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صرافیشــریف

توجه :انتقال ارز به ایران و برعکس نداریم.

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

Sharif

EXCHANGE

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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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

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

RESTAURANT ONYX INC

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

fhemmatiyan@sutton.com

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.

RESTAURANT ONYX INC

Agence Immobilière

حمیدصدیقکاغذچی

Tel.: 514-439-1444

خدمات ارزی
جنب دانشگاه کنکوردیا

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

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 <<

با 25سال سابقه کاری در کانادا

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

Pars Plumbing
& Heating Inc.

صــرافی  5ستاره

GUY

6600 Trans-Canada, Suite 750

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

Au revoir
!Amir Khadir

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس

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

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

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

جام زهر
تنها جایگزین برجام؛
آغاز فروپاشی سیاسی
www.ParsPlumbing.ca

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 تلفنی  -حضوری
و ارزیابی رایگان ملک شما
• خدمات  ٪ ۱۰۰رایگان برای
خریداران تا پایان پروسه خرید
(حتی هزینه محضر)
• همکاری با مشاورین بانک ها
جهت دریافت وام مسکن
• شرایط مناسب برای تازهواردین
بدون درآمد

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
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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
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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

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

1370

no.

Vol. 25, May 15, 2018

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

جام زهر تنها جایگزین برجام
محسنحیدریان
ســی سال پیش هنگامی که سید
روحاللــه خمینــی در پیــام خود
بــه ملت ایــران در  ۲۹تیــر ۱۳۶۷
قطعنامه  ۵۹۸را با نوشیدن کاسه
زهرپذیرفت،هنوزتبلیغاترسمی
حکومت برای ادامه جنگ با شعار
«جنــگ جنــگ تــا رفع فتنــه از
جهان» ادامه داشت .این دورانی
بود که ستاره بخت حکومت هنوز
در جامعه سیاسی و بخش بزرگی
از مردم میدرخشــید .آســیبها
و صدمات اقتصادی و سیاســی و
انسانی سیاست «صدور انقالب»
هنــوز در بوته آزمــون واقعیات و
ژئوپلیتیک کشــور و منطقه قرار
نگرفته بود .بســیاری از نیروهای
تند رو حکومت که مخالف پذیرش
مرزهــای رســمی عــراق بودند،
بناچار زیر شالق واقعیات داخلی و
جهانی با کمی تاخیر نوشیدن جام
زهر را یک اقدام «موفقیتآمیز»
و «پیروزمندانــه» که «کشــور را
نجات داد» تلقی کردند.
اکنــون پــس از ســی ســال رهبر
دوم جمهوری اسالمی که سکان
رهبری سیاست خارجی کشور را
در تمام این ســی ســال در دست
داشــته ،باز هم خود خواســته و
خود کرده در برابر نوشــیدن جام
زهری دیگر قرارگرفته است.
درست است که این ترامپ بود که
امریکا را از برجام بیرون کشید .اما
در تمــام دورانی کــه برجام برقرار
بــود ،رهبر جمهوری اســامی و
سکانداران سیاست خارجی نظام،
در بنیاد و اصــل موضوع منازعه
که امریکا و اســرائیل ســتیزی و
کوشش شیعه ساالرانه جمهوری
اســامی در منطقــه اســت،
لحظهای باز اندیشی نکرد.
درســت برعکس سیاست مسلط
نظام که دشــمنی با غرب را وجه
راهبــردی خود تعریف کــرده ،با
توجیه «عمــق اســتراتژیک» بر
روی نابــودی اســرائیل ســرمایه
گذاری کرد و به نام دفاع از اماکن
مقدس شــیعه و مهــار تهدید در
بیــرون از مرزها در تباه ســازی و
اعتماد ســوزی و مداخله سیاسی
و نظامــی در ســوریه و لبنان ،در
پشــتیبانی آشــکار مالی و نظامی
و سیاســی از حمــات حماس و

حزبالله به پاسگاههای اسرائیل
و مداخلــه ویرانگــر در عــراق بی
وقفه ادامه داد .این توسعه طلبی
و غرور ایدئولوژیک زمامدار ایران
بود که فرصت پس گیری برجام را
به اسرائیل و امریکا داد.
در ایــن تردیــدی نیســت کــه تا
هنگامــی که این نگرش توســعه
طلبانــه و شــیعه ســاالرانه بطور
بنیادی اصالح نشود ،اروپا نیز دیر
یا زود خود را از بقایای برجام کنار
خواهدکشید.
ریشــه و بنیاد خطــای جمهوری
اســامی زنده نگهداشــتن آتش
ضدیت بــا اســرائیل در منطقه و
بلکه جهان همچون قطب نمای
سیاســت خارجی  ۴۰ســاله ایران
است .هسته اصلی قدرت در ایران
با جداســازی منطقــه از جهان و
جــدا کردن سیاســت از اقتصاد و
اسرائیل از جهان ،نگرش و راهبرد
معیوب و شیعه ساالری را دنبال
کرده است که هیچ ربطی به منافع
ملی ایران و موقعییت ژئوپلیتیک
کشور ندارد.
در ســیرک تکــراری شــعارها و
توهمات  ۴۰ساله نظام جمهوری
اســامی علیه امریکا و اســرائیل
تنها یــک فاکت واقعی به چشــم
میخــورد که آن هــم کودتای ۲۸
مرداد اســت و بــس .دخالتی که
امریکا بابت آن عذر خواهی کرده
اســت .در حالی که کشــورهایی
مثل ژاپن ،شــیلی ،ویتنام و غیره
که هریک از فجایع و تراژدیهای
انسانی و مالی بسیارگسترده تری
از مداخالت امریــکا نصیب برده
اند ،با محور قرار دادن مسیر رشد
و توســعه و منافع ملی خود ،تنها
پس از چند سالی با برقراری روابط
سیاســی اقتصــادی و فرهنگی با
امریکا به حالتی عادی بازگشتهاند.
ژئوپلیتیکایرانازمهمترینمنابع
قدرت و ثروتی است که در صورت
حرکــت از منافع ملی و اتخاذ یک
سیاست خارجی واقع بینانه وصلح
آمیــز ،موقعیت ممتــازی به یک
حکومت عــادی و فارغ از تعصب
ایدئولوژیک میدهد .موقعیتی که
با بهره برداری از آن ایران میتواند
در منطقــه و جهــان نقــش فوق

{>> ادامه در صفحه}11 :

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

BIWEEKLY NEWSPAPER
for PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Ottawa, Toronto,
)Victoria, Calgary & Vancouver

Mailing Address:
2178 Ste-Catherine W.

MONTRÉAL Qc H3H 1M7



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.

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...

پس زنده باد امید

در ازدحام این همه ظلمت بی عصا
چراغ را هم از من گرفته اند
اما من
دیوار به دیوار
از لمس معطر ماه
به سایه روشن خانه باز خواهم گشت
پس زنده باد امید
در تکلم کورباش کلمات
چشم های خسته مرا از من گرفته اند
اما من
اشاره به اشاره
از حیرت بی باور شب
به تشخیص روشن روز خواهم رسید
پس زنده باد امید
در تحمل بی تاب تشنگی
میل به طعم باران را از من گرفته اند
اما من
شبنم به شبنم
از دعای عجیب آب
به کشف بی پایان دریا رسیده ام
پس زنده باد امید
در چه کنم های بی رفتن سفر
صبوری سندباد را از من گرفته اند
اما من
گرداب به گرداب
از شوق رسیدن به کرانه موعود
توفان های هزار هیوال را طی خواهم کرد
پس زنده باد امید
چراغ ها  ،چشم ها  ،کلمات
باران و کرانه را از من گرفته اند
همه چیز
همه چیز را از من گرفته اند
حتی نومیدی را
پس زنده باد امید

(سید علی صالحی)
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برجام
درجام!
شهباز خنعی

@Shshbaznakhai8
gmail.com

 19اردیبهشــت  -پس از
چندین ماه کش و قوس،
انتظار ،تعلیق و رواج بازار
حــدس و گمان ،ســرانجام
ســاعت دو بعد از ظهر سه شنبه  8ماه
مــه – چهار روز پیش از انقضای موعد
مقــرر – دونالــد ترامــپ تصمیم خود
دربــاره توافق هســته ای با جمهوری
اســامی را اعــام کــرد« :مــن امروز
اعــام می کنم کــه ایــاالت متحده از
توافق هسته ای با ایران خارج می شود
و ما باالترین ســطح وبی سابقه ترین
تحریم ها را علیه رژیم ایران ِاعمال می
کنیــم» .دونالد ترامپ بالفاصله پس
از ســخنان خود فرمانــی اجرایی برای
خــروج از برجــام و برگردانــدن تحریم
های هسته ای امضاء کرد .به موجب
این فرمــان تحریم های تعلیق شــده
ناشــی از «برجــام» در دو موعد  90و
 180روزه اجرایی و ِاعمال خواهد شد.
کاخ سفید در بیانیه ای گفت که شرکت
هایی که با جمهوری اسالمی تجارت
مــی کننــد منتظــر عواقب شــدیدی
باشند.
اعالم خروج آمریکا از توافق «برجام»
زنجیره ای از واکنش ها را برانگیخت.
تنها کشــورهایی که از تصمیم ترامپ
حمایــت کردند اســراییل ،عربســتان
ســعودی ،امــارات متحــده عربــی و
بحرین بودند .بنیامین نتانیاهو چنان
از تصمیم ترامپ ذوق زده شد که سفر
خود به قبرس را نیمه کاره گذاشــت و

به اســراییل بازگشت تا از ترامپ تشکر
کند.
در سوی دیگر ،همه کشورهای امضاء
کننــده «برجام» به ویژه ســه کشــور
اروپایی فرانســه ،انگلستان و آلمان بر
عزم خــود درباقی ماندن در این توافق
تاکیــد کردنــد .خانــم فدریــکا
موگرینی ،مســئول امور سیاسی
اتحادیه اروپا با چهره ای عبوس
دربرابر رسانه ها ظاهرشد و اعالم
کــرد که به رغم تصمیــم دونالد
ترامپ ،اروپــا در این توافق باقی
خواهد ماند.
در ایران نیز واکنش ها سریع و شتاب
زده بــود .انگار نه انگارکه مســئله ای
بســیار مهم و حیاتی مطرح اســت که
واکنش نســبت به آن به حداقل زمان
برای تأمل و تعمق نیاز دارد .در کمتر از
یک ساعت پس از اعالم تصمیم دونالد
ترامپ ،شیخ حسن روحانی – که گویی
درصدد اســت لقب «پینوکیو» را برای
خود دست و پا کند – بر پرده تلویزیون
ظاهر شد و به شیوه «از کرامات شیخ
ما چه عجب »!...گفت« :از این لحظه
توافــق برجام بین جمهوری اســامی
و  5کشــور است ...خوشحالم که یک
موجــود مزاحــم از برجام خارج شــده
اســت .اگــر در مذاکره با کشــورهای
اروپایی به توافق برسیم ،علی رغم میل
آمریکا برجام پایدار خواهد ماند».
رهبر معظم هم طاقت نیاورد که مدتی
را به سنجیدن جوانب ،تعمق و مشاوره
بگذرانــد و با ادبیــات فاخر «رهبرانه»
خود نارضایتی اضطــراب آمیزش را به
نمایش گذارد:
«رییس جمهــوری آمریکا حرف های
سخیف و سبکی زد .شاید بیش از 10
دروغ در حــرف های او بود .هم نظام
را تهدیــد کرد ،هم ملــت را که چنین
و چنــان می کنم .بنــده ازطرف ملت
ایران می گویم :آقای ترامپ! شما غلط

همه شواهد حاکی از به

میکنید».
اروپایی و به ویژه عبارت
آخر راه رسیدن حکومت
خشــم مقــام
«دیگر نمی شود برجام
پلید آخوندی است و
معظــم مانــع از
را ادامه داد» حرف های
بازیگران
نقش
ظاهرا
آن شــد بیادآورد
درستی است.
روایت
که
است
این
اروپایی
کــه پیشــتر آیت
به خالف انتظار ،معقول
الله خمینی گفته ترامپپسندی از برجام
و واقــع بینانــه تریــن
بود:
را در جام زهری دیگر به واکنش از ســوی سردار
خوردش بدهند!
«آمریــکا هیــچ
پاســدار محمــد علــی
غلطی نمی تواند
جعفری فرمانده ســپاه
بکند»!
پاســداران بود که بدون
علی الریجانی ،رییس مجلس شورای اما و اگر لب مطلب را چنین بیان کرد:
اسالمی هم درمورد تصمیم جمهوری «روشن است که اروپایی ها بین ایران
اسالمی به حفظ برجام برای چند هفته و آمریکا نمی توانند مســتقال تصمیم
گفت:
بگیرند ووابســته به آمریکا هســتند و
«این اقدام نشــان مــی دهد جمهوری سرنوشت برجام روشن است».
اسالمی به دنبال رفتار عکس العملی و «تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد».
ماجراجویانه نیست .البته باید به این تکیه بر پایبندی اروپایی های طماع و
واقعیت هم اشــاره کنیم که با توجه به سوداگر به برجام را تنها کسانی که بیخ
نوع رفتار سال های دور اروپا چندان به دیوار بن بســت گیر افتاده و راه پس و
ادعای آنان در پابرجا نگهداشتن توافق پیش نداشته باشند ،می توانند – یا در
هســته ای نمی توان اطمینان داشت .واقــع چاره ای ندارند جز این که – باور
اما برای چند هفته ارزش آزمون دیگری کنند .حتی در حرکات و رفتار  3کشور
را دارد تــا بــرای همــگان اتمام حجت اروپایی نیز تصنع و تبانی موج می زند.
شــود که جمهوری اســامی همه راه حکایــت پلیــس بد و پلیــس خوب را
های حل و فصل سیاســی و مسالمت همه می دانند.
آمیز را طی کرده است».
روشــن اســت کــه پلیــس بــد دونالد
تردیــدی کــه در گفتــه هــای علــی ترامپ اســت و اروپایی ها هم ناشیانه
الریجانــی درمــورد غیرقابــل اعتمــاد می خواهند نقش پلیس خوب را بازی
بودن کشورهای اروپایی هست را رهبر کنند تا حکومت آخوندی را گام به گام
معظم نیز بیان کرد:
به پذیرش شرط هایی که ترامپ تعیین
«گفته می شــود بــا  3کشــور اروپایی کــرده وادارنــد و حکومت ندانــم کار و
ادامــه مــی دهیــم .مــن به این ســه درمانده آخوندی در این میان مذبوحانه
کشور هم اعتماد ندارم ،به این ها هم در تارهایی کــه خود دراثر بی تدبیری
اعتماد نکنید .اگر می خواهید قرارداد تنیده دست و پا می زند.
بگذارید تضمین عملی بگیریم ،درغیر همه شواهد حاکی از به آخر راه رسیدن
ایــن صورت این ها همان کار آمریکا را حکومت پلید آخوندی اســت و ظاهرا
خواهند کرد .اگر نتوانســتید تضمین نقش بازیگــران اروپایی این اســت که
قطعی بگیرید ،دیگر نمی شود برجام را روایت ترامپ پســندی از برجــام را در
ادامه داد».
جام زهری دیگر به خوردش بدهند!
•
بــرای رعایت انصاف بایــد پذیرفت که
غیرقابــل اعتمــاد بــودن کشــورهای

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

انتخابات اول اکتبر کبک :نتیجه یک نظر سنجی

تقویت «ائتالف آینده کبک» و پسروی حزب لیبرال
حــزب «ائتــاف آینــده
کبــک» ( )CAQبنابــر
نظرسنجی مشترک لژه،
لــو دووآر و ژورنــال دو
مونتریال بر تعداد حامیان
خــود افــزوده و حــزب
لیبرال کبک شــماری از
رأی دهندگان خــود را از
دست داده است.
بنابــر نظرســنجی انجام شــده در
روزهای  4تا  8ماه مه از  1018تن،
«ائتالف آینده کبک» با  35درصد

از گرایش آراء یک درصد نسبت به
ماه آوریل پیش رفته است.
در مقابــل ،تمایل به حزب لیبرال

.)2018

کبــک بــا کاهــش 3
درصــدی بــه  26درصد
رسیده است .حزب های
«کبکــی هــا» و «کبک
سولیدر» هم در این نظر
سنجی به ترتیب گرایش
 22و  10درصــد آراء را
داشــته اند( .تلخیص از
الپرس مونتریال 12 ،مه

اثر منفی برنامه های راه سازی بر کسب و کارها

بنابــر تحقیقــی که اخیرا توســط
«فدراســیون کانادایی پیشه های
مســتقل» ( )CFIBانجام شــده،
کارهــای ســاختمانی در خیابــان
هــا و راه های عمومی بر وضعیت
صاحبــان کســب و کار اثــر منفی
داشــته و حتــی برخــی از آنهــا به
خاطر طوالنی شــدن مدت بسته
بــودن خیابــان به خاطــرکارهای
ساختمانی ،ناگزیر از تعطیل شده

اند.
نتیجه این پژوهش نشان می دهد
کــه  31درصد از کســب و کارهای
کوچــک و متوســط – در اســتان
هــای مختلــف – گفته انــد که در
 5ســال گذشــته از این امر آسیب
دیــده انــد و در  6درصد آنها یعنی
 14هزارکســب و کار میزان آسیب
یا خســارت عمده بوده است69 .
درصد آنها نیز گفته اندکه به خاطر

ســنگینی ترافیک یا دشــواری
دسترســی مشــتریان به محل
کسبشان خسارت دیده اند.
 44درصــد ناظــر کاهــش
میزان فروش خود بــوده اند و
 21درصــد ناگزیر شــده اند از
پــس انداز خــود بــرای جبران
کم و کاســت برداشــت کنند.
ســرانجام 7 ،درصد ار آنها نیز
گفته اند که به این فکر کرده اند
که درصورت طوالنی شــدن مدت
کار ،محــل کســب خــود را تغییر
دهند« .فدراسیون کانادایی پیشه
های مســتقل» پیشنهاد کرده که
بــرای جبــران خســارت صاحبان
کســب و کار ،یک صندوق جبران
خسارت توسط شهرداری ها ایجاد
شود( .تلخیص ازگازت مونتریال،
 6مه .)2018

آزادی یکی از سران مهم مافیای مونتریال
آندرو اســکوپا یکی از
متنفذتریــن ســران
مافیــای مونتریــال
به خاطر صــدور قرار
منع تعقیــب قضایی
پــس از حضــوری دو
دقیقــه ای در دادگاه
بــه همراه یــک متهم
دیگر آزاد شــد .مدیر نهاد تعقیب
های جنایــی و قضایی ()DPCP
از تشــریح جزییــات این چرخش
دادســتانی خودداری کــرد و تنها
گفت:
«ایــن تصمیم صــدور [قــرار منع
تعقیب] به خاطر سالمت دستگاه
قضایی و توجه به حقوق اساســی

متهم گرفته شده است» .اسکوپا
که  54سال دارد متهم به توطئه،
در اختیار داشتن کوکایین به قصد
فروش و پول شویی بود.
متهم ســومی که در دادگاه حاضر
نشد نیز به حکم قاضی دادگاه آزاد
شد .آزادی اسکوپا فصل جدیدی
در پرونده حجیم صــدور قرار منع

تعقیــب قضایی برای
اعضای مهم جنایات
ســازمان یافته از یک
ســال و نیــم پیــش
است .ا
ز هــم اکنــون پلیس
منتظــر اســت کــه
آزادی اسکوپا موجب
ازســرگیری تنــش ،پــس از چنــد
ماه آرامش ،در میان مافیا شــود.
دلیلی که قاضی برای اسکوپا و دو
متهم دیگر قرار منع تعقیب صادر
کرد این بود که پلیس در خودروی
کرایه ای اسکوپا وسائل شنود کار
گذاشــته بوده است( .تلخیص از
الپرس مونتریال 11 ،مه .)2018

امیر خدیر مجلس و حزب را ترک می کند
امیر خدیر چهره نام آشنا ،نماینده
محبــوب ناحیــه «مرســیه» و
نخســتین نماینده حــزب «کبک
ســولیدر» ( )QSاعالم کرد که در
انتخابات آینده نامزد نخواهد شد.
امیر تنها نماینده این حزب اســت
که برای انتخابــات پیش رو نامزد
نمی شــود .مانون ماسه و گابریل
نادو -دوبوآ دو نماینده دیگر حزب
پیشــتر اعالم کــرده اند کــه برای

انتخابات اول اکتبر آینده نامزد می
شوند.
امیــر خدیــر دلیــل تــرک صحنه
سیاســی را تمایلــش بــرای صرف
وقت بیشــتر برای درمان بیماران
اعــام کرد .او این تصمیــم را از
چند هفته پیش گرفته است.
دکتــر امیر خدیــر از ســال 2008
نماینــده ناحیه مرســیه مونتریال
در مجلس کبک است .او تا سال

 2012یکی از دو ســخنگوی حزب
کبک ســولیدر به همراه فرانسواز
داوید بــود .وی در ژانویه  2017از
این ســمت اســتعفا داد .او که به
رک گویی و صراحت شهرت دارد،
همــواره تأکیــد کرده کــه مایل به
فعالیت درازمدت در عرصه سیاسی
نیست( .تارنمای اخبار )TVA

رونق بازار کار در مونتریال ،عامل رشد بهای امالک
بنابر اعالم «شورای
امــاک مونتریــال
بزرگ» ،بهای خانه
در مونتریــال درمــاه
آوریل نســبت به ماه
مشابه سال پیش 10
درصــد افزایش یافته
است.
به گفتــه این شــورا
در ماه آوریل امســال
 5432واحد مسکونی
در مونتریال فروخته شــده که در
قیاس با  4957واحد آوریل ســال
 ،2017حــدود  10درصد افزایش
داشته است .این بیشترین تعداد
فــروش در مــاه آوریل در  8ســال
گذشــته بوده است .پل کاردینال
مدیــر تحلیل بــازار «فدراســیون
شــورای امالک کبک» می گوید

که برای سی و هشتمین ماه پیاپی
تعــداد فــروش خانــه در مونتریال
افزایش یافته است.
بیشــترین تعــداد افزایــش فروش
در حومه ها بوده اســت .درکرانه
جنوبــی مونتریــال در مــدت یک
سال تعداد فروش خانه  15درصد
افزایــش یافتــه و در الوال وکرانــه

رود.
یکی از مشاوران امالک می گوید:
«ما برای یک خانه چند پیشنهاد
خرید دریافت می کنیم».
فــروش کانــدو نیــز در یک ســال
گذشــته  18درصــد افزایــش
داشــته اســت( .تلخیص از گازت
مونتریال 4 ،مه .)2018

شــرکت حمــل و نقــل مونتریــال
( )STMاعــام کــرد کــه بــرای
بهبــود خدمــات خــود اقــدام بــه
ســرمایه گذاری در ســاخت و ساز
خدمــات مــی کند .بــه گفته این
شــرکت این اقدامــات موجب می
شــود که کارکرد متــرو و اتوبوس
رانی مونتریال تا سال  2025بهبود

یابد .بخشی از این کار در ایستگاه
متروی «بودری» انجام می شــود
کــه از ســال جاری آغــاز و موجب
بسته شــدن این ایستگاه به مدت
 8ماه می شود .در مجموع انجام
کارها  18ماه زمان می برد .زمان
دقیق آغاز کارها اعالم نشده اما به
گفته شرکت حمل و نقل مونتریال

متروی «بودری» بین پاییز 2018
و بهــار  2019تعطیــل می شــود.
زمــان دقیــق انجــام ایــن کار در
چند هفته آینده اعالم می شــود.
«تلخیــص از تارنمــای مونتریال
بالگ 8 ،مه .)2018

شــمالی این مقدار 12
درصــد و در جزیــره
مونتریال نیز  6درصد
بوده است.
افزایش تعــداد فروش
از میــزان خانــه هایی
که در مونتریال عرضه
مــی شــود کاســته و
سبب شده که خانه ها
با سرعتی بیش از 10
سال گذشــته فروش

بسته شدن  8ماهه یک ایستگاه مترو

8

9

 سال  25شماره  25  1370اردیبهشت 1397

PAIVAND: Vol. 25  no.1370  May 15, 2018

گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای

رویدادی بزرگ برای پزشکی مدرن:

Pièces d'Autos N.D.G.

ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Institut de recherches cliniques de Montréal

کشف درمان سرطان پستان توسط دانشمندان مونتریال
«انستیتو پژوهش های کلینیکی
مونتریال» ( )IRCMرسما اعالم
کرد که در نتیجه  20سال پژوهش
توســط دکتر ژان -فرانسوا کوته،
او و گروهــش موفــق بــه کشــف
پروتئینی شده اندکه به طور بالقوه
می تواند جلوی تشکیل بافت
هــای ســرطانی در ســینه را
بگیرد.
با این کشــف ،سرطان های
موضعی قابــل درمان خواهد
بود و تنها درصورتی که سلول
های سرطانی درسراسر بدن
ریشه بدواند درمان آن خیلی
مشکل می شود.
این مرگبارترین نوع و عامل 90
درصد از مرگ و میرهای ناشــی از
سرطان است 5 .درصد از زنانی که
سرطان پستان دارند به این مرحله
می رسند.

