیکو
514-624-4579

کانون فرهنگی خانهما
514-804-4579
4862.ST CHARLES
------------------

کتابخـانهنوروززمین

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

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

نمایشگاه نقاشی  20هنرمند زن ایرانی

چهار ماه می از ســاعت شش تا نه
شب بیش از بیست هنرمند زن به
دور هم جمع شده اند تا افتتاحیه
نمایشــگاه نقاشــی را کنــار هنــر
دوستان عزیز جشن بگیرند.
در این نمایشــگاه نقاشــی ،برای
اولیــن بــار در مونتــرال؛ بیســت
هنرمنــد ایرانــی،در ســبک های
مختلــف نقاشــی از کالســیک تا

مدرن؛ تابلوهایشــان را به معرض
نمایش قرار داده اند.
,ZOYA ART STUDIO
آموزشــگاه هنــری اســت کــه
هنرمندان مجموعــه زیر نظر زویا
توانگر؛ کنار مشــغله های درس و
کار و مهاجــرت ،بــه دنیــای هنر
های تجسمی وارد شدند.
هنرمنــدان این مجموعــه در این

چند سال که آموزشگاه نقاشی در
مونترال تاســیس شــده است؛ به
فراگیری تخصصی طراحی و نقاشی
پرداختــه اند که نشــان بدهند ،به
دور از هرگونه هیاهو ،می توان در
دنیای هنر غرق شد .
حمایت وحضور سبز هنردوستان،
مایه سرور است.

EXPOSITION COLLECTIVE DE ZOYA ART STUDIO
Baraa Mosawi, Elham
Looliaee,
-----------------Vous êtes cordialement
invité à le vernissage
vendredi 4 May
de 18h00 à 21h00.
Pour toute information,
veuillez contacter au
(514) 261-1224 ou au
zoyatavangar@yahoo.com.

Tirehdast, Lida Navabpour Marjan Ozgoli, Bita
Safipour, Athena Ardeshir
Sanaz Olyaie, Asal Jami,
Bahar Izadi, Fahimeh
Samiei, Fahimeh Soleymani, Nooshin Mansoori
Fatemeh Mohammadi,
Shaahin Munir, Maryam
Shafiabadi, Zarin Jabbari,
Marjan Kosari, Sheida
Shaghaghi, Behnaz Hariri,

Zoya ART Studio montre
sa deuxième exposition
avec de nouveaux talents
de Montréal.
Exposé au Club Sportif
MAA (2070, rue Peel) du
2 au 31 Mai, cette exposition rassemble le travail
d'artistes de Montréal.
Les artistes en vedette:
Zoya Tavangar et
Azam Sedaghat, Mojdeh

مرکزکاریابیجوانان
www.cje-ndg.com

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

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

جهان با موجی از گرسنگی رو برو خواهد شد

بنیاد آموزشی و فرهنگی آپتین

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

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

دوستداران موسیقی کالسیک

اجنمندفاعازحقوقبشر

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

مدرسه فرزانگان

 Mمحیط زیست

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

ایران-مونترال
www.addhi.net
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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

سازمان خواربار و کشاورزی ملل
متحــد (فائو) در آخرین ســیمنار
خود گزارش داد که تا سال ۲۰۵۰
جمعیت کره زمین به  ۱۰میلیارد
نفر خواهد رســید و بــه دنبال آن
بحران غــذا به یکــی از مهمترین
بحرانهای پیش روی جهان بدل
خواهد شد.
اوایل آوریل امســال در شهر ُرم در
مرکز جهانی سازمان فائو ،دومین
نشســت جهانی غذا و کشــاورزی
برگزار شد .اولین دور این نشست
در ســال  ۲۰۱۴برگزار شــده بود.
هــدف ایــن نشســت مشــارکت
کشــورها در کشــاورزی توســعه
یافته ،به اشتراگگذاری تجربیات
و برنامهریزیهای بینالمللی برای
متعهد کردن کشــورها به توسعه
پایدارکشاورزی اعالم شده است.
در ایــن ســمینار بیــش از ۱۴۰۰
شــرکت بینالمللی و  ۱۷۰کشــور
حضور داشتند.
خوزه گرازیانو داســیلوا ،مدیر کل
فائو تاکید کرده که بومیشناســی
منطقــهای در توســعه پایــدار
کشــاورزی میتوانــد بســیار مهم
باشد.
او گــزارش داد که وضعیــت امروز
جهان نشــان میدهــد تولید غذا
بــه هر قیمــت و کیفیتی مشــکل
گرسنگی را رفع نکرده بلکه مشکل
چاقی مفــرط را هم افــزوده کرده
است.
ســالیانه حدود دو میلیارد ُتن غذا
در جهان بــه نوعی تبدیل به زباله
میشود ،غذایی که میتواند برای
ســیرکردن بیــش از یک میلیارد
انسان کافی باشد.
در حالی که آمار رســمی ســازمان
ملل نشــان میدهد تعداد افرادی
کــه در جهــان از گرســنگی رنــج
میبرند و دچار سوء تغذیه هستند
حــدود  ۸۴۲میلیــارد نفر اســت.
بــه این معنا غذایی که ســاالنه در
جهان بهدور ریخته میشــود حتی
از نیاز شهروندان گرسنه جهان نیز
افزون است.
اما در پروسه تولید غذاهای دامی
و همینطور محصوالت کشاورزی
فرآیند بســیار مهمتری نیز اتفاق
میافتاد :مصــرف آب و همینطور
تولید دی اکســید کربن و گازهای
گلخانهای.
جهــان امروز ما بیــش از هر زمان
دیگــری در تاریــخاش گرفتــار

گزارشــی کــه دیمــاه ۱۳۹۳
منتشر شــد ،برآوردکرده بود
کــه هزینــه تحمیل شــده به
دولــت بــه خاطــر ضایعــات
نــان معــادل  ۲.۸۵۷میلیارد
ســخنگوی
دالراســت.
کمیسیون کشاورزی مجلس
نهم همچنین ارزش ضایعات
مواد غذایی در ایران در همان
سال را تقریب ًا با مجموع ارقام
کاالهای اساسی و محصوالت
کشــاورزی وارداتــی
جهان امروز
دولــت در زمان برابر
ما بیش از هر
معــادل دانســت .به
زمان دیگری
ایــن ترتیــب مصرف
در ایران با مشکالت
زبالههای پالستیکی
در تاریخاش
جــدی
گرفتارزبالههای بســیار
است.
روبروست.
اقیانوســی از زبالــه
پالستیکیاست.
از طرفــی الگــوی
هــای پالســتیکی
تغذیه در ایران نیز به
که نزدیــک به نیمی
از آنهــا تنهــا بــرای حمــل آب یــا سرعت در حال تغییر است.
بســتهبندی مــواد غذایی بــه کار ایرانیــان دو برابر میانگین جهانی
مــیرود .اقیانوســی از زبالــه های نمک مصرف میکننــد و بیش از
پالستیکی که در یک پروسه تولید هفت برابر میانگین جهانی شکر در
زنجیرهای از ماشین آالت و صنایع برنامه غذایی خود جا دادهاند.
از طــرف دیگر نیز به طور مثال ما
و انرژی در گردش است.
در پنجــاه ســال اخیــر تولیــد کمتر از یک سوم میانگین جهانی
محصوالت کشــاورزی ســه برابر میوه و سبزیجات مصرف میکنیم.
افزایش یافته است .این افزایش به به عبارتی در بخش فرهنگسازی
طور عمده متمرکز شــده است بر و آمــوزش ،خصوصــ ًا برای نســل
افزایش شــدت برداشت محصول جوان و کودکان برنامهریزی وجود
از زمینهــا و یــا برداشــتهای نداشته است.
چندگانــه و گســترش زمینهــای حال که بحث امســال بر حمایت
زراعی تک محصــول و همینطور از تولیــدات داخلــی اســت حتما
کوتاه کردن دورههای کشــت .به توجه بــه روند تولید تا فــرآوری و
این ترتیب میتوان تصور کرد چه بســته بندی مواد غذایی نیز یکی
بر سرکشاورزان محلی و زمینهای از ضروریتریــن بخشهــای این
زراعی کهن و باستانی و همینطور برنامــه خواهد بود .اما در ســطح
کوچکتر و فردی نیز تالش بسیار
تنوع تغذیه آمده است.
عــاوه بر این ،کشــتهای بیرون بیشتری الزم است .اگر هر سیب
ســرزمینی نیز بــرای تامیــن غذا نیــم خورده یا تکــه نانی که به دور
مرسوم شده است .به این ترتیب به ریخته میشــود را با احتساب آب
شکل سیستماتیک فرآیندی شکل مصرف شده برای تولید و گازوئیل
گرفــت کــه در آن زمینهای قابل مصرف شده برای ماشین حمل و
کشت و منابع آبی برخی کشورها پالستیک مصرف شده برای بسته
به شــدت رو بــه کاهش مــیرود .بندی آن و همینطور چرخه اعمال
امروز فائــو در مــورد این تبعیض شده بر آن بعد از تبدیلش به زباله
بزرگ در دسترسی به مواد غذایی را در نظر بگیریم شــاید بتوانیم به
و آب آشــامیدنی نیــز ابــراز نگرانی نوبه خودمان در کندکردن حرکت
این ماشین زباله ساز غول آسا موثر
میکند.
باشیم.
ایران و استانداردهای فائو
(اعظم بهرامی)
در حــال حاضــر ایــران بــا در نظر
گرفتن کشــاورزی
نیما برگزار می کند:
ســنتی ،معضــل
کتابخانه
و
خشکســالی
معرفى و نقد كتاب
سیاستهای غلط
دگى خود خواسته»
ه

حمایتی و بازدارند
«بــر
خصــوص
در
اتین دو ال بوئسى»
اثر «
کشاورزان ،با اهداف
( Étienne de la
) Boétie
فائــو
تشــریح شــده
ترجم كتاب «حمید
با حضور م
فاصله بسیاری دارد.
راه با پرسش و پاسخ
شوركایى» هم
عــاوه بــر ایــن
ازکتاب برای فروش
ضمنا نسخه هایی
غیــر
آماررســمی و
موجود خواهد بود.
رسمی نشــان میدهد
شنبه  ١٩مى ٢٠١٨
زمان:
با
که مشکالت مرتبط
اعت  6و نیم عصر
س
کشاورزی چالش پیش
روی دولت نیست.
تنهــا در یک نمونه مرکز
5206 DECAR
IE #3
Tel.: 514-485-36
تحقیقــات مجلــس در
52

کتابخانهنیما
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محیط زیست

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین

ظرفیتمحدود

ترم تابستانی2018 :
( 9جوالی تا  26آگوست)

Summer session 2018
)(July 9 – August 26

Tel.: 514-737-3642

Snowdon

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

محل ثبت نام

مداد ،مجله آنالین مونتــرال
----------

مـداد را آبونه شوید:

جــلوی فروپاشی را بگیریم؛

ایران بی آب چگونه خواهد بود؟
اگر نیمی از عزم و همتی که در مسؤوالن برای فیلترینگ شبکه های
اجتماعی و پیام رسان ها وجود دارد ،درباره “آب” موجود بود ،اینک
با مقوله ای به نام “بحران آب” مواجه نبودیم.
------------گیــرد .بســیاری از صنایــع آب بر
طبق اطالعات منتشــره ،در سال مانند فوالد کــه در مناطق بحران
آبــی جــاری تنها  ۳اســتان ایران ،آبی واقع هســتند ،ناگزیر خواهند
شــاهد نــزوالت آســمانی باالتر از شد از ظرفیت تولیدشان بکاهند.
میانگیــن دراز مــدت داشــته اند بدین ترتیب شاهد افزایش بیکاری
(آذربایجان غربی،آذربایجان شرقی در بخــش کشــاورزی و صنعــت
و اردبیل)؛ بقیه اســتان ها درگیر خواهیم شد.
دامنــه ای از کــم آبــی و بــی آبی با تشدید کم آبی ،دولت ها ناگزیر
هســتند و حجم آب برخی ســدها می شــوند همــه یا بخــش اعظم
 ۹۰درصدکاهش داشته است.
منابع آبی را به آب شــرب شهری
اگــر اوضــاع آبی کشــور به همین اختصــاص دهنــد ولــی افزایــش
شــکل کنونی ادامــه یابد ،چندین جمعیت از یک سو و کاهش منابع
اتفــاق زنجیره ای مــی افتدکه می آبــی ،تأمین آب آشــامیدنی را نیز
توانــد وضعیت تاریخــی و تمدنی با مشــکالت و کمبودهای عدیده
ایران را تحت الشعاع قرار دهد:
مواجه می کند.
در مرحله اول ،بخش های مرکزی در آینــده ای نزدیک ،بســیاری از
ایــران ،از مــرز کــم آبــی عبور می شــهرهای ایران ،شــاهد ایستگاه
کنــد و به بــی آبی می رســد و در های فروش آب تصفیه شــده چاه
فاز بعدی ،این بحــران به مناطق ها خواهنــد بود .احتما ًال اصفهان
غیرکویری هم تسری می یابد.
بزرگ ترین شــهری اســت که در
بــا کاهش منابــع آب ،تنش های ابتــدای صف ایــن وضعیــت قرار
اجتماعــی ،اقتصــادی و سیاســی دارد؛ پیشــتر در قــم نیــز شــاهد
تشــدید می شــود .بدین معنا که ایستگاه های فروش آب بودیم ولی
که دوران کم آبی ،درگیری بر سر نه به خاطر کمبود آب که به دلیل
ســهم آب ،اوج مــی گیرد کما این طعم شور آب شهری.
که از هم اکنون طلیعه آن را شاهد با تشــدید بحران و رســیدن از کم
هستیم .در چند ماه اخیر ،شاهد آبــی بــه بی آبــی ،درگیــری های
آن بودیــم کــه برخــی کشــاورزان انتقال آب ،سالبه به انتفاء موضوع
اصفهانی که زمین هایشــان دچار می شــود و بــزرگ ترین مهاجرت
کــم آبی اســت ،چندین بــار خط های درون ســرزمینی شــکل می
انتقال آب از اصفهان به یزد را مورد گیرد.
حمله قرار داده و حتی با نیروهای بدین ســان ،مناطق مرکزی ایران
امنیتــی هــم درگیر شــده انــد .از رفتــه رفتــه از جمعیــت خالی می
آن ســو ،مردمــان چهارمحــال و شــوند و ســاکنان آن بــه حداقــل
بختیاری و خوزستان نیز با انتقال ممکــن مــی رســد؛ در مقابــل،
آب از اســتان هــای خودشــان به مناطقی مانند آذربایجان ،لرستان،
بخش های مرکزی کشور مخالفت کردســتان و شمال ایران با هجوم
می کنند.
جمعیتی مواجه می شوند .تهران
ایــن وضعیت ،به طور ملموســی ،نیز به لحاظ پایتخت بودن ،یکی از
اتحــاد ملــی را تحت الشــعاع قرار مقاصد اصلی مهاجرت خواهد بود
مــی دهــد و از مردمــی کــه در و این در حالی است که نه تهران و
روزهای سختی مانند دوران جنگ نه سایر مناطق مهاجر پذیر ،برای
تحمیلــی ،در کنــار هم ایســتاده پذیرش این حجم انبوه از جمعیت،
بودند ،جماعتی می سازد که اینک آمادگــی هــای زیربنایــی را ندارند
رو در روی هــم ایســتاده و آب را و حتــی در تأمیــن آب اهالی فعلی
از هم دریغ مــی کنند .این نگران خودشان هم دچار مضیقه اند.
کننــده ترین نوع رابطــه در میان با افزایش بهمن وار مهاجران تشنه
بخــش هــای مختلف یــک ملت و بیکار شده « ،تنش سکونتگاه»
است.
و «تشدید بحران بیکاری» ،جای
کمبــود آب ،فقــط در بخــش خود را به «درگیری بر ســر منابع
کشــاورزی متوقــف نمی شــود و آبی» می دهد.
بخــش صنعــت را نیــز در بــر می همزمــان بحــران هــای زیســت

محیطــی تشــدید مــی شــود و
ریزگردهــا و توفــان هــای نمک،
پهنه وسیع تری از کشور را در می
نوردد؛ فرو نشست زمین به امری
فراگیر تبدیل می شــود و با از بین
رفتن ســطح پوشــش گیاهــی در
بســیاری از مناطق ،بارندگی های
گاه و بیــگاه ،تبدیل به ســیل می
شوند.
در همان حــال ،کاهش تولیدات
کشاورزی ،به کمبود منابع تغذیه
ای دام هــا مــی انجامــد و بحران
تغذیه در کشور فراگیر می شود.
در ایــن گیــر و دارکســانی که می
توانند ،از ایران خارج می شــوند و
بدین ترتیب ،جریان خروج سرمایه
هــای مــادی و معنــوی از کشــور
تقویت می شود.
اتحــاد ملــی آســیب دیــده ،انبوه
جمعیت کشاورز و کارگری که بیکار
شــده اند ،کمبود ســرزمین های
مناســب بــرای ســکونت مردمان
مناطــق بــی آب ،تقابــل هــای
فرهنگــی ناشــی از مهاجرت های
سریع و گسترده ،کاهش تولیدات
کشــاورزی و دامی ،تشدید بحران
های زیســت محیطــی ،ناامیدی
عمومی و بدبینی ناشــی از بحران
آب به حکومت و ناآرامی های ناشی
از آن ،کشــور را در برابــر خطرات
فرامرزی نیز تضعیف می کند و این
می تواند در نهایت استقالل ملی را
نیز تحت الشعاع قرار دهد.
بی تردید مهم ترین ،حیاتی ترین و
راهبردی ترین مسأله ایران معاصر،
“آب” است ولی گویا نه مردم آن را
جــدی گرفته اند و نه مســؤوالن؛
این بی توجهــی همگانی ،نگرانی
دربــاره آب و آینــده ایــران را صــد
چندان می کند.
ایران در حالی با سرعت دلهره آوری
به سمت فروپاشی ناشی از بی آبی
می رود که راه های علمی و تجربه
شــده بین المللی برای جلوگیری
از رســیدن به وضعیت وحشتناک
پیش گفته ،وجود دارد و اگر مردم
و مسؤوالن ،کمی درایت و میهن
دوستی به خرج دهند ،می توانند
از همیــن امروز روندکندســازی و
توقف ماشــین فاجعه – که صدای
بوق آن می آیــد – را آغاز کنند؛ به
ســرزمین مادری رحــم کنیم و به
خودمان و به فرزندان مان.
جعفر محمدی :عصر ایران

www.medad.ca

از مطالعه «مداد» لذت ببرید و خواندن آن را به دوستانتان هم توصیه کنید.
«مداد» ،مجله آنالین فارسیزبانان مونترال438-738-8068 :
No. 3285 Cavendish Blvd, Apt 355 Montréal, QC

Courtier Immobilier Agréé

¶¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

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

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

Cell : (514) 571-6592

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

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

مشاور رمسی وام مسکن

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

اجنام کلیه امور ساختمانی

T
M
N

Renovations

خدمات نوسازی و بازسازی

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

با مدیریت مجید توسلیان

با بیش از  25سال پیشینه
در خدمت جامعه
ایرانیانمونتریال

)

Tel.:514-835-6243

ه
دف ما
خ
شنودی
ش
ماست!
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ایران...

کلیسایاجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

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

ance Church:
220 Hyman,
DDO

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ

 10پیشنهاد عملی برای بازگشت اعتبار به
گذرنام هایرانی

مجیدمحمدی نکتهی منفی در پروندهی ایرانیان
پس از صدور فرمــان ترامپ برای برای ســفر به خارج تبدیل شــده
محافظــت از ایــاالت متحــده در اســت .کمتر ایرانی شائق به سفر
برابر حمالت تروریستی ،بسیاری اســت که تقاضای ویزای وی برای
از چهرههــای سرشــناس ایرانی با رفتن به دیگر کشورها یک یا چند
پاک کردن صورت مسئله و بدون بار رد نشده باشد.
کمتریــن اشــارهای بــه جمهوری پــس از گذشــت  ۴۰ســال از عمر
اســامی ایــران ،دولــت ترامپ را جمهــوری اســامی ،گذرنامــهی
مسئول قرار دادن ایران در فهرست ایرانی از لحــاظ اعتبار به مرتبهای
هفت کشور مشــمول عدم صدور نازل سقوط کرده است و به سختی
ویزا قلمداد کردند؛ در حالی که نام میتوان گذرنامــهای بیارزشتر و
ایــران قبال در فهرســتی که دولت دردسازتر از گذرنامهی ایرانی حتی
اوباما به پیشنهاد وزرات خارجهی در میان کشــورهای از هم پاشیده
جــان کری شــکل داده بود (برای و فاقــد دولت مرکزی ســراغ کرد.
عدم صدور ویزا برای کسانی که به شهروندان سومالی و یمن ممکن
ایران سفرکردهاند) نیز آمده بود.
اســت به خاطر فقــدان اطالعات
این مشــکل نه فقط در باب ســفر ویــزای بســیاری از کشــورها را
به آمریکا بلکه در ســفر ایرانیان به دریافت نکنند اما کمتر مورد ظن
همــهی نقــاط دنیا وجود داشــته و گمان برای «تروریســت وابسته
و دارد .دولــت مصــر در یک دوره به دولــت» قرار میگیرنــد آن هم
اصوال برای ایرانیان ویزای توریستی دولتی که ساالنه دهها میلیارد دالر
صادر نمیکرد .دولتهای اروپایی خرج مداخلهی نظامی ،جاهطلبی
اصــوال در صدور ویزا برای ایرانیان و تروریســم میکنــد و میتوانــد
مشــکل دارند مگــر تضمینهای از پــس هزینههــای ســنگین بر پا
الزم بــرای بازگشــت به آنهــا داده داشتن هستههای تروریستی (به
شود.
قــول فرمانده ســپاه :هســتههای
دولتهای حاشیهی خلیج فارس مقاومت) برآید.
نیز به ایرانیان بــه عنوان مظنون شــهروندان ایرانی عمال از سفر به
برای مداخله در امور آن کشــورها بســیاری کشورها محروم هستند
نگاه میکنند  -مگر خالفش ثابت و دیگر کشــورهای دنیــای آزاد به
شود.
ســختی برای ایرانیان ویــزا صادر
بطور کلی شــهروند ایران بودن به میکنند.
چگونه میتوان این
جای یک امتیاز به یک مخاطره و
شرایط را تغییر داد؟
بنــا بــه اتفــاق نظــر تمــام
نیما برگزار می کند:
کتابخانه
دولتهــای دنیــای آزاد
معرفى و نقد كتاب
(آمریــکا ،اتحادیهی اروپا و
متحدان آنهــا) جمهوری
دگى خود خواسته»
«بــر
اســامی  ۴۰ســال است
»
« اتین دو ال بوئسى
کــه رســما از تروریســم
اثر
(
É
tie
nn
e
de
) la Boétie
بــه عنــوان ابــزار اصلــی
ترجم كتاب «حمید
در رفتــار بینالمللــی
با حضور م
راه با پرسش و پاسخ
و سیاســت ســرکوب
شوركایى» هم
ازکتاب برای فروش
ی
داخلــی خــود اســتفاده
ضمنا نسخه های
موجود خواهد بود.
می کند (ایران بهشــت
شنبه  ١٩مى ٢٠١٨
تروریستهاســت) و تا
زمان:
اعت  6و نیم عصر
وقتی که نهادهایی مثل
س
سپاه قدس و حفاظت
اطالعات ســپاه فعال
5206 DECAR
IE #3
هســتند حضــور
Tel.: 514-485-36
52
جمهوری اسالمی در

کتابخانهنیما

فهرســت حامیان تروریســم ابدی
است .به سختی میتوان دیپلمات
و کارشــناس غربــیای یافــت که
از وجــود نهــادی بــا فعالیتهای
ســرکوبگرانهی داخلی و تروریسم
فرامرزی چون سپاه پاسداران دفاع
کند .گروههای بینالمللی و معتبر
مقابله مالی با تروریسم و جنایت -
مثل گروه «بازل»  - baselایران
را تنها دولت رسما حامی تروریسم
و بزرگترین منبع تروریسم دولتی
میداننــد .محدودیــت ویــزا فقط
بخشــی از پیامدهای این وضعیت
اســت .تبعات اقتصادی و صنعتی
فعالیتهــای تروریســتی ســپاه و
نهادهــای زیر نظر رهبری بســیار
فراتراز منع ویزاست.
اگــر چین و هند و برزیل به عنوان
بزرگترین قدرتهــای اقتصادی و
در حال رشــد دنیا نیازمند نیروی
فرامرزی مسلح نیستند ایران هم
نیازمند این نیرو نیســت درســت
همانطــور کــه دیگر کشــورها نیز
نیــروی فرامــرزی مســلح ندارند.
ســپاه قــدس بایــد منحل شــود
اگــر ایرانیــان میخواهند بــا دنیا
داد و ســتد عادی داشــته باشند.
اگــر بزرگتریــن و پرجمعیتترین
کشــورهای مســلمان جهــان بــا
جمعیت و رشد اقتصادی چندین
برابــر ایران برای آزادســازی قدس
احساس وظیفه نمیکنند ایران نیز
وظیفهای ندارد.
از ایــن جهــت انحــال نیــروی
قدس ســپاه اولین و ضروریترین
اقــدام برای عــادی ســازی روابط
با دنیاســت .بدون اعالم رســمی
این موضــوع هیچ شانســی برای
گشایش بینالمللی و عادیسازی
روابط خارجی کشور وجود ندارد.
در صورت تداوم عملکرد فرامرزی
ســپاه پاســداران انقالب اسالمی،
توقع تغییر نگاه بینالمللی به ایران
خیالپردازانه و خوشباورانه است؛
این توقع ،خوابی است که بیتردید
و هــر از گاه بــا منع صــدور ویزا و
مــوارد مشــابه به کابــوس تبدیل
میشود.
بــه طور خالصــه ده اقــدام عملی
زیر شــروط حداقلی خروج ایران از
صدرنشینی بر فهرست دولتهای

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

بدنــام حامی تروریســم در جهان
اســت؛ شــروطی کــه در صــورت
تحقــق راه را برای معامله و رفت و
آمد ایرانیان با دنیا باز خواهدکرد:
•
.۱اخــراج صدهــا تروریســت
غیرایرانی و بینالمللی ساکن ایران
که مانند انیس نقاش از گذرنامه و
مدارک و منابع مردم ایران استفاده
میکننــد؛ ســطح زندگــی انیــس
نقــاش و افرادی ماننــد او در ایران
بسیار فراتر از شهروندانی است که
از امتیازات حکومتی برخوردارند.
•
.۲اعالم رســمی پایان بخشــیدن
به صــدور انقــاب و بازنگــری در
تفسیر مداخلهجویانه از اصل ۱۵۴
قانون اساســی کــه در قالب تعبیر
ســتیزهجویانه حمایــت از جنــگ
مســتضعفان در برابر استکبار این
موضــوع را دســتاویز حمایــت از
گروههایمختلفایرانیوغیرایرانی
تروریستقراردادهاست؛همچنین
عدم پذیرش تروریستهای شیعه و
سنی (بحرینی ،لبنانی ،سعودی،
عراقی ،مصری و…) به خاک ایران
که در کشورهای مختلف جهان به
کشــتار و تخریب مشــغول بوده و
هستند.
•
.۳توقــف آمــوزش و بســتن
اردوگاههای آموزش نظامی و پایان
دادن به کمک مالی به شورشــیان
شــیعه و ســنی اعــم از طالبــان،
حوثیهــا ،و حزباللــه در تمــام
کشــورها؛ همچنین عدم ارســال
ســاح به گروههــای تروریســتی
و خشــونتطلب در خاورمیانــه و
افریقا.
•
.۴منع صــدور ویــزا و اقامت برای
تروریســتهای شــیعه و ســنی،
افرادی نظیر مالمنصــور رهبر به
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قتل رسیدهی طالبان افغانستان یا
اعضای القاعده که تعدادی از آنها
سال پیش با یکی از دیپلماتهای
ایرانــی به گروگان گرفته شــده در
یمن مبادله شــدند و برخی از آنها
در ردههــای فرماندهــی القاعــده
در ســوریه قــرار گرفتنــد؛ توقــف
صــدور گذرنامه برای افــراد متهم
به اقدامات تروریســتی در تایلند،
هند و گرجســتان و رســتورانی در
واشــنگتن دی ســی (ارباب سیر)
و همــکاری بــا پلیــس بینالملل
و پلیــس فــدرال آمریــکا بــرای
تحویل آمران و مباشران عملیات
تروریستی در سطح دنیا.
•
.۵قرار دادن اطالعات گذرنامهای
تروریســتهای بینالمللــی که از
ایــران گذرنامــه دریافــت کردهاند
در منظــر افکار عمومــی به عنوان
پیشنیــاز تروریســمزدایی از
گذرنامــهی ایرانــی؛ و توقف طرح
صدورگذرنامه به اعضای دو لشکر
فاطمیون و زینبیون (از شــیعیان
افغانستان و پاکستان) در شرایطی
که اعتبار گذرنامههای ایرانی حتی
از کشور در حال جنگ افغانستان
نیز پایینتر آمده است.
•
.۶زدودن نام شــمار قابل توجهی
از خیابانهــای شــهرهای ایــران
از اســامی شــناخته شــدهترین
ترورویســتهای بینالمللی نظیر
خالد اسالمبولی (قاتل انور سادات
رییس جمهور مصر و مایه دشمنی
با مصر به عنوان یکی از بزرگترین
کشــورهای خاورمیانــه) ،بلــوار
عمــاد مغنیــه (نفر دوم فهرســت
تروریســتهای تحــت تعقیــب
بینالمللی اف بی آی بعد از اسامه
بــن الدن) ،احمد قصیــر (آغازگر
تروریسم انتخاری در تاریخ معاصر)
و مانند آنها.