کشف گروه دکترکوته با شناسایی
پروتئینی انجام شدکه مسئول
انــواع بدخیــم ایــن نــوع
سرطان است.
این پروتییــن که AXL
نامیده می شود عامل

گســترش بافــت هــای ســرطانی
است .این کشف چگونه می تواند
به درمان و جلوگیری از گســترش
سلول های سرطانی بیانجامد؟

ایــن کار با بســتن راه این
پروتئیــن انجــام مــی
شود و درنتیجه جلوی
پیشرفت سرطان گرفته
می شــود .تجربه های
آزمایشگاهی نشــان داده
که بــا جلوگیری از رشــد
ایــن پروتئیــن از ســرعت
پیشــرفت ســرطان کاسته
می شــود .ازاین رو ،در این
نوع از سرطان سینه درمان با
بستن راه تولید این پروتئین
انجام می شود.
خبــر خــوب ایــن اســت که
درحــال حاضــر دارویــی
بــرای کنتــرل تولیــد ایــن
پروتئین درمرحلــه پژوهش های
آزمایشــگاهی اســت( .تارنمــای
مونتریال بالگ 5 ،مه .)2018

کاهش فروش خانه در تورنتو به کمترین حد
از زمان رکود سال 2009
با وجود فرارسیدن بهار بازار خرید
خانــه در تورنتو به خاطر شــرایط
ســخت تــر وام رهنــی و افزایــش
نــرخ بهره همچنان مانع از توفیق
خریداران در خرید خانه می شود.
مــاه آوریل یکی از بدترین ماه های
 15سال گذشته برای واسطه های
امــاک در بزرگ ترین شــهرهای
کانادا [بجز مونتریال] بوده است.
دراین مــاه ،بنابراعالم «شــورای
امــاک تورنتو» معامــات خانه
حدود یک ســوم کاهش داشــته و

به کمترین میــزان از زمــان رکود
بازار امالک درســال  2009رسیده
است.
با ایــن حــال ،قیمت هــا کاهش
نیافتــه و بــه طور متوســط درماه
گذشــته  0.7درصد افزایش یافته
اســت .قیمت کاندو هــم در یک
ســال گذشــته 10درصــد افزایش
یافته و به متوســط  495600دالر
رسیده است.
درمورد خانه های مستقل ،قیمت
نســبت به ماه آوریل سال گذشته

حدود  10درصد افت داشــته و به
متوســط  927800دالر رســیده
است.
بخشــی از دلیل این رکود ســخت
تر شدن شرایط دریافت وام رهنی
از بانک ها اســت کــه از اول ژانویه
اجرایی شده است .متوسط بهای
خانه در تورنتو  804584دالر است
 که نسبت به آوریل سال 2017حــدود  12درصــد کاهــش یافتــه
است( .خبرگزاری بلومبرگ 3 ،مه
.)2018

تدارکات پرهزینه برای نشست سران
کشورهای صنعتی جی 7

The 44th G7 summit will be held on June 8 and 9, 2018
at the Manoir Richelieu in La Malbaie, Quebec, Canada

«مالبــی» ،محــل برگــزاری
نشســت ســران کشــورهای
صنعتــی جــی  ،7بــه صورت
یک قلعه مستحکم درمی آید.
حصاری بــا هزینه  4میلیون
دالرگرد آن کشیده می شود.
این نشست قرار است در  8و
 9ژوئن در محلی آرام و به دور
از تظاهــرات در کبــک برگزار
شود.
«مالبی» شــهر کوچکی با  8هزار
جمعیت اســت که با کبک سیتی

دوساعت فاصله دارد .انتخاب این
محــل آرام و دور افتــاده به خاطر
اجتنــاب از تظاهــرات و درگیــری

هایی اســت که در نشســت های
پیشــین در کبک و جنووای
ایتالیا رخ داده است.
قرار است هم زمان با برگزاری
ایــن نشســت تظاهراتــی در
کبــک ســیتی برگزار شــود.
کانــادا کــه ریاســت دوره ای
کنونی جی  7را به عهده دارد
بــرای برگزاری این نشســت
بودجــه ای بالــغ بــر 605
میلیون دالر درنظر گرفته که
 259میلیون دالر آن به ژاندارمری
سلطنتی کانادا ( )GRCاختصاص
می یابد.

حتویلدرمحل:رایگان
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گارانتی
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____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

با مدیریت :رضا امیری Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

با تع

یین وقت قبلی

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

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

انتقاد از کارنامه حقوق بشر کانادا در سازمان ملل

جودی ویلســون ریبولد،
وزیــر دادگســتری دولت
فدرال در نشست سازمان
ملل در ســوییس حضور
یافــت تــا پاســخگوی
پرسش ها درمورد کارنامه
کانــادا در زمینــه حقوق
بشر باشد .با آن که چنان
که فرانســه گفتــه کانادا
«در حدی باال معیارهای
حقــوق بشــر را رعایت می
کند» ،اما همه نمره های کارنامه
اش درخشــان نیست .نمره های
ضعیف این کارنامه عبارتند از:
نژاد پرستی و جنایات ناشی از نفرت
پراکنی (در این زمینه کشــورهای

مســلمان خواهان اقداماتی جدی
تــر در حمایت از حقــوق مذهبی
مسلمانانهستند).
مورد دیگر مســئله بومیــان کانادا
اســت .تقریبــا همه کشــورهای

شرکت کننده در نشست
ســوییس خواهان بهبود
وضعیت بومیان کانادا در
عرصه های تأمین غذا و
مسکن شدند.
مــورد دیگــری کــه از آن
انتقــاد شــد نیز مســئله
مهاجــران و کارگــران
خارجــی بــود .برخــی از
کشورهای شرکت کننده
در نشســت ســوییس
خواهــان بهبــود رفتــارکانــادا بــا
مهاجران وکارگران خارجی شدند.
(تلخیــص از ژورنال دو مونتریال،
 12مه .)2018

امید به تداوم توافق مبادله بازرگانی «نفتا»

کریستیافریلندوزیرامور
خارجــه کانــادا امیدوار
است که بتوان به توافقی
رضایت بخش برای همه
دربــاره «توافــق مبادله
بازرگانی» (نفتا) دست
یافــت .او برایــن بــاور
است که بزودی کانادا،
آمریــکا و مکزیــک بــه
توافقی که رضایت هرسه
کشور را تأمین کند می رسند .این
درحالی است که آمریکا همچنان
ســاز ناکوک می نــوازد و تهدید به
وضع تعرفه گمرکی درمورد واردات
آهــن و آلومینیــوم مــی کنــد...
هفته گذشــته خانم فریلند و وزیر
اقتصاد مکزیــک پس از یک هفته

گفتگو واشنگتن را با حالت «عدم
اعتمــاد» به آینده ترک کردند .در
مدت این مذاکرات فشرده ،درکنار
موضوع های حساس دیگر ،درباره
منشأ ساخت قطعات خودرو بحث
شــد .آمریکا خواهان آن است که
مقدار بیشــتری از قطعات خودرو

در خاک آن کشور تولید
شــود .خانــم فریلنــد با
توضیحاینکهگفتگوهای
آینده بــا آمریکا با صنایع
کانــادا و مکزیک درمیان
گذاشته خواهد شدگفت:
«هنگامی که هفته آینده
به واشنگتن بروم ،مسئله
منشأ ساخت قطعات یکی
از موضــوع هــای اصلــی
مطرح شــده خواهد بود» .خانم
فریلند افزود که« :فکر می کنم ما
با این اراده مشــترک به واشنگتن
خواهیم رفت که کارها را به سامان
برســانیم»( .تلخیص از تارنمای
رادیو کانادا 5 ،مه .)2018
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درباره خ
روج ایاالت متحده
از برجا
م و مانو رهای قابل
پیشبین
ی جمهوری اسالمی

مانعدربرابرطرحتغییررژیم

عطا هودشتیان (مونتریال)
_____________
•

خروج ایاالت متحده از برجام
دونالــد ترامپ در ســخنرانی خود
در ایالــت ایندیانــا در
دهم ماه میامســال،
اعــام کــرد کــه در
صورت عقبنشــینی
کره شــمالی ،نه تنها
از تحریمهــا خبــری
نخواهــد بــود ،بلکــه
حتــی کمــک ویــژه
اقتصادی به آن کشور خواهدکرد.
او اضافــه کرد کــه امیدوار اســت
ایــن تــاش الگــو خوبــی بــرای
معاملــه با ایران نیز باشــد .رئیس
جمهور آمریکا تاکیــد کرد که «ما
سختترین تحریمها را علیه ایران
اجرا خواهیم کرد» و این اقدام را به
آن امید انجام میدهیم که بتوانیم
با ایران مذاکــرات مجددی را آغاز
کنیم .معاهده جدیــد باید بتواند
منافع هردو کشور ایران و آمریکا را
باهم تامین کند[.]۱
شــاید بتــوان گفــت کــه از نــگاه
دولت اوبامــا ،بهرهبری اقتصادی
در راس اهــداف ایــاالت متحــده
در امضــاء قــراد داد برجــام قــرار
نداشــت ،و هدف نخستین همانا
«رام کــردن» سیاســی رژیم ایران
بــود .امــا ایــن سیاســت دونالــد
ترامــپ را راضی نمیکرد .بهعالوه
آنکــه ،پــس از برجام رژیــم تهران
«رام» نشــد .جمهوری اســامی
از سیاســتهای تهاجمی خود در
منطقه عقبنشینی نکرد ،و نشان
داد کــه به ســمت صلح و ســازش
قدم بر نمیدارد ،بلکه دخالتهای
بیوقفهسیاسیواقداماتتهاجمی
خود را در ســوریه ،لبنان ،یمن و
عــراق ادامه میدهــد .بنابراین از
ایــن دریچه ،از نگاه آمریکا ،برجام
دســتاورد موفقی نداشــته است و
همین امر دلیــل موجههای برای
دولت ترامپ برای خروج از برجام
بود.
از نقطــه نظــر معامــات تجاری
بهراستی چه کشورهایی از برجام
سود بردند؟
کشــورهای اروپــای غربی .پس از
برجــام ،اعــم قراردادهــای کالن
تجــاری و صنعتــی میان ایــران و
ایتالیــا ،فرانســه ،آلمــان و دیگــر
کشــورهای اروپایی بســته شــد،
و آمریــکا در ایــن زمینــه ســهمی
نداشت.
پس از نگاه دونالد ترامپ ،بهراستی
چرا ایاالت متحده میبایســت در
برجام باقی بماند.
به همین دلیل اســت کــه اروپا بر
حفظ برجام تاکید مستمر دارد.
تــاش اروپا البتــه بهخاطر حفظ
قراردادیســت که حاصــل دوازده
ســال تالش مســتمر برای تامین
امنیت جهانــی و منطقهای از یک
ســو ،و از ســوی دیگــر ،بهخاطر
حفــظ قرارداهای کالنی ســت که

کشورهای اروپایی با توافق دولت
اوباما با ایران بســتند .بدون شک
ایــن اروپا اســت کــه با خــروج از
برجــام ،منافع مالــی زیــادی را از
دست میدهد ،نه آمریکا.
•
تغییر رژیم ایران
در رابطه با طرح تغییر
رژیــم ایــران دونکتــه
اساسی مطرح است:
 )۱تصور کنیــد که اگر
دونالــد ترامــپ موفق
شــود که دور مذاکرات
جدیدی را ،به همت و میانجیگری
اروپــا ،بــا جمهوری اســامی آغاز
کنــد ،و رهبــری ایــران ،دســت
براتفاق ،گام به گام ،و با شــعارها
و توجیههای همیشگی ،در نهایت
پیشــنهادات آمریکا را بپذیرد ،این
امر چه موفقیت بزرگی برای دونالد
ترامپ پدید میآورد.
ایــن توفیــق یــک ضامــن اصلــی
پیــروزی او در انتخابــات ۲۰۲۰
ایاالت متحده خواهد بود.
آیا ترامپ از این «شــانس» بزرگ
خود خواهدگذشت؟
اگر این توفیق ایجاد شود ،او اعالم
خواهــدکرد که درعرض تنها چند
سال توانسته دو دیکتاتور بزرگ را
رام کند.
بــا ایــن حســاب هنوز هیــچ چیز
بهروشــنی نشــان نمیدهــد که با
خــروج از برجــام ،دولــت دونالــد
ترامــپ در پی تغییر رژیم در ایران
است .و هنوز نمیتوان با قطعیت
مدعــی شــدکــه ایــن دولــت یک
استراتژی روشــن برای این تغییر
دارد.
بهعــاوه آنکــه ،عواقــب چنیــن
تغییری روشن نیست؛ و نیز نیروی
جایگزین واقعی که در شرایط حاضر
بتواند بعد از اســامیون برمسند
قدرت قــرار گیــرد ،وجود نــدارد.
اعتراضات مردمی برای تغییر یک
رژیــم کافی نیســت .البته بهظاهر
آلترناتیوهای سیاسی بسیارند ،اما
تنها در حرف .توجه داشته باشیم،
دونالــد ترامپ همیشــه حاضر به
مماشــات و معاملــه بــا رژیمهای
بسته یا استبدادی بوده و هست.
همچنانکه در مورد روســیه و کره
شمالی دیدهایم.
 )۲بهراســتی چــه چیــزی نشــان
میدهد که خروج آمریکا از برجام،
بــه رادیکال شــدن سیاســتهای
جمهوری اسالمی میانجامد؟
به نظر این قلم ،این احتمال بسیار
قوی ســت که در ادامه فشــارهای
آمریــکا ،جمهــوری اســامی
عقبنشــینی کنــد و باالخــره بــه
خواستههای امریكا تن در دهد.
پیشبینــی مــن ایــن اســت كــه
جمهــوری اســامی نه فقــط به
اقداماترادیكالتردستنخواهد
زد ،بلكــه پــس از اندكی شــعار و
هیاهــو و حتــی مظلومنمایــی،
باالخره به خواستههای امریكا تن
خواهد داد.

چرا؟ زیــرا رژیم میداند كه با ادامه
تحریمها ،دســت اروپا برای ادامه
معامــات بســته خواهــد بــود،
اعتراضات مردمی در داخل کشور
محتمال افزایش مییابد ،و شانس
ادامــه بقای رژیم بــه صفر خواهد
رســید .اروپــا بیشــک راههــای
تجــاری آلترناتیو را بــهکار خواهد
بســت تــا آمریــکا را «دور بزند»،
امــا این راههــا در عمــل و در دراز
مــدت ،محدود و کــم اثر خواهند
بــود .اقتصاد جهانی چنان تنظیم
شده است که همه راهها بالخره به
واشنگتن باز میگردد!
از این پس اروپا تالش خواهد كرد
كه مذاكرات تازهای را بگشاید و در
این میان از ایران خواهد خواست با
پیشنهادهای امریكا برای تغییر در
متن معاهده برجام موافقت كند.
البته این ماجرا به سرعت متحقق
نخواهد شــد .باید افکار عمومی را
آماده کرد و نظام اســامی در این
کار تبحر بسیار دارد.
میدانیــم که رژیم ،نجــات خود را
مهمترین وظیفه میداند ،و این را
عمال به هرقیمت متحقق خواهد
کرد .با اینحال به سختی میتوان
پیشبینی كردكهعقبنشینیهای
رژیم در برابر خواسته فعلی ایاالت
متحده و خواستههای آینده اروپا،
مانعی جدی برای سقوط جمهوری
اســامی ایجــاد كنــد .زیــرا از هر
دریچــهای که به جامعه ایران نگاه
کنیم ،وضعیت چنان انفجاریست
که پیشبینــی ثبــات اجتماعی و
سیاســی برای آینده ایران مشکل
خواهــد بــود .تصــور نمــیرود که
ایــاالت متحــده ،در عیــن آزمون
گزینههای دیگر ،این خروجی را از
نظر دور بدارد.
•
اما موانع این کار کدامند؟
2مانع دربرابر طرح تغییر رژیم
درایران
تردیــدی نیســت کــه گزینههای
ایاالت متحده در مورد ایران متعدد
است .از میان آنها ،ایاالت متحده
مذاکــره و معامله با همین رژیم و
دســتگاه حکومتی فعلــی در ایران
را بطــور قطعی منتفــی نمیداند.
زیرا هــم دولت ترامــپ معاملهگر
است ،و هم بیت رهبری ،علیرغم
شــعارهای گول زننــدهاش ،برای
بقــاء خــود ،بســیار اهــل معامله
است ،و آمریکا حاضر به این معامله
خواهد بود .لیکن بحران اجتماعی
و جنبــش مردمــی میتوانــد این
معادله را برهم بزند .اگر چه وجود
نارضایتی به تنهایی برای تغیر یک
رژیــم سیاســی کافی نیســت ،اما
اگــر این نارضایتیهــا بطور جدی
گســترش یابند و انفجار اجتماعی
مهیب در ایران همه راههای ادامه
حیات را بروی رژیم مســدود کند،
چه بایدکرد؟

{>> ادامه در صفحه}33 :

کالس های رایگـان فرانسوی
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

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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ar
 ، Sexual Hیا آزار
و اذیت جنســ
ی در محــل کار در
کانادا بســیار
فراگی رتر از آن است
کــه مدیران شــرک 
تها باورشــان
بشود.
گــزارش مج
مع شــاغالن منابع
انسانی ،تأیید
میکند آزار جنسی
فــاش شــده
در ایــن اواخــر در
بخش سیاس
ت ،رسان هها ،دنیای
ســرگرمی و بخ 
شهــای مختلف
تجارت ،واقعی
ت تاریکی را نشان
داد که آزار جن
ســی در محل کار،
بســیار وسیع
و گســترده است و
هم
چنان گسترد هتر م 
یشود.
گــ
بــه زارش
کنیدیــن پــرس،
در نظ رســن
جی انجــام شــده

الن در
منابــع
انســانی(Human
fessionals
Resources Pro
ssociation
 ۱۷ ،)Aدرصــد
از اعضــای ایــ
ن انجمــن گزارش
داد هانــد کــه
شــاهد اِعمــال آزار
جنسی به یکی
از کارکنان در محل
کارشان بوده
اند ،و  ۱۹درصد هم
از
افزایــش شــکای 
تهای دریافت
شده در این
زمینه خبر دادهاند.
این ارقام شــا
ید خیلی وحشتناک
به نظر نرســ
د ،اما همچنان قابل
توجه است.
 ۹۴در
صد از مدیران فکر م 
یکنند
که مشکلی نیست
براساس این گ
زارش ،نظ رسنجی
که به صورت آن
الین و از  ۲۰۰۰نفر

کانادایی در م
اه فوریه انجام شده،
نشان میدهد
که بیش از یک سوم
زنان و  ۱۲در
صد از مردان پاســخ
دهنــده ،در م
حل کا رشــان مورد
آزار
جنسی قرارگرفتهاند.
امــا در نظ رس
ــنجی دیگــری کــه
توســط مؤس
ســه نظرســنجی
alf Group
 Gandاز مدیــران
شرک 
تها انج
ام شــده ۹۴ ،درصد
پاســخدهندگا
ن گفتهانــد ،آزار و
اذیت جنســی
در محل کا رشــان
مشک
ل و مسئله نیست.
 ۹۳درصــد
هم گفتهاند فرهنگ
کاری موجــ
ود در شــرکت آنهــا
از وقــوع ایــن
مشــکل جلوگیری
م یکند.
)(persianmirror
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گزارش...

ﮐﻠﯿﮫ اﻣﻮر ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﯽ
ﻓﺪرال  -ﮐﺒﮏ  -اﺳﺘﺎﻧﯽ

بسیاری از مردم فکر میکنند رژیم در آینده
نزدیک فرو میپاشد
سهراب رضایی
در حین انجام گفتوگوهایی درباره یک موضوع اقتصادی متوجه شدم
که ایرانیانی که مسیر حرکت تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران را به سمت
فروپاشی نظام سیاسی حاکم تصور میکنند ،اکثریت طرفهای صحبت
را تشکیل میدهند .این مسئله به خودی خود چیز تازه و عجیبی نیست؛
نکته عجیب اینجاست که اکثر آنان برای فروپاشی یک تاریخ مشخص در
نظرگرفتهاند .زمانی که آنان برای
این فروپاشی پیشبینی میکنند
کوتاه است؛ و همانقدر که کوتاه
بودن آن ،جالل و جبروت نظام
جمهــوری اســامی را در ذهن
ایرانیان درهم شکســته است،
ایجادکننــده ترسهایــی نیز در
بین مردم ایران نیز شده است.
----------ایــن گــزارش حاصــل برخورد
اتفاقی با یک باور جمعی است.
ایــن گــزارش در روزهای پیش
از خــروج دولت ترامپ از برجام
و اتفاقــات بعد از آن تهیه شــده
است.
•
تردید
در حــال گفتوگــو پیرامــون
تحــوالت بــازار ارز و کاهش ارزش ■ علــی یــک مهنــدس با ســابقه
ش آموخته یک دانشگاه
پــول ملــی جملــهای میگوید که است .دان 
نطفه این گزارش را شکل میدهد :معتبرکه در یک شرکت صاحبنام
«ســوال شــما وقتــی درســت شــاغل اســت اما چهار ماه اســت
اســت کــه فکــر کنیــم جمهوری حقوق نگرفته است .حرف او شبیه
اســامی میتواند یــک انتخابات حرف نانوای پا به سن گذاشتهای
ریاستجمهوری دیگر برگزار کند .است شاهدگفتوگوی او با همکار
مــن مطمئــن نیســتم کــه دیگر دیگرش ،که به نظر بیســت سالی
جوانتــر میآمد ،هســتم .نانوای
انتخاباتی در کار باشد».

مســن میگویــد« :یک نفــر بعد
روحانی میآید .دوبــاره تظاهرات
میشود و ایندفعه نمیتوانند جمع
کنند ».نانــوای جوانتر میگوید
«روحانی به چهار سال نمیکشد».
«همه چیز تمام شده است»! این
جمله به عنوان یک دلیل مطرح
میشــود و هربــار گوینــدهاش
طــوری به به طــرف مقابل نگاه
میکند به ســختی میتوان این
نظر را به چالش کشید .مخالفت
بــا این پایه اســتدالل که «همه
چیز تمام شــده اســت» معادل
با جنــون یا عدم درک مســائل
جاری کشور است.
•
مملکتی که نه آب دارد ،نه
دالر
چه چیزهایی تمام شده است؟
این لیســتی اســت کــه از میان
صحبتهای مردم کوچه و بازار
بیرون کشیده شده است:
 «مملکت آب ندارد»، «دالر در بازار نیست»،«کار نیست»، «بیمهها ورشکست ه شدهاند ماآیندهای نداریم»،
 «الکی الکی جنگ راه میاندازندو همه ما را بدبخت میکنند»،
 «کــی میگــه چیــزی نداریــم؟دزدی ،فســاد ،اختــاس،
بیناموســی ،مال مــرد م خوری،
آخوند بیکار و مفتخور …،از این

{>> ادامه در صفحه}24 :

مـهری () ۱۳۹۷ - ۱۳۱۵
حسین ُ

روزنامهنگار باسابقه و ملیگرا ،بدرود!

حســین مهری ،از روزنامهنگاران
کارکشــته ایرانی در  ۸۲سالگی در
لسآنجلسدرگذشت.
حســین مهری که تحصیالتش را
در رشــته زبان و ادبیات انگلیسی
در ســال  ۱۳۳۷در تهران به پایان
رســانده بود ،قبــل از انقــاب به
عنــوان گزارشــگر و مترجــم بــا
رسانهها همکاری میکرد .در سال
 ۱۳۵۳بــرای ادامــه تحصیالتش
به پاریس رفــت .بعد از انقالب در
پاریــس مانــدگار شــد و همکاری

خــود را بــا رســانههای نزدیک به
«نهضت ملی مقاومــت ایران» به
رهبری شاپور بختیار آغاز کرد .این
همکاری  ۱۱سال به درازا کشید.
حســین مهری از ســال  ١٩٩١در
لسآنجلس بــه رادیو  ٢۴ســاعته
صــدای ایــران پیوســت و برنامــه
«چهرهها و گفتهها» را که مبتنی
بر مصاحبههای سیاسی-فرهنگی
بــود اداره میکــرد .او در طــی ۲۰
ســال بیــش از  ۱۵هــزار برنامــه
رادیویــی تهیه کرد .بعــد از توقف

برنامههــای «صــدای ایــران» در
ســال  ، ٢٠١٢همکاری خود را با
تلویزیون اندیشه آغازکرد.
حســین مهــری جلــد نخســت
«جنس دوم» نوشــته ســیمون
دوبووار و «افسانه شکست مالرو»
از رومن گاری و همچنین «پاییز
پدرساالر» نوشته گابریل گارسیا
مارکــز را هم به فارســی ترجمه و
منتشرکرده است.
نیلوفــر بیضایی ،کارگــردان تئاتر
و نویسنده در صفحه فیسبوکش
درباره او مینویسد:
«سوالها وگردانندگی برنامهها از
سوی ایشان بســیار حرفهای بود
و تســلط کم نظیرشــان بــه زبان
فارســی و نوع بیان پرســشها در
من احترام زیادی نسبت به ایشان
برمیانگیخت .بعدها ایشان را در
پاریس و در آلمان دیدم و مطمئن
شــدم که بــا انســان فرهیختهای
روبرویــم کــه بــه وطنــش و بــه
حرفهاش عشق میورزد (…) یکی
از نکاتی که برایم بسیار جالب بود
اینکه ایشان از نخستین مترجمان
کتــاب “جنــس دوم” ســیمون
دوبووار در ایران (پیش از انقالب)
بودند و نگاهشــان نسبت به زنان

ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﺗﻧﮫ
ﮐﺎرﺷﻧﺎس رﺳﻣﯽ ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا
ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ
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جام زهر تنها جایگزین برجام!...

>> ادامه از صفحه6 :

العاده مثبتی در بازیهای قدرتها
و متعادل سازی منطقه ای ،بسود
منافع ملی ایــران بازی کند .ایران
بــا احتــرام بــه موجودیــت دولت
اســرائیل و عادی ساختن خود با
امریکا میتوانســت مانند بسیاری
از کشــورهای آســیایی که تنها در
 ۲۰ســال به مســیر توسعه و رشد
پایدار همه جانبه رسیدند ،گامهای
بزرگی در راه رشــد و پیوســتن به
کاروان تمدن بشری بردارد.
اما جمهوری اسالمی در این زمینه
نیز کارنامهای جز خظا ببا نداشته
و همه منافع اســتراتژیک ایران را
قربانی متشــکل کردن گروههایی
همچون حزب الله ،جهاد اسالمی،
حشد الشعبی و غیره کرده است.
آمریکا و اســرائیل با طیف وسیعی
از کشــورها در دنیا تعامل و روابط
اســتراتژیک دارند .مشکل آنان با
هویت سیاسی و قانون اساسی ایران
نیست .مساله اصل ،سیاستها و
رویکردهای جمهوری اسالمی در
منطقه هست .این سیاست آمریکا

و اســرائیل تا حدی تابع ترامپ یا
روســای جمهــور دیگر اســت .اما
اصل مساله عادی سازی وبرقراری
روابط سیاسی اقتصادی وفرهنگی
میان ایران وامریکا وکنارگذاشــتن
سیاست اسرائیل ســتیزی است.
آنچه که ترامــپ را از اوباما متمایز
میکند تعامل کمتر و فشار بیشتر
است.
ترامپ راه مذاکره با ایران و تنظیم
قراردادی جدیــد که تامین کننده
منافع بهتر برای طرفین باشــد را
باز گذاشــته اســت .به نفــع ایران
هســت که با کنار گذاشــتن غرور
ایدئولوژیــک بفکــر منافع طوالنی
مدت و آینده باشــد و با احترام به
رســمیت و موجودیت اسرائیل به
پای میز مذاکره با امریکا از موضع
قدرت برود.
اما از رهبر جمهوری اسالمی بسیار
بعید اســت که چنین شــهامت و
روشــن اندیشــی داشته باشــد .او
برای بقای خــود میجنگد ،بدون
انکه نفــوذ و پایه اجتماعی َســلف

خــود روح اللــه خمینی را داشــته
باشد و بدون برخورداری از نرمش
و انعطــاف دوران اوبامــا و بــدون
امکان مانور با ماســک دو چهرگی
دولت و رهبر نظام در جهان امروز.
جنگ ایــران در دفــاع از حکومت
بشــار اســد ،از دیــد اکثریت ملت
ایران ،جنــگ خصوصی یک فرفه
مذهبی به رهبری خامنهای است.
ایــران هرگــز تــاب گســترش
جنگهای نیابتی در منطقۀ آشوب
زدۀ خاور میانه را ندارد.
ظرفیتهــای افتصــادی ایــران با
شــدتگیری تحریمهــا بیــش از
همیشــه نابود میشود و در پی آن
ظرفیتهای بحران سازی و نظامی
جمهوری اســامی هم به سرعت
رو به کاهش است .رهبر نظام اگر
داوطلبانه به مسیر تنش زدایی با
امریکا و اسراییل نیاید ،هیچ گریز
و جایگرینی جز نوشیدن جام زهر
همچون سلف خود ندارد.
•

و نقــش آنها در جامعــه همواره با
همراهی و همدلی همراه بود».
یکــی از مصاحبههــای جنجالــی
حســین مهری با صادق خلخالی
بعــد از انتشــار کتــاب خاطــرات
اوست .او درباره مصاحبه با حاکم
شــرع و معمار اول حکــم اعدامها
در جمهوری اســامی ایران گفته
است:
«راســتش مــن ایــن گفتوگــو را
یک گفتوگوی اندیشــید ه خالق
نمیدانم .برای این که من گوشی را

برداشتم و هرچه به ذهنم رسید در
آن لحظات مطرح کردم و به هرچه
خلخالی گفت ،تا آنجا که توانستم
جواب دادم .ولی به مناســبت این
کــه خلخالی بهعنــوان یک جالد،
یک آدمکش ،یک منفور شــهرت
پیدا کرده بــود ،مصاحبه با او هم
شهرت پیدا کرد .وگرنه به نظر من
این مصاحبــه از حیث درجهبندی
در میان مصاحبهها نقش بســیار
مهمی ندارد .چندتا سئوال از یک
جــاد کردیم .ولی جــاد بودنش

مهم بوده».
حســین مهری پیش از انقالب به
مــدت دو ســال ســردبیری مجله
«روشنفکر» و روزنامه «آیندگان»
را بــه عهده داشــت« .صدای پای
دگرگونــی» و همچنیــن دو کتاب
«صــد مقالــه» و «صد و بیســت
روایت» از دیگر آثار این روزنامهنگار
و مترجم فقید است.
•
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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

اردک َشل روحانی ،آغاز فروپاشی سیاسی

–
محمــدی
مجیــد
دیدهایم .همانطور که بسیاری
اصالحطلبــان در دی مــاه  ۹۶مردم ایران بعد از خروج ایاالت متحده از اروپاییهــا در برابــر ارتــش
به آخر خط وعدههای توخالی از برجــام نبایــد نگران حملــهی نظامی هیتلــری میگریختنــد و بــا
و رژیــم انتخاباتی «بد و بدتر» باشند چون سیاست ترامپ تغییر رژیم کمونیستهای روسی هم در
رسیدند.
با حملهی نظامی نیست؛ تغییر رژیم با دورهای پالــوده میخوردند در
آنهــا بــا قــرار گرفتــن در کنار کمک فشارهای اقتصادی خارجی انجام این مورد نیز درکنار جمهوری
ماشین سرکوب نشــان دادند خواهــد گرفت چــون رگ حیاتــی رژیم اسالمی قرارگرفتهاند اما پس از
که وفاداریشــان به ولی فقیه شیرهای نفت وگاز است .براندازی رژیم چندی وقتی قرار باشد حساب
است و نه مخالفان و منتقدان اسالمی مثل همیشه موهبتی است که و کتابهایشــان را چک کنند
وضعیت موجود .با پایان برجام به مردم ایران تعلق دارد.
حتــی چپترین آنهــا در کنار
( )۱+۵اعتدالگرایــان (چپ و
ایــاالت متحده قــرار خواهند
راست) نیز نمایش تنشزدایی
گرفت .آنها وقتــی در معرض
قالبیشــان را پایان یافته خواهند مقامات جمهوری اسالمی تالش تهدیدی قرارگیرند به یاد میآورند
دید به ویژه وقتی تحریمهای نفتی کــرده و خواهندکرد خروج ایاالت که باید به ســراغ ناجی همیشگی
بازگردد.
متحــده از برجام را رخــدادی کم بروند .غیر از آن مشــخص نیست
بدیــن ترتیب مهمترین دســتاورد اهمیــت جلوه دهند اما ســرگیجه کــه دولتهــای اروپایــی چگونــه
روحانی با خروج ایاالت متحده در گرفتــن آنهــا در ســناریوهای میخواهنــد منافع حاصــل از داد
حالت تعلیق قرارگرفت.
واکنــش به تصمیــم ترامپ دقیقا و ســتد با اقتصــاد  ۱۸٫۵تریلیون
در ســه ســال آینده دولتی که ادعا از دســتپاچگی آنها و گــره خوردن دالری ایــاالت متحــده را با منافع
میکند مطالبات مردم را نمایندگی برجــام بــه شیشــهی عمــر نظام اقتصــادی ارتباط بــا اقتصاد ۴۰۰
میلیارد دالری ایران تاخت بزنند.
میکند یک اردک َشل خواهد بود حکایت دارد:
بدون هیچ گونه سرمایهی سیاسی .از ماندن در برجام اروپایی (دیدگاه •
از فروپاشی اجتماعی و
در طــرف مقابــل روحانــی نیــز روحانی و وزارت خارجه)
احمدی نژاد و دوســتان قرار دارند تا خروج از انپیتی (دبیر شــورای اقتصادی تا فروپاشی سیاسی
فروپاشی اجتماعی ایران از اواسط
که در پی اهداف خود در براندازی عالی امنیت ملی) و
نظــام تعجیــل دارند .بــه همین شکســتن بتــون نیــروگاه اراک دههی هشتاد آغاز شده و همچنان
دلیــل روحانی بعد از خروج ایاالت (رئیــس کمیســیون امنیت ملی تــداوم یافته اســت .آمــار جرائم و
حاشیهنشینی وکارتنخوابی و فقر
متحــده از برجــام هیــچ ســخنی مجلس).
مبنی بر خــروج ایران از این توافق اینهــا بر خالف ادعــای روحانی به و بیــکاری چنین روندی را نشــان
نگفــت .خامنهای نیز که گفته بود معنــای «آمادگــی در برابر همهی میدهد .فروپاشــی اقتصــادی در
دوران تحریمهــای نفتی کلید زده
در صورت پاره شدن برجام توسط سناریوها» است.
ایــاالت متحــده آن را آتش خواهد از ســخنان و مواضــع مقامــات شــد و حتــی تزریــق  ۱۵۰میلیارد
زد ،ایــن تهدیــد توخالــی را اجــرا جمهوری اســامی در برابر خروج دالر بــه حکومت توســط اوباما-
نخواهــدکرد چــون روحانی بدون ایاالت متحده از برجام هم تهدید به علت هزینهبر بــودن مداخالت
هماهنگی بــا وی از برجام اروپایی به چشــم میخورد ،هم دلسوزی منطقــهای -نتوانســت آن را بــه
برای منافع «شــیطان بــزرگ» و عقــب بازگرداند .فســاد ،اتالف و
دفاع نمیکرد.
پایان توافق برجام و اصالحطلبی هم بیاهمیت یا کماهمیت نشان ناکارآمدی فراگیر و ساختاری شده
است.
به شــکلی که آنها را میشناختیم ،دادن پیامدهای این اقدام:
ناراضیــان از سیاســت داخلــی و «ممکن اســت دو ماه یا ســه ماه دالر  ۷۲۰۰تومانــی در کنار توقف
خارجــی موجــود در کشــور را در درگیــر آن مشــکل باشــیم امــا از طرحهــای عمرانــی و تعطیلــی
یــک صف قــرار خواهــد داد :گذر آن عبــور خواهیم کرد( ».حســن کارخانهها نشانهی بسیار روشنی از
از بخش اعتدالگــرا و اصالحگرا و روحانــی ،ایســنا  ۱۸اردیبشــهت فروپاشی اقتصادی هستند.
آماده شــدن برای براندازی .البته  )۱۳۹۷اینهــا را نیــز بایــد درکنار وفادارتریــن مقامــات حکومتــی
ناراضیان ممکن اســت در شــکل دیگر وعدههای مقامات مثل عدم (مثــل احمــد جنتــی) بــه وجود
براندازی طرحهای متفاوتی داشته فیلترنشدن شبکههای اجتماعی ،ایرانیانی که شــب ســر گرســنه بر
باشند اما بسیار دشوار خواهد بود رفع حصر ،پایان گشــت ارشــاد و زمیــن میگذارند اعتــراف دارند.
حکومت با چهــل میلیون نانخور
که دوباره بازگشــته و از سیاســت اشتغال قرار داد.
دلواپســان در حــوزهی خارجــی و •
و حدود  ۲۰۰هــزار مدیر رانتخوار
اصالحطلبــان والیتمحــور در امید واهی به اروپاییها
حداکثــر میتواند کشــور را از این
سیاســت داخلی دفــاع کنند .آنها دولتهــای اروپایی ممکن اســت روز تقویمی به روز دیگر بکشــاند.
دیگر نه گزینــهای دارند (برنامهی تالشــی برای تضعیف نظام انجام دو فراینــد فروپاشــی اجتماعــی و
توهمی اصالحطلبانــه در حوزهی ندهنــد امــا هنگامی کــه رژیم در اقتصادی ،فرایند فروپاشی سیاسی
داخلی یا همان بدها) و نه امیدی ســرازیری ســقوط قــرارگرفت نیز رژیم را تقویت خواهندکرد .ممکن
(گشایشهای اقتصادی وعده داده بــه داد آن نخواهنــد رســید .این نیست یک چهارم جمعیت کشور
فیلــم را همــه در تحــوالت لیبی در حلبیآبادهــا و بیغولهها (رژیم
شده در حوزهی خارجی).

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

5263 boul Cavendish

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

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

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

با تع
یین وقت قبلی

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

بیش از  20سال جتربه | منتخب حسابداران کانادا CGA
(514) 652-7623 (514) 500-6186
MTL_TILES@YAHOO.COM
اسم اینها را گذاشته «بدمسکن»)
زندگی کند و سیاســت آن کشــور
بــه روال عادیاش ادامه پیدا کند.
ممکن نیســت رژیمی سرویسی را
که چهل میلیون نفر از آن استفاده
می کنند فیلترکند و هیچ پیامدی
بدین واسطه گریبانش را نگیرد.
•
محاسبه سود -زیان تداوم رژیم
امروز تــداوم رژیم نه به نفع ایاالت
متحــده و متحــدان اروپایــیاش
اســت ،نــه بــه نفــع قدرتهــای
منطقــهای مثل ترکیه و اســرائیل
و عربستان ســعودی است و نه به
نفع همسایگان ایران (از پاکستان
و افغانستان تا آذربایجان وکردهای
عراقی) .سه کشور اروپایی صرفا از
دیــدگاه منافع اقتصــادی خواهان
تداوم برجام بودهانــد .زیان تداوم
رژیــم از ســود تــداوم آن بیشــتر

شده اســت .تداوم رژیمی یاغی در
جهت هیچ یک از اهداف سیاسی
و اقتصــادی قدرتهای بــزرگ و
قدرتهای منطقهای نیست .حتی
چین و روسیه نیز از سرنگونی رژیم
ضــرری را متحمل نخواهند شــد
که قابل جبران نباشــد .جمهوری
اسالمی دوست و همپیمانی قابل
اتکا نــدارد .همراهــان جمهوری
اســامی مثــل حزباللــه لبنان و
رژیم اسد و حوثیها تنها انگلهای
دالرهای نفتی ایرانند و نه همپیمان
ایران.
•
ترسهای توهمی از پایان
برجام
مخالفان تصمیم ترامپ میگویند
خــروج ایــاالت متحــده از برجام
باعث خواهد شــد ایــران نتواند به
اقتصادجهانیبپیوندند.

امــا چهــار دهــه از عمر ایــن رژیم
گذشــته و رژیم هرگز در پی انجام
چنین کاری نبوده است .از حرکت
آن در چهار دهه گذشــته میتوان
فهمیدکه در آینده نیز چنین عزمی
وجود نخواهد داشــت .پیوســتن
ایران به اقتصاد و جامعهی جهانی
هیچــگاه در برنامههای جمهوری
اســامی نبــوده اســت وگرنــه به
شیوهی دیگری رفتار میکردند.
میگویند برجام جلوی مســابقهی
تســلیحات اتمــی در منطقــه را
گرفتــه و میگیرد .برجــام با دادن
امکان بلندپروازیهای منطقهای
به جمهوری اسالمی به مسابقهی
تسلیحاتی از جمله تسلیحات اتمی
در خاورمیانه دامن زد و جلوی آن
را نگرفت .برجام تضمینکنندهی

{>> ادامه در صفحه}38 :
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آژانس مسافرتی

Maison de Voyages
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
• مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
• سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
• فروش بلیت کلیه شرکتهای
هواپیمایی و کشتیرانی (کروز)
• بهای ویژه برای هتل و اتومبیل

فرنازمعتمدی

اینک با6
 2سال جتربه کاری!

نشـــانی:

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

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

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

شاخص رفاه در ایران:

از محیط زیست تا سالمت
چه کســی میدانــد که آن
کــودک برزیلی پــا برهنه
که در کوچههــا به دنبال
تــوپ مــیدود از کــودک
دیگری در فنالند شــادتر
نیســت! کمی نزدیکتر،
پیرمــرد ماهیگیــری در
بندرعباس بیشــتر از یک
استاد بازنشسته ریاضیات
ســاکن تهران در سالمت
زندگی نمیکند ،سرشــار
انگیــزه برای رفتن به دریا
و برگشــتن با قایقــی پر از
ماهی .امــا آنچه ما تحت
عنوان شاخص رفاه در این
نوشــتار به آن پرداختهایم
در واقع نشان میدهد برای زیستی
آرام و امن و داشتن آیندهای روشن
چقدر امکان و شرایط اجتماعی و
دولتــی برای شــهروندان جهان و
ایران فراهم است؟
بــه عبارتــی کاوش در این مفهوم
که درست است خوشبختی و رفاه
مکمل همند اما الزامــ ًا در امتداد
همنیستند.
موسسه لگاتوم منتشر کننده این
شــاخص هر ســال با اســتفاده از
مجموعه گزارشهــا و فکتورهای
مراکــز تحقیقاتی ســازمان ملل،
ســازمان جهانی غذا وســامت و
آمار بانک جهانی و غیره اطالعاتی
را برداشت میکند .نتیجه آنکه در
پایان هر ســال بــا در کنار هم قرار
دادن امتیــاز این فاکتورها رتبهای
را با عنوان رنکینگ رفاه آن کشور
اعالم میکند.
کلمه لگاتوم از ریشه کلمه لگاسی
به معنای میراث میآید .در سایت
رســمی موسســه لگاتــوم آمــده
اســت که تمرکز اصلی این رشــته
تحقیقــات (در رابطه با شــاخص
رفاه) متمرکز بر چالشهای پیش
روی نسل جوان است ،تا اطمینان
حاصل شود که میراث نسل جوان
برای آیندگان رونق و شــکوفایی و

ســامت اســت .این موسسه یک
انجمن تحقیقات غیر دولتی و غیر
ی اســت .به گفته خودشان
انتفاع 
آنهــا بهدنبــال ارائــه راهکارهایی
هســتند مبتنی بــر شــواهد قابل
اندازهگیــری .معیــار و مقیاســی
گویــا بــرای مفاهیــم و معناهایی
که چنــدان قابــل انــدازه گیری و
محاســبه نیســتند .این مجموعه
اطالعات تنها یک انباشت و آرشیو
داده نیست بلکه میتوان دیدگاه و
نظری را از کنار هم گذاشــتن این
اطالعات جستجوکرد.
•
شاخص کیفیت اقتصادی
کیفیت اقتصادی کشورها با توجه
به باز بودن نظام سرمایهگذاری آن
کشــور و شاخصهای کالن چون
ثبــات قیمت پول رســمی ،میزان
حضور هرکشور در بازارهای جهانی
و وجود امنیت در جلب و استفاده
از سرمایه ملی و بین المللی تعیین
میشود .در واقع داشتن بهره وری
باال در حوزه رشــد اقتصــادی .در
این شــاخص کشور سوئد در صدر
جــدول اســت و بعد از آن کشــور
سنگاپور قرار دارد.
آخرین کشور هم یمن است .ایران
در این شاخص رتبه  ۱۰۳ام جهان

را دارد .جایی میان مصر و
تاجیکستان.
کشــورهایی چون ترکیه،
عربســتان ســعودی بــا
اختالف معنــاداری باالتر
از ایران قــرار دارند .ایران
 ۹٫۳درصدکل ذخایر نفتی
اثبات شــده جهــان را در
اختیــار دارد و چهارمین
مالک بــزرگ ذخایر نفتی
است.
همیــن طــور بنا بــه آمار
شرکت بزرگ نفتی برتیش
پترولیــوم  ۱۸٫۲درصــد
کل ذخایــر گازی جهــان
را داراســت و بزرگتریــن
دارنــده ذخایر گازی جهــان نیزبه
شــمار میرود .با ایــن وجود حتی
از بســیاری از کشــورهای کوچک
حاشــیه دریای خزر و کشــورهای
آفریقایی نیز در رده پایین تری قرار
دارد.
•
سپهر حاکم برکسب و کار
این فاکتور امنیت حوزه کار آفرینی
و همینطور امنیت زیر ساختهای
توسعه اقتصاد پایدار و موانع ابتکار
عمل بازار و انعطــاف پذیری بازار
کار را انــدازه میگیــرد .یمــن و
ونزوئال در انتها و آمریکا و نیوزیلند
و هنگ کنگ وکانادا به ترتیب در
صدر جدول نشســتهاند .حضور
شــرکتهای چند ملیتی در یک
کشــور ،میزان مشــارکتش در
بازارهــای جهانــی و اقتصــاد و
تجارت آزاد یکی از نشــانه های
امنیت فضای ســرمایه گذاری
اســت .رتبــه ایــران در ایــن
شاخص  ۱۲۲اســت .کشورهایی
کــه در ردهای پایینتر از ایران قرار
دارنــد اغلــب درگیــر جنگهــای
داخلی طوالنی مدت بوده و یا هم
اکنون در گیر جنگ هستند.

{>> ادامه در صفحه}30 :

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه
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M NTREAL
مدرسه دهخدا
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

اجنمندفاعازحقوقبشر

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

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

5180 Queen Mary #400
438-386-6111

ایران-مونترال
www.addhi.net

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

مدرسه فرزانگان

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

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

بنیاد آموزشی و فرهنگی آپتین

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

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

کالس های فارسی کودکان:

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

تلفن)514( 626-5520 :

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

M EK IC

514-624-4579

)2900 Lake (DDO

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

کتابخانهنیما

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

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

مرکز فارسی زبانان

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

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

بنیاد سخن آزاد

هرشنبه :ساعت  12/30تا 15/30

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

دوستداران موسیقی کالسیک

بنیاد نیکوکاری ایرانیان  :نیکو

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
تا پایان ماه می

چهار ماه می از ســاعت شش تا نه
شــب بیش از بیست هنرمند زن
به دور هم جمع شدند 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 دادند.
,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

Shaahin Munir, Maryam
Shafiabadi, Zarin Jabbari,
Marjan Kosari, Sheida
Shaghaghi, Behnaz Hariri,
Baraa Mosawi, Elham
Looliaee,
Pour toute information,
veuillez contacter au
(514) 261-1224 ou au
zoyatavangar@yahoo.com.

Zoya Tavangar et
Azam Sedaghat, Mojdeh
Tirehdast, Lida Navabpour Marjan Ozgoli, Bita
Safipour, Athena Ardeshir
Sanaz Olyaie, Asal Jami,
Bahar Izadi, Fahimeh
Samiei, Fahimeh Soleymani, Nooshin Mansoori
Fatemeh Mohammadi,

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:

مرکزکاریابیجوانان
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:

خانه آتنا ،بنیادی غیرانتفاعی ست که در سال 1991
برای ارائه خدمات به قربانیان خشونت خانگی تاسیس
شــده اســت .این مرکز ،ارائه دهنده خدمات حمایتی
برای زنان وکودکان قربانی خشــونت خانگی اســت و
مکانی برای اسکان موقت آنان می باشد .از نکات جالب
توجــه این مجموعه ارائه خدمات به  17زبان مختلف
بوده که برای جامعه چند فرهنگی کانادا یک ضرورت
است .بیشتر این زنان قربانی آشنایی به زبان انگلیسی
و یا فرانسه ندارند و در این مرکز از مددکاران اجتماعی
بهره می برند که فرهنگ و زبان آنان آشنایی داشته و
خدمات مورد نیازشان را به آنها به زبان خودشان ارائه
می دهند.
همچنین ،مددکاران این مرکز با جمعیتهای مهاجر
هــم زبان قربانیان ارتبــاط دارند و می توانند خدمات
آموزشــی مورد نیاز این مددجویــان را به زبان مادری
خودشــان ،کــه این مددجویــان از وجــود این منابع
آموزشــی در جمعیت هم زبــان خویش بی خبر بوده
اند ،به آنها ارائه دهند.
قربانیان خشــونت خانگی ،حداکثر مــی توانند  3ماه
از پناهگاههای اورژانسی (فوریتی) این مرکز استفاده
کننــد ،متاســفانه  3ماه زمــان کافی برای مســتقل
خودکفا -شــدن این زنان قربانی نیست و اکثر اینقربانیان بعد از این  3ماه به موقعیت قبلی خود برمی
گردند.
برای رفع این معضل ،خانه آتنا ،مجوز ساخت دومین
مرکز اقامتی خویش در قالب  17آپارتمان را در الوال،
کسب کرده است .این مرکز جدید ،به قربانیان فرصت
اقامت بین  12تا  18ماه را می دهد که در این مدت،
آنها مــی توانند مهارتهای شــغلی و زبانی مــورد نیاز

اوکازیون عالی برای سرمایه گذاری در آمریکا
كافه رستوران در بهترین نقطه  Newport Beachكالیفرنیا
داخل ساختمان مدیكال بزرگترین بیمارستان Hoag Hospital Newport Beach
با درآمد خوب بفروش مى رسد.
در ضمن با خرید این بیزینس مى توانید براى ویزاى  E2اقدام
كنید .تلفن متاس:

949-344-5897

www.cje-ndg.com

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

 Family Resource CenterShelter_ Shield of Athena
خانه آتنا

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

ضروری -برای خودکفا شدن را بدست بیاورند.در ایــن مرکــز جدید ،مهــد کودکی برای کــودکان و
آشــپزخانه عمومی در مرکز اقامتی برای کمک به این
خانواده ها در نظرگرفئه شده است.
چکیده ای از خدمات در خانه آتنا:
 -1برنامه  2روزه مرکز:
در این برنامه مددجویان از اقدامات حمایتی ،قانونی و
وکالتی بهره می گیرند.
 -2پناهگاه اورژانسی -فوریتی -که زنان وکودکانی
که در شرایط بحرانی و خطرناک بسر می برند بمدت
 2ماه از آن بهره مند می شوند.
 -3برنامه خدماتی آتنا دارنده جوایز معتبر می باشد،
و بطور ســالیانه در قالب جلسات آموزشی و تبلیغاتی
– صوتــی ،تصویــری -اطالعات حقوقــی و خدمات
اجتماعی کبک را به هزاران انســان اطالع رسانی می
کند.
این خدمات و اطالعات با درنظرگرفتن حساسیتهای
فرهنگــی ،بــه  17زبان از جملــه زبان فارســی ،برای
پاسخگویی به نیازهای مددجویانی طراحی شده است
که از کشــورهای مختــف و با فرهنگهای گوناگون به
کبک می آیند.
به این منظور از شما دعوت می شود به جشن لیالس،
جهت عضویت سالیانه  2019-2018وکمک به خانه
آتنابپیوندید:
روز شنبه  26می 2018
در سالن پاالس ،الوال
از ساعت  ۶عصر
به همراه کوکتل ،شام ،رقص و سرگرمی
تلفن رزرویشن514-274-8117:
----------تلفنهایمراکزخانهآتنا:
مونترال 514-274-8117
الوال 450-688-6584
bouclierdathena@bellnet.ca

نیما برگزار می کند:

کتابخانه
معرفى و نقد كتاب
دگى خود خواسته»
«بــر
اتین دو ال بوئسى»
اثر «

( Étienne de la
) Boétie
ترجم كتاب «حمید
با حضور م
راه با پرسش و پاسخ
شوركایى» هم
ازکتاب برای فروش
ضمنا نسخه هایی
موجود خواهد بود.
شنبه  ١٩مى ٢٠١٨
زمان:
اعت  6و نیم عصر
س

کتابخانهنیما

5206 DECAR

IE #3
52

Tel.: 514-485-36
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محیط زیست

آلودگی هوا ساالنه در جهان هفت میلیون
قربانیمیگیرد

ســازمان بهداشــت جهانــی
( )WHOدر تازهتریــن گــزارش
خــود میگویــدکه  ۷میلیــون نفر
در سراســر جهان هر ســاله بر اثر
هوای آلوده جان خود را از دســت
میدهنــد .تــدروس آدهانــوم،
مدیــرکل ایــن ســازمان میگوید،
ی هوا همه انسانها و بیشاز
آلودگ 
همه فقیرترینها را تهدید میکند.