•
.۷توقــف فعالیتهــای قاچــاق و
سوءاســتفاده از سیســتم بانکی،
گمرکی و حمل و نقل (فرودگاهها و
بنادر) توسط «برادران قاچاقچی»
و سایر نهادهای تحت نظر رهبری
کــه بــه بســیج تمــام نهادهــای
بینالمللی کنترل بانکی و گمرکی
علیه ایران انجامیده است.
•
.۸اعتــراف بــه حمایت رســمی از
تروریســم در گذشته و دلجویی از
خانوادهی هزاران قربانی  ۳۸ســال
ترور در ایران و خارج از کشور از آغاز
ترور در بتسدای مریلند ( )۱۹۸۰تا
زمان حاضــر و پرداخت غرامت به
خانوادههای قربانیان ترور.
•
.۹توقــف گروگانگیــری و ســوء
استفاده از شــهروندان دوتابعیتی
(ایرانــی -غربــی) جهت کســب
امتیــاز و تنظیم روابــط خارجی با
ســایر کشــورها؛ و توقف اقداماتی
مانند ربودن ایرانیان (مثل شریک
مهدی هاشمی) در خارج از کشور.
•
.۱۰تضمین امنیت نمایندگیها و
ســفارتخانههای خارجی؛ در ایران
بیــش از همــهی کشــورها حتــی
ســوریه و عراق به سفارتخانههای
خارجی حمله شده است.
تــا زمانی کــه این اقدامــات انجام
نشــده باشــد ایرانیان عدم صدور
ویزا بــرای خود را نبایــد به گردن
دولتهای خارجی بیندازند و باید
دولت جمهوری اســامی را مورد
ســرزنش قــرار دهند .کســانی که
میخواهند این وضعیت تغییرکند
طبعا بایــد دولت خــود را وادار به
تغییرات باال بنمایند.
•

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
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برای تشکیل کشور مستقل «قم»!

در با ِز دیزی و حیای گربه!

عیسیسحرخیز
آقای زادهوش باید خیلی باهوشتر
از استادش جناب مکارم شیرازی
باشد که برای جهانی کردن اسالم
و شهر قم ،تنها بودجه و امکانات،
پــول نفــت و امتیــاز ویــژه طلــب
نمیکند ،بلکه تنهــا از ملت ایران
چنــد «چــاه نفت» ،یــک «پرچم
خوشرنگ» و یک «قانون اساسی
مستقل» طلب میکند و از مردم
جهــان هم «پذیرش بین المللی»
و امکان «اعزام ســفیرهای رنگ و
وارنگ»!
سخنان «مدیر جامعه المرتضی»
برایتشکیلکشورمستقل«قم»،
در همان روزی بیان میشــود که

آیتالله مکارم شیرازی هم عنوان
کرده اســت «موقعیت قم نسبت
به سایر شهرها (ی ایران) متفاوت
است و اگر مســؤوالن (جمهوری
اســامی) بــه قــم اهمیــت دهند
نتایج ملــی و جهانی آن را خواهند
دید -فارغ از آنکه آمــار و ارقام در
مورد إلیههای زیرین این شهر چه
نتایجی از حضور روحانیون نشان
میدهندکه از اغلب شهرهای ایران
فجیعتر است.
ایــن ضــرب المثــل را بیخــود
نگفتهاند که «در دیزی باز اســت،
حیای گربه کجاست»! ،اما به نظر
میرســد آقای احمد زادهوش «بِ ه
مــرگ گرفتــه» تا ملت ایــران «به
تب راضی شــوند» ،غافل از اینکه
ضربالمثل دیگری تاکید دارد که
«فالنی را به ده راه نمیدادند سراغ
خونه کدخدا را میگرفت»!

شــاهد هم فــراوان اســت ،زمانی
آیت الله مکارم حرف زدن فرودگاه
برای شهر قم را مطرح کرد -البد
برای پرواز مســتقیم به کشورهای
خارجی ،چون یک ساعت رانندگی
تــا تهــران کــه این
حرفها را ندارد -
مردم به او خندیدند
وگفتنــد ایــن همه
وجوهات شــرعی،
بودجــه دولتــی،
درآمدهای بادآورده
دارید از همان منابع
خرج کنید.
روزگاری سرش را میزدی ،ته ش
را میزدی ،جنــاب مصباح به نام
سرکشــی بــه شــاگردان العزانی به
کانادا و «تبلیغ اسالم» از آمریکا سر
درمی آورد و از محلههای آن چنانی
نیویــورک و شــرکت در «جشــن
هالووین» ،با کت و شلوار عاریهای
به عنــوان لبــاس «بالماســکه»،
تــا آنجا کــه به دلیل زیــاده طلبی
ممنوع الــورودش کردند و به فکر
تعیین دولت احمدینــژاد افتاد و
دریافت بودجههای آن چنانی!
حال هم که حســن روحانی دست
بــه شــفاف ســازی زده و افشــای
بودجههای چند صد میلیاردی این
موسسات و نهادهای ریز و درشت
مذهبی ،داد ملت بلند شده است
که «ما نان نداریم بخوریم شما از
جیب مــردم در حلق این جماعت
بیکارمیریزید؟!»
البتــه ،بعضــی هــم که جســارت
بیشتری دارند و زبانی روانتر حرف

آن جماعــت دزد و فاســد را تکرار
میکنندکه «آن ممه را لولو برد»!
بعیــد اســت ایــن ســخن کــه
«اســتقالل حوزه علمیه در قالب
یک کشــور مســتقل این امکان را
فراهــم میســازد تــا حوزه
علمیه قم به نظام رهبری
دینی شیعیان جهان تبدیل
شــود و ارتقا یابد» ،بدون
جاهطلبی و ســهمخواهی
خاصی بیان شــده باشــد.
کــه همــان
چــون وقتــی 
ابتــدای انقــاب بحــث
رفتن آیــت الله خمینی به
قم ،ایجاد «واتیکان اســامی» و
وانهادن بقیه کشور به دست ملت
مطرح بود ،روحانیت عظیمالشأن
آن را نمیپذیرفت و نوعی توهین به
خود ارزیابی میکرد.
به نظر میرسد که بیان این دست
ســخنان و نوشــتهها در این برهه
خــاص بــا دو کارویــژه هدفمنــد
صورت میگیرد:
حداقلی و حداکثری!
حداقلی ترســاندن دولــت و ملت
باشد برای کسب بودجه و امکانات
بیشتر و وسیعتر.
حداکثری داشتن دو کشور باشد،
یکی کل ایران در اختیار «ولی َف ِقیه
مطلقــه» و دیگــری کشــور قم با
چاههای اهدایی ،بودجٔه میلیاردی
و ســفیران خارجی بــا عمامههای
بزرگتــر ،لبادههــای بلندتــر،
عباهایــی رنگیتــر و جیبهایــی
گشادتر!
•

«چهل ساله نابودمون کردید!»

مقاومت به قدرت تبدیل میشود

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

االهه بقراط ( کیهان لندن )

-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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امکان ندارد ویدیویی را که مقاومت
دختــر جوانی را در برابــر یک مأمور
مؤنــث حزباللهــی و ســیاهپوش
«گشــت ارشــاد» نشــان میدهــد
ببینید و بغضتان از خشــم نترکد.
به ویــژه زمانــی که دختــر در میان
هیاهو و تهدیدهای نسل دیگری از
«زهراخانم»ها ،فریاد میزند« :ولم
کن! چهل ساله نابودمون کردید!»
بدون آنکه خــودش همه این چهل
سال را تجربه کرده باشد
چنیــن اتفاقی در هــر جامعهای که
اندکی بر نظام حقوقی انسانی استوار
باشد ،سبب چندین استعفا از سوی
مقامــات مســئول میشــود .اما در
جمهوری اســامی ایران ،سرکوب،
فشار سیستماتیک بر فرد و جامعه،
زیر پا گذاشــتن حقوق شــهروندی،
دخالــت در روش و رفتــار خصوصی
افراد ،کامال قانونی است!
هــم ایــن مؤنــث حزباللهــی کــه
میخواهد دختر جوانی را در خیابان
بــه خاطر روســری خفه کنــد و هم
آن مذکــر آتشبهاختیــارکه از ســکو
باال رفت و با لگد یکــی از «دختران
خیابان انقــاب» را به پایین پرتاب
کــرد ،همــه بــه قوانین و مقــررات
شــرع و نظام خود عمــل میکنند.
هار شدن آنها به پشتوانهی سیستم
قضایی مبتنی بر شرع است.
نظام حقوقی ایدئولوژیک و فرقهای و

داعشی است که این مزدبگیران را به
طور سیستماتیک و وسازمانیافته
در برابــر مردم و حق آزادی و اختیار
آنها و در برابر تنوع و رنگارنگی جامعه
قــرار میدهد .وگرنه ،اگر این افراد از
روی عقیده و بدون پشتوانهی قانونی
عمــل میکردند ،مانند هــر جرم و
تبهــکاری دیگــری ،بــه نمونههای
معدود فردی تبدیل میشــدندکه با
پیگرد و مجازات شمارشان کمتر هم
میشد!
بــه ایــن ترتیب ،شــما ،زمامــداران
جمهــوری اســامی ،مقامــات و
مسئوالن و مأموران روحانی و نظامی
و شبهنظامی و پاســدار و بسیجی و
لباسشــخصی و آتشبهاختیارهای
ذوبشــده در عقایدکــور و ارتجاعی
و ضــدآزادی و ضــدزن ،شــما
حزباللهیهــا و مذهبیون افراطی،
بترســید از روزی که ایــن فریادها از
مقاومت به قدرت تبدیل شود.
از فریاد ســه نســلی بترســید که در
دوران خودتان بالیده و بزرگ شدهاند
اما با آموزشهای شــما بیگانهاند و
به جهانی بسی فراتر از دنیای حقیر
شــما متصل هستند .جهانی که در
آن «آزادی» و «اختیار» و «کرامت
انســانی» آنقــدر حرف بــرای گفتن
دارد کــه جایی برای ســخنان قرون
مردگان متحرک
وســطایی شــما،
ِ
ِ
و
اجســاد ســربرآورده از تاریکیها و

ســیاهیهای قــرون گذشــته ،باقی
نمیماند.
هیچ «امــت» و گوســپندی در کار
نیســت تا شــما کــه عقــل و درایت
و زبــان و بیانتــان بــه پــای یــک
کــودک دبســتانی جهان مــدرن و
جوامع پیشرفته نمیرسد ،داعیهی
«رهبری» آن را داشته باشید.
دلتان را به هواداران مزدبگیر و یا به
افراد صفهای انتخاباتی که بیشــتر
آنهــا میخواهنــد ســر به تن شــما
نباشد ،خوش نکنید!
در همان رأیگیری ســال  ۹۲وقتی
رهبرتــان التمــاس کــرد حتــی اگر
مخالــف هم هســتید در رأیگیری
شرکت کنید ،معلوم بود که فاتحهی
نظامتان خوانده است!
حــاال هم وقتــی فرمانــده نیروهای
انتظامی نظا م میگوید« :ما دستور
داده بودیــم اگــر مقاومتــی صورت
گرفت ،مأمــوران رها کنند» ،یعنی
شــرایط بــه گونهای تغییرکــرده که
کفهی مقاومت ســنگینتر از کفهی
ســرکوب شــده اســت! حکومتها
بــا ســرکوب ،ســرنگون میشــوند؛
مردم سرکوبشــده اما بــا مقاومت
به پیروزی میرســند .این بازی نغز
روزگار است!
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ایران...

فـــرار
بی مغزها!

شهبازخنعی(مونتریال)

Shahbaznakhai8@gmail.
com

 29فروردیــن  -چند مــاه پس از
استقرار آنچه که جمهوری اسالمی
خوانده شد ،برخی از نزدیکان آیت
اللــه خمینی نزد او رفتند و گفتند
بسیاری از پزشکان متخصص که از
رفتاری که با آنها می شود ناراضی
اند ،درصدد ترک کشورند .او (نقل
به مضمون) پاسخ داد« :به درک،
بروند .مــا خودمان به طلبه های
حوزه های علمیه طب الصادق یاد
می دهیم تا مریــض ها را معالجه
کنند»!
از آن زمــان تاکنون مســئله تعهد
و تخصص همواره یکی از مســائل
حســاس و مــورد منازعه بــوده و
کوشــش هایی هم که گاه و بیگاه
برای چاره جویی درمورد یافتن راه
حل برای این معضل انجام شــده
راه به جایی نبرده است.
ازجمله این کوشــش هــا می توان
به مواردی در دولت های هاشمی
رفسنجانی ،خاتمی ،احمدی نژاد و
حسن روحانی اشاره کرد که برای
جذب ایرانیان کاردان و متخصص
به عمل آمد اما از آنجا که «تعهد»
همــواره «تخصــص» را پــس می
زد و با آن سرســازگاری نداشــت،
حاصلی بیش از بازپس گیری اموال
مصادره شــده و فروش آنهــا و در
نهایت بخشیدن عطای «خدمت
به میهن» به لقای نادانی و تحجر
حاکم بر نظام حکومتی نداشت.
بــه همان انــدازه که نظــام والیت
مطلقــه فقیــه ندانم کار ،نــادان و
ناکارآمد بوده ،ایرانیان برون مرزی
موفــق و کاردان و کارآمــد بــوده
انــد .در آمریکا ،کانادا و بســیاری
از کشــورهای اروپایــی میــزان
تحصیالت جامعه مهاجر ایرانی از
متوســط ملی این کشــورها باالتر
است و ایرانیان در محافل علمی،
دانشــگاهی ،مدیریتی و تخصصی
این کشورها سهمی فراتر از نسبت
جمعیتی خــود دارنــد .در عرصه
اقتصــادی نیــز وضــع بــه همین
ترتیب اســت .درحالــی که نظام
اهریمنی حاکم برکشورمان در 40
سال گذشته حدود  1000میلیارد
دالر ســرمایه های کشــور را به باد
ندانــم کاری یا فســاد و غارتگری
خــود داده ،حــدود  6یا  7میلیون
ایرانی بــرون مرزی به ثروتی بیش
از  1000میلیارد دالر دســت یافته
اند .همین ثروت هنگفت بود که
در مقاطعی موجب تحریک طمع
دولت مــردان حکومــت آخوندی
شد و به خیال خام خود خواستند
با دادن امتیازاتی دستکم بخشی از
ایرانیان برون مرزی را به بازگشت
به میهن و کار و سرمایه گذاری در
آن ترغیب کنند.
این کوشــش ها راه به جایی نبرد
زیرا نه مدیرکاردان و «متخصص»
حاضــر اســت زیردســت فــرد

مشاور امالک مسکونی در سراسر کبک
«متعهد» بیســواد
و ناکارآمد کار کند و
نه سرمایه تمایل به
رفتــن به جایی دارد
کــه در آن امنیــت
وجود ندارد.
نمونه ای از این کش
و قــوس هــای بــی
حاصل را مــی توان
در وضعیــت فاجعه
بــار محیط زیســت
و رفتــار مدیــران
«متعهد» حکومتی
بــا کارشناســان و
متخصصانــی دیــد
که بــه قصد خدمت
بــه میهــن و تالش
برای نجات آن کمرهمت بستند.
حــدود دوماه پیش ناگهان بگیر و
ببندهایی در عرصه محیط زیست
انجام شد .هفت تن از کارشناسان
محیط زیست با اتهام «جاسوسی»
بازداشت شــدند .عباس جعفری
دولــت آبــادی ،دادســتان تهران
(نقــل از تارنمای رادیــو زمانه) در
 21بهمــن  1396اعــام کــرد که
«این افــراد درقالب اجــرای پروژه
های علمی و محیط زیستی نسبت
بــه جمــع آوری اطالعــات طبقه
بندی شــده کشــور در حوزه های
استراتژیک اقدام می کردند» .یکی
از آن هفت تن ،دکتر کاوس ســید
امامی در زندان «خودکشی» شد
و از  6تــن دیگر خبری جز این در
دست نیســت که این هفته وکیل
آنهــا اعالم کــرد به دلیــل این که
بعد از بیــش از دوماه حتی پرونده
شــان در اختیارش قرارنگرفته ،از
وکالتشان کناره گیری می کند!
در آن قضیــه ،عــاوه بــر آن 7
تــن اعــام شــد کــه کاوه مدنی،
معاون سازمان محیط زیست نیز
بازداشــت شــده که پــس از مدت
کوتاهــی آزاد شــد .کاوه مدنی که
متخصص محیط زیست در حوزه
آب و اســتاد کالج معتبــر امپریال
انگلستان است ،در تابستان سال
گذشته به دعوت عیسی کالنتری
رییــس جدیــد ســازمان محیــط
زیســت به ایــران رفت و با ســمت
معاونت ســازمان مشــغول به کار
شد .تارنمای رادیو زمانه درباره او
می نویسد:
«کاوه مدنــی در مواجهه با بحران
آب در ایران ایده هایی را دنبال می
کنــد که متفاوت بــا نظر محافظه
کاران و مدیــران دولتی اســت .به
عقیــده او ،بحــران آب در ایران به
"ســندروم ماموریت هیدرولیکی"
مبتال شــده است ،ســندرومی که
تنهــا راه مدیریت منابــع آب را در
سدســازی و طــرح هــای انتقــال
آب مــی داند .او اصالح ســاختار
حکمرانــی آب در ایــران را یکــی از
مســائل جدی در حــل بحران آب
مــی داند و براین نظر اســت که به
جای خود کفایی و امنیت غذایی،
ایران باید به تبــادل غذا و انرژی و
دیپلماسی روی بیاورد».
طبیعــی اســت کــه «تبــادل غذا
و انــرژی و دیپلماســی» بــا ذات
حکومتی که شــمار دوستانش به
تعــداد انگشــتان یک دســت هم

نمی رسد سازگار
نیســت .ازایــن
رو ،وقتی مســئله
ای را نمــی تــوان
حــل کــرد ،بایــد
صــورت مســئله
را پــاک کــرد!
چگونه؟ با متهم
کردنکارشناسان
محیــط زیســت
بــه جاسوســی و
بــا تارانــدن افراد
متخصصــی کــه
بــا حــرام کــردن
امنیــت ،آرامــش
و آســایش کشور
محــل ســکونت
خود ،برای خدمت و حل مشــکل
به ایران می روند .برای این کار هم
می توان به شیوه رایج تهمت زدن
و بدنام کردن متوسل شد.
هفتــه گذشــته عکــس هایــی در
شبکه های اجتماعی از کاوه مدنی
منتشر شد که او را درحال «رقص
و خوشــگذرانی» نشــان می داد و
درپی آن اعالم شــد که او درحین
سفر به خارج از کشور استعفا داده
و اســتعفایش نیز توســط عیسی
کالنتری رییس ســازمان محیط
زیست پذیرفته شده است.
نتیجــه این که چیزی با  40ســال
پیش و واکنــش «به درک که می
رونــد »...آیت الله خمینی تفاوت
نکرده اســت .در بر همان پاشــنه
می چرخد و مدیران «متعهد» پیرو
خط امام ،خوشحال از این که یک
غیرخودی نامتعهد را از جمع خود
رانده اند ،همچنان آب زاینده رود
را به یزد و آب کارون را به قم انتقال
می دهند و پروایی هم از تظاهرات
پیگیرکشــاورزان اصفهــان ،چهار
محال بختیاری یا اهواز ندارند زیرا
می دانند برادران متعهد یگان ویژه
و نیروهای سرکوب فعال از پس آنها
بر می آیند!
تــا کی از پس آنها بــر می آیند؟ تا
کی داســتان غم انگیز فرار مغزها
و پیامدهــای فاجعه بــار آن ادامه
می یابد؟ تا زمانی که کشــاورزان
اصفهان ،چهــار محال بختیاری،
اهواز و ...کارگران تهران ،مشهد،
اصفهان ،اهــواز ،هفت تپه وبقیه
مــردم ایران به ایــن نتیجه گیری
قطعــی برســندکه با ایــن مدیران
«متعهــد» و در چهارچوب نظام
والیــت مطلقه فقیــه نه تنها هیچ
یک از مشکالتشان حل نمی شود،
بلکه میهن و سرزمینشــان نیز در
معرض خطر ازبین رفتن و نابودی
خواهد بود.
در روز رســیدن بــه ایــن نتیجــه
قطعی ،راه حل خود را می نمایاند
وهیچ نیروی سرکوبی – هرقدر هم
که خشن ،وحشی و جنایتکار باشد
– نمی تواند مانع از مردمی شود که
عزم جزم کرده باشند در راه نجات
خود و میهن یک پارچه به پاخیزند
و روند «فــرار مغزها» را تبدیل به
کنار زدن مدیران ناالیق و ناکارآمد
«متعهد» یا به عبارت دیگر «فرار
بی مغزها» کنند!
•

طراح ،ناظر پایه یک شهرداری
در ایران با بیش از  15سال سابقه
همراه با اکیپی مجرب برای بازرسی فنی
ساختمان و تعمیر و نوسازی آن
ارزیابی ملک و مشاوره رایگان
همراهی در تهیه وام با بهترین شرایط
خدمات رایگان برای خریداران
Shohreh Shahrian
و مستاجران گرامی

شهره شهریان
Cell.: 514-290-2210

Real Estate Broker

Casabellaquebec.com
shahrianrealtor@gmail.com
office:450-934-9944
Fax: 866-867-8020

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

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

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور

در كلیه سطوح

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

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

info@loadextransport.com

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

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

همــــــایون شجریان
 19ماه می در مونتریال صفحه38 :

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
__________________

OURQU
E

DR JEA
N

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:



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک
شهر
مرکز
در





















جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیا










حیدری 


مهری







دندانپزشک
جراح
دکتر
دندانپزشک
جراح
دکتر









طباطبائی


زهرا
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LOUIS
B

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













Guy Concordia























 
















 













1834 Ste Catherine W. Suite 200
 Root Canal






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






















کلیه
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 Tel : (514) 933-3337
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و
بیمه های دانشجوئی www.clinique-arya.com





















هفته






























































 























 هر شنبه و یكشنبه

 Lumineers Veneer
بستنیسنتی

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

Tel.: (514) 933-8383
1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

www.ismapquebec.com
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انستیتوعالیپزشکیمکملوبهداشت

L’Institut Supérieur de Médecine Alternative et Podothérapie

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

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

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

و فالوده
و كلو
چه فومن در كلبه
ع
موجانخاطرات
خوش ایران را
زنده می كند

New

دل و جگـر
تازهگوسفندی
موجود می باشد

1834 Ste-Catherine W., Suite 200
Montreal, Quebec H3H 1M1
Tel.: (514) 933-3337, Fax: (514) 933-2861

www.clinique-arya.com

ته چین مرغ ،ساندویچ های مغز ،زبان ،سوسیس بندری ،كتلت،
كالباس ،كوكو سبزی ،الویه و همبرگر مخصوص عموجان

اسپشیال روزانه ما:

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

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

ساعات کار :از  11صبح تا  10شب
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه
خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید

مشاوره و ارزیابی رایگان

مسعودهاشمی

مهندس راه و ساختمان
از پلی تکنیک تهران
با بیش از  30سال سابقه
در سرمایه گذاری
و ساخت مسکن

Immo-Plus

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567

رستورانپیتزایی
اطلس

www.atlaspizza.ca

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

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

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

!
vin

rtez votre

po

Ap
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جمهوری جنایت

حکومت ایران در حال تخریب آثار جرم
کشتار  ۶۷است
اطالعیه مطبوعاتی عفو بینامللل و عدالت برای ایران

 ۱۰اردیبهشت  -مطابق گزارشی
که امروز توســط عفــو بینالملل
و عدالت برای ایران منتشــر شد،
شــواهد جدیــد از جملــه تصاویر
ماهــوارهای ،فیمهــای ویدیویــی
و عکسهــا نشــان میدهنــد کــه
مقامــات ایــران عامدانــه در حال
تخریــب گورهای جمعــی قطعی
یــا احتمالی مربوط به کشــتار ۶۷
هســتند .در جریــان کشــتار ،۶۷
هــزاران زندانی به دالیل سیاســی
دســتگیر شــده ،قهرا ناپدیــد و به
صورت فراقانونی اعدام شدند.
گزارش اختفای جنایت:
تخریــب گورهــای جمعــی
جانباختــگان کشــتار ســال ۶۷
توســط حکومت ایران از اقدامات
مســئوالن ایرانــی بــرای تخریــب
گورهــای جمعی پــرده برمیدارد.
این اقدامات شامل مسطحسازی
بوســیله بولــدوزر ،ســاخت جاده
و ســاختمان ،انباشــت زبالــه یــا
ســاخت قبرهای جدیــد در محل
گورهــای جمعی اســت .این روند
موجــب از بیــن رفتــن شــواهد و
آثــار جرمی میشــود کــه میتواند
در کشــف حقیقــت دربــاره ابعاد
جنایتهای انجــام گرفته ،اجرای
عدالت و جبران خسارت قربانیان و
خانوادههایشان به کار آید .گورهای
جمعی همواره تحت نظر نیروهای
امنیتی قرار داشتهاند .این امر مؤید
آن اســت کــه نهادهــای قضایی،
اطالعاتی و امنیتی در فرآیندهای
تصمیمگیری مربوط به تخریب و
هتک حرمــت این مکانها دخیل
هستند.
فیلیــپ لوتــر ،مدیــر تحقیقــات
خاورمیانــه و شــمال آفریقــا در
ســازمان عفو بینالملل میگوید:
«جنایتهای انجام شده در جریان
کشتار  ۶۷همانند زخمی است که
با وجود گذشت سه دهه همچنان
التیام نیافته است .مسئوالن ایران
با نابود کردن شــواهد و آثار جرم،
عامدانه به تحکیم فضای مصونیت
کمکمیکنند».
شــادی صــدر ،از مدیــران
عدالــت بــرای ایران معتقد اســت
«صحنههای جــرم موجود باید تا
زمان انجام رســیدگیهای قانونی
مستقل و مقتضی برای تشخیص
هویت بقایای کشتهشــدگان و پی
بردن به چگونگی ماوقع به صورت
دستنخورده محافظت شوند».
در شهر تبریز در شمال غربی ایران
مسئوالن بر روی بیش از نیمی از
محل احتمالی یک گور جمعی بتن
پاشــیدهاند .تصاویر ماهوارهای که
عفو بینالملل و عدالت برای ایران
به دست آوردهاند نشانگر تغییرات
چشــمگیر ایــن محــل در فاصله
خــرداد  ۱۳۹۵تــا شــهریور ۱۳۹۶
است.
نمونــه دیگر مربوط به شــهر قروه
در اســتان کردستان است .در تیر

ماه  ۱۳۹۵مســئوالن سنگقبرها به این شــرح اســت :در قبرستان
و نشــانهای یادبــودی را کــه
بهشت رضا در مشهد ،استان
خانوادههــای عــزادار در
خراســان رضــوی؛
محــل گورهــا قــرار
نزدیک گورستان
داده بودنــد بــه
بهشــت آ با د
بهانــه اینکــه زمین
اهــواز ،اســتان
موردنظــر کاربــری
خو ز ســتا ن ؛
«کشاورزی» داشته
قبرستان وادی
است با بولدوزر تخریب
رحمــت در تبریز،
کردند.
اســتان آذربایجــان
«کشتار
قریب ســه دهه است که
شرقی؛ قبرستان گلستان
مقامــات ایران پیوســته
جاویــد در خــاوران؛
۶۷
قبرســتان تازهآبــاد در
سرنوشــت و محــل دفن زخمی
رشــت ،اســتان گیــان؛
قربانیانراپنهانکردهاند .همچنان
ایــن رفتار مصداق ناپدید
مجاور قبرستان بهاییان در
التیام
کــردن قهــری اســت که
قروه ،استان کردستان؛ و
مطابق قوانین بینالمللی نیافته»
زمینهای واقــع در محل
جرم محسوب میشود.
ســاختمان ســابق دادگاه
امروزه هنوز تعداد دقیق
انقالب سنندج در استان
افــرادی که به صورت فراقانونی در کردستان.
سال  ۱۳۶۷اعدام شدند مشخص
نیســت ،بــا اینحــال تخمینهــا تاریخچه
حاکــی از آن اســت کــه حداقــل کشتار  ۶۷اندکی پس از پایان جنگ
چهــار تا پنج هزار نفر در این واقعه ایــران و عــراق و به دنبــال حمله
ن مجاهدین خلق
کشته شدهاند .تاکنون هیچیک از ناموفق ســازما 
مســئوالن ایرانی در اینباره مورد ایــران در تیر ماه همان ســال آغاز
بازجویی یا محاکمه قرار نگرفتهاند ،شد .در این زمان در سرتاسرکشور
و برخــی از متهمان به ارتکاب این تماس زندانیان سیاســی با بیرون
جنایات همچنــان دارای مناصب زندان ناگهان قطع شد .در مرداد و
سیاســی یا ســمتهای مهــم در شهریور  ۶۷شایعاتی مبنی بر اعدام
دســتهجمعی زندانیان و دفن آنها
دستگاه قضایی هستند.
خانوادههــا اجازه برگزاری مراســم در گورهای جمعی بی نام و نشان
گرامیداشت یا آراستن محل گورها به گوش میرســید .خانوادههای
با گل و پیامهای یادبود را ندارند ،پریشــانخاطر گورســتانهای
و به ایــن ترتیب از انجــام اعمالی اطراف را برای یافتن نشانههایی از
که بخش مهمی از آداب و رســوم گودالهای تازه حفر شده جستجو
تدفیــن و عــزاداری در فرهنــگ میکردند .سرنوشت و محل دفن
ایرانی به حساب میآید محروماند .اکثر قربانیان تا به امروز مشخص
آنها همچنین به دلیل جستجوی نشده است.
حقیقت و عدالت بــا آزار و اذیت و از اواخــر ســال  ۶۷مســئوالن بــه
طور شــفاهی خبر کشــته شــدن
زندان مواجه بودهاند.
فیلیپ لوتر معتقد اســت «اکنون زندانیــان را بــه خانوادههایشــان
کــه ســه دهــه از ایــن قتلعــام دادنــد امــا هیچگونــه اطالعاتــی
بیرحمانه میگذرد وقت آن رسیده درباره چگونگی ماوقع ارائه نکردند.
کــه مســئوالن در جهت روشــن آنها پیکــر قربانیان را به خانوادهها
شــدن حقیقــت تــاش کننــد نه بازنگرداندند و مکان دفن اجساد را
پنهانسازی آن .خاطره افرادکشته نیز عمدت ًا فاش نکردند.
شــده را نمیتوان به آسانی زدود یا اکثر افرادی که به صورت فراقانونی
اعدام شدند در حال سپری کردن
در زیر بتن پنهان کرد».
شــادی صدر در اینبــاره میگوید احکام طوالنی زندان بودندکه غالبا
«این صحنههای جرم مخوف باید به دلیل اســتفاده مســالمتآمیز
بــه نحو مقتضی بررســی شــوند و از حقــوق خــود ،از جملــه انجام
تمامی عامالن ،آمران و مسئوالن فعالیتهایی نظیر پخش روزنامه
پنهانســازی ایــن جرایــم در و نشــریه ،شــرکت در تظاهــرات
دادگاههای عادالنه بدون استفاده مســالمتآمیز ضدحکومتــی و
از مجازات اعدام محاکمه شوند ».داشتن ارتباط واقعی یا تصورشده
مطابق برآورد عدالت بــرای ایران با ســازمانهای سیاســی مخالف
بیش از  ۱۲۰مکان در سراسر ایران صــادر شــده بــود .برخــی از آنان
وجود دارد که باور میرود گورهای چندین سال پیشتر آزاد و سپس
جمعی مربوط به کشتار  ۶۷در آن در هفتههای پیش از کشتار دوباره
دستگیر شــده بودند .برخی دیگر
باشد.
در ایــن گزارش ،هفت گور جمعی نیــز علیرغم پایــان یافتــن دوران
قطعــی یــا احتمالی کــه در فاصله محکومیتشــان ،به دلیل امتناع
ســالهای  ۱۳۸۲تــا  ۱۳۹۶در از «ابراز ندامت» آزاد نشده بودند.
•
معــرض تخریــب قــرار داشــتهاند
شناسایی شدهاند .محل این گورها

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!