تهیدستان،قربانیاناصلی
آلودگی
بیــش از ۹۰درصد از مــوارد مرگ
ومیر ناشــی از آلودگی هوا نصیب
کشــورهایی میشــود کــه درآمد
سرانه کم یا متوسط دارند ،به ویژه
در آسیا و آفریقا.
ماریا مریا ،مدیر بهداشت عمومی
در ســازمان بهداشــت جهانــی،
میگوید« :در بسیاری از شهرهای
بــزرگ جهــان تراکــم آالیندههــا
 ۵برابــر میــزان مجازی اســت که

سازمان ما اعالم کرده است».
او میافزایــد ،در کشــورهایی بــا
درآمد سرانه باال ،در اروپا ،آمریکا و
کانادا ،اســترالیا و نیوزیلند هوا در
بهترین وضعیت قرار دارد.
از هــر  ۱۰نفــر در جهــان  ۹نفــر
هوایــی تنفس میکنندکه غلظت
آالیندههایــی ماننــد ســولفات،
نیترات و دوده در آن زیاد است.
سازمان بهداشت جهانی میگوید،
ایــن ذرات ســمی و ذرات مشــابه
عامل یکچهــارم مرگ ومیرهایی
هســتند که به دلیل بیماریهای
قلبــی و ســکتههای مغــزی در
افراد بالــغ روی میدهــد .نزدیک
بــه ۳۰درصــد ســرطانهای ریه و
۴۳درصد ضایعات ریوی مزمن نیز
دلیلی ندارند جز هوای آلوده.

آلودگی هوا حتی در منازل
سازمان بهداشــت جهانی آلودگی
هــوای درون و بیــرون از منازل را

متمایــز از یکدیگــر میدانــد .در
داخل منــازل ،اغلب دود حاصل
شو ســوزاندن نفت و چوب
از آت 
برای پخت وپز یا روشنایی مسبب
آلودگی است.
حدود ســه میلیــارد از مردم دنیا
برای برآوردن نیازهای خود هنوز
به این نوع سوخت متکیاند.
به گفته سازمان بهداشت جهانی،
در عــوض ،حــدود  ۴میلیــون و
۲۰۰هــزار نفــر بر اثر استنشــاق
هوای آلــوده در فضاهای باز جان
خود را از دست میدهند .دودهای
منتشرشــده صنعتی یــا دودهای
خارجشــده از خودروها و وســایل
نقلیه ســهم زیادی در آمــار مرگ
ومیر دارند.
یک گام مثبت
ســازمان بهداشــت جهانی اعالم
کرده اســت ،برخالف سال ۲۰۱۶
که تنها  ۳۰۰۰شهر دادههای خود
را در اختیار نهادهای مسئول قرار
داده بودنــد ،این بار  ۴۳۰۰شــهر
در ایــن زمینه حاضــر به همکاری
شدهاند.
ماریا مریا ،مدیر بهداشت عمومی
در ســازمان بهداشــت جهانی این
گام را مایــه امیــدواری میدانــد
و نتیجــه میگیرد که حــاال دیگر
مشکل شــناخته شــده و شهرها
تمایــل دارند برای بهبود وضعیت
اقدام کنند.
•

سود  ۱۱میلیارد دالری فیفا از برگزاری جام
جهانی  ۲۰۲۶در آمریکای شمالی
رییــس کمیتــ ه میزبانــی
مشــترک آمریکای شمالی
و مکزیــک در جــام جهانی
 ۲۰۲۶اعــام کــرد کــه
رســیدن ایــن میزبانــی به
سه کشــور آمریکا ،کانادا و
مکزیک حــدود  ۱۱میلیارد
دالر برای فیفا سود خواهد
داشت.
ب ه گــزارش ســایت Inside the
 ،gamesکارلــوس کوردیــرو،
رییس کمیت ه میزبانی مشترک جام
جهانی اعالم کرد که درآمد میزبانی
ســه کشــور در جام جهانی ۲۰۲۶
رکورد بر جای خواهدگذاشت.
این بازیها در صورتی که در ســه
کشــور آمریــکا ،کانــادا و مکزیک
برگزار شود ۱۴ ،میلیارد دالر درآمد
خواهد داشت که  ۱۱میلیون دالر
آن برای فیفا سود است.

مراکــش دیگــر نامــزد میزبانــی
جــام جهانی فوتبالی  ۲۰۲۶اســت
گفته میشــود که بودجــه فیفا در
سالهای  ۲۰۱۵تا  ۲۰۱۸که بیشتر
از بازیهــای جام جهانی روســیه
کسب شده اســت ۵.۶۶ ،میلیارد
دالر اســت .ابتدا انتظار میرود که
این رقم افزایش داشته باشد.
در بین ســالهای  ۲۰۱۱تا ۲۰۱۴
فیفا  ۵.۷۲میلیارد دالرکسب کرد.
پیشبینی شده است که درآمد فیفا
بین ســالهای  ۲۰۱۹تــا ، ۲۰۲۲

 ۶.۵۶میلیارد دالر باشد.
کمیت ه متحد سه کشور
اعــام کــرده اســت که
درآمد حاصل از روزهای
برگــزاری مســابقات به
میزبانی ســه کشــور در
جام جهانی  ۲۰۲۶چهار
میلیارد دالر خواهد بود.
درآمــد حاصــل ازاسپانســرینگ
 ۳.۶۴میلیارد دالر و درآمد حاصل
از بخــش تلویزیونــی  ۵.۲میلیارد
دالر خواهد بود.
میزبان بازیهــای در جام جهانی
 ۲۰۱۶فوتبــال در روز  ۱۳ژوئــن
در کنگره فیفا در مســکو انتخاب
میشود.
•
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خدمات نوسازی و بازسازی

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

با مدیریت مجید توسلیان

با بیش از  25سال پیشینه
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دویستمینسالگرد
کارل مارکس
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اگر شما جزو کسانی
هســتید کــه فکــر
میکنند کارل مارکس هیچ کاری
برایشــان نکــرده ،بــد نیســت در
افکارتــان بازنگــری کنیــد و برای
جشن گرفتن دویستمین سالگرد
تولد این فیلسوف آماده شوید.
از تعطیــات آخر هفته خوشــتان
میآید؟
نظرتــان در مــورد رانندگــی در
خیابانهای شــهر یا رفتن به یک
کتابخانهعمومیچیست؟
دلتــان میخواهــد دیگــر هیــچ
بیعدالتی ،نابرابری و استثماری
در دنیا نبینید؟
پــس بهتــر اســت زادروز کارل
مارکــس را -روز  ۵مــه -بخاطــر
بسپارید ،چون او پیشتاز همه این
عرصهها بود.
بیشترکسانی که اطالعاتی ولوکلی
درباره تاریخ قرن بیستم دارند ،سر
این مطلب توافق دارند که میراث
سیاستهای انقالبی مارکسیستی
غامض و دردسرآفرین بوده است.
عقاید او را در برنامههای مهندسی
اجتماعی افراطی ،که بیشتر اوقات
نتایجی فاجعهآمیز به همراه داشته،
به کار بستهاند.
بــه این ترتیــب با توجه بــه اینکه
نظریههای او یادآور توتالیتاریسم،
نبــود آزادی و کشــتارهای جمعی
هم هســت ،جای تعجبــی ندارد
کــه او همچنــان موافقتهــا و
مخالفتهــای سرســختانهای را
برانگیزد.
بــا این حال نبایــد از چهره عمیقا
انسانی مارکس هم غافل شد.
برخــی ایدههای او به بهتر شــدن
دنیا کمک زیادی کرد.
ایــن طور کــه پیدا اســت مارکس
نســبت به یک ســری مسائل دید
کامال درستی داشته:
 گــروه کوچکــی از افــراد فــوقثروتمند دنیا را دست میگیرند،
 نظام سرمایهداری پایدار نیستو با بحرانهای مالی دورهای ما را
تا سر حد مرگ میترساند ،و
 صنعتی شــدن روابط انسانی رابرای همیشه تغییر داده است.
اگر همچنــان در مــورد کاری که
کارل مارکس برایتان کرده مطمئن

نیستید ،بهتر
اســت ایــن مطلــب را بخوانید تا
بدانید چرا در قرن  ۲۱هنوز هم در
موردش اینقدر صحبت میشود.

•

 -۱میخواست کودکان به
مدرسه بروند نه سر کار
ایــن ایــده شــاید در دنیــای امروز
کامال بدیهی به نظر برســد اما در
ســال  ،۱۸۴۸وقتی مارکس داشت
مانیفســت حــزب کمونیســت را
مینوشــت ،کارکودکان مسألهای
عــادی بود .بر اســاس آمــاری که
ســازمان بینالمللی کار در ســال
 ۲۰۱۶منتشــر کرده ،حتــی امروز
هم از هر  ۱۰کودک یکیشــان کار
میکند.
این را که بســیاری از کودکان کار
بخت مدرسه رفتن یافتند ،تا حد
زیادی مدیون تالشهای مارکس
است.
لینــدا یوئــه ،نویســنده کتــاب
"اقتصاددانــان بــزرگ :ایدههــای
آنهــا چطور امــروز بــه کمک ما
میآید" میگوید:
"یکــی از  ۱۰نکتــه اصلی در بیانیه
کمونیســتی مارکــس و انگلس در
 ،۱۸۴۸فراهــم کــردن تحصیــل
رایــگان برای کــودکان در مدارس
دولتــی و پایــان دادن به اشــتغال
آنها در کارخانهها بود" .
مارکس و انگ ِـــلس اولین کســانی
نبودنــد کــه از ایــن حقــوق دفاع
میکردند اما آنطور که لیندا یوئه
میگوید ،در پیشــبرد آن بیتأثیر
نبودند:
"در اواخر قرن نوزدهم مارکسیسم
هم با ســایرین همصدا بود ،زمانی
کــه دیگــر تحصیــل کــودکان به
طور خاص الزامی تلقی میشــد و
کودکان کم سن و سال اجازه کار
در کارخانهها را نداشتند" .

•

 -۲میگفت همه باید اوقات
فراغت داشته باشند و خودشان
در موردش تصمیم بگیرند
آیا از این که مجبور نیستید هر روز
هفته و  ۲۴ساعت در روز کارکنید،
خوشحالید؟

از داشتن وقت
ناهار چطور؟
د و ســت
نداریــد امکان
بازنشسته شدن داشته باشید و در
دوران پیری مستمری بگیرید؟
اگــر جوابتــان به هــرکــدام از این
ســوالها بله است ،باید از مارکس
تشکرکنید.
مایک سویج ،استاد مدرسه اقتصاد
لنــدن میگویــد" :وقتی ســاعت
کاریتان زیاد اســت ،زمان شــما
مال خودتان نیســت و مسئولیت
زندگیتــان دیگر در دســت شــما
نیست" .
مارکس در نظریات خود از این که
چه طــور در جوامع ســرمایهداری
مردم مجبور به فروش تنها دارایی
خود  -یعنی کارشــان -در قبال
پول بودند ،حرف میزند.
این بــه عقیده مارکس در بیشــتر
موارد یک معامله ناعادالنه اســت
کــه میتوانــد بــه اســتثمار و از
خودبیگانگی منجر شود:
ممکــن اســت ایــن احســاس به
شخص دســت بدهد که از اساس
طبیعت انســانی خــود دور افتاده
است.
مارکس به دنبال حقوق بیشــتری
بــرای همراهــان کارگــرش بــود؛
میخواست آنها مستقل ،خالق و
از همــه مهمتر صاحب زمان خود
باشند.
ســویج میگوید" :مارکس اساســا
معتقد است زندگی انسان نباید با
کارش تعریف شود .انسانها باید
حــدی از خودمختاری را داشــته
باشند تابتوانند درموردزندگیشان
تصمیم بگیرند .این چیزی اســت
که امروزه به شــکل ایدهای آرمانی
درآمده و بیشــتر مردم بــه دنبال
رسیدن به آن هستند" .
او میگویــد" :مارکــس نقــل قول
یگفــت
مشــهوری داشــت کــه م 
'صبح به شــکار برویم ،بعدازظهر
ماهیگیــری کنیــم ،عصر گلــه را
بــه چرا ببریم و بعد از شــام به نقد
بپردازیــم ' .او عمیقا بــه برابری،
آزادی و تــاش برای مبــارزه با از
خودبیگانگی اعتقاد داشت" .

•

 -۳به رضایت شغلی اهمیت

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

میراث واقعی مارکس
رویکرد مبارزه برای
بهتر شدن است.
میداد
زمانی کار برای انسان به یک لذت
تبدیل میشود که به قول مارکس
خــودش را در چیــزی کــه خلــق
کرده ببیند .کار ما باید این فرصت
خالقیت را به ما بدهد تا به واسطه
آن بتوانیم جنبههــای خوبمان را
بــه نمایش بگذاریــم ،این جنبهها
میتواند انسانیت ما باشد ،یا هوش
یا مهارتی که داریم.
اما اگر شــغل عذابآوری داشــته
باشــیم کــه نتوانــد احساســمان
را درگیــر کنــد ،افســرده و ناامید
خواهیم شد.
ن حرفها شــاید امروزی به نظر
ای 
بیاید اما ایدههای مردی اســت که
در قرن نوزدهم زندگی میکرده.
مارکــس در دستنوشــتههای
اقتصــادی و فلســفی  ۱۸۴۴خود،
جزء اولین کسانی است که ارتباط
میــان رضایــت شــغلی و حــس
خوشبختی را مطرح میکند.
بــه اعتقــاد او ،چون انســان زمان
زیادی را صرف کار کردن میکند،
باید از انجام آن احساس خشنودی
کند.
جســتجوی زیبایی در آنچه خلق
کردهایم یا احساس غرور از چیزی
که بــه وجــود آوردهایــم ،به حس
رضایت شغلی منجر میشود و این
به اعتقاد مارکس چیزی اســت که
انسان برای خوشحال بودن به آن
نیاز دارد.
مارکس معتقد است سرمایهداری
که به دنبال تولید و سود بیشتر با
سرعت باالتر است ،کار را به شدت
تخصصی کرده است .اگرکل کاری
که انجام میدهی ایجاد ســه شیار
روی یک پیچ باشد و مجبور باشی
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روزی هزاران بار انجامش بدهی،
به ســختی میتوانــی از آن لذت
ببری.

•

 -۴معتقد بود مردم باید
عامالن ایجاد تغییر باشند
اگــر جامعهتــان مشــکلی داشــته
باشــد ،مثال اگــر در آن بیعدالتی
و نابرابــری ببینید ،کنار هم جمع
میشــوید ،اعتــراض میکنیــد و
خواهان تغییر خواهید شد.
ولــی در بریتانیــای قــرن نوزدهم
ایجاد تغییر در جامعه سرمایهداری
بــرای کارگری کــه قدرتش گرفته
شــده بود به نظــر غیرقابل تصور
میآمد.
کارل مارکــس اما بــه ایجاد تغییر
اعتقاد داشت و ســایرین را هم به
آن تشــویق میکــرد .اعتقادی که
همهگیر شد.
اعتراضات سازمانیافته به بازبینی
در بســیاری از مسائل اجتماعی و
وضع قوانینی علیه تبعیض نژادی،
همجنسگــرا هراســی و تعصــب
طبقاتی در چندکشور منجر شد.
لوئیس نیلسن ،یکی از اعضای تیم
برگزارکننده جشــنواره مارکسسیم
در لنــدن میگوید" :بــرای تغییر
جامعــه بــه انقــاب نیــاز داریــد؛
بــرای بهتــرکردنش بــه اعتراض.
با ایــن روش بود که مــردم عادی
در بریتانیا توانســتند به سیســتم
سالمت همگانی دست پیدا کنند
و ســاعت کار روزانه را به  ۸ساعت
برسانند" .
مارکــس را معمــوال بــه عنــوان
فیلسوف معرفی میکنند ،نیلسن
اما موافق این کار نیست:
"این باعث میشود همه فکرکنند
تنها کار او فلسفهپردازی و نوشتن
نظریه بوده .اما با نگاهی به زندگی
او درمییابیــم کــه او یک کنشگر
هم بوده است:

او اتحادیــه بینالمللــی کارگــران
را تأســیس کــرد و در کارزارهــای
حمایــت از کارگران فقیــر در حال
اعتصــاب شــرکت میکرد .شــعار
همه کارگران جهان متحد شوید او
یک فراخــوان واقعی بــرای جنگ
اســت .میــراث واقعــی مارکــس
همیــن رویکرد مبــارزه برای بهتر
شدن است .رویکردی که از نظریه
مارکسیســت ریشــه گرفته ،فرقی
نمیکنــد معترضان خودشــان را
مارکسیست بدانند یا نه" .
نیلســن میگوید" :زنــان چه طور
حــق رأی پیــدا کردند؟ نــه به این
دلیــل کــه دل مــردان حاضــر در
مجلــس برایشــان ســوخت ،این
اتفــاق افتــاد چون زنــان کنار هم
جمع شدند و اعتراض کردند.
طرح تعطیالت آخر هفته چطور به
پیروزی رســید؟ دلیلش اعتصاب
اتحادیههای صنفی بــود .برای به
کرسی نشــاندن طرحی که زندگی
مردم عادی را بهتر میکند چه کار
میکنیم؟ "
ایــن طــور کــه پیداســت مبــارزه
مارکسیســتی برای اصالح جامعه
واقعا نتیجه داده است.
کوئینتیــن هــاگ ،سیاســتمدار
محافظــه کار بریتانیایــی ســال
 ۱۹۴۳گفــت" :اگــر اصالحاتــی را
که میخواهند عملی نکنیم ،آنها
علیه ما انقالب خواهندکرد" .
•
 -۵در مورد نزدیکی دولت
و جتارتهای بزرگ هشدار
داد ...و گفت حواسمان به
رسانهها باشد
نظرتــان در مــورد پیونــد نزدیک
دولــت و شــرکتهای بــزرگ
چیست؟
وقتی فهمیدیدگوگل کلید در پشتی
را در اختیار چین گذاشته ،ناراحت
شدید؟
{>> ادامه در صفحه}38 :

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
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مزمان با هفتادمین
سالگردتأسیس
کشور اسرائیل

دهها کشته و صدها زخمی در تظاهرات
فلسطینیهایغزههمزمانباانتقالسفارتآمریکا

-1چلوکب��اب کوبی��ده
-2چلوجوجه با استخوان
-3چلوجوجه بی استخوان
دفاع دوباره دادستان تهران از مسدودسازی تلگرام
- 4چلو کب��ا ب ب��رگ
دادستان تهران ،عباس جعفری
بــه گفتــه این مقــام قضایی بر
دولتآبــادی ایــن موضــوع را
اســاس ماده  ۲۳قانــون جرایم - 5چلوکب��ا ب چنج��ه
در جمــع شــماری از معاونان و
رایانــهای ،هم کارگــروه تعیین
قضات زن دادستانی تهران بیان
مصادیق مجرمانه متشــکل
ریاســتاز -6چلوکب��اب بلغ��اری
کــرد و گفت که قــوه قضائیه بر
مقامــات دولتــی و به
اســاس «وظیفه» دست به این
دادستان کل کشور ،و هم قوه
نهاد -7چلوکب��اب ش��اهی
اقدام زده است.
قضائیه و بازپرسهای این
اظهــارات او پس از صدور دســتور کرده بودند.
میتوانند در زمینه مسدودسازی
قضایــی مسدودســازی ایــن انتظار مسدودسازی این پیامرسان شبکههای مجازی اقدام کنند-8 .چلوکب��اب س��لطانی
پیامرسان محبوب در ایران از سوی کــه در طول این اعتراضها نیز به
بیژن قاسمزاده ،بازپرس شعبه دوم طور موقت فیلتر شده بود ،پس از دادســتان تهــران در واکنــش به -9چلوکب��اب وزی��ری
افــرادی کــه معتقدنــد ورود یک
بازپــرس قضایی بــه این موضوع،
«خالف قانون» بوده نیز گفت که
«توصیه میشــود قانون مذکور را
مطالعهکنند».
ایــن مقــام قضایــی همچنیــن از
تشکیل «پروندهها و شکواییههای
متعــددی علیه این پیامرســان در
دو ناحیه از دادسرای تهران شامل
فرهنگ و رسانه و جرایم رایانهای»
خبر داده که به گفته او «رسیدگی
بــه آنها در زمره وظایف دادســرا و
بازپرس است».
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دادســرای فرهنگ و رسانه تهران
در دهم اردیبهشتماه که جنجال
زیــادی در ایــران بــه راه انداخت،
مطرح میشود.
پــس از اعتراضهــای خیابانــی
دیمــاه ســال  ۹۶شــماری از
مقامهــای بلندپایــه حکومتــی از
جملــه آیتاللــه علی خامنــهای و
همچنین مقامهای قــوه قضائیه
بــا حمــات شــدید لفظــی علیه
پیامرسانها و شبکههای اجتماعی
خارجــی ،از جمله تلگــرام ،آنها را
ابــزاری بــرای «نفوذ کشــورهای
خارجی و تحریــک مردم» معرفی

آن افزایش یافت که گزارشهایی از
مخالفت رهبر جمهوری اسالمی با
رفع فیلتر دوباره آن منتشر شد.
مسدودســازی ایــن شــبکه و
محدودیتهای اینترنتی همواره از
زمان روی کار آمدن حسن روحانی
در ایران ،یکی از چالشهای اصلی
دولــت و مقامهــای قضایــی بوده
است.
دولتآبــادی نیز در ادامه اظهارات
خود حجم مخالفتها و موافقتها
از مسدودسازی تلگرام در ایران را
نشاندهنده اهمیت این اتفاق در
«صحنه ارتباطی» ایران دانست.

رس��توران آنیک��س

6195 St-Jacques H4B 1T7

در روز انتقــال ســفارت آمریــکا به
اورشلیم ،اعتراضات فلسطینیها
شــدت بیشــتری گرفته است .در
درگیریهای خشونتآمیز تا کنون
بیــش از  ۵۰نفــرکشــته و بیش از
 ۲۲۰۰نفر زخمی شدهاند.
تعــداد زیادی کودک و نوجوان در
میان کشتهشــدگان و زخمیهای
تظاهــرات فلســطینیها دیــده
میشوند
در جریان تظاهراتی گسترده در مرز
غزه ،روز دوشــنبه  ۲۴اردیبهشت
( ۱۴مــه) بیش از  ۵۰فلســطینی
به دست نیروهای اسرائیلی کشته
شدندکه برخی از آنها افراد نوجوان
یا سالخورده بودند .در درگیریها
بیش از  ۲۲۰۰فلســطینی زخمی
شدهاند.
اعتراضهــا در نــوار غزه کــه از ۶
هفته پیش شــروع شــده امروز با
حضورصدها هزار فلسطینی ابعاد
گستردهتری به خود گرفت.
فلســطینیها به اقدام واشــنگتن
مبنی بر انتقال ســفارتش به بیت
المقــدس (اورشــلیم) اعتــراض

دارنــد و همچنیــن خواهــان حق
بازگشــت به ســرزمینهای پدری
خود هستند.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،در روز
سهشنبه که همزمان با هفتادمین
ســالگرد تاسیس اســرائیل است،
اعتراضها شــکل خشونتبارتری
پیــدا کــرده اســت .بلندگوهــای
مســجد غزه پیشتر فلسطینیها
را بــه پیوســتن به "مــارش بزرگ
بازگشت"فراخواندهاند.
مقامات فلســطینی قبــا گزارش
کرد ه بودنــد از آغاز این اعتراضها
در  ۳۰مارس ،نیروهای اســرائیلی
 ۴۵فلسطینی را کشتهاند.
آماری از تلفات نیروهای اسرائیلی
گزارش نشده است.
کشــته شــدن فلســطینیها در
اعتراضات اخیــر موجی از انتقاد و
اعتراض بین المللی را برانگیخت.
امــا آمریــکا کــه خاطــر عربها را
هــم از انتقــال ســفارتش به بیت
المقدس ناخشنود کرده ،همصدا
با اســرائیل ،معتقد است حماس
خشونتها را آغاز کرده است.

اسرائیل در حالیکه نیروهای
کمکــی بــه مــرز غــزه اعزام
میکرد ،بروشــورهایی میان
مردم غزه پخــشکرد که به
فلسطینیها هشــدار میداد
مراقب باشند "به عنوان ابزار
حماس" مورد اســتفاده قرار
نگیرند و بــه حصارهای مرز
اسرائیل نزدیک نشوند واین
حصارها را خراب نکنند.
هــزاران فلســطینی در پنــج
نقطه در امتداد نوار غزه مشــغول
تظاهراتهستند.
به گزارش صلیب سرخ فلسطین،
دهها نفــر از تظاهرکننــدگان و دو
خبرنــگار در جریان شــلیکهای
نیروهای اسرائیل زخمی شدهاند.
طبق برنامه قرار اســت تظاهرات
تا سهشــنبه که فلســطینیها آن
را روز "نکبــت" نامیــده انــد ادامه
یابد .در این روز در ســال  ۱۹۴۸با
به رسمیت شــناخته شدن کشور
اسرائيل ،صدهاهزار فلسطینی از
خانههای خود آواره شدند.
شــاهدان فلســطینی گفتهانــد
هواپیماهای اســرائیلی مواد قابل
اشــتعال بر روی نوار غزه میریزند
تاالستیکهاییکهتظاهرکنندگان
آماده کردهاند آتش بگیرند.
فلســطینیها این الســتیکها را
برای این آماده کرد ه بودند که آنها
را آتش بزنند و به سمت مرز پرتاب
کنند.
•
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زنــدگی...

مشاور امالک مسکونی در سراسر کبک

هشت فکر مسموم که بهتر است دور بریزیم

ما از دوران کودکی تا بزرگســالی
بســیاری از عادت هــا و باورهای
رفتــاری را از جامعــه کســب مــی
کنیم ،اعتقاداتی که شــاید به درد
روزگار ما نخورد.
اینهــا هشــت تفکــر و تشــخیص
مسموم هستندکه دست و پای ما
را در زندگی می بندد:
•
 -۱تا ابد در این بن بست ،گیر
افتاده ام
فکــر می کنیم زندگی ما همیشــه
مثــل اوضاع بــدی کــه در آن قرار
داریم خواهد بود .ترس احاطه مان
می کند و به این نتیجه می رسیم
که از این وضعیت بیرون نخوهیم
آمد .قانون اولی که بودا معرفی می
کند این اســت که همه چیز مدام
تغییــر خواهــد کرد .هیــچ دلیلی
وجود ندارد که همیشه اوضاع بد
بماند.
•
 – ۲از من گذشته که تغییر کنم
زندگی قابل پیش بینی نیست و در
یک جهت مستقیم پیش نمی رود.
ما همیشــه مــی توانیــم آن را دور

بزنیم و برگردانم به سمتی دیگر …
برای تغییر هیچوقت دیر نیست.
•
 – ۳ضعف نشان دادن،
خطرناک است
ضعیــف و شــکننده بــودن باعث
هراس می شود .اما تنها راه روبرو
شــدن با ضعف و هــراس مان این
اســت که بپذیریم انسان شکننده
ایی هســتیم .قبول کنیــم که در
بخش زیــادی از اتفاقــات زندگی،
نقشی نداریم.
•
 – ۴تنها بودن یک مشکل است
در زندگی شــخصی ،اگــر نوبت به
مواجــه بــا بدشانســی و ناگــواری
باشد تنها حریف میدان ،خودمان
هســتیم .بنابــر این بد نیســت با
خودمان راحت باشــیم و از خلوت
و تنهایی مان به تلخی یاد نکنیم.
•
 – ۵همرنگ جماعت شو
از کودکــی می آموزیم کــه اگر می
خواهیم موفق باشیم باید در درون
بقیــه ٌبر بخوریم ولی مشــکل این
اســت که که قواعد و ســنت های

عمومی جامعــه روز بــه روز کهنه
تر و غیرقابل تحمل تر می شــود.
همرنگ جماعت بــودن و نرمال
بودن باعث می شــود مدام عالقه
و سلیقه شخصی خود را سرکوب
کنیم.
•
 – ۶منتظر نیمه گمشده ام
هستم.
مــا به دنبــال معشــوقه بی عیب
و از هــر نظرکامل هســتیم چون
هالیــوود به مــا یاد مــی دهد اگر
خــوب جســتجوکنیــم او را مــی
یابیم .ولی ما به دنیا آمدیم تا واقعی
باشیم نه کامل…
•
 – ۷همه قصد ضربه زدن به
من را دارند
بعضی از ما اصرار داریم که اتفاقات
و حــوادث ،توســط دیگران چیده
می شود تا به ضرر ما تبدیل شود.
ما بهتر اســت مســائل را شخصی
نکنیم .هر انچه دیگران در باره ما
می گویند واقعیت خودشان است
و ربطی به هویت ما ندارد.
•
 -۸هرگز نباید غمگین و
افسرده باشیم
این روزها مد شدها است که همه
می خواهند شاد باشند .آنقدر که
اگــر بخواهــی در لحظاتــی از روز
یــا هفته کمــی ناراحت باشــی ترا
افســرده فرض می کنند .شــادی
واقعی در خوشــحالی همیشــگی
نیســت .انســان اگــر موقعیــت
خــودش را بپذیرد بــه یک ارامش
قابل تحمل می رسد .منبع:
Once You Get Rid Of
These 8 Toxic Beliefs,
You’ll Be Much Stronger
By Lachlan Brown

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

آمازون  ۳۰۰۰نیروی جدید در کانادا
استخداممیکند
شــرکت آمــازون
اعــام کرد قصد
دارد با استخدام
نیــروی جدیــد،
فعالیــت خــود
در شــهر ونکوور
کانادا را گسترش
دهد.
جاســتین ترودو  -نخست وزیر
کانــادا -در بیانیهای مشــترک
بــا شــرکت آمــازون اعــام کرد
این شــرکت خردهفروشی آنالین
بــزرگ ۳۰۰۰ ،نفــر را در ونکوور
استخدام خواهدکرد.
به عالوه این شــرکت شــروع به
ســاخت بــرج اداری جدیــدی
خواهدکرد که تا ســال  ۲۰۲۲به
بهرهبرداری خواهد رسید.
تــرودو در کنفرانس مطبوعاتی
گفت آمازون به دالیل گوناگونی

کانادا را برای توسعه فعالیتهای
خود انتخاب کرده است که یکی
از آنهــا وجود نیــروی کار ماهر
اســت .وی گفت :نیروی کار ما
دارای تحصیالت باالیی است و
با مهارت و متنوع اســت .مردم
مــا آمادهانــد در مشــاغل جهان
فردا به کار مشــغول شــوند و به
شرکتهایی چون آمازون کمک
کنندکه آینده را شکل دهند.
آینــدهای که در آن نوآوری رشــد
اقتصــادی را هدایت خواهد کرد

و بــه بهبــود زندگــی
طبقه متوسط کانادا
و کســانی که سخت
کار میکنند تا به این
طبقه بپیوندد ،کمک
خواهدکرد.
الکســاندر گاگنون-
مدیر بخش مکزیک
و کانادای آمازون نیز
ضمن موافقت با اظهارات ترودو
گفت:
ونکوور خانه نیروی کاری ماهر و
متنوع است.
بر اساس گزارش فوربس تا پایان
ســال  ،۲۰۱۷آمــازون ســومین
شــرکت بــزرگ خــرده فروشــی
جهان پس از والمارت و علی بابا
بود و در حــال حاضر  ۶۰۰۰نفر
در کانادا اســتخدام این شــرکت
هستند.
•

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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سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA
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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

T.A.M Travel

آ ژ انس
مسافرتی

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

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

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

Email: maryagency@gmail.com

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

فرو
ش
ب
ل
ی
ت
ک
ل
ی
ۀ
ب
رنام
ه ها و کنسرتها
همه رو
زه
در تپش دیجیتال

6
3
3
3
3
2
2
4
51

همــــــایون شجریــــان
 19ماه می در مونتریال

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

مژده به هموطنان ایرانی و افغانی
و سایر اقلیت های فرهنگی
دیگر نیازی به نصب دیش نیست

اینک باخرید دستگاه IPTV
قادر خواهید بود کلیه ی کانال فارسی زبان
داخل ایران و شبکه های استانی ایران ،اروپا  ،آمریکا
همچنین کانال های ورزشی ،فیلم های سینمایی ایران و جهان
با کیفیت «اچ دی» را مشاهد کنید.
برای آگاهی بیشتر همین امروز با ما متاس بگیرید :رضاشریفی

Cell.: 514-571-6564
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کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکترریموندرضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده :اورژانس

پزشکان خانواده:

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

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
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زهرا
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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

1253 Rue Guy













Guy Concordia























 
















 













1834 Ste Catherine W. Suite 200
 Root Canal






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






















کلیه
قبول
 Tel : (514) 933-3337
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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

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

Cell.: 514-298-4567

massood.hashemi@century21.ca

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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ویژگی رهبران موفق

ایــن ویژگیهــا در  ۵گــروه کلــی
قابلیتهــای هســتهای قــرار
میگیرند:
مدیریت خود،
مهارتهایسازمانی،
ساختن تیم وکار تیمی،
حل مشکل،
حفظ چشمانداز.
ایــن قابلیتها یک سلســهمراتب
را نشــان میدهنــد ،بنابرایــن هر
قابلیــت بر پایــهی قابلیت پیش از
ِ
مدیریت
خــود ســاخته میشــود.
خود اصلیترین قابلیت است:
تــا زمانــی کــه نتوانیــد افــکار،
احساســات ،و عــادات خــود را
سامان دهید ،نمیتوانید در هیچ
زمینهای ترقی کنید.
در ادامــه بــه  ۱۸ویژگــی رهبــران
موفق اشاره شده است:
•
 .۱مدیریت خود
رهبــران موثر قادرند وقت ،توجه،
و احساساتشــان را ســاماندهی
کننــد ،بــا قدرتهــا ،ضعفها ،و
منشــأ ســوگیریهای بالقوهشان
آشناهستند.
خودآگاهــی بــه توانایی شــما در
مهار احساســاتتان اشــاره دارد،
تا بتوانید بــه آدمهــا و رویدادها
واکنشــی صحیح و مناسب نشان
بدهید.
خودکنترلــی مربوط بــه منضبط
بودن اســت ،بدون اینکه بیش از
حد تودار یا خشک باشید.
انعطافپذیــری شــامل مهــار
استرس و اختصاص دادن زمان به
حوزههای مهــم زندگی بیرون کار
است.
•
 .۲مهارتهای سازمانی

اصلی منحرف کند.
کار کــردن با دیگــران و
از طریــق دیگرانهم به
اشتراک گذاشتن و هم
تفویــض وظایــف را در
برمیگیرد.
•
 .۴حــل مشکل
سیاست مدیریت گروه و
فهمیدن علــت رفتارهای
آدمها تا حد زیادی در حل
تا زمانی که نتوانید افکار،
مشکل تاثیرگذار است.
احساسات ،و عادات خود را خالقیت یعنــی به چالش
سامان دهید ،منیتوانید در کشــیدن وضــع موجود،
حتــی هنــگام تبعیــت از
هیچ زمینهای ترقی کنید.
روندهای سازمانی.
کنــار آمدن با مشــکالت
مدیران موفــق میدانند چگونه از بغرنج یعنی به جای فرار از مسائل
قدرت درست اســتفاده کنند ،در حساس ،با آنها رودررو شوید.
محدودهی روندهای نهادینهشده تشخیصاقدامصحیحیعنیبدانید
کارکنند ،و تصمیم بگیرند.
چهوقت باید تصمیم بگیرید-حتی
اســتفاده از قدرت و اختیار شامل در نبــود اطالعاتی که در شــرایط
اعمال قدرت بدون درهم شکستن ایدهآل دوســت داریــد جمعآوری
همکاران است.
کنید.
ســاختارهای •
آســودگی از
ســازمانی یعنی تبعیــت از قواعد و  .۵حفظ چشمانداز
سیاســتها -در عین ایــن که از رهبران موفق فقــط طرحی برای
فردیــت هر شــخص نیــز حمایت موفقیــت خودشــان در ذهــن
میکنید.قاطعیتدرتصمیمگیری ندارنــد -آنهــا میتواننــد آیندهی
یعنی بین چشماندازهای مختلف شــرکت را نیــز ببیننــد و اهــداف
توازن ایجادکنید و اقدامی مناسب معینی بــرای ســازمان دارند .آنها
میتوانند دائما به همکارانشــان
بکنید.
•
اعتماد بهنفس و انگیزه بدهند.
 .۳ساخنت تیم و کار تیمی
خودباوری یعنی خوشبین بودن،
ســاختن تیم را میتوان به عنوان حتــی با وجــود نگرانیهایتان ،و
رهبــری یا عضویــت در گروهی از انتقال این خوشبینی به دیگران.
آدمها با شخصیتها ،انگیزهها ،و مدیریت تغییریعنــی حفظ توازن
مهارتهای متمایز توصیف کرد.
بیــن ثبــات و رشــد ،و پذیــرش
مهارتهــای بیــن فردی بــه این رویکردهــای جدید بدون اینکه از
قابلیــت اشــاره دارد که بــا وجود اهداف اصلی منحرف شوید.
اختیــار و قدرتــی کــه داریــد ،آســودگی از دیــده شــدن یعنــی
دوستداشــتنی باشــید و آدمهــا وقتی درمورد ارزشهای ســازمان
بتوانند به شما نزدیک شوند.
صحبت میکنیــد و در مرکز توجه
درک دیگــران یعنــی بتوانیــد هســتید ،یا وقتی بــرای پیشبرد
احساســات آدمهــای مختلــف را ماموریت سازمان با دیگران تعامل
بفهمید.
برقرار میکنید ،رفتار غیرعادی از
ظرفیــت کار گروهی یعنــی بدانید شما سر نزد.
حل مشــکالت نیازمنــد ایدهها و
منبع:اینترپرینر
نظارت متنوع است ،بدون اینکه
گفتوگو و بحث شما را از موضوع

«مدیریت خود»:

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

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

2178 Ste-Catherine W.

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

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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خانواده...

م
ا
د
ر
حقیقتی که از
ب
ز

ر
گ اه

تجربههای زندگی شخصی هرکس
با دیگری متفاوت است اما درباره
مادربزرگهــا حقایــق مشــترکی
وجود دارد که میتوان آن را از بین
تکههای خاطرات کودکی پیدا کرد
و از آن آموخت.
شــاید وقتی بچه بودیــد زمانی که
پــدر و مــادر یــا خواهربرادرهــای
بزرگترتان بــه دالیلی دور بودند،
چند روزی را در خانه مادربزرگتان
مانده باشــید .شش ساله بودید و
به او در کارهای آشــپزخانه کمک
میکردیــد ،یادتــان هســت کــه
کابینتها بوی خاصی میدادند و
داخلشــان پر بود از کاسه بشقاب
و لیوانهــای عجیــب ســبزرنگ.
وســایل آشــپزیاش خنــدهدار و
قدیمــی بودنــد ،چاقوهــای پهنی
داشت تنها مخصوص کرهخوری.
او شــما را با خودش به بیرون برد
تا بــه گربه خیابانی غــذا بدهید و
برایتان تعریــف کرد که وقتی بچه
بود ،یک جوجه ماشــینی داشت.
ســیب را به طــرز خاصی پوســت
میکند:
طوری که کل پوست مثل یک حلقه
بزرگ کنده میشــد بــدون اینکه
از هــم جدا شــود .از آبنباتهای
مخصوصــش بــه شــما مــیداد و
وقتی میدید از طعمش خوشتان
نیامده ،قاه قــاه میخندید .اجازه
میداد توی اتاق نشیمن و جلوی
تلویزیون غذا بخورید.
چیزهای قدیمی جالبی در خانهاش
بود:
سکههای قدیمی ،قلمهای طالیی
خودنویس ،عکس سیاه و سفیدی
از جوانی خودش و عکس شــوهر
درگذشــتهاش .مانــدن در خانــه
مادربزرگ شما را با جهانی بزرگتر
از جهان شما و پدر و مادرتان آشنا
میکرد .جهانی ناشناخته و غریب،
امــا چــون او در آن جهــان حضور
داشــت ،شــما هم بــه آن مرتبط
بودید.
یــک مادربــزرگ میتوانــد همان
نقشــی را در زندگــی آدم بازی کند
کــه روانشــناس انگلیســی دونالد
وینیکــت آن را کارکــرد «اشــیای
انتقالی» میخواند .اشیای انتقالی

چیزهایــی هســتند
مثــل خــرس عروســکی یا پتــو یا
یــک خرگــوش عروســکی که بچه
در ســالهای آغــاز زندگــیاش به
آن وابستهاســت و از طریق آنها به
دنیای مســتقل بزرگسالی منتقل
میشــود .این اشــیا نقشی حیاتی
برای حفظ ارتباط کودک با عشق
مادری و احساس امنیت دارند .با
حضور آنها ،کودک احساس امنتی
عاطفی میکند و میتواند با لمس
و حضــور آنهــا با چیزهــای غریبه
و ترســناک و جدید مواجه شــود.
مادربزرگ مهربان است و با حضور
اطمینانبخشش ،کودک میتواند
بــا افکاری کــه بالقوه ترســناک و
استرسزا هســتند ،روبه رو شود:
این حقیقت کــه دنیا خیلی بزرگ
است و گذشتهای بزرگ و پیچیده
داشته که در آن غریبههای زیادی
وجود داشتند.
اتحــادی غریب میــان مادربزرگ
ســالمند کــه روز بــه روز ضعیــف
میشــود با نــوه ای کــه روز به روز
قویتر میشــود ،وجود دارد .آنها
در دو ســوی طیفی قــرار دارند که
به یک درک مشــترک میانجامد.
مادربزرگ محبتــی بیانتها دارد.
او احتمــاال پیــش از آنکه شــما به
بزرگســالی برســید خواهــد مرد.
احتماال نمیتواند درباره بازیهای
کامپیوتری مورد عالقه شما حرف
بزنــد یا با شــما لگو درســت کند.
نمیتواند با کوسنها و صندلیها
تــوی اتاق نشــیمن خانه درســت
کنــد ،اما همــواره از غــذای مورد
عالقهتان میپرســد و نگران است
که سردتان نشده باشد .او احتماال
تنها کســی اســت که تنها شادی
شما را میخواهد و میشود کنارش
احســاس آرامش کــرد .میتوانید
موقعی که برایتان قصه میگوید یا
کتاب میخواند ،از سر و کولش باال
بروید یا وقتی دارد برنامه آشــپزی
تلویزیون را نگاه میکند ،سر روی
زانویش بگذارید .او کسی است که
وقتی به گلدانهایش آب میدهد،
از ایــن که یــک بچه دنبالــش راه
بیفتد ،آزرده نمیشود.

باید آموخت
این نوع ابراز محبت البته در دوران
نوجوانــی بــه نظرتــان آزاردهنده
میرســد .البته که آن موقع هم او
از نتایج امتحانات شما خوشحال
میشــود و از نمــره ریاضیتــان
هیجــانزده میشــود ،همزمــان
که میدانید کــه احتماال چیزی از
1/1
مسالههای جبر سر در نمیآورد و از
تواناییهای واقعی شما خبر ندارد.
وقتــی مادربزرگتــان در دهه ۳۰
زندگی اش بــود ،هیجانات زیادی
در زندگــیاش وجــود داشــت ،اما
حــاال در  ۱۳ســالگی شــما آدم
کســلکنندهای به نظر میرســد.
حاال اصال هیجانی ندارد.
به اشــتباه فکر میکنید کــه اگر از
احساســات پیچیده درونی شــما
خبردار شــود ،چیــزی از آنها نمی
فهمد .هنوز جوانتر از آن هستید
که بفهمیــد مادربــزرگ ،که بلوز
یقــه انگلیســی دوســت دارد و از
پلههــا با احتیاط پایین میرود ،در
جوانیاش ماجراهای عاشــقانهای
داشته است.
پــدر و مادرها همه هم و غمشــان
این اســت که بچهشــان درســت
بزرگ شود ،معشوقها توقع درک
و فهــم دارنــد و دوســتها انتظار
دارند در همه ماجراجوییها همراه
شــان باشــید ،امــا مادربزرگهــا
چیزی از شــما نمیخواهند ،تنها
توقعشــان است اســت که حضور
داشته باشید .توقعاتی معصومانه
دارنــد؛ متوجه نمیشــوند که چه
چالشهایی در زندگی شما هست،
نه بــه خاطــر اینکه خودشــان در
زندگی آن چالشها را نداشــتهاند؛
بلکه بــه خاطــر اینکــه آن چیزها
دیگر اثــری رویشــان نــدارد .آنها
در زندگیهایشــان پســربچههای
زیادی را دیدهاند که وکیل و قاضی
شــدهاند ،یا دخترهایــی که دکترا
گرفتهاند و جراح و مدیر شدهاند.
ایــن چیزهــا زیاد آنهــا را متعجب
نمیکند چــون دیدهاند که همین
آدمها زندگی شــخصی آشــفتهای
داشــتهاند ،پیــر شــدهاند ،مریض
شدهاند و مردهاند .به خاطر همین
اســت که مادربزرگها روی زمان
حال تمرکــز کردهانــد و به همین

فتوشاپ
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/16338955c90e1480?projector=1&messagePartId=0.1

دلیل آدمهای کســلکنندهای به
نظر میرســند؛ مثال مــدام تکرار
میکنندکه اینجا که االن رستوران
شده قبال یک خشکشویی بود یا
اینکه بلد نیستندکلمه فیسبوک را
درست تلفظ کنند یا موقع استفاده
از موبایل گیج میشوند.
اما لذتــی که مــا از مفهوم حضور
مادربزرگها میبریم در فهمیدن
ایــن نکتــه اســت کــه مالطفت و
مهربانی چه اهمیتی برایمان دارد.
در روابــط معمولی زندگــی باید از
این موقعیت بامزه درس بگیریم؛
نحــوه مواجهــه یک خانم مســن
با یک بچه .این موقعیت ،شــبیه
یــک کالس درس نیســت که قرار

باشــد یک عالم دانش فرا بگیرید.
امــا در آن کلی عشــق وجود دارد:
موضوعــی کــه همــه ما بــرای آن
ســرمایهگذاری میکنیــم و اغلب
شکست میخوریم .آنچه میآموزیم
این اســت کــه حفــظ تعــادل در
بلندپروازیهایمــان چــه اهمیتی
دارد .این همان نقطهای است که
میفهمیم عشــق میتواند فارغ از
توقعات و انتظارات متقابل باشد.
مادربــزرگ انتظار ندارد نــوه او را
درک کند .برایش کافی اســت که
چند ســاعت خوب را با او بگذراند
بیآنکه کارهای زیادی انجام شود:
تماشــای کارتون ،نوشــیدن یک
لیوان شــیر ،کارت بازی ،نقاشــی

و همیــن .خیلــی زود بچه شــش
ساله به این نتیجه میرسد که روز
بیخودی بوده و ممکن است شش
دهه طول بکشد تا بفهمدکه هدف
و معنــای زندگــی ،در همــان روز
خالصه شده بوده است.
آنچــه که در مفهوم شــادیبخش
مادربزرگ میتوان یافت ،این است
کــه ما میتوانیم این درس را کمی
بهتر و کمی زودتر بیاموزیم :اینکه
قبل از اینکه خیلی از دوره عمرمان
گذشــته و تمام شــده باشد ،کمی
از ایــن محبــت هوشــمندانه را به
زندگیمان تزریق کنیم.