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید
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سالمت /زندگی...
 ۸روش اثبات شده برای غلبه بر استرس
کســی که همیشــه اســترس دارد
به ســختی میتواند از زندگی لذت
ببرد .ممکن اســت نیمه شــب از
خواب بیدار شوید و ذهنتان درگیر
شــود و دیگر خوابتان نبرد ،دچار
نوســانات خلق و خو شــوید ،سر
درد بگیرید ،مشــکالت گوارشــی
پیدا کنید ،عضالتتان دچار تنش
شــوند ،دل درد بگیریــد و  ....در
ایــن مطلب بــه راههــای مقابله با
استرسپرداختهایم...
ما برای اســترسهای کوتاه مدت
برنامهریــزی شــدهایم ،هورمــون
آدرنالین باید در زمان خطر ترشح
شــود تا واکنشــی مناســب نشان
بدهیم و جان خود را نجات دهیم.
امــا در دنیــای مدرن امــروزی ما
با خطــرات جدی روبرو نیســتیم
ً
مثــا
امــا مــدام اســترس داریــم
در ترافیــک ،مشــکالت شــغلی،
دردســرهایی با بچهها ،مشکالتی
در روابط و نگرانیهای مالی.
و نتیجــه اینکــه هورمونهــای
استرس بیشــتر اوقات در بدنمان
میچرخند .به مرور زمان این اتفاق
روی ســامت ما تأثیــر میگذارد
و اســترس نیــز موجــب طیفی از
بیماریهــای مزمــن میشــود از

افســردگی گرفته تــا بیماریهای
قلبی .عامل اســترس شما هر چه
که باشــد در این مطلــب راههای
علمی و ثابت شــدهی کنترل آن را
به شما توصیه میکنیم تا احساس
آرامش کنید.

•

 .1در طبیعت وقت بگذرانید
تحقیقات نشان داده وقت سپری
کردن در طبیعتــی مانند جنگل،
یکــی از بهتریــن راههــای بهبــود
روحیه است.

•

 .2شکرگزار داشتههایتان
باشید
توجه کردن به داشتهها و قدردان
بــودن بابت آنها کمکتان میکند
تا شــادتر بشــوید و بهتر بخوابید.
طبق مطالعات هر وقت احســاس
آشفتگی و استرس کردید یک قلم
و کاغذ بردارید و فور ًا نگرشــتان را
تغییر دهید و به چیزهای خوبی که
دارید فکرکنید و آنها را روی کاغذ
بیاورید و به خاطر آنها از خداوند
سپاسگزاریکنید.

•

 .3به موسیقی گوش دهید
حتم ًا میدانید موســیقی میتواند

روحیهتان را فور ًا تغییر بدهد
و مطالعــهای نیــز دریافتــه
کــه چیــزی کــه ایــن میان
مهم اســت این اســت که به
موســیقی مــورد عالقهتــان
گوش دهیــد تــا رگهایتان
باز شــوند و جریان خــون بهتری
در بدنتان انجام بگیرد ،با این کار
کمک زیادی به خونســرد شدن و
آرام شدن خودتان میکنید.

•

 .4تشخیص دهید که چه
زمانی نیاز دارید تنها باشید و
چه زمانی به بودن در میان
دیگران نیاز دارید
خیلیهــا تصــور میکننــد وقتــی
اســترس دارنــد باید زمانــی را در
خلــوت خودشــان ســپری کنند.
بــرای برخی از ما یک شــب آرام و
ساکت و به دور از دیگران برای آرام
شدن کافی است .اما اگر شما یک
آدم برونگرا هستید و انرژی خود را
از بودن با دیگران کسب میکنید
پــس احتما ًال تنها بودن حالتان را
بدتر میکند .شاید بد نباشد شام را
با دوستانتان بیرون صرف کنید تا
روحیهی بهتری بگیرید.

•

خوراکیهایی که مانع خواب شبانه میشوند
دالیــل مختلفــی بــرای
کمبــود خــواب وجــود
دارند که یکی از آنها رژیم
غذایی است .با پرهیز از
مصرف برخــی خوراکی
ها می توانید راحتتر به
خواب رفتــه و از خوابی
با کیفیت باالتر بهرهمند
شوید.
«آیا برای شما پیش آمده
اســت که از خواب بیدار
شده و این گونه احساس
کنیدکــه اصال نخوابیده
اید؟ یا بدتر این که تمام
شــب را در تالش بــرای به خواب
رفتن سپری کرده باشید؟
کمبود خواب مشکلی جدی برای
افــراد بســیاری در سراســر جهان
محسوب می شــود و می تواند به
ســامت بدن انسان آسیب جدی
وارد مــی کنــد .این شــرایط جدا
از افــت ســطوح انرژی مــی تواند
عملکرد سیستم ایمنی را مختلف
کند ،میل جنســی را کاهش دهد
و تمرکــز را از بین ببرد .مطالعات
نشــان داده اند که کمبــود خواب
در بلندمدت ممکن است با خطر
باالتر ابتال به بیماری های مزمن،
از جملــه دیابت نــوع  ۲و بیماری
قلبی مرتبط باشد.
دالیل مختلفی برای کمبود خواب
وجــود دارنــدکه یکــی از آنها رژیم
غذایی اســت .با پرهیــز از مصرف
برخــی خوراکــی هــا مــی توانیــد
راحتتر به خواب رفته و از خوابی
با کیفیت باالتر بهرهمند شوید.

•

الکـل
نوشــیدن الکل پیش از خواب می
تواند اثر مخربــی بر چرخه خواب
داشته باشد .مطالعات نشان داده
انــد که الــکل می توانــد در خواب
همــراه با حرکت ســریع چشــم یا
رم ( )REMاختــال ایجــاد کند
که مرحلــه تجدیدکننده در چرخه
خواب و برای حفظ سطوح انرژی
در طول روز ضروری است.
همچنین ،الکل ممکن اســت در
تنفس اختــال ایجاد کنــد و آپنه
خــواب را تشــدید کند کــه هر چه
بیشتر در اســتراحت خوب شبانه
اختالل ایجاد می کند.
•

غذاهای شیرین
مصــرف بیــش از حــد غذاهــای
شیرین اثر منفی بر سالمت انسان
دارد کــه این روند با افزایش اندازه
دورکمر و شکم آغاز می شود.

خوراکــی های شــیرین
ماننــد کیــک ،دونــات،
آبنبات ،کلوچه و نوشابه
گازدار می توانند موجب
افزایش ناگهانی و سپس
افت ناگهانی سطوح قند
خون و انرژی شوند.
همچنیــن ،آنها ترشــح
مالتونین ،هورمونی که
نقشی کلیدی در تنظیم
ریتــم شــبانه روزی بدن
انســان دارد ،را کاهــش
می دهند.
به جــای کربوهیــدرات
های ســاده ،مصرف غالت کامل
و میوه جات و ســبزیجات سرشار
از فیبر را برای بهرهمندی از خواب
خوب شبانه انتخاب کنید.
•
غـذاهای تند
زمانی که موضوع خواب خوب و
کافی مطرح می شــود ،غذاهای
تنــد ماننــد فلفــل هــای چیلی
گزینه مناسبی نیستند .مصرف
غذاهــای تنــد پیــش از خواب
مــی تواند موجب ســوء هاضمه و
ناراحتی شــود و به خواب رفتن را
ناممکن سازد .همچنین پژوهش
ها نشان داده اند که کپسایسین،
ترکیبی کــه عامل طعم تند فلفل
است ،ممکن اســت دمای بدن را
افزایــش دهد و از این رو در خواب
اختالل ایجادکند.
نیــازی نیســت غذاهای تنــد را از
رژیم غذایی خود کنار بگذارید اما
بهتر اســت چند ســاعت پیش از

 .5ذهن تان را مشغول کنید
حتمــ ًا در مورد فواید مدیتیشــن
و ذهــن آگاهــی شــنیدهاید؛ یک
جای راحت و ســاکت بنشینید و
نفسهای عمیق بکشید ،البته رام
کردن یک ذهن نــاآرام کار راحتی
نیســت اما باید تمرین کنید تا یاد
بگیریــد .اگر برایتان واقع ًا دشــوار
اســت میتوانیــد راه دیگری برای
ســرگرم کردن ذهنتان پیدا کنید.
هــر چیزی که نیاز به تمرکز شــما
ً
مثال
داشــته باشــد خوب اســت،
رسیدگی به گل وگیاه ،پختن کیک
و شیرینی یا ورزش کردن.

•

 .6اسطوخودوس بخورید
تحقیقــات نشــان میدهــد

مصــرف کپســولهای عصــارهی
اســطوخودوس بــه انــدازهی
داروهــای ضــد اضطــراب موجود
در بــازار مؤثر هســتند .میتوانید
دمنوش اســطوخودوس درســت
کنیــد و بنوشــید یــا در خانهتــان
اســانس اســطوخودوس اســپری
کنید تا رایحــهی آرامشبخش آن
آرامتان کند.

•

 .7حترک داشته باشید
ورزش کــردن یکــی از بهتریــن
راههــای غلبه بر اســترس اســت.
مواد شــیمیایی که هنگام ورزش
و تحرک ترشح شــده و وارد خون
میشــوند بــه احســاس آرامــش
کمک زیادی میکنند .ورزشهای
هــوازی ضربان قلب را باال میبرند
و ثابــت شــده

چ
ر
ا
ج
ر
ا
ت
"نه" گفنت

کــه از فعالیتهــای آرامشبخش
دیگــر مؤثرتــر هســتند .بــه هــر
حــال هــر تحرکــی کــه از آن لذت
میبرید میتواند مفید باشد .حتی
میتوانید طناب بزنید یا با حلقهی
هوال هوپ تمرین کنید.

•

 .8کمتر کافئین مصرف کنید
وقتــی ســرتان شــلوغ اســت و
احســاس میکنیــد نیــاز دارید تا
متمرکزتــر و هوشــیارتر باشــید
ممکن اســت وسوســه شــوید که
ســراغ کافئین برویــد اما کافئین
زیاد میتواند شــما را عصبی کند
و در نهایــت روز بعــد مضطربتر
شــوید .به جــای قهــوه میتوانید
دمنوشهایآرامشبخشبنوشید
مانند دمنوش بابونه.
•
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پذیــرش
خواب از مصرف آنها پرهیزکنید.
•
غـذاهای چرب
جــدا از افزایــش خطــر ابتــا بــه
بیماری قلبی ،چاقی و ســرطان،
غذاهای چرب و ســرخ شــده می
توانند به خواب رفتن را نیز دشوار
سازند .مصرف غذاهای چرب می

تواند سطوح ُارکسین ،یک انتقال
دهنــده عصبــی کــه در خــواب و
بیداری نقش دارد ،را تغییر دهد.
مطالعه ای در ســال  ۲۰۱۶نشان
داد که مصرف چربی اشباع فراوان
بــا خــواب رم کمتر و بیدار شــدن
های بیشتر از خواب در طول شب
مرتبط بوده است.

در رژیم غذایی متعادل و خواب آور
خود به جای غذاهای ســرخ شده
و کــم ارزش کــه ارزش تغذیــه ای
چندانــی ندارنــد از محصوالتی که
حاوی چربی های ســالم هستند،
مانند روغن نارگیل ،دانه های چیا
و آووکادو استفاده کنید».
•
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حراج بی سابقه مبل پریلو به دلیل بسته شدن کلیه منایشگاه ها

6 MILLIONS $ DE LIQUIDATION D’INVENTAIRE
PRILLO.CA

’À

SQ
U

DE
RABAIS

!TOUT DOIT PARTIR

65

%

JU

VENTE DE
FERMETURE

CHAMBRES À COUCHER / SALE À DINER / CANAPÉS EN TISSUS / CANAPÉS EN CUIR / SECTIONNELS EN CUIR CANAPÉS INCLINABLES EN CUIR / CONSOLES / BUREAUX / CURIOS / UNITÉS MURALES ETC.

GALEN

1899$ OU 39,33$/60 mois

CANAPÉ MODULAIRE
Disponible en gris, blanc et noir

LAMBERT TABLE ET 6 CHAISES

2399$ OU 49,68$/60 mois

ZAIDA CANAPÉ MODULAIRE

999$ OU 20,69$/60 mois

Disponible en blanc, noir, gris, rouge ou beige

FAUTEUIL
*GRATUIT

1199$

1799$

1769$

CANAPÉ
CAUSEUSE
CHAISE
37,26$/60 mois
36,64$/60 mois
!GRATUIT

FABIANO

*À l’achat du canapé et de la causeuse

JITTERBURG CANAPÉ

999$ OU 20,69$/60 mois

1899$ OU 39,33$/60 mois

CARLA

7 morceaux, bureau, commode, mirror, 2 tables de nuit, lit queen

FAUTEUIL
*GRATUIT

799$

1199$

1179$

CANAPÉ
CAUSEUSE
CHAISE
24,84$/60 mois
24,42$/60 mois
!GRATUIT

HAMLET

*À l’achat du canapé et de la causeuse

2999$ OU 62,11$/60 mois

LEILA

7 morceaux, bureau, commode, mirror, 2 tables de nuit, lit queen

ZEKE SECTIONNEL INCLINABLE ÉLECTRIQUE

2599$ OU 53,83$/60 mois
LISA

FAUTEUIL
*GRATUIT

QUEEN STEEL / COULEUR OR
LIT À BALDAQUIN

ION

LIQUIDAT

999$

$
599
12,41
$

/60 mois

4499$ OU 93,18$/60 mois

LEANDRA

Ensemble complet 7 morceaux

1399$

2099$

2199$

CANAPÉ
CAUSEUSE
CHAISE
45,54$/60 mois
43,47$/60 mois
!GRATUIT

OU

GRANDEUR KING 1489$ 699$

BAHAMAS

*À l’achat du canapé et de la causeuse

LA VENTE PREND FIN BIENTÔT • DÉPÊCHEZ-VOUS ET VENEZ NOUS VOIR! PRENEZ 60 MOIS POUR PAYER
CETTE FIN DE SEMAINE SEULEMENT DANS NOS 5 MAGASINS

450 678-0555
450 455-9299
JM012168312

450 688-1891 • BROSSARD 8505, boul. Taschereau
514 259-1890 • VAUDREUIL-DORION 501, boul. Harwood
514 620-1890 www.prillo.ca

• LAVAL 1877 boul. Curé-Labelle
• ST-LÉONARD 6025, rue Jean-Talon Est
• PIERREFONDS 15757, boul. Gouin Ouest

سود پنج میلیارد دالری فیسبوک بهرغم رسواییهای اخیر
ســود فیسبــوک در ســه ماهــه
نخســت ســال  ۲۰۱۸به واســطه
افزایــش درآمدهــای تبلیغاتی ،به
 ۵میلیارد دالر رســید .ســود این
کمپانی به رغم رسواییهای اخیر
در زمینــه نقــض حریم شــخصی
کاربران ،در مقایسه با مدت مشابه
ســال گذشــته  ۶۳درصد افزایش
داشته است.
بــه گفتــه فیسبــوک کل درآمــد
این کمپانی در ســه ماهه نخست

امســال با افزایشی  ۴۹درصدی به
 ۱۲میلیارد دالر رسید.
فیسبوک در بیانیهای اعالم کرده
که شــمارکاربران فعال این شبکه
اجتماعی بــا  ۱۳درصــد افزایش،
ماهانــه بــه دو و نیم میلیــارد نفر
رسیده است.
به گفته مارک زاکربرگ ،مؤســس
فیسبوک ،به رغ م دشــواریهایی
که این کمپانی با آن روبرو بوده ،با
این حال توانسته "شروع پرقدرتی"

را در سال  ۲۰۱۸داشته باشد.
بــه گفتــه کارشناســان بعیــد بــه
نظر میرســید که رســوایی اخیرا
فیسبــوک در رابطــه بــا درز
اطالعات میلیونهــا کاربر بتواند
تأثیر قابلتوجهی بر ســود و درآمد
این کمپانی داشته باشد ،زیرا این
موضــوع در روزهــای پایانــی ماه
مارس (ســه ماه نخست سال) به
رسانهها راه یافت.
تأثیــرات مالــی ایــن رســوایی به

بــاور تحلیلگران اثرات خــود را در
ماههای آینده نشان خواهد داد.
فیسبــوک با این حال بارها تأکید
کــرده ،بــه رغــم فراخوانهــا و
دعوتهایی که برای لغو عضویت
در ایــن شــبکه اجتماعــی جریان
داشته ،در شــمار کاربران و میزان
فعالیــت در ایــن شــبکه کاهــش
قابلتوجهی پیش نیامده است.
آمــار تعــداد کاربــران فعــال در
فیسبوک در ماه مارس نیز تأییدی

بر این امر بوده است .در ماه مارس
یک میلیارد و  ۴۵میلیون کاربر به
طور فعال در این شبکه اجتماعی
حضور داشتهاند .شمار کاربران در
ماه دســامبر  ۲۰۱۷یک میلیارد و
 ۴۰میلیون نفر بوده است.
در هفتههــای اخیر فاش شــد که
شرکتبازاریابی"کمبریجآنالیتیکا"
به پروفایل حدود  ۸۷میلیون کاربر
فیسبوک دسترســی پیدا کرده و
از آنهــا در کارزار انتخاباتــی دونالد
ترامــپ ،در انتخابــات ریاســت
جمهــوری  ۲۰۱۶آمریکا اســتفاده

PRILLO.CA

کرده اســت .فیسبوک نیز متهم
اســت که از استفاده از این دادهها
مطلع بوده ،اما نه تنها موضوع را
به اطالع کاربران نرســانده ،بلکه
حســاب کاربری کسانی که در این
زمینه افشاگری کردهاند را مسدود
کرده است.
مــارک زاکربــرگ به همیــن دلیل
در ســنای آمریکا حاضر شــد و به
پرسشهای نمایندگان پاسخ داد.
او از درز اطالعــات کاربران پوزش
خواســته وگفته بود« :این اشتباه
من بود».
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سالمت و زندگی...
زندگی به راستی
چگونه میتوانید
ِ
شاد و موفق و رضایتمندی داشته
باشید؟
مــا معتقدیم ،چنیــن وضعیتی با
درست زندگی کردن آغاز میشود و
برای این درست زندگی کردن نیاز
به یک خودشناسی دارید.
اگر دقیقا نمی دانیــد از چه حرف
میزنیــم حتما ادامه ایــن مقاله را
بخوانید تا روش های خودشناسی
و  ۳۰کار مهــم که شــاد و موفق و
درست زندگی کنید را یاد بگیرید.
خودشناسی
با این حســاب ،چگونــه میتوانید
ن ” را آغاز
”درســت زندگــی کــرد 
کنید؟ وقتی با اطمینان نمیدانید
”کــ ه ” هســتید ،از زندگــی چــه
میخواهیــد ،و دلتان میخواهد
چگونــه زندگــی کنید”،درســت
ن ” دشــوار اســت .درستی در
بود 
بســیاری از حوزههــای مختلــف
زندگیتان مســتلزم خودشناســی
است.
ی ” نیازمند آن است که در
”درست 
زندگی کاوش کنید؛ خود را بکاوید
تا دریابید “ک ه ” هستید و چه چیز
برایتان اهمیــت دارد ،آنگاه ،بر
اســاس آنچه فرا گرفتهاید ،اقدام
کنید و زندگیتان را بسازید.
خودشناســی چیزی نیست که به
صورت معجزهآســا رخ دهد .باید
برای یافتن آن تصمیمگیری کنید،
و هزارچهرهی منحصر به فرد خود
را بکاوید.

•

 .۱شخصیتتان را بشناسید
شــناخت نــوع شــخصیتتان ،و
آگاهــی از

اینکــه آیــا شــخص درونگــرا یــا
برونگرایی هستید ،درکی اساسی از
پویاییهای شخصیتیتان را به شما
ارائــه میدهد .ایــن کار کمکتان
میکنــد اســتعدادهای طبیعــی،
اولویتهــا ،و انگیزههایتــان را
شناســایی کنیــد ،و همچنیــن
ابزارهایی را بــرای اصالح روابط و
انتخاب مسیر شــغلیتان به شما
ارائه میدهد.

•

 .۲ارزشهایتان را تعریف
کنید
ارزشهایتــان عبــارت هســتند
از آن دســته از اصــول بنیــادی
کــه تعریــف میکنند شــما “ک ه”
هستید و چگونه میخواهید زندگی
کنید .شــما با تعریــف آنها  ،خط
مشیهای شخصیتان را برای تمام
تصمیمهــا و اقدامهایتــان ایجاد
میکنید .بدون آگاهی از ارزشها،
به حالت واکنشــی زندگی خواهید
کــرد ،و اجازه میدهید مقتضیات
زندگی و سایر آدمها شما را تعریف
کنند.

•

 .۳زندگیتان را با اصول
درستکاری همسو کنید
ارزشهایتان کمکتان میکنند
اصول درستکاری – باور به درستی
و نادرستی ،خوبی و بدی رفتارها
– را در زندگیتــان تعریــف کنید.
وقتی زندگیتان با این اصول همسو
ت ” پیش
نباشــد ،زندگی “نادرس 
میرود و همواره خود را در معرض
احساس گناه ،سردرگمی ،ترس ،و
پشیمانی قرار میدهید.

•

 .۴نیازهایتان را
بشناسید
همــهی مــا نیازهای
اساســی مشترکی
–
داریــم
نیا ز ها یــی
از قبیــل
سالمتی،
امنیت،
و

تعلقات.
ولــی ورای ایــن نیازهــای
اساســی ،هــر شــخص نیازهــای
شــخصی مرتبــط بــا شــخصیت
و ارزشهــایاش را دارد ،کــه
بایــد جهت رســیدن به احســاس
تمامیــت و امنیت ،ایــن نیازها را
برآورده کند .نیازهای جســمانی،
روحــی ،عاطفــی ،و معنویتان را
بازشناســایی کنیــد ،و به منظور
برآورده کردنشان اقدامات الزم را
به عمل بیاورید.

•

 .۵مرزهایتان را تعریف و
تعیینکنید
غالبــا تــا وقتــی کســی مکــررا از
مرزهایمــان عبور نکرده باشــد،
نمیتوانیم آن مرزها بازشناســایی
کنیم .احساس خشــم و ناامیدی
میکنیم،یااحساسمیکنیمتحت
کنترل درآمدهایم ،ولی باز هم دقیقا
دلیلاش را متوجه نمیشویم .در
تشــخیص و تعییــن مرزهایتان
کوشــا باشــید – مرزهایــی کــه
مشــخص میکنند آدمها چگونه
میتوانند با شــما صحبت کنند،
چگونه دوســت دارید با شما رفتار
شــود ،و میخواهید وقتتان را با
چه کسانی ســپری کنید .داشتن
مرزهای قدرتمنــد میتواند عزت
نفــس و ســامت عاطفیتــان را
تقویت کند.

•

 .۶عاداتتان را بشناسید
عــادات عبــارت هســتند از رفتار
و افــکاری کــه تقریبــا بــه طــور
ناخودآگاه از ما سر میزنند .برخی
از عاداتمــان مثبــت هســتند،
ولی برخی دیگر مفید نیســتند یا
حتــی میتوانند مضر باشــند و به
خودمان آسیب برســانند .از حاال
تصمیم بگیرید و به عادتهایتان
توجه کنید ،و آنهایی را که برای
اعتــای زندگیتان هیچ ســودی
ندارند ،تغییر دهید.

•

 .۷عواطف و هیجانهایتان را
بشناسید
احساســاتمان ماننــد امــواج
اقیانــوس در حال تغییر و جنبش
هســتند .گاهی اوقــات عواطف و
هیجانهایمــان دالیل روشــنی
دارند ،ولی بعضی وقتها نمیدانیم
چــرا احســاس ناراحتی ،خشــم،
اضطــراب ،یا آشــفتگی میکنیم.
بــرای شناســایی هیجانهایتان
وقــت بگذاریــد و به دنبــال دلیل
احتمالیشــان بگردید .بــه دنبال
محرکهــا و الگوهایی باشــید که
ممکن اســت در مدیریت یا بهبود
هیجانهایتان در آینده کمکتان
بکنند.

•

 .۸نوع هوشتان را بشناسید
هــوش صرفــا از طریــق معیــار
تواناییهــای زبانشــناختی و
منطق ریاضی کنترل نمیشــود.
در ســالهای اخیــر ،نظریــهی
هوش چندگانه نشــان داده است
تواناییهــای گوناگونــی در هوش
نقش دارند و هر یک از افراد دارای
ترکیــب منحصر به فــردی از تمام
هوشها است .با ابزارهای ارزیابی
هوش میتوانیــد نوع هوشتان را
متوجه شوید.