•
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آیا خواب رفتن دست و پا نشانه ی
دیابت است؟

خواب رفتن دست و پا ها مشکلی
اســت که هرکســی آن را احساس
کرده اســت اما تکرار مداوم خواب
رفتن دســت و پا در بیداری را باید
جدی گرفت .در این مقاله بیماری
هایی که ممکن است خواب رفتن
دســت و پا نشــانه ی آن باشــد را
بشناسید.
•
دیابت شایع ترین عامل خواب
رفنت دست و پا
خــواب رفتــن دســت و پــا حتــی
هنگام بیداری ممکن است نشانه
دیابــت باشــد.مهم ترین و شــایع
تریــن بیماری مربــوط به اعصاب
محیطی ،دیابت است که در تغذیه
اعصاب اختالل ایجاد می کند و از
آنجا که هر چه طول اعصاب بیشتر
باشد تغذیه آن ها بیشتر با مشکل
مواجــه مــی شــود ،اعصــاب پاها
آسیب پذیرترند و خواب رفتگی پاها
در دیابت بیشتر مشاهده می شود.
عالوه بر خواب رفتن دســت و پا،
در بیماران دیابتی ،انواع اختالالت
حسی از جمله کرختی ،بی حسی،
سوزن سوزن شــدن و گزگز کردن
دست و پا نیز مشاهده می شود.
•
مسمومیتدارویی
مسمومیت های دارویی نیز ممکن
اســت باعث مســمومیت اعصاب

محیطــی شــود کــه از میــان این
داروهــا ،داروهای شــیمی درمانی
که به اعصاب سلول های محیطی
بیماران سرطانی آسیب می زنند،
شایع تر است.
•
مسمومیتویتامینی
اگرچه گروه ویتامیــن های  Bبی
ضرر هســتند ،اما اســتفاده بیش
از انــدازه ویتامیــن  B6مــی تواند
مســمومیت ایجــاد کنــد کــه این
مســمومیت خود را به صورت بی
حسی دســت و پا نشان می دهد.
بــرای جلوگیــری از خــواب رفتن
دســت هنــگام خــواب ،آن را زیر
بالش یا سرتان قرار ندهید.
•
بیماری ام اس
بیماری های عصب مرکزی نخاع
هم می توانند کرختی و بی حسی
دســت و پــا را ایجاد کننــد ،مثال
بیمــاری ام اس نیز همین عالئم
را دارد.
•
سکته مغزی
ســکته های مغــزی نیز بــه علت
ایجــاد اختــال در اعصــاب ،بی
حسی ایجاد کرده و بر اثر آن دست
و پا خواب می رود.
•
بیماریهایخودایمنی

«رژیم در آینده نزدیک فرو میپاشد»...
چیزهــا فــراوان تا دلتــان بخواهد
داریم»،
 «شــادی در این مملکت وجودندارد ،هر وقت میخندیم تا شــب
باالخره یک بالیی سرمان میآید.
یا دالرگران میشود یا کنسرت لغو
میشود یا علمالهدی حرفی میزند
که اعصاب همه را به هم بریزد .تا
شــب یکجوری مطمئن میشوند
دق به دل همه مردم ایران بشــود
بعدبخوابند»،
 «آبرو در جهان نداریم»، «به چه امیدی زندگی کنیم؟»، «دیگــر حتــی بازار تنفروشــیاشــباع شــده و تن فــروش بیکار
داریم»،
 «از مــا کــه گذشــت ولــی اینبچهها چه گناهی دارندکه…»،
 «خودمــان در جنــگ بــزرگشدیم ،بچههایمان هم قرار است
در جنگ بزرگ شوند»…،
•
برآوردها و پرسشها
در صحبتهای شــهروندان ســه
نشــانه زمانــی به عنــوان بازههای
احتمالی فروپاشی نظام جمهوری
اسالمی بیان میشود:
•
 :۱پایان دولت حسن روحانی
•
 :۲پایان دور اول ریاست جمهوری
ترامپ
•

انواع این اختالالت شامل سندرم
گلین بــاره (،)Guillain-Barre
پلینوروپاتی التهابی میلین زدای
مزمن (نوعی ازگلین باره) ،لوپوس
( )lupusو روماتیسم مفصلی.
•
عفونتها
مثــل بیمــاری الیــم (،)Lyme
زونــا (آبلــه مرغــان یــا زوســتر)،
ســیتومگالوویروس
عفونــت
( ،)cytomegalovirusویروس
هرپــس ســیمپلکس (herpes
 )simplexاپشــتین بــار ویروس
( )Epstein-Barrو ویــروس
بیماری ایدز.
•
بیماریهایسیستماتیک
ایــن بیماریهــا شــامل انــواع
اختــاالت کلیــوی ،بیماریهای
کبــد ،آســیبهای وریــدی و
بیماریهــای خونــی ،آمیلوئیدوز
( ،)amyloidosisبیماریهــای
بافــت همبند و التهابــات مزمن،
عــدم تعــادل هورمونهــا (مثــل
کــمکاری تیروئیــد) ،تومورهــای
خوشخیــم که به اعصــاب حمله
میکنند و سرطانها میشوند
•
درمان خواب رفنت دست و پا
درمان موفق بستگی به تشخیص
دقیــق و پیــدا کردن علــت اصلی

>> ادامه از صفحه11 :

 :۳دوره دوم ریاســت جمهــوری
ترامپ در آمریکا
با آنکه خطر جنگ و حمله نظامی
به ایران در خالل گفتوگوها پررنگ
است اما آنچه دلیل فروپاشی نظم
حاکم بر ایران تصور میشود عموم ًا
مسائل اقتصادی و سیاسی با منشأ
داخلی هستند .جمهوری اسالمی
در نظر بســیاری از مردم به دلیل
بیکفایتی مسئوالن و ناکارآمدی
سیســتم حاکم در حال فروپاشــی
تصور میشود.
یکی از عمدهترین مسائلی که مدام
به آن اشــاره میشود مسئله ارزش
پــول ملی اســت .گویــی در تصور
مــردم هرچــه قیمــت دالر باالتــر
میرود جمهوری اسالمی به نقطه
فروپاشی خود نزدیکتر میشود.
یکی میگویــد «اگر قیمت دالر به
ده هزار تومان برســد دیگر سنگ
روی ســنگ بنــد نمیشــوند» و
دیگــری میگوید «اگر قیمت دالر
باالی هفت تومان برود دیگرکسی
نمیتواند جلویش را بگیرد ».این
تعابیر شاید همخوان با علم اقتصاد
نباشند ،اما پرسشهایی که ذهن
شهروندان ایرانی را به خود مشغول
کردهانــد همگی قابل تامل و مهم
هستند:
■ یک شهروندگلپایگانی میگوید:
«قبــا ســالی یکبــار قیمــت دالر
میرفــت بــاال حــاال شــده روزی
پانصد تومان .با پولی که ســاعتی

از ارزشــش کم میشــود چطوری
میشود مملکت را نگه داشت؟»
■ یــک هموطن آذری دســتمزد
نیــروی کار ایرانی را با نرخ جهانی
مقایسهمیکند:
«شــما هــر دالر را همــان ۶۰۰۰
تومان فرض کن .یعنی کارگر ایرانی
حقوقش از ماهــی  ۲۰۰دالر کمتر
اســت .مــا بــا روزی  ۷-۶دالرکار
میکنیم .پیتزا توی آمریکا دانهای
چند دالر است؟»
■ یــک خانــم شــاغل و مجــرد
میگوید:
«ما هر روز داریم فقیر میشــویم.
کار میکنیــم بــه ایــن امیــد کــه
پسانداز کنیم و مســتقل بشــویم
ولی هیچ پساندازی باقی نمیماند
و هر ماه نسبت به ماه قبل بیشتر
کــم میآوریم .مردم تا کجا تحمل
میکنند .خود من دیگرکم آوردهام
و هیــچ امیــدی ندارم بتــوان یک
زندگــی در حــد معمولــی داشــته
باشم».
■ صاحــب یک روســری فروشــی
کوچک میپرسد:
«اصــا دالر بشــود صــد هــزار
تومان .کشــور ما نفت دارد ،نفت
میفروشیم .هرچه قیمت دالر باال
برود نباید فرقی داشته باشد برای
ما چون نفت را به دالر میفروشیم
ولی ایــن پول خــرج مــردم ایران
نمیشود .میبرند در سوریه و عراق
خرج میکنند».

مژده به هموطنان ایرانی و افغانی
و سایر اقلیت های فرهنگی
دیگر نیازی به نصب دیش نیست

اینک باخرید دستگاه IPTV
قادر خواهید بود کلیه ی کانال فارسی زبان
داخل ایران و شبکه های استانی ایران ،اروپا  ،آمریکا
همچنین کانال های ورزشی ،فیلم های سینمایی ایران و جهان
با کیفیت «اچ دی» را مشاهد کنید.
برای آگاهی بیشتر همین امروز با ما متاس بگیرید :رضاشریفی

Cell.: 514-571-6564
خواب رفتن دست و پا دارد.
گرچه هیچ درمانی برای نوع ارثی
نوروپاتی محیطی یافت نشده ،اما
ســایر موارد با تشــخیص درست
قابل کنترل و درمان است.
توصیه هــای کلــی درباره شــیوه
زندگــی ســالم ،مانند حفــظ وزن
مطلوب بدن ،پرهیز از قرار گرفتن
در معــرض مــواد ســمی ،ورزش
مناسب ،خوردن یک رزیم غذایی
متعادل و اجتناب از مصرف الکل
یکی دیگــر از راه های جلوگیری از
آسیب های عصبی است.
همچنین ســیگار کشــیدن باعث
انقباض عروق خونی می شود و در

تامین مواد مغذی بــرای اعصاب
محیطی اختالل ایجاد می کند .لذا
توصیه می شــود برای ترک سیگار
اقدام کنید.
•
پیشگیری از خواب رفنت دست
ها موقع خواب
 هنگام خواب ،دســت ها را زیربالش یا سر قرار ندهید.
 روی دست ها نخوابید ،زیرا اینامــر باعث قطع گــردش خون می
شود.
 کف دســت را هنگام خوابیدنمشت نکنید و باز بگذارید.
 -دست ها را روی قلب قرار دهید

تا بی حسی آن برطرف شود.
 ورزش هــای مخصــوص برایتقویت شــانه ،گردن و دست ها را
انجام دهید.
 از بالــش های نرم تر اســتفادهکنیــد ،از بالشــت زیــر زانــو هــم
استفاده کنید و به پشت بخوابید.
 در صورت ابتال به سندروم تونلکارپل کــه باعث به خــواب رفتن
یا بی حســی دســت می شــود،از
داروی ضدالتهاب با تجویز پزشک
استفادهکنید
•

■ یک دختر دانشجو آرزو میکند
که:
«ای کاش حکومــت جمهــوری
اسالمی پول نفت را برای خودش
بر میداشــت و دیگــرکاری به کار
مــردم ایــران نداشــت .ولــی االن
اینطوری شــده که پول نفت را که
به دالر است میبرند سوریه و لبنان
و ارزش پول خودمان هر روز کمتر
میشــود .ارزش پــول ملــی وقتی
کم میشود یکجایی دارد میرود.
همینطــوری که از بیــن نمیرود.
یک جایی دارند یک کاری میکنند
که این پولها در واقع میرود آنجا».
•
اطمینان از رفنت جمهوری
اسالمی و ترس از آنچه در پیش
است
مــردم ایــران بــه صورت علنــی از
فروپاشی در بازه زمانی کوتاه مدت
حرف میزنند.
■ یک راننده تاکسی میگوید:
«این چیزی اســت که خودشــان
بهتــر از مــا میداننــد .بخواهنــد
اذیت کنند بله زورشــان میرســد
ولی کار تمام شده و خودشان هم
فهمیدهاند».
اما در وجود مردمی که از فروپاشی
صحبت میکنند ترسهای بزرگی
وجود دارد.
از جمعبنــدی گفتههــا میتــوان
چنیــن نتیجــه گرفــت کــه مردم
مدلهایی نظیر اعتراضات سال ۸۸
و اعتراضات دیمــاه  ۹۶یا ترکیبی
از ایــن دو را راهــی تصور میکنند

کــه منجر به تســلیم و فروپاشــی
نظام خواهد شــد اما هیچ وحدت
نظری حول نیروی ســازمانده که
فراخوان چنین اعتراضاتی را صادر
کنــد وجود نــدارد .شــاید همین
نبود وحدت نظر و نبودن نظراتی
نزدیک به هم ســبب شــده اســت
ترسهای عمیــق و خورندهای در
وجود مردم ایران شکل بگیرد.
گفتوگوهای زیر انعکاسی از چنین
ترســهایی اســت که حــول آینده
نامشخص شکل گرفته است.
■ مدیــر یــک شــرکت تجــاری
میگوید:
«مردماینحکومترانمیخواهند.
بعضیهــا معتقدند که مســئولین
حکومــت ایــن تصــور را دارند که
مردم پشــتیبان آنها هســتند و در
اکثریت هســتند .من اینطور فکر
نمیکنم .خودشان میدانند مردم
آنها را نمیخواهند .با این وضعیت
نمیتواننــد ادامه بدهند اما حمام
خون راه میاندازند آقا».
■ یک بازنشسته میگوید:
«انقــاب بشــود یا جنگ بشــود
وضعیت مــردم بدتر از همینی که
االن هست میشــود .سنگ روی
ســنگ بند نمیشــود ولی باز آدم
فکرش را میکند بشــویم نفت در
برابــر غذا خیلی بدتر اســت .زمان
صــدام نفت در برابر غــذا بود .اگر
قرار باشد بشویم مثل مردم عراق
همان بهترکه انقالب بشــود وکار
یکسره شود».
■ خانمــی از بغضهای گاه به گاه

خودش میگوید:
«بعضی وقتها به این فکر میکنم
مگر ما چــه گناهــی کردهایم گیر
اینهــا افتادهایم؟ ســال  ۵۷من به
دنیــا نیامده بودم .داریم تاوان چه
گناهــی را پــس میدهیــم؟ کاش
اصــا بــه دنیــا نمیآمدم یــا یک
جــای دیگر به دنیــا میآمدم .چرا
بس نمیکنند؟ چــرا از اینکه ما را
شــکنجه میدهند لذت میبرند؟
خودشان خسته نمیشوند؟»
■ یــک فعــال سیاســی لیبــرال
میگویــد آنچــه مــردم ایــران را از
یــک دگرگونــی میترســاند همان
هزینههایی اســت که برای تغییر
بایــد پرداخت« .اینکــه جمهوری
اســامی از ســال  ۸۸در مسیری
حرکت کرده که دیگر چیزی برای
کســی باقی نمانده» و اینکه آنچه
کــه مردم دارند هــر روز بی ارزش
میشود احتمال وقوع دگرگونی را
به شدت افزایش داده است:
«اعراضــات دیمــاه نشــان داد
جوانانی کــه هیچ چیــز ندارند به
چیزی جز ســرنگونی خشونتبار
اعتقادی ندارند»…
«اما مشخص نیست این هزینهها
چه نتیجهای دارد و قرار است چه
حکومتی جایگزین حکومت فعلی
شود .قسمت ترسناک ماجرا این
است».
■ یک فعال سیاسی مارکسیست
وضعیت مــردم ایران را با وضعیت
اسارت در اردوگاهها مقایسه
میکنــد و معتقــد اســت
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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

«فقط زندانیان آشویتس
و مــردم محاصــره شــده
غــزه میتواننــد درک کنند که
مــردم ایران چه حســی دارند ».او
میگوید:
«هر کاری دلشــان بخواهــد با ما
میکننــد و مــا نمیتوانیــم کاری
انجام بدهیم .بیســت ســال است
مردم را ســرگرم انتخابات کردهاند
در حالــی کــه وقتــی ســپاه و قوه
قضائیه هــر اعتراضی را ســرکوب
میکنند از برگه رای کاری ساخته
نیست».

او اضاف ه میکند:
«از مــرم خودمان تــا مردم جهان
همه میخواهند جمهوری اسالمی
برود .ســقوط جمهوری اســامی
اینقدر مطلوب و شیرین است که
کسی به هزینه آن فکر نمیکند .اگر
پنج میلیون نفرکشته شوند بازهم
همه فکر میکنند مــیارزد .اینکه
من جزء کشته شدهها باشم مهم
نیست ولی میدانم اصالحطلبها
اینقدر برای رسیدن به قدرت تشنه
هســتند که خیلی راحت با ســپاه
و روحانیــون زد و بنــد میکنند و

خــون همه مــا پایمال میشــود.
مثــل کشــتارهای دهــه ۶۰کــه
اصالحطلبان حتی حاضر نیستند
دربارهاش حرف بزنند».
■ یــک دانشــجوی اصالحطلــب
معتقد است فشارهای بینالمللی
بر جمهوری اســامی یک فرصت
است زیرا باعث خواهد شد «رهبر
بپذیــرد دولتی ماننــد دولت آقای
خاتمی روی کار بیاید تا فشارهای
جهانــی را کاهــش دهــد ».او
روی کار آمــدن چنینــی دولتی را
بهترین حالت ممکن برای مقابله

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

بــا «آســیبهای ملــی» حاصــل از
«فعالیتهای براندازانه» توصیف
میکند و معتقد است چنین دولتی
باعث تقویت دموکراســی و بهبود
وضعیت در ایران خواهد شد.
■ منشی یک دفتر بیمه میپرسد
با این همه دشــمنی که جمهوری
اســامی با کشــورهای اسرائیل،
آمریکا ،عربستان و «همه درست
ی میشــه؟
کــرده اســت تکلیف چ 
کسی به اینها حالی میکنه دشمنی
اینهــا (رژیــم ایــران) به مــا مردم
مربوط نیست؟ میترسم همشون

با هم حمله کنند به ایران و تالفی
کارهای اینها را سر ما در بیاورند».
■ فروشــنده یــک داروخانــه از
پسانــداز مردم و مســئله بانکها
میگویــد .او خودش مقداری پول
در بانک دارد و با سود آن قسمتی
از اقساط خود رامیپردازد .میگوید
کسانی که مثل من قسط میدهند
یا روی سود پولشان برای پرداخت
کرای ه خانه یا مخارج دیگر حساب
کردهاند نمیتوانند پولهای خود را
از بانک خارج کنند.
«کسانی مثل ما نگران هستند .اگر

PRILLO.CA

عید با پولم طــا یا دالرمیخریدم
االن دو برابر شده بود .اگر انقالب
بشــود و مدیران بانکها با پولهای
مــردم فرارکنند چــکارکنیم؟» او
میگویــد دولتهــای غربــی هرگز
میلیونرها را پس نمیدهند« :مگر
خاوری را برگرداندند؟ با پول دزدی
در کانادا کیف میکند».
■ مالک یک نمایشــگاه ماشــین
میگوید:

{>> ادامه در صفحه}36 :
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سالمت و زندگی...
چرا قبل از خواب باید مسواک زد؟

 7توصیه
کلیدیدرباره
مسواک زدن

دکتر رضا حصیری
دندانپزشک خانواده :ونکوور

•
 -۱هر بارکه مسواک زدن قبل از
خواب را فراموش کنم  ،چقدر برای

دندانهایم بد است؟
 خیلی بد است .احتماال میدانیدکه به توصیه انجمن دندانپزشکی
آمریکا ( )ADAباید دندانها را دو
بــار در روز مســواک زد .حتما این

را هــم میدانید ،مســواک زدن
آســانترین راه برای جلوگیری از
بوی بد دهان است.
•
 -۲امــا اهمیت مســواک زدن
چیزی فراتر از خوشبویی دهان
اســت .هر بــار کــه از مســواک
زدن طفــره میروید  ،باعث رشــد
باکتریها و و تشــکیل پالکهای
دندانــی میشــوید کــه موجــب
پوســیدگی و بیماریهــای لثــه
میشوند .اگر وسط روز زبان خود

را به دندانهای خود روی خط لثه
بکشید ،وجود مادهای چسبناک یا
زبر را روی دندانها حس خواهید
کرد .این پالک است.
خوشــبختانه مســواک زدن
باکتریهــا را به هم میریــزد و در
نتیجــه باکتریهــا در محل باقی
نمیماننــد ،زیرا اگــر باقی بمانند،
شــروع بــه حملــه بــه دندانهــا
میکنند.
بــه عالوه اگــر پالک مــدت زمان
زیــادی در محــل بمانــد ،به جرم
تبدیل که ماده ســفت و زرد رنگی
است ،میشود و در نتیجه موجب
التهاب و خونریزی لثهها میشود.
اگــر این جــرم مدت زیــادی روی
دندانهــا بمانــد  ،ممکــن اســت
دندانهای خود را از دست دهید.
•
 -۳دقیقا مشخص نیست پالکها
چه زمانی خطرناک میشوند ،اما
بــا یک بار مســواک نــزدن فرایند
پوســیدگی دندان آغاز میشود ،به
خصوص اگر این فراموش کردنها

تکرار شود.
•
 -۴سرســری مســواک زدن هــم
بــه همان انــدازه بد اســت .دو بار
مســواک زدن در روز و ترجیحــا
بــا خمیردنــدان فلورایــدی و یک
مسواک نرم در روز شوخی نیست.
هربــار مســواک زدن بایــد حدود
 ۲دقیقــه طــول بکشــد و همــه
ســطوح دندان شســته شــود ،نه
فقــط دندانهای جلویی که موقع
خندیدن دیده میشوند .همچنین
 ADAکشــیدن روزانه نخ دندان
و برای مراقبتهای بیشــتر رفتن
مرتب پیش دندانپزشک را توصیه
میکند (مثال جــرم روی دندان را
فقط دندانپزشــک میتواند تمیز
کند).
•
 -۵مســواکی را انتخاب کنید که
برس آن لبههــای یا نوکهای تیز
یــا دندانــهدار که به دهان آســیب
میزنند ،نداشــته باشــد .دســته
مســواک بهوسیله ســازنده تست

شده باشد تا تحت شرایط استفاده
معلوم دوام بیــاورد .موهای برس
مســواک با استفاده معمول نباید
بریزد .مسواکهای برقی هم باید
مجــوز ایمنــی مصــرف را داشــته
باشند .اندازه و شکل برس مسواک
باید طوری باشد که به راحتی وارد
دهان شما شود و امکان دسترس
به همه مناطق را به شما بدهد.
•
 -۶مسواکتان را هر سه تا چهار
ماه یکبــار ،و حتی زودتر اگر برس
مســواک ریشه ریشــه شده است،
عوض کنید.
•
 -۷آدامــس  ،خوشــبوکنندهها و
شستشــودهندهها  ،نمیتواننــد
جایگزین مسواک زدن شوند .این
ســه موجب حس تازگی در دندان
میشــوند  ،امــا بهگفته ســوهاتا،
مسواک زدن و کشیدن نخ دندان
تنهــا راههای مؤثــر در ازبینبردن
پالکهای دندان هستند.
•

 .۲۳دردهای گذشته را
بشناسید و درمان کنید
زخمهــای التیــام
نیافتهی گذشــته
باعــث عفونــی
شدن شــادیها و
موفقیتهایتــان
خو ا هنــد
شــد .ببینید
ز خمهــا ی
قدیمی در چه
جاهایی هنوز
باعــث رنــج و
درد میشــوند ،و از یک مشاور
حرفــهای بخواهیــد بــرای التیام
زخمهای قدیمی کمکتان کند.

و اقداماتــی را جهــت جبــران این
مسائل انجام دهید.

میبیند .وقتــی این خصوصیت را
در خود میپذیرید ،به تدریج قربانی
شدن خود را به عنوان یک حقیقت
قبــول میکنید .گاهــی اوقات ،به
عنوان یکی از اشــکال پرخاشگری
منفعالنــه ،بــرای فریــب دادن
دیگران ،از نگرش قربانی استفاده
میکنیم .ایــن خصوصیت از نظر
دیگران بسیار ناخوشــایند است،
و در نهایــت باعــث تضعیف عزت
نفستان میشود.
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شماره ی پیش:

آیــا قــادر هســتید بــه چالشها و
مشکالت زندگیتان با آرامش و به
طور موثر رسیدگی کنید؟
آیا مراحل بازکردن گرهی مشکالت
و رسیدن به راهحلها را میدانید؟
چگونگــی تعریف مشــکل ،ایجاد
جایگزینها،وپیادهسازیراهحلها
را یاد بگیرید تا دشواریها نتوانند
کامیابیتــان را تحــت تاثیــر قرار
دهند.

•

 :۱۶مفهوم زندگیتان را تعریف
کنید
همهی ما مشتاقانه به دنبال مفهوم
اصلی زندگیمان هستیم ،ولی هیچ
ایدهای در مورد آن نداریم .مفهوم
زندگــی برخــی آدمها بــا باورهای
مذهبیشان گره خورد است .برای
برخی دیگر ،مفهوم و معنی زندگی
اشتیاق رسیدن به یک هدف یا
در
ِ
عشق تعریف میشود .زندگی برای
شــما چه مفهومی دارد؟ و چگونه
میتوانیــد آن را بــه بخــش اصلی
زندگیتان تبدیل کنید؟

•

 .۱۷سبک تربیت فرزندانتان
را تعیین کنید
اگر مادر یا پدر هستید ،آیا تاکنون
بــرای خودتــان تعریــف کردهایــد
که میخواهید بــرای فرزندانتان
چگونه مــادر و پدری باشــید؟ آیا
فرزندانتان را بر اساس توصیههای
مــادر و پدرهایتــان یا بر اســاس
کتابهایآموزشیتربیتمیکنید،
یا برای به کارگیری بهترین روشها
برای تربیت کــودکان به باورهای
خودتان مراجعه میکنید؟
سبک تربیت فرزندانتان را آنگونه
کــه میخواهید ،تعییــن کنید ،و

اقدامــات الزم را
برای رســیدن به این هدف انجام
دهید.

•

 .۱۸سطح هوش هیجانیتان
را بدانید
هــوش هیجانــی عبارت اســت از
توانایــی درک ،تفســیر ،و پاســخ
بــه هیجانهــای دیگــران .هوش
هیجانی قوی برای داشتن روابطی
ســالم و شاد بسیار ضروری است.
اگــر از قدرت هــوش هیجانیتان
خبر ندارید ،میتوانید  ۹نشــانهی
هوش هیجانی باال را مطالعه کنید.