•

 .۹مهارتها و استعدادهایتان
را تقویت کنید
وقتــی تواناییها و اســتعدادهای
طبیعیتان را بشناســید و اصالح
کنیــد ،خــود را توانمنــد خواهید
ســاخت و فرصتهایــی را بــرای
موفقیــت حرفــهای و کامیابــی
شــخصی بــه وجــود خواهیــد
آورد .همچنیــن ،بازشناســایی
مهارتهایتانباعثبهبوداعتماد
به نفس و امید به تحققپذیریتان
میشود.

•

 .۱۰نقاط قوت و ضعفتان را
شناساییکنید
ارزیابــی صادقانــهی نقــاط قوت
و ضعــف به شــما ایــن امــکان را
میدهــد کــه تصمیــم فعاالنهای
دربارهی بهبود خود و پذیرش ِ
خود
واقعیتان اتخــاذ کنید .همهی ما
نقاط ضعف داریم؛ و پذیرش آنها

نشانهی
بلوغ هیجانــی و عزت نفس
است.

•

 .۱۱به دنبال محرکهای
استرس بگردید
توجــه کنید چــه زمانهایی دچار
احســاس اســترس و در هــم
شکســتگی میشــوید ،منبــع آن
اســترس را تشــخیص دهیــد .به
جای غر زدن یا تســلیم شــدن در
برابر بیماری یا اضطراب ،از طریق
مقابله بــا محرکهــای عامل آن،
استرستان را مدیریت کنید.

•

 .۱۲بفهمید چه چیزهایی به
شما انگیزه میدهند
توجه کنید چه چیزهایی به شــما
هیجــان و الهــام میدهنــد .بــه
چیزهایی احساس شور و اشتیاق
میکنیــد؟ چه چیزهایی به شــما
امید تحققپذیری ،هدفمندی ،یا
انرژی میدهند؟ وقتی این چیزها
را بازشناســایی کردیــد ،آنگاه
راههایی را پیــدا کنید که از طریق
آنها بتوانید آن چیزها را در زندگی
روزانهتان پر رنگترکنید.

•

 .۱۳باورهای محدود کنندهتان
را بشناسید و با آنها مقابله
کنید
همــهی مــا دارای باورهای منفی
هستیم که ریشه در موقعیتهای
گذشــته دارند و به طور ناخودآگاه
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آنهــا را همیشــه
همراه داریم .این باورها ما را عقب
نگــه میدارنــد و پوشــش کاذبی
از تــرس و شــک درونمــا ایجــاد
میکنند ،و قدرتهای بالقوهمان را
در زندگی محدود میکنند .بیشتر
این باورها به دردمان نمیخورند.
ایــن باورهــای تاریــخ گذشــته را
از بین ببریــد تا بتوانیــد آزادانه از
ظرفیتهــای کامــل زندگیتــان
بهرهمندشوید.

•

 .۱۴مهارتهای ارتباطیتان را
بشناسید
تواناییمــان برای داشــتن روابط
سالم ،ســودمند ،و شاد در زندگی
شــخصی و حرفهایمــان بــه طور
کامل به مهارتهای ارتباطیمان
وابســته اســت .اگــر مهارتهای
ارتباطیتان ضعیف باشند ،آدمها را
از خود دور میکنید و فرصتهای
ایجــاد اتصال واقعی با دیگران را از
بین میبرید.

•

 .۱۵مهارتهایتان را در
خصوص حل مشکالت حتلیل
کنید
---------بخش پایانی در شماره آینده
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و جوانان ،مصرف مواد مخدر تزريقي
و محركها مربوط ميشود ،بنابراين
باي��د نظارته��ا و اطالع رس��انيها
دقيق و ش��فاف باشند و ارائه خدمات
استمرار داشته باشد.

در دورهاي نتاي��ج خوب��ي در كاهش
آمارها داشتيم اما نبايد از افراد معتاد
و كس��اني كه م��واد مخ��در تزريقي
اس��تفاده ميكنن��د ،غافل ش��د ».او
همچنين تأكيد ميكند كه بايد روي
مراقبت از زندانها و محيطهايي كه
اي��ن اف��راد تجمع بيش��تري دارند با
شدت بيشتري نظارت داشت.

و جوانان ،مصرف مواد مخدر تزريقي در دورهاي نتاي��ج خوب��ي در كاهش
و محركها مربوط ميشود ،بنابراين آمارها داشتيم اما نبايد از افراد معتاد
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ارائه 
همچنين تأكيد ميكند كه بايد روي
استمرار داشته باشد.
مراقبت از زندانها و محيطهايي كه
اي��ن اف��راد تجمع بيش��تري دارند با
توسعه قارچگونه ايدز
هاش��مي خب��ر تلخ ديگ��ري هم شدت بيشتري نظارت داشت.
ميده��د .كمپهاي اعتيادي كه قرار
كودكان كار!
اس��ت معتادان را از چن��گال اعتياد
نجات بده��د خود يكي از محلهاي
اين تنها دانشآموزان نيستندكه به
توسعه اعتياد است.
مراقبت و دلس��وزي بدون پنهانكاري
زندانه��ا ه��م همي��ن نقش تلخ ني��از دارند .كودكان كار هم از جمله
را ب��ازي ميكنند .آماره��اي انجمن گروههاي هس��تند كه آمارهاي وزير
حماي��ت و ي��اري آس��يب دي��دگان بهداشت نشان ميدهد ايدز در آنها
اجتماعي مركز البرز هم اين مس��أله  40برابر متوسط شيوع آن در جامعه
تأيي��د ميكن��د .آنها ي��ك نكته را اس��ت .او ابتالي  5درصدي كودكان
گوش��زد ميكنند كه باعث ميش��ود كار را يك آمار هشداردهنده ميداند
ش��مار زن��ان بيگن��اه مبتال ب��ه ايدز و ميگويد«:در اين راس��تا نميتوان
افزاي��ش يابد .زناني ك��ه در مالقات تمام افراد جامعه را چك كرد اما بايد
شرعي با همس��ران خود در زندانها گلوگاهها حتماً كنترل شوند».
مبتال ميش��وند .بيماري كه ميتواند
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جنين را هم آلوده كند.
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ميش��وند حت��ي بيماري خ��ود را از «همه بايد باور كنند كه اين مش��كل
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هد .بيش پرداخته شده اس��ت .او ميگويد دو پيش��گيري از ايدز را آموزش ببينند.
شـــرح
مباحثبابهدو
جـــدول
عواقعي سال یک
یک جـــدول با دو شـــرح
آم��وزش پرورش درحالي در حد رفع
كتاب
اس��ت كه اين
5538
5538
ر
وزير
كه
ش��ود
مي
ماجرا
وارد
تكليف
متوسطه
اول
س��ال
شناس��ي
ش��ور ج�دول
وي�ژه»حل
ع�ادیباو م�داد
ویژهها را
ش�رح
يک�یو از
ش�رح ابتدا
حل دو
هایوي�ژه» اس�ت .در ص�ورت تماي�ل به
ع�ادی و
« ش�رح
زيست روزنام�ه دارای دو
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
ا
بپردازيد.برخورد با
انتقاد از ن��وع
با
بهداش��ت
كه
ت
هاي
بحث
جز
چي��زي
اما
ش��ده
وارد
و سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم
و سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
بيماری ايدز ميگويد« :سالها سخن
۹
ن برابر ناكارآمد نيست.
عادي15 14 13 12
جدول 11
جمعي را 10 9 8
ايدز در4رسانه5هاي7 6
گفت��ه نيک ن��ژاد« :در فصل 1گفتن 2از 3
ويژه 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
جدول 2
1
را
ب��هعادي
جدول
جدول ويژه
ل
اول اجازه نميداديم .ام��روز نيز به دليل
آخر كتاب زيستشناس��ي سال 1
1
افقي:
افقي:
افقي:
افقي:
متوس��طه فصل��ي به نام س��المتي و توس��ل به روشهاي غيرعلمي براي
ينتقل
2
 -1فيلم��ي روي پرده س��ينما با
 -1ي��ار نعلبكي – عمل��ي براي رفع  -1 2فيلم��ي روي پرده س��ينما با
صفحه براي
در۲۰عمل��ي
نعلبكي –
 -1ي��ار
كه تبلي��غ روشهاي پيش��گيري از اين
ن
وجودرفعدارد
بيم��اري
هنرنمايي اكبر عب��دي و مهران
 3هنرنمايي اكبر عب��دي و مهران
سرماخوردگي
سرماخوردگي
آن بيم��اري و كنت��رل آن ،اغل��ب مردم
مدرسي
اعتياد  ۴صفحه و ايدز  ۶صفحه از 3
رجبي – رنجيدن
رجبي – رنجيدن
 -2ياري و كمك – فرو ريختن
خودكمك – فرو
ياري و
به از اي��ن بيماري وحش��ت دارند و اين
ريختناست ».او
اختصاص داده
نرخورد -2را به
4
 -2ميوهاي معطر – گذرنامه
 -3عنص��ر ش��يميايي – قس��مت  -2 4ميوهاي معطر – گذرنامه
قس��مت
–
ش��يميايي
عنص��ر
ركه در -3يك نكته ديگر هم اشاره ميكند .در تصوي��ري اس��ت كه با رس��انهها در
 -3ح��رص و طم��ع – دوري از
5
كوهستاني گيالن – سردسته غالت  -3 5ح��رص و طم��ع – دوري از
كوهستاني گيالن – سردسته غالت
ذهن مردم و فكر مردم نشاندهايم».
مسابقه – سند
 -4يار ويس – كش��وري در آسيا كه  6مسابقه – سند
به گفته او اطالعات نادرست بعضاً
اً
كه
 -4يار ويس – كش��وري در آسيا
6
 -4صفت چاي – نوعي ياقوت –
 -4صفت چاي – نوعي ياقوت –
به جهت دارا بودن شهرهاي زيارتي
به جهت دارا بودن شهرهاي زيارتي
س��بب ميشود كه ايدز با هنجارهاي
ي
7
مجموعه گلبرگها
براي مس��لمانان مهم تلقي ميشود  7مجموعه گلبرگها
رفت��اري گره خ��ورده و در نهايت به
براي مس��لمانان مهم تلقي ميشود
ه
 -5فطري و غريزي – شبيهخواني
8
تابو تبديل شود.
 -5 8فطري و غريزي – شبيهخواني
– نمو
– نمو
طاه����ري» قائممقام(دبيركل س�تاد
– يكي از  31استان ايران
هاش��مي ميگوي��د« :پنهانكاري
 -5آشكار – چك مسافرتي – كشور  – 9يكي از  31استان ايران
شناسايي
تلخي از
يمواد مخدر)
كشور
مسافرتي –
آمارهاي چك
 -5آشكار –
9
دس��ته جمعي مي��ان مبتالي��ان به
 -6ماندگ��ي – ام��داد غيب��ي –
 -6ماندگ��ي – ام��داد غيب��ي –
آسيا تأكيد ميكند كه
درالبته
دهد .او
جهس�اله مي
ديگري در آسيا
ديگري
مناطق آيه  10دليل نگاه منف��ي در افكار عمومي و
كفش
معتاد
نيس�ت.
 -6سوره نود و دوم قرآن كه  21آيه  10كفش
در كه 21
قرآن
كودكانيدوم
سوره نود و
ون زياد -6
 11توس��عه روابط پرخطر از سوي ديگر
كاركنانو ۷
نيستآن–ها به ۵
برخي از
رد كه سن و
 -7گس��تره بزرگ آب��ي – غذاي
 -7 11گس��تره بزرگ آب��ي – غذاي
دارد – سوار نيست – كاركنان
سالسوار
دارد –
س��ال
11
طول
در
كه
ش��ده
س��بب
ل
گويد:
مي
هم
را
ديگر
مس�أله
سنتي – جغد
 12سنتي – جغد
 -7سعي –  92سانتيمتر – پرچم
سد .اما يك -7سعي –  92سانتيمتر – پرچم
12
افزايش
برابر
9
به
كشور
در
ايدز
آمار
ش
در
كه
هستند
معتاد
والدين
داراي
ايران
در
 -8عن��اد ،سرس��ختي – نوع��ي
 -8عن��اد ،سرس��ختي – نوع��ي
 -8ضمير متصل دوم ش��خص مفرد
 -8ضمير متصل دوم ش��خص مفرد
13
13
حمايت
«انجم��ن
آمارهاي
ياب��د».
ت
اند».
شده
نارنگي – وس��يله پ��رواز – آقاي
نارنگي – وس��يله پ��رواز – آقاي
– باز هم پرچم – رشته پهن – طرز
– باز هم پرچم – رشته پهن – طرز
اجتماعي
دي��دگان
آس��يب
ي��اري
و
ي
14
آلماني
14
آلماني
پوشاك
پوشاك
مركز البرز» نشان ميدهد كه زنان
ن
 -9قالب – رهبر حزب – يكي از
 -9سبزي ضد سرطان – گازي غير  -9 15قالب – رهبر حزب – يكي از
7
mcx
اين انجمن
ك��ه
 -9سبزي ضد سرطان – گازي غير  15سرپرس��ت خانواري
ن
فلزات نمكي
فلزات نمكي
قابل رويت – شجاع،نترس
قابل رويت – شجاع،نترس
مرگ
از
بعد
داده
قرار
حمايت
تحت
گ
 -10جانشيني – اثري از فرناندز موراتين اسپانيايي – واحد شمارش اسب
اسپانيايي – واحد شمارش اسب
موراتين
فرناندز
تهمت– –اثري از
جانشيني
شهر آرزو
جور –
هماهنگ،
همسرانش��ان متوج��ه ش��دهاند ،كه -10 -10
 -10تهمت – هماهنگ ،جور – شهر آرزو
ه
 -11نه سرد نه گرم – پوست دباغي شده – جزيره فرانسه
24.
Part
همسرش��ان مبتال بهA
 -11پلكان زين – نوعي ساز – مستحضر،واقف Skill:
واقففرانسه
جزيره
دباغي شده –
پوست
پلكانگرم
2013نه
-11سرد
 -11نه
مستحضر،
ساز –
Sepنوعي
زين––
است.
بوده
ايدز
ت.
 -12گوارا – از جان گذشته – واحد انرژي
بيمارگونه –– واحد
جان گذشته
گوارا – از
انرژياز ارتفاعات همدان
گوهرها –
سخنان
همدانمس��أله ديگري هم وجود دارد -12 -12
 -12سخنان بيمارگونه – گوهرها – از ارتفاعات البته
د
 -13شكوه – رشك برنده – قعر
برنده –
شكوه –
قعرعدد ورزشي
گرم –
رشكنيمه
برتري –
كه اجازه نميدهد آمار واقعي ناش��ي -13 -13
 -13برتري – نيمهگرم – عدد ورزشي
ي
 -14بستني خوشمزه – جنگجوي برجسته
برجسته
جنگجوي
خوشمزه –
كليه
غده فوق
شيفتگي –
بستنيعاشقي و
از مرگ و مير در ايران خود را نشان -14 -14
 -14عاشقي و شيفتگي – غده فوق كليه
ن
 -15سريالي از سيروس مقدم – خلقت
سيروس مقدم
سريالي از
خلقتتحصيلي ابتدايي
بينايي–– دوره
نوعي اختالل
بده��د و آن ثبت مرگ افراد به علت -15 -15
 -15نوعي اختالل بينايي – دوره تحصيلي ابتدايي
ت
عمودي:
عمودي:
عمودي:
ايست قلبي است.
عمودي:
 -1نوازنده سه تار ايران – طايفه غرب كشورمان
فرنگي قهرماني جهان
رقابتهاي
كشورماندر
كشورمان
كيلوگرم
نمايندهتاروزن
-1 -1
غرب
120طايفه
ايران –
نوازنده سه
 -1نماينده وزن  120كيلوگرم كشورمان در رقابتهاي كشتي فرنگي قهرماني جهان
كشتيEasy
Sudoku
Puzzles
1
 -2عضوي درون دهان – كمدين بنام امريكا
سنگين وزن را بر گردن آويخت – پراكندگي
طالي
مدال
پيش
هفته
چند
 -2كه
از تورم
گردن باالتر
كه چند هفته پيش مدال طالي سنگين وزن را بر ايدز
عضوي درون دهان – كمدين بنام امريكا
پراكندگي
آويخت –
آسانسور
مركزگونهاي
آذري –مادر –
 -2برادر
 -3پنج آذري – مركز فرماندهي – موزيك نظامي – اثر ساموئل بكت
 -2برادر مادر – گونهاي آسانسور هوايي
هوايينظامي – اثر ساموئل بكت
موزيك
فرماندهي –
به گفته هاش��مي با كمي اغماض  -3پنج
ض
1 4 2
9
5
توان گف��ت اين بيماري س��االنه
 -3انتها – كشوري در اروپا – گاز مرداب – خرسمي
فلكي
خرس
–
مرداب
گاز
–
اروپا
در
كشوري
–
انتها
-3
 -4كاشف گردش خون – شهر رازي – شهر خرما – دانه نهانزا
ه
فلكي
نهانزا
دانه
–
خرما
شهر
–
رازي
شهر
–
خون
گردش
كاشف
-4
1
7
4
8 9
درص��د
ح��دود
منال آيد
صورت–2
خندهدار
بازيگر فيلم
آيدافزايش داش��ته -4 -5
ه
 -5وردك – محدودهاي شامل چند شهر – فدراسيون شنا
– با 8
حيات 5
عضو – 4
80با منال
حيات –
 -4بازيگر فيلمهاي خندهدار – عضو صورت – مايه
مايهشنا
فدراسيون
چند– شهر
هايشامل
محدودهاي
وردك –
 -5نام روبن ستاره بايرن – عاقبت – مقابل كلي اس��ت ،يعني خيلي بيشتر از اعداد و
2
كلي 4
 -5نام روبن ستاره بايرن – عاقبت – مقابل 8
و
 -6پايتخت باستاني اروپا – جبران كردن – چاره
چاره
–
كردن
جبران
–
اروپا
باستاني
پايتخت
-6
3
1 2 6
قيمت
افزايش
تورم،
به
مربوط
ارق��ام
خودرو
كليد
–
كوتاه
آستين
پيراهن
نوعي
–
توخالي
ني
-6
ت
 -6ني توخالي – نوعي پيراهن آستين كوتاه – كليد خودرو
 -7مالي كه امانت نزد كسي بگذارند – علم سخنوري
8
سخنوري 7 2
 -7مالي كه امانت نزد كسي بگذارند – علم 9 4 1
اس��ت
حالي
در
اين
غيره.
و
مس��كن
ت
جنوبي
خراسان
استان
در
شهري
–
همخانه
-7
5
2
6
 -7همخانه – شهري در استان خراسان
 -8دختر – شوخي – سنگانداز – قلم انگليسي
جنوبي كه بحرانها در م��ورد تورم ،افزايش  -8دختر – شوخي – سنگانداز – قلم انگليسي
شد شده صفحات ابتدايي آخرين فصل كتاب
مادر عرب 2 8
 -8ويتاميني در عدس – بيابان – سخن نغز9 4– 1
 -8ويتاميني در عدس – بيابان – سخن نغز – مادر
 -9دارايي كسي – بو
عربمس��كن و ...را ب��ه راحتي در  -9دارايي كسي – بو
7 9 1
8 5 3
رنهاي زيست اول دبيرستان آمده كه طرح قيمت
 -9از تقسيمات ارتشي – شهري در استان لرستان
 -9از تقسيمات ارتشي – شهري در استان لرستان
 -10راه پرپيچ و خم كوه – از مراكز استاني – كلمه شرط
رس��انهها عن��وان ميكني��م ام��ا در  -10راه پرپيچ و خم كوه – از مراكز استاني – كلمه شرط
رفتمي س��ؤال از اين بخ��ش در آزمونهاي
 -10پ��اي ثاب��ت بس��تني –
بس��تني –
ثاب��ت
 -11ن��ام گاگارين – تكيه
تكيه
–
گاگارين
ن��ام
-11
توجه به درج
نيس��ت .با
پ��ايمجاز
يش��ده-10 ،پاياني
پنهانكاري
ايدز
به
ابت��ال
درصد
مورد
حل جدول ويژه شماره 5537
شماره 5537
جدول9عادی
1
حل 4 7
استان5 5537
شماره
ش��هرويژه
س��ومينجدول
حل
حل جدول عادی شماره 5537
وس��يع
استان
وس��يع
ش��هر
س��ومين
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1دادن – ضد خسوف
طالعي اين جمله در ابتداي صفحات مربوط بسياري داشتهايم.
دادن – ضد خسوف 2
15 14 13 12 11 10 59 78 37 16 5 2 4 3 2 1
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
اروپايي15 14 13 12 11 10 9 8
لقب 7 6
– 5
گيالن 4
3 2 1
اروپايي
ايدز،لقب
گيالن –
 1پ  8ر ت  1ق 3ا  5ل ي 4
 1ب ا د ب ا د ك ك ا و ي ا ن ي  -12قوچ – حرف هجدهم
هاي ش��لوغ و
كالس
ش گفته به
ه
تالش
بيشتر ااز
اعتقاد دارد كه
صحبت ت ق ا او
ن
ا
هجدهمه
ص ف ج
– ن
حرف
آش��پزي و ي ا ن ي  -12قوچ
ن
ن ص ف ج ه
ل ي
 1پ ر
ك ا
د ك
ا
د ب
ا
 1ب
 -11يكي از وس��ايل
آش��پزي
وس��ايل
از
يكي
رس��د -11
2
ت ب ر ي ز
 2ل و  4ل  3و  6 7ي 5و 1ر 8و
ب د ي ت
ا
ا
د
ي ل
ه ي ي ت
ايدز ،زالزم 2
درمان ر ي
دارو و ت ب
كش��ف و
ر
مسائل ل وبراي ي و
در رابطه با اين بيماري كه به  2ل و
ا
ا
د
ي ل
ه ي ي ت
ب د ي ت
الفباي ابجد – حرف صليب
م
صليب
حرف
–
ابجد
الفباي
د ي
ا
ن
ا ي ت
 8غ
 3گ  7ر ف ت 1ن
3
فلكي
دادگس��تري –تاز اصور
يافتن  3ر ا–
س ي س ي
م ل
ا
ت
ر
ا
د
ا
ر
د ي
ا
ن
ا ي ت
غ
 3گ ر ف ت ن
فلكي
ربطصور
نيز– از
دادگس��تري
م ل
ر
ا
د
س ي س ي
ميكند معلم
پي��دا
نرس��ي – جنس��ي
ب��راي
جمع��ي
همت
اس��ت
ا ت م – ردياب
ش م4
ه
ا
ر
 6ك 5س و ف
4
ر
و
ا
خ
ت و
ل ن
ا
ردياب
خ ا و ر  4ا ا 2تو من –9
4
ه
ا
ر
ك س و ف
ش م
و ن
ا
4
ت و
جنون
ل
ا
بي
ت براي جنوبي
ً
م س ت ب د4 6
 5و ك9
چنين
وارد
ال
اص
كه
دهد
مي
ترجي��ح
ي
پيش��رفت
كنترل
براي
راهكارهاي��ي
ه
ك
ر
د
5
ن
ز
ب
ا
ل
ف
ا
و
ن
ت
م
 -13ماضي شدن – دلانگيز
ر ك ه
د
م س ت ب د
 5و ك
ب ز ن
ف
ا
ن و
انگيز
دل
شدن ا–
ماضي
-13
ترتيب��ي ل– ام��را به
ابتالي  56مت ت -12ع��دد
ف ا
ر
م
 3س
 6م  7 6گ س ت 1ا  9خ
ا گ
ا ش پ ل
ن ي ش ك ر
 6ت
به
ام��ر
–
ترتيب��ي
ع��دد
-12
نشود.
بحثي
رورش
شدن سيرف ا
ر
كند م
بيماري و س ا
خ
اينت ا
گ س
 6م
ا ش پ ل
ن ي ش ك ر
ا گ
ي
توخالي ا ر س  7و ر س ك س ي ا ه ك ل ت ر ا – گوزن – گياه توخالي
گوزن –ش و9
ا
گياه ر
ا
ر – 4ع
 7ي س ا
گفتن –ك افزوني
7
باش��يم«:برخالف ر س
ا
ا
ر
داشته ش و
ا
ع
درمان7 ،
خالص ل
كربن ه ك
ا
س –ي
ر س
و
ا
ت ر
خالص
كربن
افزوني
ن،رحالي گفتن –
گوي��د
ن��ژاد–مي
نيك
مؤلف��انياينس ا رآن
ا پ ا ك
ن
ع د
ر
 8ش ي ر ي ن
 8ك ا ب و س م و س و ا ن ي ل  -14نام كوهي در شهرستان
8
ا پ ا ك
ع د
ر
ش
آدم و س
مان��ده م
كم س
-13ب و
 8ك ا
كوهيودرنشهرستان
ش��ود – و ا  9نا ير لي  -14نام
كش��يده
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نگــاه..

قفل فروبسته رابطه ايران  -كانادا

شــش ســال اســت درِ ساختمان
ســفارت ايران در کانادا در خيابان
«متکــف» بســته اســت ،مثــل
ســاختمان اين سفارت در خيابان
کوهنــور تهران .اين اتفــاق اگرچه
بيسابقه نيســت و پيشتر نیز دو
کشور تجربه قطع رابطه يا کاهش
ن را داشــتهاند ،امــا موضوعاتــي
آ
مقطع فعلي قطع رابطه دو کشــور
را از هم متمايز ميکند.
اکنــون دو ســال از رويکارآمــدن
دولــت ليبــرال جاســتين تــرودو
ميگذردکه عالقهمند به ازسرگيري
رابطه با ايران بوده ،اما هنوز کليدي
در اين قفل نچرخيدهاست .همه
اينها وقتي مسئلهسازتر ميشود که
 ٥٠٠ ،٤٠٠هزار ايراني مقيم کانادا،
براي رفع نيازهاي کنسولي و حل
مســائل مرتبط بــا آن ،نميتوانند
هيچگونــه خدماتي در اين کشــور
دريافــت کننــد؛ چون دو کشــور
در قطع روابط ديپلماتيک به ســر
ميبرند .از ســوي ديگــر ،با وجود
برخــي موضعگيريهــاي مثبــت
مبتني بر ابراز تمايل به ازسرگيري
روابــط ،رأي بــه مصــادره امــوال
غيرديپلماتيــک ايــران در کانادا،

موضوع را پيچيدهتر از پيش کرده
است .اين در حالي است که ايران
اين رأي دادگاهي را خالف موازين
بينالملــل ميدانــد و در حــال
پيگيري حقوقي آن است.
از ســوي ديگــر ،ايرانيــان مقيــم
کانادا در قالب تشکلهايي تالش
ميکننــد دولــت کانــادا را مجاب
به رفــع مشــکالت موجــود برای
ازسرگيري رابطه کنند.
بــه نظــر ميرســد مــرگ کاووس
ســيدامامي ،فعال محيط زيست،
در زندان که داراي تابعيت ايراني-
کانادايي بوده نيز قفل جديدي بر
روابط دو کشــور زده باشد ،مانند
مصداق پيشــيناش ،مــرگ زهرا
کاظمــي ،خبرنــگار دوتابعيتي که
در دولــت دوم اصالحــات ،رابطه
دو کشــور را به کما بــرد وکانادا را
بــه موتــور محرکــه قطعنامههاي
حقوقبشــري عليه ايــران تبديل
کــرد .قطع رابطه  ۱۷شــهريور ٩١
(هفتــم ســپتامبر  )۲۰۱۲وزارت
امو ر خارجه دولــت تندروي وقت
کانادا ،ســفارت خــود در تهران را
تعطيــل کــرد .درحاليکــ ه همان
روزها در تهران بازار قطع رابطه با
انگليس داغ بود ،کانادا کارمندان

ســفارت ايــران در ايــن کشــور را
«عنصر نامطلوب» توصيف کرد و
به همه کارمندان سفارت ايران در
خاک کانادا مهلت داد بعد از پنج
روز خاک اين کشور را ترک کنند.
آنهــا همان زمان حضــور ايران در
ســوريه و تالش برای حفظ بشار
اســد و برنامه هســتهاي ايــران را
بهانه اين قطع رابطه اعالم کردند.
کانــادا  ۱۷ســپتامبر  ۲۰۱۲اعالم
کرد سفارت ايتاليا در تهران حافظ
منافع اين کشــور در ايران خواهد
بود .عمان نيز حافظ منافع تهران
در اتــاوا شــد .امــا ايــن دو حافظ
منافع نتوانســتند رابطه دو کشور
را احيا کنند و آنها در حل مسائل
کنسولي شهروندان ايراني در کانادا
نيز بياختيار بودند.
ايــن قطع رابطــه در حالــي انجام
گرفت که کانادا مابازاي شهروندي
در داخــل خاک ايــران نــدارد؛ از
همين رو به نظر ميرســد در حل
مسئله عجلهاي ندارد.
مصــادره اموال خــرداد  ٩٥دادگاه
عالــي اونتاريــو ،رأي بــه پرداخت
غرامــت بــه قربانيان تروريســم از
محل اموال غيرديپلماتيک تهران
داد.

"جزیرهایـــران"

دلیل مهاجرت ها و خروج سرمایه ها از کشور
روزنامه جوان به نقل از نایب رئیس
اتاق ایران و چین نوشــته اســت:
هماكنــون بیــش از  100هزار نفر
در صف اخذ ویزای سرمایهگذاری
هســتند و چندی پیش نیز اعالم
شــده بود كه بیش از  1.5میلیون
نفر درخواست مهاجرت به استرالیا
و كانــادا را دادهانــد .شــرایط و
تبلیغات به گونهای عمل شده كه
حتی مردم عادی و متوسط هم به
فكر خروج از كشور از طریق خرید
خانه و ویال شدهاند و باید فكری به
حال این موضوع كرد.
بــا جمله آخر این نوشــتار بســیار
موافقــم؛ بله! باید فکــری به حال
ً
مثــا می توان
ایــن موضوع کرد،
قانونی تصویب و مهاجرت ایرانیان
به خارج را ممنوع کرد یا به وزارت
اطالعــات و وزارت امــور خارجــه
مأموریت داد تا اســامی کسانی که
در خــارج از ایران ســرمایه گذاری
کرده یا خانه خریده اند را در اختیار
ســازمان امور مالیاتی قراد دهد تا
این ســازمان ،چنان مالیات هایی
از آنها بگیرد که درس عبرتی باشد
بــرای دیگــران کــه از ایــن به بعد
هوس ســرمایه گذاری در خارج از
ایران به سرشان نزند.
دهها کار دیگر هم می شود انجام
داد امــا ماجــرا پیچیده تــر از این
ساده اندیشی هاست.
آمارکســانی که در صــدد خروج از
ایران هســتند ،به همین دو عدد

صدر مطلب خالصه نمی شود.
بخــش بزرگی از ایرانیــان ،به ویژه
جوانــان و تحصیل کــردگان و نیز
صاحبان سرمایه و خالقیت ،برای
خــروج از ایران و رفتــن به کانادا،
استرالیا  ،اروپا و حتی آمریکا اقدام
و برنامــه ریــزی کرده انــد ،تعداد
بیشتری در اندیشــه مهاجرت اند
و بســیار بیش از این ها نیز آرزوی
رفتــن از ایــران را در گوشــه ای از
رؤیاهای خود می پرورند حتی اگر
هیچگاه نتوانند به آن جامه عمل
بپوشــانند .اولین فکــری که باید
کرد این اســت که "چــرا این گونه
اســت؟" چرا بایــد رفتــن از ایران
برنامــه ،دغدغه یا دســتکم آرزوی
میلیــون ها نفر از افــراد یک ملت
باشــد؟ آن هم ملتی مانند ایران با
آن همه پشــتوانه تاریخی و تمدنی
و فرهنگی و با این همه ثروت! اگر
یــک ایرانی بخواهد به یک کشــور
اروپایی ســفر کند ،دادن ویزا به او
منوط به این است که بتواند تمکن
مالــی اش را ثابت کند و تضامینی
بدهد که مطمئن شوند او به ایران
بارخواهدگشــت و در اروپا ماندگار
نمی شود .چرا؟
چون به تجربه ثابت شده است که
بسیاری از ایرانی ها بعد از رسیدن
بــه اروپا ،به امید گرفتــن اقامت و
پناهندگی در آنجا می مانند .اما چرا
این موضوع درباره عربستان صدق
نمی کند و چرا شهروندان سعودی

به راحتی به اروپا و آمریکا می روند
و بر می گردند؟
چرا برخــاف دانشــجویان ایرانی
که اغلب شــان بعد از تحصیل در
غــرب ،به کشــور بر نمــی گردند،
دانشــجویان ســعودی در بهترین
دانشــگاه هــای آمریکایــی هم که
درس بخواننــد ،به کشورشــان بر
می گردند؟
آیا ســعودی هــا از ایرانی ها میهن
دوست ترند یا آنها از آمریکا و اروپا
بیزارند؟!
واقعــ ًا علت این همــه رغبت برای
خــروج از وطن و حتی فــرار از آن
چیست؟! عده ای می گویند چون
در ایــران آزادی هــای اجتماعــی
محــدود اســت ،برخــی بــرای
دســتیابی بــه آزادی هــای فردی
بیشــتر تمایــل دارند در خــارج از
کشور زندگی کنند.
دلیل دیگر می تواند این باشــد که
سرمایه در ایران امنیت الزم را ندارد
و اقتصــاد خوب نمی چرخد؛ پس
چرا باید ســرمایه دار ریســک کند
و ســرمایه اش را در این بلبشــوی
اقتصادی به خطر بیندازد؟
درباره دانشــجویان و نخبگان هم
کمبود زیرساخت های علمی و فنی
و نیز فقــدان حمایت های مالی از
آنها ،علت خروج صاحبان اندیشه
و فــن ذکر می شــود .همه این ها
مــی توانــد در جای خود درســت
باشــد و برای هرکدام شان نیز می

بــراي بازگشــايي
ســفا ر تخا نه ها
هنــوز زود اســت.
«گفتوگوهــاي اين
دو کشــور در ســطح
رســمي آغــاز شــده

درحاليکه وکالي ايران در جلسات
اين دادگاه ،اتهامات مطرحشده و
ارتبــاط اين حوادث با ايــران را رد
ميکردنــد ،دادگاه با رد اســتدالل
آنها ،رأي داد که ايران به دليل آنکه
حامــي اين گروههاســت ،در برابر
اقدامات اين گروهها نيز مسئوليت
دارد و بايد  ۱۳ميليون دالر از محل
داراييهاي ايــران به خانوادههاي
قربانيان غرامت پرداخت شود.
با رأي قاضي گلن هيني ،فهرست
اموال و داراييهاي غيرديپلماتيک
ايــران ازجمله حســابهاي بانکي
در اختيــار خانوادههــاي قربانيان
حمالت حزبالله لبنان و جنبش
فلسطيني حماس قرار ميگيرد.
بهرام قاسمي ،ســخنگوي وزارت
امور خارجه ايران ،حکم صادرشده
را «غيرقابــل قبــول» خواند و آن
را «مغاير با اصــول بديهي حقوق
بينالملل درباره مصونيت قضائي
دولتها و اموال آنها» دانست.
مراتب اين اعتراض ايران به دولت
کانادا منتقل شده و هنوز نيز پرونده
اين ماجرا مفتوح است .تالشهاي
نافرجــام ديپلماتيــک همزمان با
ايــن روند حقوقــي که از ســالها
پيش آغاز شــده بــود ،تالشهاي
ديپلماتيــک بــراي ازســرگيري
روابــط نيز آغاز شــد .وزير خارجه
کانادا بهار سال  ٩٥براي اولينبار
تأييــد کــرد «تماسهــاي اوليه»
بــراي تجديد رابطه ايــران و کانادا
صورت گرفته است ،اما او ميگفت

است».
ايــن گفت وگو بين دو وزير خارجه
در نيويــورک و حاشــيه مجمــع
عمومي ســازمان ملل انجام شد.
چند روز بعد از اين مذاکره دوجانبه
که گفته شــد در آن درباره مسائل
انساندوســتانه نيــز بحث شــده
اســت ،هما هودفر ،يک شــهروند
ايرانــي -کانادايــي کــه بــه دليل
اتهاماتــي در ايران زنداني بود ،آزاد
شد .گفته شد اين آزادي به داليل
انساندوستانه و بيماري او بوده و
اين استاد دانشگاه از طريق عمان
بــه کانادا بازگشــت .همــان زمان
سخنگوي وزارت امور خارجه ايران
نيز با اعالم خبر برگزاري اولين دور
مذاکرات نماينــدگان ايران وکانادا
در چارچــوب روابــط دوجانبــه در
نيويورک ،گفت:
«قطع رابطه بين دو کشور تصميم
غيرمنطقــي دولت قبلي بوده و در
شــرايط جديد بعد از برجام دولت
جديد کانــادا آمادگي صريح خود را
براي اعاده روابط ديپلماتيک اعالم
کرد و نخستين دورگفتوگوها در
نيويورک بين نمايندگان دو کشور
انجــام شــده اســت .ايــران اعالم
کــرده با توجــه به تغييــر دولت و
سياستهاي کانادا ،ما نیز آمادگي
داريم در اين مســير حرکت کنيم،
اما طبعا ازسرگيري روابط زمانبر
خواهد بود».
ايــن گفتوگوهــا در حالــي در
نيويــورک انجام شــد کــه پيش از

توان راهکارهایــی را تعریف کرد؛
ً
مثال برای نخبگان خانه و خودرو و
حقوق عالی در نظرگرفت یا قوانین
ســرمایه گذاری را اصــاح کرد یا
حــوزه آزادی هــای اجتماعــی را
گسترش داد و  . ...قطع ًا هر کدام
از این راهکار می تواند انگیزه های
مهاجرت از ایران و خروج سرمایه
را کاهــش دهد ولی ماجرا ریشــه
دار تــر از این اســت .مگر در همه
کشورهایی که این همه مهاجرت
ندارنــد ،آزادی هــا و حمایــت از
ســرمایه گذاران و نخبگان در حد
اعالست؟!
پس کجای کار می لنگدکه میل به
خروج از ایران ،این همه باالست؟
بــه بــاور مــن" ،وضعیــت خاص
ایران در جهــان" ،علت اصلی این
پدیده فراگیر است؛ فقدان ارتباط
متعارف بیــن ایران و جهــان این
حــس ناامنــی را بــه بســیاری از

افــرادی کــه بینــش روز دارند می
دهد که گویا سرزمین شان جزیره
ای دور افتــاده از ســرزمین اصلی
دنیــا شــده اســت؛ جزیــره ای در
محاصره انواع مخاطــرات .هر که
این حس را داشــته باشد ،حتی با
وجود انواع امکانــات و آزادی ها،
می کوشــد خــود را از "جزیره دور
مانده از سایر نقاط جهان" ،برهاند
و بــه دنیا ملحق شــود .بســیاری
از ملــل دیگــر و از جملــه همیــن
شهروندان عربستانی که به عنوان
مثال آوردم ،چنین حســی ندارند
چون مــی دانند که حرکــت آزادانه
آنها در جهان تضمین شــده است
حتی اگر در طول عمرشــان حتی
یک سفر خارجی هم نروند .همین
ماجراهــای اخیــر ارزی را در نظر
بگیرید؛ صرافــی ها از فروش همه
نوع ارز حتی در حد اندک هم منع
شــده اند و این یعنی مانعی داخلی
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آن ،جاســتين تــرودو با
اعــام بررســي احتمال
ازسرگيري مجدد رابطه
بــا ايــران ،از بررســي
گســترش روابــط در
جلســات پيــشروي
هيئت وزيــران خبر داده
بــود .ايــن در حالي بود
که با اجرائيشدن برجام
و محدودکردن برخي فعاليتهاي
هســتهاي ايــران ،کانــادا بهطــور
محتاطانــه از ايــن کار اســتقبال
کــرد و نخســتوزير اوتــاوا اين را
«در راســتای احترام به انتظارات
بينالمللي» دانســت .درحاليکه
دولــت قبلي کانــادا ،بعــد از قطع
رابطه با ايران ،ارتباط مالي با تهران
را نيــز تحريم کــرده بــود ،دولت
جديد کانــادا اعالم کــرد که آماده
اســت تحريمهاي اقتصادي عليه
ايران را لغوکند .پنجم فوريه ۲۰۱۶
کانادا رسما اعالم کرد تحريمهاي
خود عليه ايران را لغوکرد ه است.
انتخابــات
گرماگــرم
در
رياســتجمهوري در خرداد سال
گذشته ،وزير خارجه ايران و کانادا
با هم در تماس تلفني براي برگزاري
انتخابــات در اين کشــور صحبت
کردند .اگرچه ايــران به انجام اين
کار عالقهمند بود؛ اما اجرا نشــد.
در انتخابــات رياســتجمهوري
ايرانيان مقيم کانادا موفق نشدند
آراي خــود را به صندوق بيندازند.
اگرچه بعد از انتخابــات روايت دو
کشــور متفاوت بــود .کانادا گفت
که ايران براي انجــام اين کار بايد
از قبلتــر اقــدام ميکــرده و ايران
گفت کــه به دليل لغــو مصونيت
سياسي و بازنبودن نمايندگيهاي
سياســي و ديپلماتيــک ايــران در
کانــادا و همکارينکــردن دولــت
کانــادا ،امــکان رأيگيــري از
شــهروندان ايراني در کانادا وجود
نداشت .اگرچه دو هيئت کانادايي
ديگــر براي مذاکره با ايران بر ســر
ازسرگيري روابط به تهران آمدند؛
امــا هنــوز قفل ايــن در نچرخيده
است.
با تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق

برای سفر آزادانه به خارج از ایران.
ســاکنان جزیره ایران ،مــدام این
قبیل اتفاقــات و ترس ها را تجربه
می کنند و احســاس ناامنی و جدا
افتادگــی از جهــان بیــرون در آنها
تقویت می شود .چنین ملتی ،حق
دارد برای کاســتن از نگرانی امروز
خود و نگرانی های آینده فرزندانش
جالی وطن کنــد و در دیار غربت
سکنی گزیند .اگر قرار است فکری
اساســی برای کاستن از مهاجرت
ایرانی ها به خارج و خروج سرمایه
ها از کشــور بشود ،باید تصمیمی
شــجاعانه و ملــی گرفــت بــرای
"تقویــت روابط بیــن المللی ایران
و اتصــال ایــران به جهــان" وگرنه
ایــران ،حتی از کشــورهای درگیر
جنگ نظامی هم مهاجر فرست تر
خواهد بود.
منبع :سایت خبری شعار سال
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دردی

دوستان ارجمند و دیرین
سرکار خامن شیرین رئیس زاده (شریف نائینی)
سرکار خامن شهال رئیس زاده (اسدیان)
و نیلوفر عزیزمان
جناب دکتر بهروز شریف نائینی عزیز
جناب آقای مهندس فریدون اسدیان گرامی
خانواده های گرامی رئیس زاده ،اسدیان ،رئیسی
عزیــزانسوگوار
درگذشت غم انگیز مادر ،مادر همسر
مادر بزرگ عزیز دلبندتان

شادروان بانو صدیقه خامن رئیس زاده
را در ایران ،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.

خانوادهقربانیان
فهمیهمسیعیگهر،ستارهقربانیان،
منوچهرقربانیان،
میثاققربانیان،مجیرقربانیان

همدردی

سرکار خامن شیرین رئیس زاده (شریف نائینی)
سرکار خامن شهال رئیس زاده (اسدیان)
دکتر بهروز شریف نائینی عزیز
جناب آقای مهندس فریدون اسدیان گرامی
خانواده های گرامی رئیس زاده ،اسدیان ،رئیسی
در اندوه بزرگ درگذشت غم انگیز مادر ،مادر همسر،
مادر بزرگ و عزیز دلبندتان

شادروان صدیقه خامن رئیس زاده
با شما عزیزان خود را شریک می دانیم.
برای فرد فرد شما
آرامش و شکیبایی آرزومندیم.
ما را همراه و در کنار خود بدانید.

خانواده های
فامیلی،علیزاده،منفرد،نادرشاهی،
قربانیان ،تقی زاده  ،فالح،نصیری،امیری
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ازشیپ تو چون ارب بـهاران همه ردنتف...

خاکسپاری و

یادبود

درگذشت  ،پدری مهربان،
همسری ارجمند،
و عزیزیدلبند

زنده یاد حمید رضا صدیقی

در مونتریال
ما را داغدار کرد.
مراسم یاد بود و خاکسپاری آن شادروان

روز جمعه  4ماه می 2018
ساعت  12/ 30بعدازظهر
در محل
Rideau Funeral Home
4239, boul. des Sources
DDO, QC H9B 2A6
514-685-3344
514-602-7093

برگزار خواهد شد.

-----------

حضور شما عزیزان تسال بخش خاطر حزین بازماندگان اوست.

خانواده های صدیقی و محمدی

ره کو شراب فرقت روزی چشیده باشد

داند هک سخت باشد قطع امیدواران

همــدردی
سرکار خامن شیرین رئیس زاده (شریف نائینی)
سرکار خامن شهال رئیس زاده (اسدیان)
جناب دکتر بهروز شریف نائینی عزیز
مهندس فریدون اسدیان گرامی
خانواده های گرامی رئیس زاده ،اسدیان
با قلبی اندوهگین ،از خبر درگذشت مادر ،مادر همسر
و عزیز دلبندتان

شادروان بانو صدیقه خامن رئیس زاده

مطلعشدیم.
برای شما یاران ارجمند و نیز برای تمامی وابستگان
صبر و سالمتی آرزو می کنیم.
همدردی ما را بپذیرید.

از طرف اعضای
اجنمن دوستداران زرتشت و
گروه آریایی
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نگــاه...

ناتالی و
یهودستیزی!

به نظرم یک آدم منصف نمی تواند وجود
یهودستیزی در تاریخ بشری را انکارکند.
ایــن پدیده به طــور مشــخص در قرون
وسطی و دوران مدرن ،بیشتر در دنیای
مسیحیت رواج داشته است.
در قرن  ۲۰موج یهودســتیزی بخشی از
اروپــا را فــرا گرفت و منجر به پاکســازی
قومــی یهودیــان توســط نــازی هــا در
آلمان شــد .میلیون ها انسان بیگناه در
اردوگاههای مخوف از بین رفتند و اثر و
آثاری از آنان باقی نماند.
طبع ًا فرهنگ یهودستیزی هم اکنون نیز
در گوشه هایی از دنیا همچنان زنده است
و هر انســان با وجدانی به سهم خود می
کوشد تا از آن پیشگیری کند.
اینکه فردی صرف ًا به دلیل اعتقاد دینی یا
تعلقات قومی اش مورد تحقیر ،توهین و
آزار دیگران قرارگیرد؛ امری غیر انســانی
و مذموم اســت و با هیــچ نظام اخالقی
سازگار نیست.
در این میان اما مشکلی بزرگ پدید آمده
است .مشکل بزرگ این است که دولت
اســرائیل داعیــه دار و مدعــی مبــارزه با
یهودستیزی در سطح جهان شده است.
تبییــن رابطۀ دقیــق پدیدۀ اســرائیل و
جمعیت یهودی جهان ،قاعدت ًا پیچیدگی
و دشــواری خود را دارد؛ اما معادل قرار
دادن اســرائیل و یهودیان ،آشکارا امری
موهــوم و جعلــی اســت .در حقیقــت،
ادعــای اســرائیل در بــارۀ مبــارزهاش با
یهودســتیزی ،در بیشــتر مــوارد رنگی
از حســن نیــت و صداقــت نــدارد .یک
انســان منصف همانطور کــه می پذیرد

کدام دشمن می توانست
در عرض  ۴۰سال :

جنگل هایمان را نابود
رودخانه هایمان را بی آب
دریاچه هایمان را باتالق
تاالب هایمان را خشک
مزارع مان را ویران
دشت هایمان را کویر
آثار باستانی مان را تخریب
صنایع مان را ورشکسته
فرهنگ مان را نابود
هویت مان را تحقیر
کشاورزمان را دربدر
معلمان مان را بیچاره
کاسبان مان را دزد
پزشکان مان را بی و جدان
جوانان مان را معتاد
زنان مان را منزوی
نخبه هایمان را فراری
دانشگاه هایمان را بی خاصیت
دانشجویان مان را کم سواد
اساتیدمانرامنفعل
بازنشستگان مان را محتاج
کارمندان مان را بیکار
کارگران مان را گرسنه
کارآفرینان مان را بدهکار
بانک هایمان را کم رمق
مسئوالن مان را اختالس گر
مدیران مان را رانتی
پاسپورت مان را بی اعتبار
و پول ملی مان را
چهار هزار برابر
بی ارزش کند ؟؟؟!!
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احمد زیدآبادی
یهودستیزی امری واقعی است؛ در همان
حال هم اعتراف می کندکه این موضوع
بــرای دولت اســرائیل به صــورت نوعی
صنعت و تجارت در آمده است.
راســتگرایان اســرائیلی خــود را معادل
«یهودیــت اصیــل» و دولت اســرئیل را
«مظهــر هویت همین نوع از یهودیت»
تعریف میکننــد .بنابراین از نــگاه آنان
یهودیــت چیزی جز اســرائیل نیســت!
بدین ترتیب ،هرگونه انتقاد یا تعرض به
سیاست اسرائیل
فــوری انــگ
یهودســتیزی به
خود میگیرد!
از قضا قربانی این
وضــع ،در درجۀ
نخســت ،آن
دسته از یهودیان
شــریف و انسان
دوستی هستند
که تداوم اشغال
ســرزمین هــای
فلســطینی از
سوی اسرائیل را
تاب نمی آورند و
برای پایان دادن
بــه این وضــع با
دولت اســرائیل مبــارزه می کننــد .این
دســته از یهودیان همین که زبان انتقاد
خود از سیاســت دولت اسرائیل را کمی
تند و تیزکنند؛ بالفاصله به یهودستیزی
متهم می شوند.
ناتالــی پورتمــن آخریــن نمونــه از ایــن
وضعیــت اســت .پورتمن کــه خود یک
یهــودی اســرائیلی  -آمریکایی اســت،
حاضــر نشــد بــرای دریافــت جایــزۀ دو
میلیــون دالری جنســیس در اســرائیل
حضور یابد.
او علــت ایــن امــر را حضــور بنیامیــن
نتانیاهو در مراسم دانست و به صراحت
تأکیــد کرد کــه برای اعــام انزجــار از
شــقاوت و بی رحمی و خشونت و سوء
اســتفاده از قدرت ،حاضــر به حضور در
مراسم نیست.
ناتالی اما به رغم موقعیت برجســتهاش
در دنیــای هنــر ،بــه دلیل بیــزاریاش
از سیاســتهای نتانیاهــو ،از تهاجــم
راســتگرایان اســرائیلی در امــان نماند

اســرائیلیها  ۷۰ســالگی
کشورشــان را جشن گرفتند.
ایــن جشــنها صورتهــای
مختلفــی داشــت .در حالی که
محافــل دولتــی و ملــی گــرای
افراطی بــه قدرت اســرائیل در
زمینههــای مختلــف مباهات
میکردنــد؛ هزاران اســرائیلی
صلــح طلب نیــز که خویشــان
خــود را در جنگهای مختلف
از دســت دادهانــد؛ همــرا بــا
شماری از خانوادههای قربانیان
فلســطینی ،دســت در دســت
هم ،نســبت بــه رفتــار فاجعه
آمیز دولت راستگرای نتانیاهو
اعتراضکردند.
نتانیاهو معمــو ً
ال هیچ فرصتی
را بــرای ترســیم چهــرهای از
اسرائیل که گویی در اوج قدرت
اســت؛ از دســت نمیدهــد.
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ج
ن
ا
ز
ه
ا
ی
ک
ه
س
خ
ن
م 
یگوید!

و حتــی یکــی از وزیران کابینــۀ نتایناهو
سخنان او را در مرز یهودستیزی دانست!
جن
جال
با این حســاب ،از نگاه دولت اســرائیل،
ی
که بر ســر پیدا
شـ
ـد
گویی اتهام یهودستیزی در عصر حاضر،
تهی کرده
ن جنازۀ رضاه شاه
است به طوری که
در
ر
ت
سـ
است
عمدت ًا متوجه یهودیان شرافتمندی
وا
ن تصم
ـان هها به پا شــده
یم گیری برای حل
اســ
که سیاســت آن را نژادپرستانه و شقاوت
معضالت
ت؛ به نظرم از نقطه
کشــور و یا اجرای
ن
ظ
ــر
آمیز می دانند!
تصمیم
جامعــه شناســی
ــات خود را نــدارد و
س
یا
س
ی
ایرانیان
از
برخــی
که
اســت
این در حالی
کار
پی
ش به
امی در بر دارد.
«حــرف درمانی»
ر
ضا
خــارج از کشــور ،در وارد کــردن اتهــام
تقلیل
شــاه با آنکه در ایجاد
یافته اســت .در واقع
ز
یر
س
ــا
یهودســتیزی بــه منتقــدان دولــت
ب
خ 
تهای مــادی
ــا کمــی تأمــل م 
یتــوان
ا
یرا
ن
افراطــی
راســتگرای
مــ
در
در
ن
یاف
ت
نقش مهمی
که کشــور نه فقط
بـ
ـاز
ی
نتانیاهــو ،گوی ســبقت
دستخو
کــرده اســت؛ اما به
ش نوعی از ملوک
عل
ت
ال
شی
را از همتایــان اســرائیلی
ط
وۀ است
وایفی
اســت و مسئوالن
بدادی حکومتش هی
چگ
اه
هر
ا
ســ
نیز خــود ربودهانــد .این
تانی ســاز خ
در بین قشر وسیعی
ود را مینوازند ،بلکه
از روشنفکران و اه
ل
در
ه
ف
ــر
کر
شــ
و
ن
افرادگویــی منتظرنــد
ظر م
هر و آبــاد
حبوب نبوده است.
ی نیز دههــا نهاد و
د
ســ
تگ
در
اه
ب
وا
ــا
قع
ت
تــا نویســنده یــا صاحب
فق
عر
یــ
طب
ف منافــع و ران 
تهای
خــش کوچکی از تح
صی
ل
م
ش
خ
کــ
ص
نظری بــه جنایات دولت
اقتصادی و
ردگان عصر رضا
سیاسی و مدیریتی
شــاهی که اقتــدار و
بـ
ـرا
ی
سا
خــ
ده
ود
زی
و
ا
اسرائیل علیه فلسطینی
طرافیا
ستی و پروژ ههای نو
ن شــان ،در جهت
سازی اداری خنث
ی
و
ا
قت
ساز
ف
ص
عا
اد
ها اشــاره کند تــا فوری
لی
ی

ت
او
ها
را از نز
ی یکدیگر در نزاع و
دیک تجربه کرده ان
د؛
ر
قاب
ت
ا
با
ند
و
ســ
او را به «یهودســتیزی»
از این جه
ماجتی خاص به
ت نه فقط مشکلی
او وفادار مانده اند؛
را
ح
ل
ت
نم
ح

ی
صی
کن
ل
ند
و «فلســطین پرستی»
ک
بلکه
ردگان
به انباشت روزافزون
ی که در دوران کهن
سال
ی
م
شک
ال
به
متهم کننــد .این افراد
ت دامن میزنند.
ســر میبرنــد و در
خلــوت و جلوت از
پی
ش
از
س
ای
تای
ن
ش
متأســفانه گامــی فراتر
هم نوشته
او دریغ نمیکنند.
بودم که در شرایط
ان
با
ش
ت
نم
م
ونـ
ـۀ
شک
م
ال
از ایــن هم می گذارند.
شــ
ت،
ی
خص ای
ک فرد عادی جامعه
ن گونــه افــراد دک
تر
در
پــ
ا
ی
ح
دم
آنــان چــون تصور می
کراســی و
مد حامی استاد راه
این قبیل ســخنان
سازی دانشگاه پلی
نی
س
ت؛
تک
او
نی
ً
ص
ک
رف
ا
بـ
کنند کــه “اســرائیل
م
یخ
ـود .به یاد دارم کــه
واهدکه مشکالتش
در دهۀ  ۶۰از هر
او
طر
یق
در
ی
س
ح
ل
می
متحد طبیعــی ایران
نار
شو
ی
د.
علمی
در چنین شرایطی،
در حضور بسیاری
ز
می
نه
از
برا
م
ی
قا

م
در خاورمیانه است” بنابراین هرگونه
ظهور فرد
های رسمی جمهور
مقتدر و با صالبت و
ی اسالمی به حت
ی
م
صرا
ست
ح
بد
ت
ی
گف
انتقاد به اسرائیل را «ایران ستیزی»
فرا
ت که ا
هم م 
یشود که کارآیی
فتخار میکندکه ش
اگ
رد
خــ
ود
م
را
کت
هم می نامند!
در عمل نش
ب رضا شاه است!
ــان دهــد و در نزاع
بی
ن
کا
با
نو
تو