•

 .۱۹ازدواج یا رابطهی
عاشقانهتان را بررسی کنید
میخواهیــد با فرد مورد عالقهتان
چــه نــوع رابطــهی زناشــویی
یــا دوســتی داشــته باشــید؟ آیــا
هماکنــون بــر اســاس تعریفتان
از یــک ازدواج قوی و شــاد زندگی
میکنید؟ هــر آنچــه را دربارهی
رابطهتان مفید یا غیر مفید است،
تعریف کنید .به طــور صادقانه به
خود ،و ســهم خود از مشکالت و
سوء تفاهمها بنگرید .برای بهبود
رابطه و همســویی آن با تصورات
زندگیتان چــه اقداماتی میتوانید
انجام دهید؟

•

 :۲۰میزان آسیب پذیریتان را
درک کنید
در ایــن بخــش ،بــه نقــل قــول
ب پذیری
زیبایــی در مــورد آســی 
اشاره میکنیم… “آسیب پذیری
هیجانــی هنگامــی رخ میدهــد
کــه فــرد در مقابــل لذتهــا و
ناراحتیهای عشق ورزیدن و مورد

عشــق قــرار گرفتــن بــه طور
کامل تســلیم شــود .وقتی آسیب
پذیر میشــوید که قفلها را در هم
بشــکنید و دیوارها را فرو بریزید –
آشــکار و بیپناه شــوید ” .آیا قادر
هستید تمام دیوارهایتان را برای
دیگران فرو بریزید و در مقابلشان
کامال آشکار و بیپناه شوید؟

•

 .۲۱رفتارهای پرخاشگرانهی
منفعالنهتان را بازشناسایی کنید
طبق تعریف ویکیپدیا“ ،رفتارهای
پرخاشــگرانهی منفعالنــه عبارت
اســت از بیــان غیــر مســتقیم
دشمنی ،از قبیل دفع وقت ،طعنه،
شوخیهای تخاصمی ،یکدندگی،
زودرنجــی ،کــج خلقــی ،یــا عدم
تکمیل عمــدی یا مکــرر وظایفی
کــه (غالبــا مســتقیما) مســئول
انجامشــان هســتیم ” .آیا هر یک
از این رفتارها را در خود مشــاهده
میکنید؟ پرخاشــگری منفعالنه
روابطتــان را تخریــب و عــزت
نفستان را تضعیف میکند.

•

 .۲۲محرکهای خشم را در
خود بررسی کنید
به احساســات مربوط به خشــم،
چگونگی ابراز خشــم ،و شــرایط و
آدمهایی که ممکن اســت محرک
خشــمتان باشــند ،توجــه کنید.
راهحلهایــی را بــرای مدیریــت
خشــم ،برقراری ارتباط در آرامش
و به شــیوهای بالغانــه ،و خروج از
وضعیتهــای تحریــک کنندهی
خشم ایجادکنید.

•
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•

 :۲۴فرضیهها و باورهایتان را
بررسی کنید
غالبا همــهی ما دارای فرضیهها و
باورهایی هستیم که در طول زمان
در ذهنمان شکل گرفتهاند ،ولی
هرگز آنها را به چالش نکشیدهایم.
این فرضیهها و باورها ممکن است
از جانب مادر و پدر ،دوســتان ،یا
به دلیــل انتظــارات اجتماعی ،یا
عدم آگاهی به وجود آمده باشــند.
به تمام این باورها نگاهی بیندازید
و ببینیــد آیا هنوز هم بــه دردتان
میخورند یا خیر .نظرات مخالف
را نیــز بخوانیــد و تحلیــل کنید،
تــا بتوانیــد عادالنه تمــام زوایای
فرضیههایتان را مشاهده کنید.
این کار افقهایتان را گســتردهتر
میکنــد و شــما را بــه فــردی
متعادلتــان ،فهمیدهتــر ،و مورد
عالقه تبدیل میکند.

•

 .۲۵ببینید چگونه باعث رجنش
دیگران شدهاید
آیا تاکنون باعــث رنجش دیگران
شــدهاید ،یــا فــردی را دلخــور
کردهاید؟ آیا الزم اســت از برخیها
عذرخواهــی کنیــد و چیزهایی را
جبــران کنیــد؟ در مــورد رنجهــا
و اذیتهایــی کــه به دیگــران روا
داشتهاید ،با خودتان صادق باشید

•

 .۲۶به کلمههای انتخابیتان
توجه کنید
کلمههایمــان ،هــم دارای
تواناییهای خوب هســتند و هم
بد .آیا کلمههایی حاوی مضامین
مهربانی ،پذیرش ،و عشــق به کار
میبرید ،یا کلمههایتان مفاهیمی
از قضاوت ،رنجش ،یا عدم امنیت
را بازتاب میکنند؟ قبل از صحبت
بــه خوبــی فکــرکنید ،و بــه دقت
کلمههایــی را انتخــاب کنیــد که
بازتاب کنندهی حقیقت و مهربانی
باشند.

•

 :۲۷با بدنتان هماهنگ باشید
بدنتان دربارهی وضعیت عاطفی
و هیجانیتــان پیامهای مهمی به
شما میدهد .همچنین ،بدنتان
به شما خبر میدهد که به اندازهی
کافــی از آن مراقبــت نمیکنیــد و
مواد مغذی و فعالیتهای مناسب
مورد نیــازش را فراهم نمیکنید.
بــه پیامهایی که بدنتان به شــما
میدهد ،به خوبی توجه کنید.

•

 .۲۸به ترسهایتان توجه و با
آن مقابله کنید
ترسهایتان میتواننــد دربارهی
خطــرات به شــما هشــدار دهند،
ولــی برخــی ترسهــا بــر اســاس
واقعیت یا حقیقت نیستند .جهت
تعیین اینکه ترسها چگونه شما
را عقــب نگــه میدارنــد و اینکــه
معقول هســتند یا خیــر ،آنها را
بررسی کنید .ترسهای بی پایه و
اســاستان با انجام کارهایی علیه
آنها به چالش بکشید.

•

 .۲۹در خود ،به دنبال نگرش
قربانیبگردید
نگرش قربانی عبارت اســت از یک
خصوصیت شخصیتی پیشرفته که
ِ
فرد دارای ایــن خصوصیت ،خود
را در برابــر دیگران ناتوان و قربانی

•

 :۳۰ابراز و بیان عشق را
فراموشنکنید
توانایی ابراز آشــکار عشــقتان به
دیگــران ،چه بــا کلمههــا و چه از
طریــق رفتــار ،مرز میان درســتی
ب پذیــری در زندگی
کامل و آســی 
اســت .این توانایی برای داشــتن
روابطی نزدیک و صمیمی بســیار
ضروری اســت .آیا مرتبا و به طور
آشــکار به عزیزانتان ابراز عشــق
میکنید؟ در غیر این صورت ،فردا
برای شروع این کار دیر است.
خود شناســی در ایــن  ۳۰حوزهی
اخالقــی و روانشــناختی شــما را
قادر میسازد کامال خودتان باشید
و زندگی صادقانه و درســت داشته
باشــید .وقتــی بتوانیــد ،آزادانه و
بــه طور کامــل ،خودتان باشــید،
سیســتم عامل شــخصی خودتان
را ایجاد کنید ،و بر اســاس شرایط
خودتــان زندگــی کنیــد ،آنگاه به
شکل قابل توجهی ،کامیابی را در
روابط وکارتان تجربه خواهیدکرد.
ت ” میتوانیم
فقط با زندگی “درس 
ِ
خــود واقعیمان را شــکوفا کنیم،
عملکرد کاملی داشــته باشــیم  ،و
فردی بالغ و دارای سالمت عاطفی
تمرین خود
و هیجانی باشــیم .با
ِ
آگاهی ،در خواهید یافت که مایل
هســتید عمق وجــود حقیقیتان
را بکاویــد ،و ایــن کاوش ماجرای
هیجــان انگیــزی خواهد بــود که
میتواند زندگیتان را تغییر دهد.
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ميكند.
تهديد
 27درياچه را خش��ك كرد كه معاش  8هزار باغدار
تنها اين
را تهديد ميكند .كشاورزان حاشيه گاوخوني و زايندهرود
باغدار
معاشآن8هاهزار
نميكرد
تنها اين درياچه را خش��ك
رغم خواهد خورد و رودخانه
چطور
دانندكهفرداي
وكشاورز منطقه را هم به خطر انداخته است .نادر قاضيپور
نميدانند فرداي آنها چطور رغم خواهد خورد و رودخانه
خشكقاضي
است .نادر
انداخته
وكشاورز منطقه را هم به خطر
شدنپوراست.
آستانه
كارون در
نماينده مردم اروميه اين طرح را به معناي تغيير كاربري
برخی معتقدند که ضعیف شــدن ببرد.
كارون در آستانه خشك شدن است.
كاربري
هزارتغيير
معناي
نماينده مردم اروميه اين طرح
خواري
زمين
30راتابه35
و فروش بهترين زمينهاي كش��اورزي ميداند .مسألهاي
استئوآرتریت • 35
عضالت میتواند به
هزار زمينخواري
 30تا
تقيمسألهاي
«محمدداند.
كش��اورزي مي
كه محمد درويش كارشناسان بيابان زايي هم آن را تأييد
عم��وزاده» معاون حفاظت امور
و فروش بهترين زمينهاي به گفته
تأييد
هم آن را
بيابان زايي
كارشناسان
كه محمد درويش
حفاظت امور
عم��وزاده»
به گفته «محمد
ميكند و ميگويد« :طبيعتاً كساني كه به دنبال واگذاري
مراتع و آبخيزداري كش��ور
جنگلها،
س��ازمان
اراض��ي
و
معاونها:
استخوان
تقيشدن
ضعیف
منجر شود.
ميكند و ميگويد« :طبيعتاً
واگذاري
و اراض��ي س��ازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كش��ور
هستند معموالً به دنبال اراضي جنگلي و بيشهاي يا اراضي
زمينخواري شامل تصرفات و
دنبالمورد
كسانيتاكه35به هزار
ساالنه 30
عــوارض بی
مورد از
هزاردیگر
 30تا 35یکی
نشســته
اراضي
بيشهاي
جنگلي و
هستند معموالً به دنبال اراضي
تحرکی،و
شامل تصرفات
زمينخواري
هنگامــی کــه در حالت ساالنه
جنب جنگلها و بيشهها هستند .به عبارت ديگر بهترين و
افتد« .محمدعلي پورمختار»
اتفاقيامي
كشور
تجاوزات در
ً
«محمدعلي معدنــی
دادن مــواد
دســت
رویدر از
کامال
هستید ،پاهای خود را
بهترين و
هستند .به
پورمختار»
ميافتد.
كشور اتفاق
تجاوزات
مرغوبترين زمينها را بدون هيچ مانعي برخواهند داشت».
مجلس هم از وجود زمينخواري
ديگر90
عبارتاصل
كميسيون
جنب جنگلها و بيشهها رئيس
داشت».
برخواهند
مانعي
هيچ
بدون
را
ها
زمين
مرغوبترين
خواري
زمين
وجود
از
هم
مجلس
90
اصل
كميسيون
رئيس
به گفته او وسعت اين زمينها و اراضي مرغوب در نهايت
سمنان
مازندران،
گيالن،
تهران،
استان
پنج
در
اي
گسترده
با شــد  .زمین قــرار دهید و ارتفاع صندلی اســتخوانها و کاهــش تــوده
كهدرايننهايت
مرغوب
اراضي
زمينها
گفته او
اس��ت و مديران قبلي بايد هم اندازه به
گستردهاي در پنج استان تهران ،گيالن ،مازندران ،سمنان
توانش��ان
قدرت و
بين  6تا 7ميليون هكتار اس��ت .باقي مراتع درجه دو ،سه
كميس��يون در حال بررس��ي
ميدهد
البرزوخبر
وسعتازاين و
داشــتن
آویــزان ونگــه
استخوانی است.
البرزکه
طوری
تنظیم
خــود را
توانش��ان
قدرت و
بايد هم اندازه
مديران قبلي
سه از اس��ت
درجههادو،
مراتع
هزينه 6تا7
پيمانكاران ،كار ميخواستند تا بتوانند بين
كميس��يون در حال بررس��ي
خبر ميدهد كه اين
کنیدازبه و
هاي آن را
و فقير هستند.
است.
خواري
باقيزمين
اس��ت.اين
ميليونهمهكتار پرونده
کمیآن را
هزينههاي
خواستند تا بتوانند
پيمانكاران ،كار
فقير
خواريها است.
اين زمين
خشكسالي روی
پاهایتانميرا
بپرهیزید و
شانه
جبــران ایــن رونــد منفی،
بــرای
پروندهقرار
هم از باسن
باالتر
زانوهایتان
هستند.از حق
لياقتيها
او اعتقاد دارد كه اين تصميم مجلس در صورت تصويب بپردازند و انصاف نيس��ت كه براي اينوبي
شود.
هاتصرف نمي
تنها
اما جنگلها و مراتع
اين بيلياقتيها از حق
یک كه براي
نيس��ت
بپردازند وتا انصاف
تصويب
امراضمجلس در
تصميم
منابعاعتقاد
مردم خرج ش��ود .خرج از جيب خالي او
خشكسالي
تصرف نمي
غذاهایتنها
اما جنگلها و مراتع
داردبراي
طبيعي
بشدت روي توان اكولوژيكي طبيعت اثر منفي ميگذارد
همچنان
افتاده
ج��ان آنها
صورت به
ناش��ناخته هم
كه اين و
پشتتان،
در
داده و
قرار
زمین
شود.مانند شیر
کلسیم
غنی از
گیرد.
جنگلخرج
چوبخواري و مردم
ببازد.ميگذارد
رنگمنفي
طبيعت اثر
ناسازگارياكولوژيكي
پايدارروي توان
بشدت
ش��ود.همخرج از جيب خالي منابع طبيعي براي و امراض ناش��ناخته هم به ج��ان آنها افتاده تا همچنان
و باعث تش��ديد و تس��ريع روند بيابان زايي ميشود .نادر پروژههايي كه برخي از آنها با روح توسعه
تراشيها
سبزي آنها
گودیها با •
دهید تا
قرار
مناسب
پشتی
ویتامینهادی
غنی از
اســفناج ،و
روح توسعه پايدار ناسازگاري سبزي آنها و
برخي از آن
كه
ميهايي
پروژه
س��بزشود.
زايي مي
همچنانبيابان
ميراثيتس��ريع روند
تش��ديد و
دارند ميراثي بود كه در دولت دهم و
هم
جنگل تراشي
چوبخواري و
رنگ ببازد.
باعث شد،
پايهريزي
قاضيپور هم تأكيد ميكند كه اجازه نميدهيم بيت المال
سوي
كند .از
تهديد
نادررا
كش��ور
مناطق
ميراثي
شد،
ريزي
پايه
دهم
دولت
در
كه
بود
ميراثي
دارند
المال
بيت
ب��دوننمي
كه اجازه
كرد؛ ميكند
تخريبتأكيد
قاضيپور هم
سوي
از
كند.
مي
تهديد
را
كش��ور
س��بز
مناطق
همچنان
بیماریهایقلبی:
برخ��یپرازکند.
کمرتان را
مانند تخم مرغ و ماهی میتوانند
حيف و ميل ش��ود «:چون در اين طرح تهاتر آمده اس��ت كه بشدت محيط زيست و منابع طبيعي را
نمايندگان مجلس،
دهيمهاي
تصميم
ديگر
طوالنی كرد؛
نشســتنرا تخريب
محيطهازيست و منابع طبيعي
طرح
ش��ود «:چون در اين
زمانيميل
حيف و
برخ��ی از نمايندگان مجلس،
مفیدهاي
ب��دون تصميم
مدت باديگر
شروع شد
تخريبي كه قابل جبران نيست .مسأله از
ن ك��ه اين به معناي عدم اجازه مناقص��ه و مزايده و فروش
بشدت جنگل
اس��تبس��ياركهبزرگي از
آمدهبخش
هم به
خشكسالي
افزایش
تهاترجان•
باشند.
جبران نيست .مسأله از زماني شروع شد
كه قابل
فروشكه آيا تخريبي
مزايده و
مناقص��ه و
رويعدم اجازه
معناي
اين به
آنبه هرك��ه
خشكسالي هم به جان بخش بس��يار بزرگي از جنگلها
ايراني
خانواده
زمين
متر
مالحظههزار
هيچواگذاري
بدونطرح
جادهها كه
پيمانكاران
مرغوب به
الم��ال و
هايازبيت
يك طرفه
موافق با
نمايندگان
پيش بيايد
س��ؤال
افتاده تا اين
دل
از
اي
است كه
نمونههايي
جمله
زمينبافق
يوز در
نطبيعي،
دارد.اين •
پا:
مش��كالتدرد
روي ارتباط
کلسترول
فشارخون و
خانواده ايراني
هزار متر زمين به هر
واگذاري
طرحوازمرغوب به
الم��ال
طرفههمزمين
س��ؤال پيش بيايد كه آيا نمايندگان موافق با
افتاده تا
مسكن
يكاز آن
هرچند پيش
وقت
مطرح
اينجاستدركهمجلس
اين موضوع
پوراند.مياماگويد:
است» .قاضي
ندارند
طرح خبر
پيمانكارانمحيطيكهكشور
زيست
هاي بيتاين
رفت.بدون
گذرند
دولتمي
رئيسجنگل
ميزيك
وقتي از دل
جادهها
مسأله
گذشته
پردازند.
ب
مسكن
آن هم
پيش از
وقت
ميز رئيس
اينبهموضوع
»قاضيپور
زيست محيطي كشور خبر ندارند
اين طرح
مش��كالتدرد:
قلبیاز گردن
کشــش
شــانس
پاها
مطرحکه
هنگامی
بروز حمله
خطر
عامل
هرچنددو
رفت .این
است .گذاشته
منابع طبيعي
مناطقي از
دس��تو روي
شوند و مهر
ميبراي
پيمانكاران
تومان طلب
 200هزار
ش��ده كه
دولتآنها
هس��تند؟
طرحهايي
مجلسچنين
دنب��الدرتصويب
بود وميگويد:ك��ه
تخريب
پاركها را
زيستگاهها
درختان منجر
ميلياردقطع
مالحظهاي به
هيچ
يعمراني
دس��ت روي
برايچقدر مهر
پيمانكاران
طلب
هزار ميليارد
اين200
اما كه
ش��ده
خواهندمناطقي از منابع طبيعي گذاشته بود و ك��ه به دنب��ال تصويب چنين طرحهايي هس��تند؟ آنها
طرح كه
زيست زده بود
هاي
حالميس��ؤال
پروژه وجود دارد،
مي هزار
انج��ام 70
نداشــتهمي
است كه
درخت
هر
تومان كه
نميدانند
محيطاراضي
عميقيميبهتواند
داند كه
زخممي
اس��تپيمانكار
اينوقتي
پرس�ند
افكارعمومي
كند .حال
نل پيش
باشــند ،درد را باال میبــرد .در عوض ،فعالیت اگر شما با کامپیوترکار میکنید یا
حرکــت را
قيمت و
عميقي به
زخمهاي
اس��ت
س��ؤال
دارد،
پروژه وجود
هزار
انج��ام 70
محيط محيط زيست زده بود اما اين طرح كه نميدانند كه قيمت هر درخت چقدراست كه ميخواهند
آنكه
پس از
درست چند ماه
برانگيخت،
خودشنهاد
گذرد به آه از
ها روي
چ��را اي��ن
نداش��ت
وجود
طبيعي و
جيب منابع
قبلاينرا از
حالدولت
ه��اي
بدهي
ممكن
همگانچه باليي
ميرسد
پروژهمي
جنگلها
مراتع و
اي كه از
منابعيجاده
ك��ه اگراطراف
نو پنجه
طبيعي وموجب
دارید که
شــاید
شــود.
اندمكهی
عضالت
بهبــود
بدنــی
گكه
عملکــردازرآن
چند ماه پس
برانگيخت ،درست
همگان
شــروعاز
آه
روي
هاها
پروژه
نداش��ت چ��را
خواستند تامنابعي
دستگاهها ك��ه اگر
محيط
فراوانیمنابع
اداریاز جيب
کار قبل را
ه��اي دولت
هــا رابدهي
حفاظت
رهبري از
عثماني
طبيعيقسيم
منابعمحمد
اس��ت؟
ريلكاري
سازي
نهادجاده
فراموش كرده
اي��نآيا آن
بپردازند؟
وجود زيست
همهچنين
تعيين
معظم كه آيا
مقامميآيد
نمايندههم پيش
اين -س�ؤال
بياورد؟
افتادهسر
اس�ت
جنگلها
ر
حفاظت
دستگاهها
هاياز
رهبري
معظم
کهمقام
نماينده
چه -
عثماني
قسيم
محمد
ريلكاري
سازي
اند راكه جاده
ساعات كرده
شودها فراموش
بپردازند؟یآيا آن
تنظیمزيست
پشت میز
زیادی
ضربان م
تنها در
استئوآرتریت
کنید
تصور
خواستند تاباعث
بخشــد و
همه می
افتادهقرار
كاري خود
كشوربرنامههاي
اولويت
زيس��ت را
محيط
سمت از
بههاي
زمين
منطقي
نمي چه
پرس��د اين
بوكان هم
جنگل
بهترين
يكي از
مقدار از
گلستان
جنگل
اس��ت؟ در
دراي
بيشه
جنگلي و
مناطق
استبهكهعمد
طرحها
شود تا
مي باعث
مزدي
ته ديگر
ر
بدهيرا در اولويت برنامههاي كاري خود قرار
زيس��ت
محيط
هايمي از
استبردكهكهزمين
پرس��د اين چه
رئيسهم مي
ماجرا نبود.بوكان
در جنگل گلستان چه مقدار از يكي از بهترين جنگلهاي
دولت دهم
پايان
اعالم وشد .اما اين
پيمانكاران
بازپرداخت-بدهي
ملي را براي
جاي
خواهندمیبه
ح��اال
منطقيبين
كش��ور را از
كشور
آبخيزداري
دهندمراتع
بفروش��يم؟جنگلها،
مجلس سازمان
به امور
مشاور
بروند .رحماني
ت؛ يعني
در
اینکه
احتمال
بگذرانید،
کارتان
شدت
به
که
آید
وجود
به
افرادی
در
خون
جریان
که
شــود
ی
م
قلب
ه
اعالموشد .اما
بفروش��يم؟ و قمعدهند
بازپرداخت بدهي
مديريت براي
واگذاري ملي را
نابودياين پايان ماجرا نبود .رئيس دولت دهم كش��ور را از بين برد كه ح��اال ميخواهند به جاي بدهي
جنگلها به
خواستار
برنامهاي
عمراني
انفالهاي
طبيعي طرح
منابعزيادي از
گويد:حج��م
دانيم كه
جنگلها
پيمانكارانبازهم به قلع
چني��نبه پروژههايي
اسالمي به
ديگرنظام
دست
معطل انفالدرنيز در
حاكميت
است و
ما مي مي
فيگذرد
پشــتهاووگردن
ناحیه
روزبهدر
پایــان
محققان می
ورزش م
سریعتر
ها را
خواستار رگ
ی به
جنگلمها
مديريت
واگذاري
مترديگر
امــااي
برنامه
معطلیقرار در
عمراني
طرحهاي
حج��م زيادي
دانيم كه
تصرفخواهانما مي
نابودي
قمع جنگل
قلع و
بازهم
کند .چني��ن پروژههايي
جنگلها
واگذاري
درحالي
دامداراندرشد .او
مجلس كممردم و
دولتبهووجود
فش��ارهاي
نيس��ت به
ماندهان��د ولي
عرض
کننــدبا 11
بود
كه
جادهاي
كنن��د.
مراتعازكمك
دخل و
ترين حقي
خاطربنابراين
اس�ت
قراررهبري
زمامداري
ده مردم
ن
شد .او
مردمراو
وجود
فش��ارهاي به
ساختهخاطر
بودنيس��ت به
وليهاقرار
عرض
درد متر
گرفتگــیبودیابا 11
احســاساي كه قرار
كمك كنن��د .جاده
مراتع
ان��د دام
ماندهبراي
بذرهاي بلوط
از
استفاده
بويژه
دامداران
به
دارد
اعتقاد
هم
درويش
كنيم.
قبل
از
بدت��ر
وضع را
طوالنیبه
دامدارانو
نشستننيم كرد
بینگلستان
پارك
نهايت
شود ولي در
داشــته
مدت
گویند
باشد
جنگلهاسریعتر
واگذاري خون
خواهان جریان
درحاليهر چه
آن ندارند .در اين حال دوس�تداران محيط زيس�ت ميپرسند آيا حاميان اين
آمده در
بينهاي
استفاده از بذرهاي بلوط براي دامها بود
بويژه
وحشدامداران
حيات به
بانده دارد
همدواعتقاد
درويش
برايوضع را
هاي زياديآمده
ساخته شود ولي در نهايت پارك گلستان را نيم كرد و به
خروج دامها
اصليتالش
گذشته
سه دهه
عمراني خودكه در
هاي كاري
برنامه
اولوي��ت
زيس��ت در
ك��ه دغدغه
ارتباطبه
گلس��تان را
بزرگراه
كنيم.يك
بدت��ر از قبلصورت
تخريب
عوامل
يكي از
هاي
پروژه
جادهها و
محيطدانند كه
طرح نمي
ه از دل
دو زیاد
باشید
وجود
اســتئوآرتریت
بروز
برنامهو
صورتالیه
بیشــتری از
نیتریک
خروج دامها
اکســیدبراي
تالشهاي زيادي
گذشته
دهه
سه
در
كه
كاري
هاي
اولوي��ت
در
زيس��ت
محيط
دغدغه
است؟ش��ده بود .ك��ه
بود.گلس��تان را به
خواهدوحش
بانده حيات
يك بزرگراه
وجنگلها
منابع
جان از
تعيين
مالحظ��ات
ندارد.آنها
جنگلقرار
مجلس��يها
پ��س از آن بود كه چرخ خودروها سپرد .يا جادهاي كه بخش بسيار زيادي از
طبيعيكرده
آن روانه
ساكنان
اقتصاديراو به
امروز سيالب
هستند كه
هايي
يستگاه
دیســک
شــود
اســت.برنامه •
نيازهايهای
تكليفبیماری
امکان
صورت
خودروهادر
فعالیــت
نداشــتن
دارد.
شود.
ترشح می
گها
بود كه
دیوارهازرآن
درونی پ��س
چاقیها ش��ده بود.
وجنگل
طبيعي
كرد و از
تعيين
اقتصاديوو
ندارد.آنها
مجلس��يمهاها
پیشــگیریاز
برای بسيار زيادي
كه بخش
جادهاي
سپرد .يا
چرخ
قرارشد
ی مي
باعــثگله
خود كارشناس��ان از كاهش بذر بلوط كه طعمه
عروقینخست
قلبیرا اولويت
كوتاه مدت
اينبهكه
منابعبدون
درنهايت
قمع
آســیب را قلع
مالحظ��اتابر
جنگله��اي
شد
مي
ها
گله
طعمه
كه
بلوط
بذر
كاهش
از
كارشناس��ان
خود
برنامه
نخست
اولويت
را
مدت
كوتاه
نيازهاي
تكليف
كه
اين
بدون
درنهايت
و
كرد
قمع
و
قلع
را
ابر
ه��اي
جنگل
کمردرد:سخن به ميان آوردند؛ بذري كه خبرهاي
محيط زيست
زماني كه
درويش تا
اگراعتقاد
حتی به
ت قرار دادهاند.
شيرينوآباد
مفرطجان
برس��د رانش را به
سمتهــایبه مقصد
ناگهانــی،
رسيده ازحرکت
ببینــد.
طوالنی
تحرکی
بعد از بی
باالدررفتن در نتیجه رگها سالم و نرم میماند از گردن درد از وسایل ارگونومیک
روستايشــود
منجر می
دولت
هم
كش��ور
آبخيزداري
و
مراتع
ها،
جنگل
س��ازمان
معني
اين
به
تنها
ايران
تنوگو ب��ادرروزنامه
آوردند؛ بذري كه خبرهاي رسيده از سمت
ميان
به
سخن
زيست
محيط
كه
زماني
تا
درويش
اعتقاد
به
اند.
داده
قرار
به مقصد برس��د رانش را به جان روستاي شيرين آباد در
احتمالكشور
باعثها به خارج از
قاچاق آن
ســتوننش��ان از
غرب كشور
نباش��د
مجلس
صحن
کنیــد ،به
ورزشراهيافتگان
نخس��ت
اولويت
رویپرسند
زيست مي
فشارمحيط
دوستداران
انداخت.
منطقه
دارد.کمر رااين
و
برد
ی
م
باال
دیسک
فقــرات،
تحرکی
کم
اثرات
هم
باز
مدت
از
باید
این
غیر
در
و
کنید
استفاده
ها
ل
مفص
بیشتری
وزن
کمتری
تحرک
فرد
که
حالتی
در
اما
كمترين
خودش��ان
كه
مردمي
انفال
توانند
نمي
مجلس
و
نيمه
و
خشك
مناطق
را
نميايران
هوس��عت
ابر ،نش��ان
كشور
نباش��دبراي غرب
اولويت
در
كساني از قاچاق آنها به خارج از كشور دارد .اين منطقه انداخت .دوستداران محيط زيست ميپرسند
كند ومرگ
ي��ادآوري مي
قاچاق��ي كه ناباروري زاگرس را
توان به روند كاهش بيابانزايي اميدوار بود.
روستاي
مجلسروستايي
صحن 9جاده
يافتگانبابهوجود
نخس��ت راه وقتي
كه
كاري
هر
و
بفروش��ند
را
ندارند
آن
در
تصرفي
و
دخل
هشدار
هم
را
ديگر
نكته
يك
بلكه
بــرایومرگ
بــدنميكند
ي��ادآوري
ناباروري
كه
قاچاق��ي
بود.
اميدوار
زايي
بيابان
كاهش
روند
به
توان
نمي
كساني
روستاي ابر،
روستايي براي
حفــظ وقتي با
شود.
ی
م
عضله
سفتی
و
درد
باعث
و
شود
ی
م
آن
کمتر
پذیری
انعطاف
ببرید.
بین
از
توانید
ی
نم
را
آن
منفی
برای رفع
مختلف دیگر
جادههای
ضربــانوجود 9روش
ضعیــف
طرفــی
از
کنــد.
ی
م
وارد
زاگرس رادارد
تيدهد رئيس جديد س��ازمان جنگلها ،مرات��ع و آبخيزداري زاگرس را در پي دارد .زاگرسي كه هم اينك با بيماريهاي ميتوانند مجوز ساخت جاده ديگري را در اين محدوده به
نيست
گويد«:انصاف
بدهند .او مي
خواهدكهانجام
دلشان مي
نگهداش��ت آب را
وظيفه
هاي
بيماري
با
اينك
هم
كه
زاگرسي
دارد.
هايپي
علتدر
جنگلرا
زاگرس
آبخيزداري
مرات��ع
جنگلها،
جديد
رئيس
هنگامبه
محدوده
اين
در
را
ديگري
جاده
ساخت
مجوز
توانند
مي
س��ازمان24.
Sep
2013
Part
Skill:
رویاز
يكي
كه
بيماريها
مي
نرم
Aو پنجه
دس��ت
براي مي
غيرقانوني
اين طرح
تادرص��دكشور
جهان
قديمي
كردنويكي از
قرباني
قيمت
راحت
صندلی
یک
نشستن
كن��د .با
ها
مهره
ستون
زياديدیدگی
آسیب
واعتقاد داردزمینه
داندبعد از
توانید
حال راشــما می
عهدهباهماین
تحرکی قلب باید فشــار بیشتری به رگها مشکل خود استفاده کنید.
کم
ترين به
عضلهها
شدن
ش��ود»
حقآنمردم
كه براي جبران بيلياقتيها
شود.همچنين به گفته
دارند».
هكشور بر
دس��تبهو
زيادي
برخیكه
چطوردارد
بياورندواعتقاد
دس��تميداند
غيرقانوني
طرح را
كشورترهمآناين
پنجه نرم ميكن��د .بيماريها كه يكي از قيمت قرباني كردن يكي از قديميترين جنگلهاي جهان
تخريب
اما تاعلل قديمي
خرج ست.
ريزگردها
علل ازتازه
بايد متوقف
اين
مجلس
نمايندگان
به
مشکل را حل کرد.
بايدیتوان
كه نم
جمله
روزانه از
های
فعالیت
س��ؤال از را بر اثر
ماندن،
تحرک
سبزبی
طوالنی
یک روز
صاف
نمايندگانامکان
خود را تا حد
شدن از
بلند
هنگام
باعث میشود
چربــی را به
آنفشــار
کنــد.تراین
ست .اماوارد
ها
مجلسي
كه
شود
مطرح
افكارعمومي
اين
كشور
فضاي
سرانه
ها
جنگل
تخريب
علل قديمي
ريزگردها
آن
تازه
علل
شود.
متوقف
اين
مجلس به
پشتبرخی
کارچطور
دس��ت بياورند
به
و تسطيح اراضي جنگلي است.
يوسعت باز هم مديران قبلي
نتيجه ميرسند كه منابع طبيعي را به جاي بدهكاريهاي
هايي
طرح
تصويب
دنبال
چطور به
قانونگذار هستند
ترفندهایــی ،خود
اجــرایاز آن كمتر از
س��هم هر ايراني
جنگلي
اراضي
تسطيح
و
قبلي
مديران
هم
باز
هاي
بدهكاري
خمرا به
طبيعي
كه منابع
نتيجه
هســتید،
میزنشــین
پشــت
اگــر
کند.
ی
م
فراهم
کفــش
بند
بســتن
عوارض
ضاس��ت كه بــا
صفحه
جايروی
شدن
دارید .از
ميرسندنگه
ت
دس
هایتان
از
صندلی
روی
کند و
کمکاست.دیوارههــای رگهــا وارد می
اما اين روند مخرب به جايي رسيد كه در ماههاي آخر پروژههاي عمراني كه برخي از آنها هيچ ضرورتي ندارد،
جاللی ،رئيس جديد سازمان جنگلها اعتقاد دارد كه
هستند كه با روح قانون مغايرت دارد؟ هرچند «محمدرضا
شود .درحالي كه سرانه جهاني هر شهروند
آخر
هاي
ماه
در
كه
رسيد
جايي
به
مخرب
روند
اين
اما
این عمراني كه برخي از آنها هيچ ضرورتي ندارد،
پروژههاي
كه
دارد
اعتقاد
ها
جنگل
سازمان
جديد
رئيس
جاللی،
مأمور
زيست
محيط
از
حفاظت
سازمان
رئيس
دهم،
دولت
صافمجريان
دیســک بین مهرهای مادهای نرم حواستان باشدکه به
را وازبيلياقتي
كفايتي
آمده ثمره
بدهكاريازبه وجود
بنشینید.
بي حد
بیش از
نشستن
خ اگ��ر ناشــی
بسپارد؟ بگیرید .این حالت نشــانه ضعیف باعث سفت شدن آن میشود.
ت .به گفته رحماني  -مشاور امور مجلس تابش» رئيس فراكسيون محيط زيست مجلس در پاسخ اگ��ر بدهكاري به وجود آمده ثمره بيكفايتي و بيلياقتي دولت دهم ،رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست مأمور به مجريان بسپارد؟ {>> ادامه در صفحه}28 :