ن
جه
ها
ی
به
بــه گمانم اطالعــات این دســه از
متع
این سابقه ،بازتاب گ
دد قدرت ،تصمیمی
ستردۀ پیدا فیص
له
ب
شـ
خ
ـد
ن
ش
ا
بگ
حت
ایرانیــان خارجنشــین از آنچــه در
یر
مال
د.
ی جنا
چنین فردی اگر در
زۀ رضا شــاه و نوعی
حو
زۀ
زن
هم
دگ
دل
ی
یب
اسرائیل و سرزمینهای فلسطینی
خصوصی
خشی از افکار عموم
و فرهنگی و شیوۀ
ی با آن به چه زی
ســ
م
ت
ا
عن
فر
ی
ا
اد
د
ســ
خال
می گذرد؛ از تبلیغات یکســویه و
ت
ت؟ طبع ًا میتوان این
نکند و آنها را از این
حادثه را جهت
به
به
رف
تن
تار
گ
نی
عک
او
منزجر کنندۀ منشــه امیــر فراتر
س
رد
ا
و
لع
ملی
با دنیا هم به گونه
بخشی از مردم در
ا
ی
راه
م
قاب
ساز
ل
ش
بر
و
نــرود و گــر نــه ،چطــور ممکن
مسا
خیعملکردهایح
لمت در پیش گیرد؛
کومتینسبت می
ت
وا
د
ند
اد
از
و
اق
از
با
ک
ل
نار
آ
اســت با نژادپرســتان بیرحمی
عم
ن
گذ
ومی برخوردار شود.
شت؛ اما به نظرم ما
جرا
ب
دی
ن
تر
پی
تی
چی
چون ســران «بیت یهــودی»،
ب ،در حالی
ده تر از این است.
که اهل سیاست از
تو
جه
ر
به
ضا
م
ش
شک
اه
ال
به
تا
«ایزرائیل بیتینو» و بسیاری از
عنوان رهبری م
صلی جامعه باز مانده
ستبد و مقتدر و ا
هــ
ا
ل
ما
ف
د
کر
ر
و
عی
ان
ن
دی
ح
رهبران لیکود همنوا شــوند و
شـ
ــا
ـه
ل کارآ
نیز خــود را درگیر
مد و مفید معروف
مف
اه
ا
یم
س
ان
تز
ت؛
ف
اع
فلســطینی های رنج کشیده و
ی کرده
ردی که با تکیه بر م
اســت؛ جنازۀ رضا
نابعی محدود ش
اه
به
و
و
س
س
خ
ائل
ن
ی
ا
در
بت
آم
دردمندی که حتی ترامپ نیز
ده
دایی ،راه آهن سراسر
و به زبان بی زبانی
ی ایران به همۀ
خود را دلسوز آنان معرفی می را
از
ما
م
م

ی
یا
ن
گو
ک
ید
وه
که
ا
ها
گر
ی
با همین فرمان
صعب العبور گذر داد
برانید؛ باید منت
ظر
ظه
کنــد؛ در خورِ برخــورداری از و در عیــن حال،
ور
ک
س
ی
چون من
ســید حســن مدر
س
و
با
ش
ــی
د!
شماری
حقوق اولیۀ انسانی ندانند!
منی که زبا 
ن
از نزدیکان خود چو
ن
تی
های دراز را بریدم و
مو
رتا
ش
د
ها
ن
را
ه
مۀ
هم
منتقدان
•
به قتل رساند.
را میخکوب کردم،
ا
ما
در
به
عو
ن
ظ
ض،
رم
ام
تو
ور
رو
جه به رضا شاه نوعی
زمره تان را به سامان
نومیدی آوردم!
از
شرایطی است که نه
اد دولت را از اقتدار

آمــار و ارقامــی کــه نتانیاهــو از
پیشرفتهای مادی اسرائیل به
دســت میدهد ،شــاید چندان
هــم غیر واقعــی نباشــد؛ اما از
نقطــه نظــر انســانی و اخالقی
اسرائیل درست در نقطۀ مقابل
اوج یعنی در حضیض خود قرار
دارد.
این نکتهای است که بسیاری از
متفکران ،نویسندگان ،روزنامه
نــگاران و فعــاالن صلــح در
اسرائیل آن را به صراحت اعالم
میکنند .از نظر روزنامهنگارانی
ماننــد امیــرا هــس وگیدئــون
لــوی و نویســندۀ مشــهوری
چون دیویدگراسمن ،موقعیت
انســانی و اخالقی اســرائیل به
نقطهای انزجارآور و نفرت انگیز
و غیر قابل تحمل رسیده است.
ایــن نوع نقد اخالقی اســرائیل

اسر
ا
ئ
ی
ل
د
ر
ا
و
ج
ی
ا
ح
ضیض؟

از ســوی این دسته از یهودیان
شــرافتمند و انســان دوست،
تنها متوجه دولت راســتگرای
افراطــی حاکــم نیســت؛ بلکه
شــامل جامعــۀ اســرائیل هــم
میشود؛ جامعهای که اکثریت
آن بــه ســمت خودخواهــی و
افــزون طلبــی و بیاعتنایی به
درد و رنج فلسطینیهای تحت
اشغال نظامی ارتش کشورشان
حرکت کرده است.
درد و رنج فلســطینیها شاید
برای عدهای در ایران به صورت
ابزاری سیاســی و برای عدهای
دیگر ،به طور واکنشی به امری
حاشیهای و حتی بیربط تبدیل
شده اســت؛ اما برای آن دسته
از یهودیان انســان دوستی که
وجدانهای بیدارشان راهنمای

نوع سیاســت
ورزی آنــان اســت؛ ایــن درد و
رنج همچون خاری در چشــم و
جانشان میخلد و خواب راحت
شب را از آنان میرباید.
از ایــن رو ،زندگی در اســرائیل
ِ
افــراد عمدتــ ًا
بــرای اینگونــه
سرشناس و موفق ،نه فقط هیچ
افتخاری ندارد؛ بلکه مایۀ ننگ
و عذابشان شده است.
ایــن عبــارات ،ادعــای مــن
نیســت؛ بیان صریح و روشــن
خود آنهاســت کهگاه از شــدت
خشم و نومیدی زبان به دشنام
دولت و ملتشــان میگشایند و
در نــزاع تاریخی کشورشــان با
عربها ،بعض ًا حق را یکسره به
فلسطینیهامیدهند.
بــا این وضع ،چنانچه اســرئیل

بخواهــد در همین
مسیرتأسیسنظام
ِ
آپارتاید رســمی در
برابر فلسطینیها
حرکت کند؛ به نظرم هیچکدام
از یهودیان انسان دوست ،ادامۀ
زندگیدراسرائیلراتابنیاورند
و در حرکتی دسته جمعی از آنجا
مهاجرت کننــد .در آن صورت
اســرائیل بــه خــاف ادعاهای
پــر طمطــراق خــود بــه عنوان
ً
عمال به
کشــوری دمکراتیک،
صــورت النهای بــرای نیروهای
افراطــی و زیادهخواه بــا دولتی
متشکل از مشتی گانگستر در
میآید؛ گانگسترهایی همچون
خانم شــیکید و نفتالــی بنت و
بســیاری از رهبــران لیکــود و
بیتینو و غیره!
این اما به نظرم چیزی نیســت
که اتفاق افتد.
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
الهه امانی
(بخش هائی از نوشــته خانم الهه
امانی در نشریه خط صلح)
اول مــاه مه  ۲۰۱۸فرا می رســد.
ایــن روز یــادآور تقابــل خونیــن
پلیس شــیکاگو با کارگرانی است
که در پی اعتصاب ســال ،۱۸۸۶
منجــر بــه کشــته شــدن  ۴نفــر
از تظاهرکننــدگان ۷ ،پلیــس و
زخمی شــدن تعداد کثیری شــد.
کارگران ،شــهروندان و نهادهای
هوادار حرمت کار ،عدالت
اقتصادی ،احترام به حقوق
انسانی و اقتصادی کارگران
بــا اجتماعــات و تظاهرات
وســیع ایــن روز را ارج مــی
گذارند و بر حقوق انسانی افراد به
کار و مقابله با استثمار که درجای
جای مناسبات قدرت کار و سرمایه
قرار دارد ،تاکید می ورزند.
زنان به مثابه نیمی از جامعه بشری
به طــور روزافزونــی در نیروی کار
جوامع مختلف حضور دارند .آن ها
که نه تنها ستم طبقاتی ،بلکه ستم
جنسی-جنســیتی را در چنــگال
کار و ســرمایه ،نظامی گری لجام
گســیخته و واپســگرایی مذهبی
هــر روز بیش از پیــش تجربه می
کنند ،در این روز در سراسر دنیا به
فضای عمومی می آیند که نه تنها
برای برابری جنسیتی بلکه رهایی
از تمام الیه های ستم به مبارزات
خود ادامه دهند.
واقعیت آن اســت زمانــی که زنان
ســهم بیش تــری در نیــروی کار
جامعه دارند ،اقتصاد رشــد فزون
تــری خواهــد داشــت .برابــری
جنســیتی و مشــارکت اقتصــادی
زنان رابطه ای متقابل و دیالکتیکی
با یکدیگر دارد .برابری جنسیتی،
زمینه هــای مشــارکت اقتصادی
گســترده تری را فراهم می آورد و
نه تنها به استقالل اقتصادی زنان
منجر می شود ،بلکه به توانمندی
و باورمنــد بــودن آن ها به حقوق
و کرامــت انســانی شــان قوت می
بخشد.

و مرد بیرون» ،تفکیک جنسیتی
فضاهــای عمومــی و خصوصی و
سیاســت های تحمیلی بر جامعه
بــرای محــدود نمــودن زنــان به
فضای خصوصی خانه تحت لوای
«سالمت جامعه» ،سنت ،مذهب

جلسه اجنمن زنان

بــر حقــوق کار زنــان
و عدالــت جنســی
جنسیتی در محیط کار زمان :یکشنبه  6ماه می 2018
از ساعت  ۱۱صبح تا 13:30
تاکید دارند.
در محلدفتر انجمن
هدف شماره  ۵اهداف
به همــه زنان عالقمند
توســط هزاره سازمان
خوش آمد می گوئیم
ملل ،چالش های برابر
8043 St Hubert
جنســیتی و توانمندی
Montréal, QC H2R 2P4
زنــان را در راســتای
)(Metro: Jarry
«کار بدون دستمزد»
زنــان مورد توجــه قرار
داده اســت .در مــاده  ۴این هدف نســبت به مردان مواجه هستند.
و برنامــه عمــل جهانی قید شــده براساس آمارهای بانک جهانی در
است که دولت های عضو سازمان ســال  ،۲۰۱۷تنها  ۳۲٫۵درصد از
ملل باید با به رسمیت شناختن و مردم ایران در صنایع مشــغول به
ارزش نهادن برکار بدون دستمزد کار بوده اند .هم چنین زنان بخش
زنان ،بــا حمایت های اجتماعی و عمــده نیــروی کار غیر رســمی را
تشویق فرهنگ مشارکت مردان در تشــکیل می دهند .کارها و حرفه
کارهای بدون دســتمزد خانواده ،هــای موقتــی کــه امنیت شــغلی
گام بردارند.
ندارند نیز در ایران عمدت ًا توســط
ایران ،زنان و کار
زنان انجام می شود .در خالل دهه
بیــش از  ۱۱درصــد از جمعیــت  ،۲۰۰۵ -۲۰۱۶میــزان مشــاغل
کارگران ایــران را زنان موقــت از  ۶درصد به  ۱۰٫۳درصد
تشکیل می دهند .علی افزایش یافته است .نرخ بیکاری در
رغــم آن کــه اکثریت بین جوانان و زنان تحصیل کرده
دانــش آموختــگان به ویژه در استان های غربی ایران
جامعــه ایران را زنان تشــکیل می بســیار باال اســت .نرخ بیکاری در
دهند و  ۶۲درصد از دانشــجویان بین جوانــان این ناحیــه ۵۰-۶۳
دانشــگاه هــا زنــان هســتند ،اما درصد اســت و برای زنان تحصیل
شــکاف جنســیتی عظیمــی (که کرده  ۶۳-۷۸درصد برآورد شــده
چه بســا باالترین در سطح جهان است.
باشد) در زمینه اشتغال زنان دانش بــه عبارتــی از  ۳٫۲میلیــون فــرد
آموختــه وجــود دارد .خبرگــزاری بیــکار در ۱٫۳ ،۲۰۱۶ -۲۰۱۷
تســنیم به نقل از مدیرعامل بنیاد میلیون یا  ۴۲درصد دارای مدرک
توســعه کارآفرینی زنــان و جوانان دانشــگاهی بوده اند .بســیاری از
کشــور از نرخ مشــارکت اقتصادی زنان به علت فشــارهای اقتصادی
کم تر از  ۱۶درصدی زنان در ایران با دستمزدهای بسیارکم -و حتی
خبــر می دهد .شــکاف  ۴۶درصد یک سوم مردان ،-به کار مشغول
بین اشــتغال زنان تحصیل کرده اند .مشــارکت اقتصــادی زنان در
در واقع عدم بهره مندی جامعه از ایران ،یکی از پایین ترین کشورها
نیروی بالقوه ای است که می تواند در جدول مشارکت اقتصادی زنان
در رشــد و توسعه اقتصادی پایدار جهان است.
نقش مهمی ایفا نماید .وی تاکید در ســال  ،۲۰۱۴تنها در  ۶کشــور
می کند که «زمانی که محدودیت مشــارکت اقتصادی زنان کم تر از
ها و گــروه های جــدی مربوط به ایران برآورد شده است .با این حال
بخش فرهنگی زیرساختنی و عدم نیز ،حتی شش کشوری که شامل
برخودباوری در زنان گشوده شود ،فلســطین ،اردن ،عراق ،ســوریه،
نیاز به زن و مرد کردن نیســت» .الجزایر و افغانستان می شوند ،هیچ
کدام پتانسیل و خواست اجتماعی
موآ
این اظهارات سیاست های کالن و جمعی زنان ایران را برای حضور
مهندسی جنسیتی بازارکار و عدم فعــال در جامعــه و شــهامت و
اراده دولــت در زمینــه برداشــتن جســارت در طــرح مطالبات خود
موانع مشــارکت اقتصادی زنان را ندارند .فلســطین ،عراق ،سوریه
و افغانستان کشــورهایی هستند
نادیده می گیرید.
زنــان زحمتکش وکارگــر ایران که که در حال جنــگ بوده و طبیعت ًا
در کارگاه هــا و کارخانــه ها به کار
{>> ادامه در صفحه}32 :
مشــغولند با تبعیضات گوناگونی
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شکاف جنسیتی مزد برابر در
مقابل کار برابر
در اکثریــت قریــب بــه اتفــاق
کشــورهای جهان ،زنــان مزد کم
تری در مقابل کار برابر دریافت می
کنند و به طور متوســط دستمزد
زنــان  ۶۰ -۷۵درصــد دســتمزد
مردان است .البته این آمار عمومی
شکاف جنسیتی عدم دریافت مزد
برابــر در مقابــل کار برابر اســت.
تبعیضات نژادی ،قومی ،مذهبی،
جنســیتی ،توانمنــدی فیزیکی و
غیره ،هرکدام الیه های فزون تری
برای دریافت مزد برابر محســوب
می شوند .در آمریکا اگرچه قانون
مزد برابر در برابر کار برابر در سال
 ۱۹۶۳به تصویب رســید و همواره
یکی از مطالبات جنبش زنان بوده
امــا -به ویــژه برای زنــان رنگین
پوست -هنوز این برابری به طور

چشمگیری میسر نشده است.
در خــال ســال هــای-۲۰۱۵
 ۳۵(۱۹۸۰ســال) ،شــکاف
جنســیتی در این زمینه برای زنان
سفیدپوست  ۲۲سنت کمتر شده
است .یعنی اگر در سال  ،۱۹۸۰در
مقابل یک دالر مرد سفید پوست،
زن سفید پوست  ۶۰سنت دریافت
می نمود این میزان در سال ۲۰۱۵
به  ۸۲ســنت تغییر مثبت داشــته
اســت .اما در خالل همــان برهه
زمانی این شــکاف برای زنان سیاه
پوســت تنها  ۹سنت تغییر مثبت
نموده و از  ۵۶ســنت به  ۶۵سنت
رسیده اســت .برای زنان آمریکای
التین تبار این تغییر تنها  ۵سنت
برآورد می شود؛ یعنی حقوق آنان
از  ۵۳سنت در مقابل یک دالر مرد
سفید پوست در سال  ۱۹۸۰به ۵۸
سنت در سال  ۲۰۱۵تغییر نموده
است.
شکاف جنسیتی امنیت شغلی
زنان بیش تر از مردان در کارهای
نیمــه وقــت -قــراردادی ،کــم
دســتمزد ،بدون حمایت اتحادیه
های کارگری و بدون امنیت شغلی
بــه کار مشــغول انــد .در بررســی
های سال  ۲۰۱۳در جهان۴۹٫۱ ،
درصد زنان شاغل ،از امنیت شغلی
برخوردار نبوده انــد؛ رقمی که در
برابر  ۴۶٫۱درصد از مردان قرار می
گیرد ۳۳٫۲ .درصد این رقم مربوط
به زنان خاورمیانه ای است؛ رقمی
که در برابــر  ۲۳٫۷درصد از مردان
قرارگرفته است.
شــکاف جنســیتی در زمینــه
محدودیت های اشتغال
در بررســی  ۱۴۳کشــور۹۰ ،
درصد کشــورها حداقل یک مورد
محدودیــت قانونی بــرای فرصت
های شغلی برابر زنان وجود داشته
انــد .از این تعداد ،در  ۷۹کشــور،
زنان فرصت های شــغلی برای کار
در تمام رشــته هایی که مردان در
آن شاغل هستند ،نداشته و در ۱۵
کشــور مردان خانواده و شوهران
می تواننــد «حــق کار» را از زنان
خود سلب کنند.
دالیــل و چالــش های مشــارکت
اقتصادی زنان
درحالی که زنان شــاغل با چالش
های عدیــده ای در جامعه مواجه

هســتند ،
دالیــل عدم حضور فعــال زنان در
بازارکار در ســطح جهانی نیز قابل
تامل است.
 -۱عدم وجود برابری جنسیتی،
حــق زن بر بــدن خــود ،تصمیم
گیــری در مورد تعــداد فرزندان و
باروری که در کمیت ســاعات کار
بدون دستمزد زنان تاثیر مستقیم
دارد.
 -۲عدم وجود امکانات اجتماعی
برای زنان شــاغل که با تکیه بر آن
بتوانند از «کار بدون دستمزد» به
کاری که «ارزش مبادله» داشته و
از نظر اقتصادی ارزشــمند باشد،
حقوق و مزایا و بازنشستگی و سایر
فرآیندهای مستقیم و غیرمستقیم
اشتغال را دارد ،گذر کنند.
نهادهــای نگهــداری و مراقبــت
کــودکان ،نگهــداری کــودکان
دبستانی بعد از ســاعات مدرسه،
نگهداری از افراد مسن ،امکانات
رفاهــی چنانچــه بــا هزینــه های
کم و یا بــه صورت رایــگان وجود
داشــته باشــد ،زنــان مــی توانند
زمینه مســاعدتری برای مشارکت
اقتصــادی داشــته باشــند .با این
حال ،حتی در کشورهای اروپایی
و آمریکایــی کــه چنیــن مراکــز و
نهادهایــی وجــود دارد ،هزینه آن
ها در بســیاری از مــوارد از حقوق
و دســتمزد زنــان -بــه ویــژه در
مشاغل آزاد و یا کارهایی با حداقل
دستمزد ،-امکان پذیر نیست.
 -۳امکانات رفاهی و وسایل زندگی
مــدرن ،برقــی و اتوماتیــک چون
ماشــین لباسشــویی ،جاروبرقی
و ماشــین ظرفشــویی مــی تواند
ســاعات «کار بــدون دســتمزد»
زنــان را کاهــش داده و شــرایط
مســاعدتری برای حضــور آنان در
بازارکار فراهم آورد.
 -۴عوامــل فرهنگــی ،ارزش هــا
و باورهــای اجتماعــی -بــه ویژه
درکشورهای خاورمیانه و آفریقای
شــمالی ،-یکی از برجسته ترین
موانــع مشــارکت اقتصــادی زنان
اســت .نقــش هــای جنســیتی،
محدود نمــودن فضاهای عمومی
برای حضور زنان ،کدهای رفتاری
فرهنگ ســنتی غالب بــر جامعه،
انگاره هایی ذهنی چون «زن خانه

و فرهنگ،
همه و همه نقــش بازدارنده ای از
حضور زنان در بازارکار دارد.
 -۵قوانیــن و مقــررات تبعیــض
آمیــز بــرای اشــتغال زنــان ،عدم
پاســخگویی دولــت در برابــر
تبعیضاتجنسی-جنسیتی،عدم
پاسخگو دانستن بخش خصوصی
توسط دولت ،تبعیضاتی که زنان
در محیــط کار تجربــه می کنند،
عدم پیگیری و اجــرای عدالت در
تعرضاتجنسی-جنسیتیمحیط
کار بــه ویژه پاســخگو ندانســتن
بخــش خصوصــی در ایــن امــر،
مهندسی جنســیتی نیروی کار و
سیاســت های زن ســتیزانه برای
محدود کردن حضــور زنان مجرد
در اقتصاد رســمی و ایجاد شرایط
تشویق کننده برای عدم بازگشت
زنان بعد از مرخصــی زایمان ،می
توانــد در راســتای کاهش حضور
زنان در بازارکار محسوب شود.
زنان و حقوق کار
عــاوه بــر اســناد بیــن المللی و
اســتانداردهای حقوق و شــرایط
کار توســط ســازمان بین المللی
کار( ،)ILOسند نهایی کنفرانس
پکــن ،کنوانســیون رفــع هرگونه
تبعضــی علیه زنان و کنوانســیون
هــای منطقــه ای از جملــه
کنوانســیون آمریکایــی حقــوق
بشــر در ســال  ۱۹۶۹به طور ویژه

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

«سلطان سلفی» در دنیای سیاست کیست؟

جاستین ترودو که تالش میکند
خــود را سیاســتمداری مردمی و
متواضع جلــوه دهد دارای رویهای
دیگــر نیــز هســت بهگونــهای که
بسیاری از مردم کاناداوی را فردی
«دورو» میدانند.
جاســتین پــی یــر جیمز تــرودو،
یکی از جوانترین سیاستمداران
جهان که در سال  ۲۰۱۵میالدی،
در ســمت نخســتوزیری کانــادا
منصوب شــد؛ نخســتوزیری که
گاهــی نظر بــه حــرکات عجیب و
رفتارهایخالفعرفدیپلماتیک،
در تیررس رسانهها قرار میگیرد و
گاهی به دلیل تحمیل هزینههای
سرســامآور بر دولت کانــادا ،مورد
انتقــاد شــهروندان کانادایی واقع
میشود.
جاســتین ترودو ،رهبر  ۴۳ســاله
حــزب لیبــرال در روز کریســمس
 ۱۹۷۱میالدی در اقامتگاه رسمی
نخستوزیرکانادا در ایالت اتاوا
 ،پایتخــت کانــادا به دنیــا آمد .او
نخســتین فرزنــد پــی یر تــرودو،
پانزدهمیــن و محبوبتریــن
نخســتوزیر تاریخ کانــادا و خانم
مارگارت ترودو اســت .جاســتین
ترودو زمانی که شــش ســاله بود،
والدینــش از هــم جدا شــدند .او
در ســال  ۲۰۰۹در این باره گفت:
آنها به شــدت یکدیگر را دوست
داشــتند ،اما بین آنها  ۳۰ســال
اختالف ســنی بود .جاستین بعد
از دوران دبســتان ،دوره متوسطه

را در کالــج ژان د .بربــوف درس
خواند .در رشته آموزش و پرورش
کارشناسی خود را در دانشگاه مک
گیــل و دانشــگاه بریتیش کلمبیا
گرفــت و پــس از مدتــی در مقطع
کارشناســی ارشــد در دانشــگاه
مونترال مشغول تحصیل شد.
پــی یــر تــرودو ،پانزدهمیــن
نخســتوزیرکانــادا بود کــه از ۲۰
آوریــل  ۱۹۶۸تــا  ۳ژوئــن  ۱۹۷۹و
سپس از  ۳مارس  ۱۹۸۰تا  ۳۰ژوئن
 ۱۹۸۴در این ســمت باقیماند .او
که نویسنده ،استاد دانشگاه و فعال
سیاسی بود از همان ابتدای مطرح
شدن در دنیای سیاست شخصیتی
کاریزماتیک به شــمار میرفت که
فضای سیاسی کانادا را به تسخیر
خود در آورده بود.
تــرودو از جوانی فعالیت سیاســی
خــود را در ســال  ۱۹۸۸میــادی
با حمایــت از جان ترنــر آغاز کرد.
زمانی حضورش در صحنه سیاسی
و اجتماعــی کبک و کانادا بیشــتر
احســاس شــد که در ســال ۲۰۰۰
میــادی در جریــان خاکســپاری
رســمی و دولتــی باشــکوه پدرش
در مراســم ختــم و یادبود پدر یک
سخنرانی کوتاه ایرادکرد.
این سخنرانی آنچنان عمیق ،زیبا
و احساســی بود که همــه مردم را
به تحســین واداشت .گروه زیادی
از مــردم از شــبکه سیبیســی
درخواســت بازپخش آنرا کردند.
در ســال  ۲۰۰۳سیبیسی کتابی

چالش های زنان و اقتصاد ...
اقتصــاد این کشــورها تحت تاثیر
فرآیندهای مختلف ناشی از جنگ
اعــم از عــدم امنیــت سیاســی،
اقتصادی است.
چالش های زنان شاغل و آنان که
فرصت های شغلی ندارند در ایران،
به مانند سایرکشورهایی است که
امروزه بالیای نئولیبرالیستی غرب
بــر ســامت اقتصادی آنان ســایه
افکنــده اســت .خصوصی ســازی
نهادهای دولتی ،اقتصاد مقاومتی
و هدفمنــدی یارانه هــا ،از جمله
اســتراتژی هایی اســت کــه بانک
جهانی و صندوق بین المللی پول
به کشورهای جهان ارائه می دهد
و ایــران نیز همان الگوها را دنبال

چــاپ کــرد کــه در آن
ســخنرانیهای مهــم ۵۰
ســال تاریخ کانادا منتشــر
شــده بــود و ســخنرانی
جاستین ترودو یکی از این
سخنرانیهابود.
پــس از ایــن ســخنرانی،
تــرودو بــه فعالیتهــای
اجتماعــیاش وســعت
بیشــتری داد .حدود سال
 ۲۰۰۷میــادی در محافل
رسانهای شایع شد که قرار
اســت فرزند ارشــد تــرودو
در انتخابات میــاندورهای
مجلس شرکت کند.
در ســال  ۲۰۱۱میــادی ،مایکل
ایگناتیــف ،رهبــر حــزب لیبــرال
اســتعفاء داد .بــاب ری بــه طــور
موقــت رهبری حــزب لیبــرال را
بدســت گرفــت .در ســال ۲۰۱۳
میالدی شــایعات زیادی مبنی بر
اینکه جاســتین تــرودو قصد دارد
کــه خــود را کاندیــدای رهبــری
حزب کند در محافل سیاســی به
گوش میخــورد .در نهایت ترودو
با همه جوانی ،خــود را کاندیدای
رهبری حزب لیبرال ،قدیمیترین
حزب کانادا کرد .جاســتین ترودو
توانست با بدســت آوردن اکثریت
قاطــع بــه رهبــری حزب برســد.
ترودو در ســال  ۲۰۱۵میالدی نیز
به سمت نخستوزیری کانادا نائل
آمد.
جاســتین ترودو با همــه جوانی،
در ســال  ۲۰۱۳میــادی خــود را
کاندیدای رهبری حــزب لیبرال،
قدیمیتریــن حــزب کانــادا کرد و
توانست با بدســت آوردن اکثریت
قاطع به رهبری حزب برسد.
وی در سال  ۲۰۱۵میالدی با شعار
«تغییر واقعی» ()Real Change
بــه ســمت نخســتوزیری کانادا
دست یافت.
•
پوشش نامتعارف ترودو
پوشش نخستوزیرکانادا ،نهتنها
در چارچــوب عــرف دیپلماتیــک
نمیگنجد ،بلکه خالف عرف عامه
مردم نیز میباشد .بهعنوان نمونه،

>> ادامه از صفحه31 :

کرده و امروز مصائب شدید تعمیق
شکاف فقر و ثروت و قطبی شدن
طبقه متوسط شــهری با کاهش
قدرت خرید اکثریت شهروندان و
بــه خط فقر نزدیک شــدن آنان را
تجربه می کند.
رشــد قابل توجه زنان سرپرســت
خانــواده و ایــن امــر کــه اکثریت
آن ها مشــاغل مناســبی ندارند،
فصل دیگــری از زنانه شــدن فقر
و چالــش های اقتصــادی زنان در
ایــران اســت .شــهریور ماه ســال
گذشــته ،خبرگــزاری ایرنا گزارش
کرد که بیــش از  ۷۰درصد از زنان
سرپرست خانواده شغل مناسبی
ندارند .بر اساس سرشماری سال

 ،۱۳۹۵در مجمــوع  ۲۱میلیــون
خانــوار در ایــران وجــود دارد کــه
در  ۸۸درصــد ،مردها سرپرســت
خانواده انــد و در  ۱۲درصد زنان.
تعداد زنان سرپرست خانواده قریب
به  ۳میلیون نفر است .زنان به طور
عمده در بخش غیر رسمی اقتصاد
به کار مشــغول اند .امنیت شغلی
به غایت کم تــری از مردان دارند،
در بسته شدن واحدهای تولیدی
و خدماتی زنان نخســتین افرادی
هستند که کار خود را از دست می
دهند ،مزد برابر در مقابل کار برابر
دریافت نمی کننــد؛ با این حال ۳
میلیون از زنانی که با چنین چالش
هایی مواجه هســتند ،سرپرست

تــرودو بــا پوشــیدن جورابهای
طــرحدار و عجیــب ،همــواره بــه
ســوژهای بــرای خبرنــگاران و
عکاسان تبدیل شده است.
هرچنــد برخــی رســانهها ،تالش
داشــتند در برخــی از نشســتها،
این نوع جوراب پوشیدن را «گاف
نخستوزیر کانادا» قلمداد کنند،
اما او در پاســخ به رســانهها تأکید
کرد کــه مغایرتی میان پوشــیدن
لباسهای رنگی با نخســتوزیری
نمیبیند و همواره ترجیح میدهد
لباسهایــی را کــه دوســت دارد
بپوشد.
•
سلفـیبازترینسیاستمدار
جهان
جاستین ترودو ،نخستوزیر جوان
و جدید کانادا یکی از سلفیبازترین
سیاســتمداران جهان اســت که
تاکنــون صدهــا ســلفی از وی از
زندگــی خصوصــی تــا همراهی با
طرفدارانــش در مجامــع مختلف
منتشــر شده است .این مسئله در
میان کاناداییها بهنحوی مشهود
است که از وی با عنوان «سلطان
سلفی» یاد میکنند.

برخــی از شــهروندان کانادایــی،
تمایــل تــرودو بــه اخذ ســلفی با
شهروندان و سیاستمداران جهان
را ویژگی مثبت و تواضع وی قلمداد
میکنند ،اما برخی بر این باورندکه
تمام برنامههای نخستوزیر جوان
کانادا ،از حضور گسترده در میان
مردم گرفته تا اخذ سلفی با آنها،
نوعــی دورویی این سیاســتمدار
جوان را نشان میدهد و او به همراه
همحزبیهایشمسیر«عوامگرایی
مدرن» را در پیش گرفتهاند.
درواقــع ،ایــن قبیل شــهروندان و
کارشناسان کانادایی بر این باورند
کــه تــرودو بــا آگاهــی از تأثیرات
شــگرف فضــای مجــازی ،خــط
جدیدی از شیوه «عوامگرایی» یا
«پوپولیسم» را به اجرا درآوردهاند
و بدینطریــق ،با کمترین هزینه،
شــهروندان ســاده کانادایــی را
مجذوب حزب لیبرال میکند.
•
ترودو ،سیاستمداری پرهزینه
جاستین ترودو ،نخستوزیر جوان
کانادایی عالوه بر موارد فوقالذکر،
در موضوعــات دیگری نیز شــهره
است.

در کانــادا او را پرهزینهتریــن
سیاســتمدار تاریــخ این کشــور
قلمــداد میکننــد .برآوردهــای
روزنامه «الپرس» نشــان میدهد
هزینه ســاالنه محافظت از ترودو،
نخســتوزیر کانــادا ،بالغبــر ۲۵
میلیون دالر میشود.
«تورنتــو اســتار» در آوریل ســال
 ۲۰۱۶میالدی گــزارش میدهد،
درحالیکه تنها شــش مــاه از آغاز
نخســتوزیری ترودو میگذرد ،او
بیــش از  ۳۰روز در ســفر خارجــی
به ســر برده اســت که این مسئله
هزینههای سرسامآوری را بر دولت
کانادا تحمیل خواهد نمود.
سیبیســی نیــوز طــی گزارشــی
بیــان داشــت کــه تعطیــات
جاســتین ترودو در باهامــا ،برای
مالیاتدهندگان کانادایی افزون بر
 ۲۱۵هزار دالر هزینه در بر داشــته
اســت .منتقدان تــرودو در حزب
محافظهکار کانادا بر این باورند که
ً
کامال غیرقابلقبول و
این هزینهها
توجیهناپذیراست.

خانواده نیز هستند.
سیاســت هــای مهندســی
جنســیتی در زمینه اشتغال زنان،
محدودیــت هــای شــغلی بــرای
زنــان مجرد ،کاهش ســاعات کار
زنان ،بازنشســتگی هــای زودرس
و افزایــش مرخصــی زایمان بدون
تضمین بازگشت به کار ،به صورت
هدفمنــد حضــور زنــان در عرصه
اشتغال و فعالیت های اجتماعی را
محدود کرده است .به عالوه ،زنان
ایران عمده ترین نیروی انسانی کار
در بخش خاکستری «غیررسمی»
هســتندکــه هیچ گونه نظــارت و
حمایتی از جانب دولت ندارد.
در فراخوان اجتمــاع  ۸مارچ زنان
در برابر وزارت کار به درستی اشاره
گردیده که:
«بیــش از نیمــی از زنــان بــدون

قــرارداد یا بــا قراردادهای موقت و
دستمزدهای بسیار اندک مشغول
بــه کار انــد و از حداقــل حقــوق
قانونــی محــروم هســتند .بخش
زیادی از این کارگران غیر رسمی را
مهاجران تشکیل می دهند که در
مقابل روابط بهره کشانه کار آسیب
پذیرنــد .زنــان شــاغل در بخــش
رســمی نیز با عدم امنیت شغلی،
نظارت های نفس گیر بر پوشش و
رفتار خود ،محدود کردن خدمات
عمومی -نظیر مهدکودک پس از
بارداری و موانع سرســخت بر سر
راه پیشــرفت شغلی شــان مواجه
اند».
این فراخــوان هم چنین به نرخ ۲
برابر به باالی بیکاری زنان نسبت
به مردان اشاره نموده است .در این
فراخوان قید شــده اســت که «راه

رهایی زنان از سلطه مردساالری،
ســرمایه داری و انواع سلطه های
دیگر بسیار طوالنی است».
آری ،ایــن راه طوالنــی اســت و
پــر از فرازهــای کوچک و نشــیب
هــای کالن بــرای زنــان جامعــه
ما بوده اســت .اما زنــان و مردان
برابــری طلب ،آنان کــه در جهت
حقوق انســانی ،عدالت اجتماعی
و جنسی-جنســیتی گام بــر می
دارنــد ،هم چنان اســتوار و آرام به
راه خــود ادامه می دهند تا فردایی
بهتر ،روزهایی روشن تر و رهایی از
سلطه مردساالری ،سرمایه داری و
انواع سلطه های دیگر را به ارمغان
بیاورند.
•

(خبرگزاری میزان)
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نگــاه...

به دست خود ،استبداد را تداوم نبخشیم

دوام اســتبداد در طــول تاریخ در
گرو بازتولید آن بوده است .منظور
فراهم کردن پیوســته ی شرایطی
اســت که در آن ،استبداد توانسته
اســت خود را بازیافته و ادامه پیدا
کند .اما این شــرایط چیســت که
ســبب شــده نظام خودکامگی در
کشور ما برای هزاران سال حضور
داشته باشد و نگرانی هایی را حتی
برای آینده ی ایران فراهم سازد؟
بازتولید استبداد در قالب دو سری
موضوعات صورت می پذیرد:
شرایط مادی و شرایط ذهنی.
•
شرایط مادی:
اســتبداد فقط زمانــی امکان پذیر
اســت که حیات مادی استبدادگر
در گــرو کار داوطلبانه ی قربانیان
استبداد نباشــد .به عبارت دیگر،
دیکتاتور بــرای بقای خود احتیاج
مســتقیم و آشکار به کار و مالیات
مردم تحــت دیکتاتوری نداشــته
باشد؛ برعکس ،این مردم هستند
کــه باید برای زندگــی و بقای خود
بــه دیکتاتور و ثــروت هایی که در
انحصار خود گرفته وابسته باشند.
استقالل دیکتاتور از ثروت افروزی
مردم و وابســتگی مــردم به ثروت
در اختیار دیکتاتور ،شرط نخست
مادی بقای استبداد است.
موضوع دیگر ،نگه داشتن توده ها
در فقر و ممانعت از رشد و توسعه
ی اقتصادی و تکنولوژیک اســت.
استبداد به درد جوامع فقیر و عقب
افتاده مــی خورد .جامعه ای که پا
به رشد و توســعه گذارد می تواند
به درجه ای از پیشــرفت اجتماعی
و فرهنگــی برســدکه توســط یک
نظام استبدادی قابل اداره نباشد.
بنابراین ،دیکتاتور ،به عمد ،مردم
در چنــگ خــود را در نوعــی فقر و
بیچارگی نگهداری می کند تا مبادا

به رشــد مادی و پیشــرفت فکری
و فرهنگی دســت یابند و ســودای
آزادی پیدا کنند .بقای استبداد در
گرو فقر و عقب ماندگی است.
و ســرانجام ایــن کــه جامعــه ی
اســتبدادی یک جامعه ی بسته و
منزوی است .بنابراین باید راه های
آشــنایی و مــراوده ی آن با ســایر
جوامع را ســد کرد .دیکتاتوری ها
پیوسته تالش دارند که ملت های
تحت ســلطه ی خــود را در نوعی
دیوار بسته ی فیزیکی ،ارتباطاتی یا
مجازی نگه دارند و اجازه ی پیوند
و تعامل با ســایر ملت ها و به ویژه
اجازه ی مراوده با جوامع باز و آزاد
را ندهند.
در کنار این شرایط مادی که تنها
موارد هم نیستند ،دوام و بازتولید
اســتبداد نیاز به برخی از شــرایط
ذهنــی نیز دارد کــه در زیر به چند
مورد آن می پردازیم.
•
شرایط ذهنی:
نخســت ایــن کــه اســتبداد برای
جوامعی اســت کــه در آن مذهب
ریشــه دارد .مذهب و اســتبداد و
در طول تاریخ به ســان دو موجود
همســان و همدســت عمل کرده
انــد .مذهب بــه دلیل اشــاعه ی
افــکار غیرطبیعی ،مــردم را برای
پذیرش شکل غیر طبیعی زندگی،
که زیســتن به عنوان برده اســت،
آماده می کنــد .مذهب ،مخدری
اســت که مــردم را به قبــول زنده
بودن توام با ذلت و تبیعیت دعوت
می کند و برای آنها ،جهت بردگی
و خفت خویش ،پاداش آن دنیایی
وعده مــی دهــد .مذهــب ،جاده
صاف کن اســتبداد است .همه ی
دیکتاتئوری های جهــان از دور یا
از نزدیــک از مذهب به عنوان ابزار
مسخ جامعه و محو مقاومت بهره

وقتی خون در پاها گردش منیکند...
•

دیــابت
یکی از عوارض دیابت آترواسکلروز
وگردش خون ضعیف است که می
تواند به گرفتگی های عضالنی در
پاها و باسن منجر شود.
از دیگر عوارض دیابت می توان به
نوروپاتی دیابتی اشــاره کرد که در
نتیجه آســیب دیدن اعصــاب رخ
داده وکاهش احساس در پاها را به
همراه دارد.
•
چــا قی
وزن اضافــه فشــار مضاعفــی را به
بدن وارد می کند .اگر فردی چاق
هســتید و ســاعات زیــادی را در
حالت نشسته یا ایستاده سپری می
کنید ،ممکن اســت از مشــکالت
گردش خون به واســطه سیاهرگ
های واریســی و آترواســکلروز رنج

>> ادامه از صفحه27 :

ببرید.
•
بیماری رینود
ایــن بیماری ســردی دســت ها و
پاها به واسطه تنگ شدن سرخرگ
هــای کوچک در این قســمت ها
را موجب می شــود .این شــرایط
گردش خون ضعیف را در پی دارد
که ممکن اســت احساس سردی
در انــدام هــای انتهایی ،بــه ویژه
زمانــی که فرد اســترس دارد یا در
معرض آب و هوای سرد قرارگرفته
است را موجب شــود .برخی افراد
احساس ســرما در بینی ،لب ها و
گوش ها را نیز تجربه می کنند.

•

برده اند.
دیگر شــرط ذهنی دوام اســتبداد
همانا بیســوادی ،بدســوادی و
کم ســوادی گســترده در جامعــه
است.
برای ایــن منظور دیکتاتــوری ها
دائم به پایه های آموزش و پرورش
مــی تازند ،دانشــگاه ها را تعطیل
یــا بــی محتوا مــی کننــد و از هر
طریق ممکن سعی دارند که مردم
را از کتــاب و فرهنــگ و اندیشــه
دور ســازند .منفعت اســتبداد در
بیســوادی مردم است و در این راه
به طور گسترده سرمایه گذاری می
کند .زیــرا می دانــد آزادی در گرو
آگاهیست و نبود آگاهی یعنی قبول
استبداد.
شــرط دیگــر ایجاد ترس درونی
شده در مردم است .استبداد سعی
می کند عنصــر ترس از مجازات و
مــرگ را در تمام حوزه های زندگی
رواج دهــد و مــردم را در نوعــی از
وحشت مداوم حفظ کند .در خانه
و خیابــان ،مــردم بایــد از این که
مورد تهاجم و خشونت قرار بگیرند
ترس داشته باشند تا به واسطه ی
آن ،تبعیت کرده و قبل از هر گونه
مقاومتی به هزینه ی باالی آن فکر
کنند.
شرط چهارم همگون سازی جامعه
با خود است.
رژیــم های اســتبدادی بــا ترس و
فســاد و مسخ ســعی می کنند که
جامعه را همانند و هم تصویر خود
ســازند .آنها در صددند که اعضای
جامعه را هر چه بیشتر از اخالق و
انسانیت دور سازند و مردم را فاسد
و ظالــم و دروغگــو ،مثــل خــود،
تربیت کنند .شباهت ماهوی افراد
جامعه با دیکتاتئور سبب می شود
که آنها مســتبد را جزیی از خود و
خود را جزیی از نظام اســتبدادی

چگونگی بهبود گردش
خون ضعیف در پاها

پرهیز از نشسنت یا ایستادن

طوالنی مدت
بــرای بهبــود گــردش خــون از
نشستن یا ایستادن طوالنی مدت
پرهیز کنید و چه در محل کار و یا
خانه همواره وضعیت خود را تغییر
دهید .برای کمــک به عضالت پا
و بهبود گردش خــون زمان های
استراحت کوتاه را فراموش نکنید.
•

ورزش
ورزش روزانــه بــه بهبــود گردش
خون در پاها کمک می کند.
فعالیت های ایده آل شــامل پیاده
روی ،دوچرخه ســواری ،دویدن،
شــنا ،کوهنوردی و دیگــر ورزش
های پا می شوند.
تمرینات کم فشــار نیز می توانند
مفید باشندکه از آن جمله می توان
به یــوگا و وضعیت هایی که در آن
پاها درگیر می شوند ،اشاره کرد.

تلقــی کننــد .آنهــا با تقســیم کار
ظالمانه جامعه را الیه الیه کرده و
هر الیه را نگهبان الیه ی پایین می
کنند.
و ســرانجام ،بایــد بــه شــرط
وارونهسازی ارزش ها اشاره کرد.
در ایــن مــورد ،رژیــم اســتبدادی
تــاش می کند کــه هــر آن چه را
برای جامعه به عنوان ارزش مثبت
و اخالقــی مطرح اســت با ضد آن
تعویــض کند .این برای آن اســت
که جامعه پایــه ای برای مخالفت
نداشته باشد .فاسد سازی جامعه و
وابسته کردن آن به اعتیاد و فحشا
و فساد اخالقی ،بنیان های رفتاری
اعضای جامعه را چنان مخدوش و
تخریب می کندکه دیگر به سختی
بتوانــد در مقابــل یــک حاکمیت
زورگو ،آدمکش ،چپاولگر و ســراپا
فاسد ایستادگی کند.
کشــور عزیــز مــا ایــران از جملــه
ممالکی اســت که در آن ،استبداد
خــود را برای هــزاره هــا بازتولید
کرده اســت .این بازتولید در سایه

ی وجود شرایط مســاعد مادی و
ذهنــی ممکن شــده اســت .برای
عبــور از اســتبداد در ایران ،صرف
تغییر رژیم کافی نیست .این بارها
و بارها صورت پذیرفته اما استبداد
بر سر جای خود باقی مانده است.
رهایی از اســتبداد درگرو تغییری
است که در آن ،امکان بازتولید این
شرایط عینی و ذهنی متوقف شود.
ایــن یعنی یک دگرگونی اساســی و
ریشــه ای که فقط در سایه ی یک
تالش فکر شده و هدفمند صورت
خواهــد پذیرفت و نه کمتــر از آن.
تالشــی که به دنبال آن باشــد که
پایین کشــیدن رژیم اســتبدادی
را زمینه ای ســازد بــرای دگرگونی
ساختارهای کالن جامعه و روابط
حاکــم بــر آن .این یعنــی رفتن به
سوی عدالت اجتماعی ،مشارکت
مردمــی ،دمکراســی انتخاباتــی
واقعی ،تقویت فرهنــگ و آموزش
و در نهایــت بازســازی ارزش های
اخالق انسانی.
اینــک که رژیــم فاســد جمهوری
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اســامی در دوران نهایــی حیات
ننگین خود به سر می برد ،ایرانیان
باید هشیار باشندکه با دست خود
به حمایت از نیرویی نپردازندکه به
دنبال چیزی بیشتر از بزک کردن
شــرایط بازتولیــد مــادی و ذهنی
اســتبداد نیســت .این بــار باید به
نیروهایی اعتماد کرد که با درک و
آگاهی و با تعهد و برنامه به دنبال
ایجاد تغییری هســتند که یک بار
برای همیشــه به عمر استبداد در
ایران پایان دهــد .آن هم از طریق
دگرگونــی هایی که بازتولید زمینه
هــای عینــی و ذهنی اســتبداد را
ناممکن می سازد.
•
دکترکورش عرفانی جامعه شناس
و عضو حزب ایران آباد است .برای
دیدن برنامه هــای تلویزیونی وی
از وبســایت www.didgah.tv
دیدن کنید.
آدرس ایمیل برای تماس:
korosherfani@yahoo.com

مشاور امالک مسکونی در سراسر کبک
طراح ،ناظر پایه یک شهرداری
در ایران با بیش از  15سال سابقه
همراه با اکیپی مجرب برای بازرسی فنی
ساختمان و تعمیر و نوسازی آن
ارزیابی ملک و مشاوره رایگان
همراهی در تهیه وام با بهترین شرایط
خدمات رایگان برای خریداران
Shohreh Shahrian
و مستاجران گرامی

شهره شهریان
Cell.: 514-290-2210

Real Estate Broker

Casabellaquebec.com
shahrianrealtor@gmail.com
office:450-934-9944
Fax: 866-867-8020

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید

•

استفاده از کفش مناسب
از پوشیدن کفش هایی که موجب
ناراحتی پاها می شوند ،مانندکفش
های پاشــنه بلند ،پرهیز کنید زیرا
می توانند در جریان خون اختالل
ایجاد کنند .در عوض ،کفش های
راحت با پاشنه کوتاه وکفی مناسب
را انتخاب کنید.
•

ترک سیگار
ســیگار کشــیدن خطــر ابتــا به
بیماری عروق محیطی را افزایش
می دهد .اگر سیگار می کشید آن
را هرچه زودتر ترک کنید تا گردش
خون شــما طی چند هفته بهبود
یابد.
•

مصرف مکمل جینکو
برخــی شــواهد نشــان داده اندکه
جینکو دارای ارزش دارویی است و
به واسطه باز کردن رگ های خونی

در بهبود گردش خون نقش دارد.
دوز توصیه شده برای عصاره برگ
جینکو  120تــا  240میلی گرم در
روز است.
•
کاهش مصرف منک
نمک بیش از حــد در رژیم غذایی
موجب احتباس آب و تورم پاها می
شود.
این شرایط می تواند بر سیاهرگ ها
فشــار وارد کرده و به گردش خون
ضعیف منجر شود.
کاهش مصرف نمــک می تواند از
طریــق تهیه غــذا در خانه ،پرهیز
از مصرف غذاهای فرآوری شــده،
فست فودها ،و غذاهای کم ارزش
صورت بگیرد .هیدارته نگه داشتن
بدن به بهبود گردش خون کمک
می کند.
•
حفظ وزن سالم
اگر چــاق هســتید یا اضافــه وزن

داریــد ،کاهش کیلوهــای اضافی
را از طریــق دنبال کردن یک رژیم
غذایی ســالم و متعادل و افرایش
ســطح فعالیت جســمانی مد نظر
قرار دهید .وزن بدن سالم به بهبود
عملکرد وکارایی سیســتم گردش
خون کمک می کند.

چه زمانی باید به
پزشک مراجعه کرد

اگر با عالئم بیماری عروق محیطی
مواجــه هســتید و آنهــا بــا ایجاد
تغییرات ســاده در ســبک زندگی
بهبود نیافته اند ،برای بررسی بهتر
شرایط و دریافت درمان مناسب به
پزشــک مراجعه کنید .آغاز درمان
پیــش از مواجهه با عوارضی مانند
لخته شدن خون ،آمبولی یا وقوع
سکته مغزی اهمیت دارد.
(به نقل از "نیو هلث ادوایزر")`

1

3

2

5

4

7

6

9

8

جدول ويژه
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1
افقي:
ستن
 -1شوم -ستارهشناسي
  2سال  25شماره  11  1368اردیبهشت 1397
34
پيوتري-
 -2پرستو -زد و بند
3
 -3كلم��ه اخط��ار و تنبي��ه-
کالس های زبان فرانسه رایگان ویژه مهاجران
4
ت ناچيز-
ش��باهت -آبفش��ان-
پس��وند
یک شرکت تولیدی
ي
ايتاليايي
تصديق
5
FREE FRENCH CLASSES FOR IMMIGRANTS
مونترال
درجنوب
)Beginner level 3 (part time
قمر
همکاریميز ديواري آيينهدار-
نیازمند تلخ-
-4
6
Where: District Parc-Extension
 شرف ورنج
درد،
قهوه-
ساده
کارگر
تکنسین و
When: From April 3rd to June 17th 2018
7
باشــد.
الفب��اي فارس��ي -ب��ار
می -5از
For women only: Monday and Wednesday from 9am to 12pm
بگیرید:
تماس
لطفا با تلفن های زیر
غالبتر-
عصر
هنگام
درخت-
Mixed group: Monday and Wednesday from 6pm to 9pm 8
514-606-9007
 -6جمع ب��اب -بيباك -اصل
)Call NOW for registration or information: (places are limited
9
خوش-
آغاز
و
514-949-5335
10
)(514
274-8117
 -7ويتاميني در موز -س��بزي
 2ژانويه
11
پيچيده -آفتاب نيس��ت -غول
ر
پرستــا
ون
يخي
12
ايشگاه-
نگهداری از مادر و نوزاد
 -8پدر شيمي نوين ايران
www.beyondbyaerus.com
اشتغال
با
همراه
کامیون
فروش
13
زایمان
هنگام
بیمارستان
در
به چند نفر فروشنده و سرویس کار سیار
 -9آدم بسيار سختگير -گريز-
-------------)Truck + job (fix run Monday to Friday
اتومبیل) فورا نیازمندیم .تلفن اطالعات :رضائی
نگين كه (با 14
مايه
دريدن-
پرده
نگهداری از پدر و مادران
you make good money.
(514)735-5329
خوانند-
شمشيرزن-
فروش-
job-10كاغذ
در منزل شما
Also there
is extra
for weekend to
15
Aerus company is looking for 2 persons
ویاخانهسالمندان
آموزشگاه
make extra money.
on the road to give service and sale to our
تمــاس:
اعظم  -تلفن
ل فرعي-
Internationalخانه
2007نفر كه در يك
dayچند
-11cab.
clienteles. Car is must.
Low millage (340000 km).
كنندTel.:-
514-806-7870
يار -قالب كفش
زندگي مي
Cummins engine. Good condition.
ي خار -جو دوسر -تير پيكاندار
 -12صورتي كمرنگ -پيچ و تاب -نوعي جواهر -جبه
فرش
فروش
عصبتلفن زیر تماس بگیرید:
شگفتي-شماره
اطالعات بیشتر با
برای
ش دنبالهدار -زير خاك پنهان كردن -مرواريد
 -13بله آلماني -نام دخترانه -حرف
تعدادى فرش ایرانى
انگور
514-655-6605 Ahmad
درختي بزرگ و هميشه سبز
نائین كاشان وتبریز
رونده-كارهاى
-14انجام كلیه
جویـای کار
كار
در انداره و طرح هاى
سينما و تلويزيون ايران -شهري تاريخي در استان مازندران
-15ساختمانى
كمديناز قبیل
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استخـــدام

کامیونیتی

استخــدام

azjune16free

ساختمان

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

مختلف بفروش مى رسد.
تلفناطالعات:

و
ود -نوشته شده و گنجانده شده -يازده!
مفعولي -زنبيل
نگهداری از عزیزان شما،
ر و حيله CARWASH
توسط خانم با تجربه،
چند نفر کارگر
ي -زيب و به
زينت
در خانه -ما و شما -
وقت)
تمام
یا
وقت
(پاره
مقدس هندوان -وحشت -خميازه یا بیمارستان ،همراه با
برا ی کار در کارواش
رسانده کار
سال سابقه
رفرنس5،
پايان
يافته و آن را به
�ي يا رش��تهاي فراغت
فورانیازمندیم.

استخدام پرستــار
free

Ptojan18

تلفن اطالعات( :احمد)
abedi free

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

freeazmar
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آژانس مسافرتی

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
ALIXتویوتا376-9191.................................
تویوتا ایل پرو 376-9191 ................................
الگانسلیزینگ865-2595..............................

ا

م

س

اسکای.الن 388-1588 ...................................
فرنازمعتمدی842-8000................................
ناهیدپاکروان844-873-7191................
سلطـــان484-4000 ....................................
کوتراوکــو594-344 .......................................
مهری 940-1642 ............................ .T.A.M
همامهر438-228-9266 ............................
یونی گلوب(نسرین)849-7711..................

د
ن

ل

آرایشـــــگاه

اتومبیل :خرید و فروش

ن

1

ج

ت

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

و
15 14
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Mailing Address:
2178 ste- Catherine W.
MONTRÉAL QC

514-996-9692
Email:
info@paivand.ca
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,

Tel.: 514-484-8072
________________
ضروري

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

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

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

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

شهروزرضانیا (آریا) 933-3337 ..................
شریف نائینی731-1443............................... .
دندان سازی (کلینیک)
افخم هادی737-6363 ................................. .

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

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

حمل و نقل

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

خشکشویی

جای شما در این صفحه
خالی است!
با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند
مرکزشهرمونتریال:

aznov-jan’17tpshP

فـال

پزشــکی

 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
هستید ،آگهی استخدام خود رادر صفحه
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.
 جویای دوست ،همسر ،هم خانه،
هم صحبتهستید؟
 آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به
درد دیگران میخورد؟
 آیا به سفر می روید ،جویای همسفر
هستید؟
 چیزی برای فروش ،جایی برای اجاره،
حرفه و هنری برای عرضه دارید؟...

کوتاه زیباتر است

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

آلفامدیککلینیک933-8383......................
بنفشهحجازی288-4864...............................

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

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

فـرش

بیمه و مشاور مالی

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

تپش،شاطرعباس،ماهیسن لوران،کافه پرشیا،
بزرگ -دريا-
 -12م��ادر
برای ما بنویسید
خدمات
اما...سعی کنید عموجان،کوپلی2:و ،1فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون،
هماهنگ -پاسخ منفي • پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا
ساختمـانیاداري-نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود ،NDG auto .فتوشاپ ،ارز آپادانا ،کلینیک آریا،
 -13او -تنبي��ه
احمــدپنبه پاك• نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد آلفامدیک ،ارزخضر ،المیزان ،نور ،پاســیفیک،
ش��ريان بدن-
کلیهخدماتساختمانی
فارسیتایپ،سپسایمیلکنید.
متروپولیس ،کبابسرا و...
نكرده
بازسازی ،به سازی
ریوسود :کوه نور ،آدونیس ،دابل پیتزا ،مارشه
-----------------------نيكبخت��ي -مرك��ز
 -14کیفیتعالی
®لوگوی پیوند®
افغان ،مارشه آریا ،کلینیک میرا ،مراکزفرهنگی
مقدونيه
نرخ مناسب
و...
محم��د
 -15فيلم��ي
514-298-1393ازTel.:
کار استاد علی اصغر معصومی
Tel.:
514-265-0973
وست آیلند  :آدونیس ،شاتوکباب ،و...
(-)1392
آهنگران��ي
(هنرمند و نقاش معاصر)
سن لوران :آدونیس ،سمی فروت
نوعي ماشين كشاورزي -----------------------------------
الوال :کوه نور ،آدونیس ،سمی فروت و...

نیـازمنـدی هـای پیوند
بیمه اتومبیل

شانس اول را به آنها
بدهید!



•
کلبــه •
•
از صفحه 27
عموجان •
ترتيبي•-
عدد 6107
Sherbooke
W.
بلغارستان-
ن

نیازمنــدیها

پیوندمان را حفظ کنیم!

آشپزخانه
کالسیک ،پاپ و ایرانی در سطوح
آمادگی برای آزمونهای
مبتدی تا پیشرفته
آشكار
كنيا-
 -2پايتخت
Tel.:
514-812-5662
مدارس ،دانشگاههاGRE، ،
علی صبری با بیش از  ۲۰سال
سرچشمه
فلز
دار-
ريشه
محلي-
لغت
در
آب
مجازات-
 -3نوعي
 GMAT، CEGEPو …
سابقهدر نوازندگی پیانو
مهندسی
کارشناس
صبری
علی
متدهای قدرتمند و
بهرهگیری از
حسرت
 -4كالمي براي شگفتي -ستارگان -فرو رفتن ظرف-
برق و کارشناس ارشد ریاضی از
تخصصی برای کودکان ،نوجوانان
پاكبازي در
 -5نام گلي -ادعاي دروغين-
کوئین کانادا؛
دانشگاههای تهران و
دوستي و بزرگساالن؛ آموزش به زبانهای
ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
نگاتيوزبــانهای
 -6رسم كننده -ماه ميالدي-آموزش به
انگلیسی و فارسی
ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ
فارسی
Tel.:438-990-6529
765 GREENWOOD Rd.,
پوسته-
انگلیسیاين روزها اوج گرفته است-
منچسترو كه
روني گلزن
صدمه-ونام
دفترداری
 -7ثبت شرکت
-------------W. Vancouver, B.C., V7S 1X8
هانازل ترین قیمت
حسابها با
جلسه اول رایگان
انديشه
ﺳﺎﻝ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ 
---------------------------------------------موسيقايي موتزارت آهنگساز نامدار اتريشي
 -8اثر
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
پیوند در ویرایش نوشته ها آزاد است.
514-242-6034
Tel.:438-990-6529
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاه های
وحشت -سربها -داغ كردن
 -9خالكوبي-
پیوندنیست.
 -10ابر س��فيد -صدر-
پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی و
كاغذ صخيم
نوشتارهای توهین آمیز معذور است.
حل جدول ويژه شماره 5538
 -11ش��هر ورزش��ي نقل نوشته ها-با ذکر ماخذ -آزاد است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

خدماتمالیاتی

514-503-7391

 نام دخترانه -شب اول زمستانعادی
جدولهای
ت -حلحل
شماره 5538
جدول عادی
در
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ردار
1
ا
د
ر
ب خ و
ن
ا س ت ك ا
وب
2
د
ن ه
ا
ه ي
ا
ر
م
ه
م

آمــــوزش
نوازندگی پیانو

امید رایگان از فوریه15

دیپلمهدستیارپرستار
(زویــا)

ابستاني -خطكش
رسم Tel.:
514-651-2661

آمــــوزش
خصوصی ریاضی

سرامیك و رنگ وپاركت و
غیره وتبدیل زیرزمین به
عمودي:ونى
مسك
وسايل
از
نامعلوم( -امید):
 -1تلفن تماس

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

Tel.: 514-284-6607

MMUNITY

PAIVAND

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

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

PARTICIPATE in our
CO

یک اوکازیون عالی!

34

داروخــانه
دندانپزشک

رستــوران

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

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

کــــارواش

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

کلینیککایروپرکتیک

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

پیوند996-9692.................................................

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

شیرینی پزی و قنادی

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

کتـابفروشی

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

کلیسا

انجیلیفارسیزبان999-5168......................

گاراژ (درب)

گرافیک و طراحی
گرانیت

گلفروشی

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

لوله کشی

سروین562-6453........................................... .
فتوشاپ846-0221...........................................
فتوبوک984-8944...........................................
فتو ُرز488-7121.................................................

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

عینک سازی

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

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

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

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

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

گان پیوند )

کامپیــوتر

249-4684 ............................ .UNI-TECK

سوپر و فروشگاه

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

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

آنیکــس 585-2029 .....................................
کبابسرا 933-0-933 .....................................
کلبهعموجان484-8072.................................
فاروس270-8437.............................................
یاس483-0303 ................................................
کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولــی989-8580 ....................................
بیبلوس523-9596...........................................

روانشناسی  /روانکاوی

شماره شما در
این لیست نیست؟

مهاجرت
محضر

وبسایت

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

وام مسکن

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

وکیل دعاوی

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

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

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

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

موسیقی (جشن ها)

ویدیو
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استخـــدام

Sam The Handyman

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

CLASSIFIEDS
سی
عکا
رز

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
،عکسپاسپورتی
since 1990
سیتیزنیکانادایی
 اندازه سرPR و کارت
وجزئیاتدیگربایستی
رعایتشود

50 X 70

______________
عکسبرایسوءپیشینه
)(واشنگتنیاایران

879

879 999

999

مربیخصوصی ورزشی

Mega
Mega

vente
vente

6565

Sectionnel

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

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

SNOWDON

Meubles
Meubles
prilloprillo

999$ jusqu’à
999$

اطالعات آگهی
خود را به نشانی
:زیر ایمیل کنید

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

Canapé

Sectionnel

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
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خطبه

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

وش!
خ

آموزشعکاسیبهزبان .. .

114

تصویر برداری از مواد غذایی در حال پخت و

FOOD PORN

یکی از خوشــمزه ترین سوژه های رســتورانهای نوپــا و ناشــناخته و
ویدئویــی ،تصویربــرداری از مواد معرفی به رهگذران میباشد.
غذایی در کنــار اجاق و بخصوص بهترین محل عرضــه این تصاویر
باربکیو میباشد! هدف از تهیه این نیز در شــبکه های اجتماعی بوده
نوع تصاویر ،نشــان دادن زیبایی که به راحتی دســت به دست شده
های هوس انگیز غذاها و جزئیات و بیشترین ُبرد را در بین مخاطبان
تهیه مواد غذایی بصورتی متفاوت خواهد داشت!
و تحریــک کننده اســت ،به گونه یک تیــم تصویربــرداری حرفه ای
ای که تصویری سکســی (البته از در تهیــه این گونــه تصاویر تالش
نــوع حاللــش!) از غذاها در ذهن میکند ،زوایایی از کار سرآشــپز را
مخاطب ایجاد گــردد تا زمانی که نشان دهد که مخاطبان تا به حال
باالخره دست به جیب شده و طعم اینگونه آن را مشاهده نکرده اند.
آن غذای هوس انگیز و دلفریب را شــاید این تکنیــک تصویربرداری
با تمــام وجود در دهان احســاس در نظــر اول شــاید خیلی ســاده و
نماید! قطعا بهترین مشتریان این لــذت بخش بنظــر برســد ولی بر
نوع تبلیغات ،رســتورانهای درجه خالف ظاهرش ،نکات و جزئیات
یک و به اصطالح «وی آی پی» ،متعــددی دارد کــه بایــد رعایــت
معرفــی فرانچایــز یک رســتوران گردند.
زنجیــره ای ،ســاخت ویدئوهــای اول از همــه بایــد ســعی گــردد
آموزش آشپزی و همچنین معرفی تصویربرداری در محیطی بســیار
نمونه کار یک سرآشــپز حرفه ای تمیز و مرتب صورت گیرد.
بــرای ارائــه رزومــه کاری خــود و زمینــه کار در ایــن نــوع ســبک
بسیاری موارد دیگر میباشد.
عکاسی و یا فیلمبرداری بسیار حائز
یکی دیگر از موارد استفاده این نوع اهمیت بوده و تاثیر مستقیمی در
تصاویــر ،نمایش بــر روی مانیتور نتیجه کار خواهد داشت .بهترین
شیوه برای تولید تصاویر
تلفناستودیوفوتوبوک:
درجــه یــک و حرفــه
(514) 984-8944
ای ،تصویربــرداری در
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
یک آشــپزخانه صنعتی
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
میباشــد .جهت اطالع
WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1
کســانی کــه شــاید تــا
STUDIO
تلگرامPHOTOBOOK :
بــه حــال گذرشــان به
گروه ما در فیسبوک« :همه چیز در مورد مونترآل»
آشپزخانه های صنعتی
تلویزیون آنالین مونترآل پالس MTL PLUS TV
نیفتــاده عارضــم کــه
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
میتوان یک آشــپزخانه
بزرگ بــا تمام لوازم را به
مدت چند ســاعت کرایه
جلسهرفعاشکالوتمرینتنظیمات
کرده و هر نوع غذایی را
دستیدوربینشمادر«استودیو
طبخ نمود.
دالر
فوتوبوک» ،طی دو جلسه به مبلغ70
قاعدتا کسانی که خدمات
ارائــه
(برایهرجلسه)،پرتره،عکاسیدرشب «کیترینــگ»
وعکسهایخانوادگی
میکنند ،غذاهای خود را

اسپشیال این شماره:

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

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

در چنین جاهایی طبخ و پس از آن
به محل مشتری انتقال میدهند.
ویژگی این آشــپزخانه ها این است
که بســیار بــزرگ و تمیز بــوده و
اشــیاء مزاحــم در تصاویــر دیــده
نخواهنــد شــد .تمام وســایل کار
آشپزی و ظروف نیز حرفه ای بوده
و تصویربرداری با کیفیت باالتری
انجام خواهد شد.
بــرای تولید یک ویدئــوی خوب،
حتمــا بایــد نــور الزم بــرای
تصویربــرداری را پیــش بینــی
نماییم .استفاده از چند پروژکتور
و رفلکتور پایه دار توصیه میگردد.
در مورد عکاســی هم حتما یک یا
دو فالش مجهز به «گری فونگ»
و رفلکتورهــای کوچــک و بزرگ،
کمک بســیار بزرگی به ما خواهد
کرد.
چنانچــه قرار اســت سرآشــپز در
زمان تهیه ویدئو ،صحبت نموده و
دستورات غذایی را برای بینندگان
توضیح دهــد ،بایــد ادوات ضبط
صــدا را نیز پیــش بینــی نماییم.
استفاده از دســتگاه ضبط صدا یا
«ریکــوردر» در ایــن جاها بســیار
مفید خواهد بود.
از آنجایی که سرآشپز دائما در حال
جابجایی بوده و در یک مکان ثابت
نمیباشد ،حتما باید از میکروفون
بی سیم استفاده نمود.
چنانچــه میخواهیــم نتیجــه کار
بسیار حرفه ای و سطح باال باشد،
بهتر است که سرآشپز به جای زیر
پوش کاپیتان ،به اونیفرم آشپزی
ملبــس بــوده و حتمــا کاله ویژه
آشــپزی را بر ســرگذاشــته باشد!
رعایت چنین جزئیاتی ،نتیجه کار
را بســیار جالب تر و حرفــه ای تر
خواهد نمود.
برای راحتی کار تیم تصویربرداری
و نشان دادن جزئیات کار سرآشپز،
بهتر است که حداقل از دو دوربین
در دو زاویــه متفاوت فیلمبرداری
کنیم .دوربین یک ،ســر آشــپز و
بخشی از میز کار و اجاق را با زاویه
باز پوشش میدهد و دوربین دوم،
بر روی دست سرآشپز زوم کرده و
کوچکترین جزئیات را ثبت میکند.
بدین طریق ،ویدئوی نهایی بسیار
جامــع و کامل بــوده و تمام نکات
مهم در آن قابل مشاهده خواهد
بود.
ســعی شــود تمامی زوائد و مواد
غذایی غیر قابــل مصرف و زباله
هایــی کــه در زمــان کار تولیــد
میشود ،بســرعت از کادر تصویر
خــارج شــده و در ظرفــی که به
همین منظــور تهیه شــده قرار
گیــرد .برای خلوت شــدن کادر
تصویر از اشیاء مزاحم ،بهتر است
ظــروف و لــوازم اضافــی در دید
دوربین نباشد.
ترجیحا دوربین ها بر روی ســه

پایه نصــب گردند تا لرزه
های تصاویر بــه حداقل
برسند.
چنانچــه مجبوریــم در
محیطی مثل آشپزخانه
رســتوران و یا آشپزخانه
منــزل تصویــر بــرداری
کنیــم ،حتمــا نهایــت
تالش خود را بکار گیریم
که بخــش اعظم تصاویر
با کادر بسته فیلمبرداری
گــردد .با ایــن تکنیک،
تمامــی اشــیاء مزاحم از
تصاویــر حــذف خواهند
شد.
در زمــان تصویربــرداری
از باربکیــو ،کار تا حدی
راحت تر بوده و از آنجایی
کــه در محیــط بــاز کار
میکنیم ،فضای بیشتری
در اختیارمان خواهد بود.
چنانچــه در زمــان
تصویربــرداری بــاد مــی
وزد ،در جایی قرار بگیریم
که باد ،دود باربکیو را به
ســمت دوربین نفرستد.
با ایــن کار هم دوربین از
خاکســتر و چربی در امان
خواهد بود و هم بخش اعظم دود
مواد غذایــی از کادر تصویر خارج
خواهد شد .چنانچه هوا آرام و بی
حرکت باشد ،میتوان با استفاده از
یک پنکه ،دودهای اضافی را ازکادر
تصویــر خارج کرد .وجــود دود در
کادر تصویر ،کار تیم تصویربرداری
را سخت ترکرده و کیفیت ویدئو و
عکسهای نهایی پایین تر می آید.
نشــان دادن جزئیــات جلــز و ولز
کــردن گوشــت بــر روی باربکیو،
مالیــدن ســس بــا فرچه بــر روی

گوشتهای کباب شــده و پاشیدن
ادویه و نمک سابیده شده از سنگ
نمک با کادر بســته ،زیبایی های
تصاویــر را چند برابرکرده تا حدی
که بعضی اســاتید آن را سکسی و
بــه اصطــاح FOOD PORN
دانسته اند! برای تشدید این جلوه
ها در تصویر ،تا حد ممکن با عمق
میدان کم ،دیافراگم باز و نیز یک
موزیک دلنشین و سکسی ،تصویر
تهیــه گردد تــا زیبایــی و دلفریب
بودن تصاویر دو چندان گردد.
ناگفتــه نمانــد در زمــان تهیــه

دوستانگرامی،
ا نقــا ب
 1357واقعــه
بسیارعظیمی در
تاریخ معاصرایران
اســت که نه تنها
برزندگــی تــک
تــک مــا ابرانیان
تا ثیر عمیقــی
داشــته  ،بتکــه
فصــل جدیــدی
در مناســبات
سیا ســی ،
و
اجتماعــی
اقتصادی ســایر
کشــورها بویــژه
کشــو ر ها ی
خاورمیانه بوجود
اورده اســت .این
رویــدا کــه قریب
بــه  40ســال از
وقوع ان میگذرد
بــی شــک یــک
چرخش به عقب
برای مــا ایرانیان
در تمــام زمینــه
هــای مربــوط بــه
حیات یک ملت نظیر فرهنگ  ،اقتصاد ،حقوق انسانی
 ،امنیت احتماعی ،ســامت روانــی ،اعتبار جهانی و
نیازهای زیست محیطی محسوب میشود.
چــرا این انقالب اتفاق افتاد ؟ مــردم ما تا چه حد در
وقوع ان نقش داشتند؟ نقش روش حکومت شاه در
پیدایش این انقالب چه بود؟ ایا کشورهای سلطه گر
وقوع انرا تدارک دیده بودند؟ این سئوال های بنیادی
 40سال است که ذهن بسیاری از اندیشمندان علوم
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ایــن تصاویــر و پــس از
پایــان پخت غــذا ،توجه
مخصوصــی بــه تزئین و
چیدمان غــذا در ظروف
ویــژه ســرو غــذا عنایت
گردد .البته قطعا این کار
تخصــص سرآشــپز بوده
ولــی تیم تصویربــرداری
باید حتما تمامی جزئیات
کار تزئیــن بشــقاب
در زمــان ســرو غــذا را
بصــورت «کلــوز آپ» و
بــا کادر کامال بســته به
ثبــت برســاند .رعایــت
«کنتراســت» در ایــن
مرحلهبسیارحائزاهمیت
بوده و الزم است که رنگ
رومیزی و ظروف تزئین
غذا کامال مخالف باشد.
تصاویر برخواستن بخار از
غذا در زمان سرو آن یکی
از جلوه هــای جالب این
نوع تصاویر بوده و حتما
باید قابل مشاهده باشد.
برای باالتر بردن کیفیت
کار ،میتــوان از یــک
«اســایدر» نیز استفاده
نمــوده و تصاویر ویدئویی
را از لنز یک دوربین متحرک ثبت
نمود.
غمگین ترین بخش داســتان این
اســت که متاســفانه بخش اعظم
غذاهایــی که در تصویربــرداری از
آنها اســتفاده میشــود ،غیر قابل
مصــرف بوده و از آنجایی که بارها
دستمالی میشــوند ،معموال قابل
خوردننمیباشند.
ســفره تون پــر بــار و تصاویرتون
مستدام!
•

اجتماعی و سیاسی را بخود مشغول داشته است.
افای ماکســیم مین که روی روابــط ایران و امریکا در
ســالهای منتهی بــه انقالب مطالعــه و تحقیق کرده
اســت ،روز  12ماه می از ســاعت  2تا  4بعدازظهردر
کتابخانه سرزمین نوروز در باره نقش امریکا در وقوع
انقالب صحبت و به سئواالت شما پاسخ خواهد داد.
این ســخنرانی بدعــوت انجمن دفاع از حقوق بشــر
درایران -مونترال و حمایت مجله هفته برگزار میشود.
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Immigration
Humanitarian immigration

in Québec

T

he Province of Quebec
administers its own
immigration programs with
selection criteria that are
distinct and more predictable from those of federal
and other provincial immigration programs.
Québec fully endorses the
principle of international
solidarity and the objectives of the international
conventions providing for
the protection of refugees.
Humanitarian immigration
occupies a particularly important place in Québec.
Refugees selected abroad
are admitted to Québec,
some of them after having lived many years in
a refugee camp, others
because they were victims
of persecution in their own
country. Upon their arrival,
they are either assisted by
the government, in partnership with non-governmental organizations, or they
are welcomed by a group
or organization that has undertaken to sponsor them.
The commitment of the
State and, by extension,

the commitment of the
Québec population, is
clearly outlined in the Plan
d’action du gouvernement
du Québec pour l’accueil et
l’intégration des personnes
réfugiées sélectionnées
à l’étranger – 2013-2016
(Québec government’s
2013-2016 action plan for
the reception and integration of refugees selected
abroad), a joint action
plan by the ministries that
provide services to these
individuals:
Ministère de l’Immigration et des Communautés
culturelles. (Ministry of
Immigration and Cultural
Communities).
Ministère de la Santé et des
Services sociaux. (Ministry of Health and Social
Services).
Ministère de l’Éducation
du Loisir et des Sports.
(Ministry of Recreation and
Sports Education).
Ministère de l’Emploi et
de la Solidarité sociale.
(Ministry of Employment
and Social Solidarity).
Québec also represents a

...ورزشـــی

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

میالن ایتالیا
موفــق گردیــد مدال طــای این
.رقابت ها را نصیب خود نماید
این اولین مدال طــای کانادا در
45 این رشــته می باشــدکه بعد از
 نصیب1973 ســال از سال
.کانادا شده است
OSMOND دوشــیزه
در رقابت هــای المپیک
 در چین با بدست2018
 امتیــاز223/23آوردن
مقــام دوم را نصیب خود
کرد و به مدال نقره دست
.یافت
در مسابقات پاتیناژ هنری
TESSA دو نفر از چین دوشــیزه
SCOTT  و آقــایVIRTUE
 از کانــادا بــه مدال طالیNOIR
.این رشته دست یافتند

آغاز کنــد و از
مسیر آفریقای جنوبی
بســمت اســترالیا و
.چین برود
وی از روحیــه و
قــوی
اســتقامت
برخــوردار اســت و
اظهــار داشــته کــه در
ایــن ماجراجویــی از
پشتیبانی کامل همسر
و دوســتانش برخوردار
.است
تاکنون ســه نفــر از دریا
نــوردان آبهــای اطــراف
اســترالیا بخاطر شــرایط
بد و موج های بلند جان
.خود را از دست داده اند

مــدال طالی
پاتیناژهنری

KAETLYN
دوشــیزه
 ساله22  ورزشــکارOSMOND
 درTERRE NEUVE از شــهر
رقابت هــای پاتیناژ هنری شــهر

welcoming haven for thousands of people who are
granted refugee status after
seeking asylum in Canada. While waiting for the
Government of Canada to
rule on their asylum claim,
these refugees have access
to temporary support measures, including accommodation, francization, legal
aid, last-resort assistance,
pre-school services and
primary and secondary
schooling for children and
youth.
uébec demonstrates its
commitment to those
who are granted asylum
by giving them access to
a broader range of services until they can obtain
permanent resident status,
thereby helping ease their
integration into Québec
society.
Sharing of responsibilities
between the Federal and
Québec governments
Refugee selection pools
Québec selection process
Collective sponsorship
Reception programs
The Ministry of Health

Q

مونتــرال مذاکراتی با مســئولین
.ورزش نیویورک خواهدکرد

دور دنیا با کشتی
بادبانی

SIMON آقای
DUBOIS
ورزشــکار مقیم
شهر شــربروک
حــدود بیســت
ســال اســت که
تمرینــات خــود
را با یک کشــتی
بادبانــی در نقاط
.مختلف دنیا انجام می دهد
در ایــن مســافرت ها وی تــوان و
اســتقامت خود را برای سفرهای
طوالنــی در دریا و در مقابل امواج
سنگین و هوای سرد آزمایش می
کند تا آمادگی کامل را برای تحقق
رویــای خود برای ســفر به
دور دنیا با کشتی بادبانی
.بدست آورد
 وی به2017 در ماه اوت
همراه یک گروه از کشتی
رانان انگلیسی به اطراف
استرالیا رفتند و مسافرت
تمرینی خود را در هوای
زیر سفر و موجهای بلند
.انجام دادند
 در نظر دارد در ماهSIMON آقای
 با کشتی بادبانی2018 اوت ســال
 کیلومتری را در7400 خود مسیر
 ماه در دریاهای مختلف11 مدت

and Social Services is also
participating in Québec’s
humanitarian commitment
to refugees and asylum
seekers. In 2012, it presented its orientations in
the document entitled Une
passerelle vers un avenir en
santé. (Entitled a Gateway
to a Healthy Future).
In association with the
international community,
the Office of the United
Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
promotes three lasting
solutions for refugees:
Voluntary repatriation to
their country of origin
Local integration in a host
country
Resettlement in a third
country
Resettlement in a third
country plays a crucial role
in the international refugee
protection system. By
participating in this system,
Quebecers share in this

responsibility.
Foreign nationals wishing to settle permanently
in Quebec must undergo
a two-step immigration
process.
They must be selected by
the Ministère de l’immigration et des communautés
culturelles (MICC), Quebec’s immigration authority. Selected applicants will
receive a Quebec Certificat
de Sélection (CSQ).
An approved CSQ holder
must file an application
with Canadian federal
immigration authorities.
The federal government’s
role in evaluating a Quebec
application for permanent
residence is mainly limited
to issues of health and
criminality.
Note: Being a Regulated
Immigration Consultant
and a member in good
standing of ICCRC does
not give you the legal right

در جریــان مصاحبــه اختصاصــی
بــا خبرنــگاران کــه در مقابــل
،شــهرداری مونترال انجام گردید
VALERE PLANTE خانــم
شــهردار مونترال به همــراه آقای
STEPHEN BRONFMAN
حضوریافتندواظهار
داشــتند کــه بــرای
اولین بار مســابقات
بیســبال در ســال
 در اســتادیوم2018
المپیک و با سرمایه
آقــای
گــذاری
BRONFMAR
.انجام خواهدگردید
شــهردار مونتــرال اظهار داشــت
که این ورزش مورد عالقه بســیار
تماشــاچیان اســت و مــی توانــد
در توســعه اقتصــادی مونتــرال و
همچنین جذب بیشــتر توریست
.موثر باشد
در ایــن رابطه نخســت وزیرکبک
اظهار داشــته کــه برای ســرمایه
گذاری و انجام مسابقات بیسبال
.نظر مردم کبک نیرگرفته شود
DENIS در گذشــته آقــای
 شــهردار قبلــیCODERRE
مونترال در نظر داشــت مسابقات
اتومبیــل رانــی الکتریکــی در
مونترال برگــذار نماید ولی مورد
.تایید قرار نگرفت
 ضمنBRONFMAN آقــای
اظهــار خوشــحالی از این توافق
اظهار داشته است که در صورت
عــدم انجام ایــن مســابقات در

.پرداخت شد
جوایــز دریافــت مدال مســابقات
در کشــورهای مختلف
.بشرح زیر است
• ایتالیــا بــرای مــدال
،  دالر166000 طــا
 دالر83000 مدال نقره
 دالر55000 و برنز
• روســیه بــرای مدال
 دالر نقــره6100 طــا
26000  و برنــز38000
دالر
55000 • فرانسه برای مدال طال
 دالر و برنــز22000 دالر و نقــره
 دالر14000
37000 • آمریــکا برای مدال طال
15000  و برنز22000 دالر و نقره
دالر
15000 • کانادا بــرای مدال طال
8000  و برنــز11000 دالر و نقــره
دالر
• متوســط درآمد یک ورزشــکار
2014 آماتــور کانادایــی در ســال
. دالر بوده است3378 معادل

برگزاریمسابقات
بیسبال در مونترال

to practice Quebec Immigration.
Immigration Consultants of
Canada Regulatory Council
(ICCRC) also needs to be
registered with the Registre
Quebecois des Consultants
en Immigration. (Quebec
Registry of Immigration
Consultants).
For more information on
any aspects of immigration,
please do not hesitate to
contact our office.
Keep safe, stay healthy, and
make sure laughter is in
your everyday life.

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

هزینه های یک
ورزشکار
آماتور
ورزشــکارانی کــه
تمرینات خود را در
طول ســال بامید
انتخاب و شــرکت
مســابقات
در
المپیک انجام می
دهنــد از کمک های مختصری از
طرف کشورهای خود برخوردارند
کــه درآمد آنــان قابل مقایســه با
درآمد میلیونی ورزشــکاران حرفه
ای چون
CAREY PRICE, SIDEY
CROSBY, JAMES LEBRON, ROGER FEDERER
.نیست
در میان ورزشکاران آماتور کسانی
کــه موفق بــه دریافت مــدال می
شــوند شــانس درآمــد از طریــق
تبلیغــات را خواهنــد داشــت و
همچنیــن کشــور مربوطــه آنان
جوایــزی بــرای دریافــت مــدال
پرداخت می کند اما ورزشــکارانی
کــه موفــق بــه دریافــت عنــوان
قهرمانی اول تا سوم نمی شوند
تنها یک کمک مختصر ماهیانه
برای تمرینات خود دریافت می
 با موافقت2010  در سال.کنند
 نخست وزیرHARPER آقای
 دالر1500  مبلغ،ســابق کانادا
کمــک ماهیانه به ورزشــکاران
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 خریدار ارزهای خارجی
بابهترین نرخ روز
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ناهیدپاکروان

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

سفر به ایران

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده
)1253 Rue Guy (Metro: Guy

ASGARI

FARZIN

ARCHITECTE

ﻓرزﯾن ﻋﺳﮕری

آرﺷﯾﺗﮑت رﺳﻣﯽ ﮐﺑﮏ
ﻣدﯾرﯾت ﭘروژه  -طراﺣﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن

بدون وقت قبلی

7روز
هفته

info@asgari.ca

____________________
5655 Sherbrooke W.
NDG، H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

223-3336

behrooz@babakhani.ca

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ
 انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس
در کمتر از  24ساعت
(حتی پس از ساعات اداری)
 نقل و انتقال سریع ارز
به اقصی نقاط جهان مجهز به کلیه کارت های
 تضمینبهتریننرخروز
بانکی ایران
با کمترین کارمزد
 آخرین اطالعات ارز

همه روزه در

514-

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

انتقـال ارز

برنامه ها و کنسرتها

-------

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

UNION MONDIALE

فروش کلیه بلیت

جواد ایراخنواه

مشاور رمسی وام مسکن

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

514.803.5240

تپشدیجیتال






Tel.: (514) 933- 8383

طراﺣﯽ داﺧﻠﯽ  -ﭘﯾﮕﯾری اﻣور ﺷﮭرداری

عینک
فرهت

باباخانی

به مدیریت :بیژن احمدی
با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی

____________________
1112 St Laurent Blvd,
Montreal, QC H2Z 1J5
----------------------- st-Laurent

Tel.: 514-871-1119

از مونترال به تهران از

$1100
از تهران به مونترال از

$850

تابستان:از مونترال به تهران از

$1298

تــــورهای
تفــریحی
بیمه مسافرتی
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____________________

1855 Ste-Catherine W.
)St- Marc
GUY

H3H 1M2 (Corner:

Tel.: 514-937-5192
Cell.: 514-944-3279