از حد
ش
شسنت بی ه با آن
ر مقابل
ن
ض
عوار راهکا
و۸

سالمت..

ط زیست كشور خبر ندارند؟

ی به نفع پیمانکاران
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اســت که نشســتن طوالنی مدت

خود دورکنید.
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 7دو شـــرح
یک جـــدول با

نبایدگردنتان جلوتر از شانههایتان

1

شدن عضالت بزرگ ران است.

1

امر میتواند خطر حمله قلبی را باال

5539

یک جـــدول با دو شـــرح

5539

____________________ >>حل در صفحه 34
ویژه
عادی
____________________
های
جدول
ها را با م�داد حل کرده
يک�یواز ش�رح
ش�رح ابتدا
وي�ژه» اس�ت .در ص�ورت تماي�ل به حل دو
ع�ادی و
«ش�رح
ج�دول روزنام�ه دارای دو
ج�دول روزنام�ه دارای دو «ش�رح ع�ادی و وي�ژه» اس�ت .در ص�ورت تماي�ل به حل دو ش�رح ابتدا يک�ی از ش�رحها را با م�داد حل کرده
و سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
و سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
جدول ويژه
جدول عادي
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
جدول ويژه
جدول عادي
1
 1افقي:
افقي:
افقي:
افقي:
 -1يار ميز -كنايه از آراستن
 -1شوم -ستارهشناسي
2
 -1يار ميز -كنايه از آراستن
 -1شوم -ستارهشناسي
 -2ش��بكه جهان��ي كامپيوتري-
 -22پرستو -زد و بند
3
كامپيوتري-
 -2ش��بكه جهان��ي
 -2پرستو -زد و بند
طعنه
 -33كلم��ه اخط��ار و تنبي��ه-
طعنه
 -3كلم��ه اخط��ار و تنبي��ه-
ﺍﺳﻼﻣﻲرطوبت
ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ فوتبال-
ﭘﺴﺖ  -3دفاع
ناچيز-ﺗﻤﺎﻣﻲ4ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ
4پس��وند ش��باهت -آبفش��ان-
 -3دفاع فوتبال -رطوبت ناچيز-
پس��وند ش��باهت -آبفش��ان-
خودرو -پزشكي
ﻳﺎﻓﺖ از
تصديق ايتاليايي
ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ﻣﺆﺳﺴﻪ 5
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ،
قطعاتﻳﻚ ﺍﺯ
ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻫﺮ
از قطعات خودرو -پزشكي
تصديق ايتاليايي
5
قمر
دريا-
شاطر-
چهره-
-4
 -4تلخ -ميز ديواري آيينهدار-
6
ﺳﭙﻴﺪ)ﻭﻳﮋﻩ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﺎﻥ( ﻭ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﻥ( ،ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ)ﻋﺮﺑﻲ ﺯﺑﺎﻥ(،
 -4چهره -شاطر -دريا -قمر
 -4تلخ -ميز ديواري آيينهدار-
 -5خوراك س��فر -سند -شرف و
6قهوه -درد ،رنج
 -5خوراك س��فر -سند -شرف و
قهوه -درد ،رنج
ﺳﻴﺒﺎ
ﺟﺎﺭﻱ
ﺣﺴﺎﺏ
ﺑﻪ
ﺭﺍ
ﺧﻮﺩ
ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ
ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭﺁﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺱ ﺟﺪﻭﻝ
7
عفت
 -57از الفب��اي فارس��ي -ب��ار
عفت
 -5از الفب��اي فارس��ي -ب��ار
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﺮﺩﻩ 8ﻭ ﺍﺻﻞ ﺭﺳﻴﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﺍﻳﺮﺍﻥ غالبتر-
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ بيشتر،
پديد آوردن-
ﻪ ﻧﺎﻡ -6
درخت -هنگام عصر
 -6پديد آوردن -بيشتر ،غالبتر-
درخت -هنگام عصر
خلق
نماي
انگشت
 -68جمع ب��اب -بيباك -اصل
ﭘﺴﺘﻲ
ﻛﺪ
،
ﺷﻤﺎﺭﻩ٢
ﭼﻬﺎﺭﻡ،
ﻛﻮﭼﻪ
ﻧﺒﺶ
ﺷﻤﺎﻟﻲ،
ﻧﻔﺖ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻣﻴﺮﺩﺍﻣﺎﺩ،
ﺭ
9
انگشتنماي خلق
 -6جمع ب��اب -بيباك -اصل
 -7همس��ر مرد -خوب و خوش-
و 9آغاز
 -7همس��ر مرد -خوب و خوش-
و آغاز
10
نژاد ايراني -دودمان
 -7ويتاميني در موز -س��بزي
10
نژاد ايراني -دودمان
 -7ويتاميني در موز -س��بزي
 -8رئيس يوف��ا از روز  27ژانويه
11
پيچيده -آفتاب نيس��ت -غول
 -8رئيس يوف��ا از روز  27ژانويه
11
پيچيده -آفتاب نيس��ت -غول
۲۲۲۲۲۴۳۹ -۲۲۲۲۲۴۳۸
-۲۲۲۲۲۴۳۶
تاكنون
-۲۲۲۲سال 2007ميالدي
يخي
12
تاكنون
ميالدي
سال2007
يخي
12
 -9گاز اتمسفر -ظرف آزمايشگاه-
 -8پدر شيمي نوين ايران
 -9گاز اتمسفر -ظرف آزمايشگاه-
 -8پدر شيمي نوين ايران
راز  ١٣ /ﻧﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ13 :
صدا/ -
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ:
 -9آدم بسيار سختگير -گريز-
13
صدا -راز
 -9آدم بسيار سختگير -گريز-
 -10لنگرگاه -شعري آهنگين كه
14
پرده دريدن -مايه
 -10لنگرگاه -شعري آهنگين كه
14
پرده دريدن -مايه
در مراسم سوگواري ميخوانند-
 -10كاغذ فروش -شمشيرزن-
15
در مراسم سوگواري ميخوانند-
 -10كاغذ فروش -شمشيرزن-
15
گرمابخش زمستان
7
mcx
آموزشگاه
گرمابخش زمستان
ﺗﻘﺎﺿﺎ:
مقابلﻣﻮﺭﺩ
يار-ﻧﺸﺮﻳﻪ
ﺗﻌﺪﺍﺩازﻭ ﻧﺎﻡ
آموزشگاه
فرعي-
 -11دوري
 -11چند نفر كه در يك خانه
 -11دوري از يار -مقابل فرعي-
 -11چند نفر كه در يك خانه
پرچم
پرچمكنند -يار -قالب كفش
زندگي مي
زندگي ميكنند -يار -قالب كفش
 -12كاله پادشاهي -نوعي خار -جو دوسر -تير پيكاندار
جبه
جواهر-
نوعي
تاب-
و
پيچ
رنگ-
كم
صورتي
-12
 -12كاله پادشاهي -نوعي خار -جو دوسر -تير پيكاندار
ﻧﺸﺮﻳﻪ
ﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ
 -12صورتي كمرنگ -پيچ و تاب -نوعي جواهر -جبه
)ﺭﻳﺎﻝ( زير خاك پنهان كردن -مرواريد
ﺗﻘﺎﺿﺎدنبالهدار-
ﻣﻮﺭﺩنمايش
فرانسه-
 -13رود
عصب
شگفتي-
نمايشحرف
دخترانه-
آلماني -نام
 -13بله
مرواريد
كردن-
پنهان
خاك
زير
دار-
دنباله
فرانسه-
رود
-13
 -13بله آلماني -نام دخترانه -حرف شگفتي -عصب
 -14درخت زينتي -باغ انگور
هميشه سبز
بزرگ و
باغ انگور
درختيزينتي-
رونده-درخت
-14 -14
 -14رونده -درختي بزرگ و هميشه سبز
ﺳﺎﻟــــــﻪ
ﻳﻚ
ﻣﺎﻫــــــﻪ
ﺎﻫــــــﻪ
 -15سمبوليسم ۶-اسرافكار
تلويزيونكارايران -شهري تاريخي در استان مازندران
كمدين سينما و
سمبوليسم -اسراف
-15 -15
 -15كمدين سينما و تلويزيون ايران -شهري تاريخي در استان مازندران

2

1
ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ

1

3

6

6

8

7

7

1

3

5

9

6

2

4

8

1

1

ﺗﻌﺪﺍﺩ

ﻧﺸﺮﻳﻪ

4

۱/۰۲۰/۰۰۰
 ۲۵۵/۰۰عمودي۵۱۰/۰۰۰ :
 ۳۰۰/۰۰بردبار -كنايه از اجنه
-1
۱/۲۰۰/۰۰۰
۶۰۰/۰۰۰
 7چاقو
 -2سم سيگار -شهر
8
۶۰۰/۰۰۰
۳۰۰/۰۰۰
يازده!
نوشته شده و گنجانده شده-
 ۱۵۰/۰۰رود آرام -سوسن كبود-
-3
زنبيل
مفعولي-
حرف
آدرس-
بينوا-
-4
۶۰۰/۰۰۰
۳۰۰/۰۰۰
۱۵۰/۰۰
 -5حنا -شب پيش -مكر و حيله
9
زيب و زينت ۶۰۰/۰۰۰
۳۰۰/۰۰۰
 ۱۵۰/۰۰باران كم -قفل قديمي-
-6
 -7واحد واليبال -كتاب مقدس هندوان -وحشت -خميازه
۴۸۰/۰۰۰
۲۴۰/۰۰۰
۱۲۰/۰۰
 -8آنكه از تحصيل درس��ي يا رش��تهاي فراغت يافته و آن را به پايان رسانده

3

2

باشد
رسم
كش
خط
تابستاني-
اي
ميوه
وبا-
فريب-
ﺍﻣﻮﺭ -9
ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺯ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺁﻥ ﻣﺎﻩ ﻭ ﺍﻭﻝ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
 -10اختالل خوني شايع -نام دخترانه -شب اول زمستان
ﺩ ﻧﮕﻪﺩﺍﺭﻳﺪ -11.فاقد آرامش و امنيت-
حل جدول عادی شماره 5538
از انبيا كه به ش��كيبايي در
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
نامبردار
ﺍﺭﺳﺎﻝ
ﻓﺎﻛﺲ اﻳﺎ نﺑﻪ
ه��اﺷﻤﺎﺭﻩ
محنتﺑﻪ
بالي��اﺭﺍوﻧﻮﺷﺘﻪ ﻭ
ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺧﻮﺩ
1
ا
د
ر
ﻓﻮﻕو
ﻧﺸﺎﻧﻲ خ
ب
 ٢٢٢٢٢٤٣٥-٦ت ك
ا س
اس��ت -ش��هري در جنوب
2
د
ن ه
ا
ه ي
ا
ر
م
ه
م
غربي تبريز
م
گ ن د
د ي ل م
 3ي د
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻲ
ﺩﺭﺳﺖ ﻭﻧﺎﻗﺺ
4
ر
ر ي ه
س و
م ي ن
ا
ر
اگر-
مخف��ف
ق��رض-
ﻢﭼﻨﻴﻦ ﻛﺪ -12
ﮔﺮﺩﺩ.
ﺁﺳﺎﻥ
ﺁﻧﻬﺎ
ﺑﻪ
ﻣﺮﺑﻮﻁ
ﺍﻣﻮﺭ
ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ
ﺗﺎ
ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﻳﺎﺩ
ﺑﻪ
ﺭﺍ
ﺧﻮﺩ
ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ
گ و
ل
و
ا
ت ر
ن
ا
 5ع ي
بيمار!
نت
نااهل-
فرزند
6
ا
ﺷﻮﺩ .و
ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ع
ه
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ د
ا
ﻣﻨﺰﻟﻪ ي
پ
ﻋﺪﻡ ل ي
ﺍﻃﻼﻉ لﺑﻪ
ﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﻫﻴﺪ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ
شهري در
سوداي ناله-
ﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ -13
ل
د
ر
ا
ي
ا ش
ت ل
ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ
ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺑﻪ
ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺭﺍ 7ﺑﻪيﻫﻤﺮﺍﻩ ﻛﺪ
ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻴﺶ
ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺗﺎﺭﻳﺦ
8
ر
ا
ن و
ب ي ر ق
ت
ا
سوم
ضمير
فارس-
اس��تان
ل ي ر
د
ن
ﺷﻮﺩ .ا
ت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲا
ﻧﻈﺮل م
ﻠﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ 9ﺩﺭ ك
شخص مفرد -تفاله كنجد
ا
ي ك د س ت
ن
ا
 10ب ه ت
 -14پرن��ده زيب��ا -نگهبان
ا گ
ر
س ن ت و
ب
 11ر ك ا
و
ل
ا
ر
ه
ا
ج و
ن
ا
 12ي
ﺑﺰﻧﻴﺪ
ﭘﻴﺎﻣﻚ
۱۰۰۰۱۸۷۷۱
ﻬﺎﺩﻫﺎﻱخانهﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
13
م
ر
ل
و
ز ي ت
م
ب
كراس��ي-
 -15آريس��تو
ل
ا
ر ن
د
ا
ي ي
ا
 14ش ي د
محصول كشتزار
د ب س ت
 15ت ن ب ل ي چ ش م

Ma

T

6

STORES
3

2

8

Pierrefonds
6 B
15757Pierref
Gouin
15757,
1 514 620-1890
5 G
514 620
* All purchases must b

2

8

with any other promoti

*Avec tou

7

9
6

8

8

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣـــــــﻮﺭﻣﺸﺘـــــــﺮﻛﻴـــــــﻦ

2
1699

5

2

7

5

5

DÉCO
$

8

9

4

7

6

3

9

2

1

9

د
ا

ن
م

ن
ش

د

ا

م

م

ل

و

ا

ز

ي
ت

م

ل

ا

ه

ن

د

ا

ا
د

ا

ن

5

HARD

3

عمودي:
عمودي:
آشپزخانه
بردبار-وسايل
نامعلوم -از
كنايه از اجنه
-1 -1
Easy Sudoku Puzzles 1
آشكار
سمكنيا-
پايتخت
شهر چاقو
سيگار-
-2 -2
دار -فلز
نوشتهريشه
كبود-محلي-
سوسن لغت
آرام -آب در
مجازات-
سرچشمه يازده!
گنجانده شده-
شده و
نوعي رود
-3 -3
حسرت1 4
2
رفتن ظرف9-
 -4كالمي براي شگفتي -ستارگان -فرو 5
 -4بينوا -آدرس -حرف مفعولي -زنبيل
1
7
4
8 9
دوستي
حيله در
پاكبازي
دروغين-
 -5نام-5گلي-
مكر و
ادعاي پيش-
حنا -شب
8
5
2 4
نگاتيو
ميالدي-
 -6رسم
2
زيب و زينت 4 8
قديمي-
ماهقفل
كننده-كم-
 -6باران
اوج گرفته 3
روزها 1
 -7صدمه -نام روني گلزن منچستر كه اين 2 6
است -پوسته-
خميازه
وحشت-
هندوان-
مقدس
كتاب
واليبال-
واحد
-7
8
7 2 9 4 1
يافته و 5آن را به پايان رسانده
فراغت
ها آنكه از تحصيل درس��ي يا رش��تهاي
انديشه-8
2
6
2 8
اتريشي9
موسيقايي موتزارت آهنگساز نامدار 4 1
 -8اثرباشد
رسم 7 9 1
كش 8
خط 5 3
كردن
سربها -داغ
خالكوبي-
تابستاني-
وحشت-ميوهاي
فريب -وبا-
-9 -9
س��فيد -صدر-
 -10ابر
زمستان
 -10اختالل خوني شايع -نام دخترانه -شب اول
كاغذ صخيم
 -11فاقد آرامش و امنيت-
1
حل 4 7
حل جدول ويژه شماره 5 5538
5538
شماره
جدول9عادی
ورزش��ي
2
از انبيا كه به ش��كيبايي در
ش��هر 5
7 3 1 -11
2
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ترتيبي15 14 13 -
عدد12 11 10
بلغارستان9 4-
8 7 6 5 53 41 3 2
8 1
نامبردار
محنت
1
ه��ا ل گ
د
ا
بالي��اه و ج
ب
ا
ج
ن
ي ر ش د
1
د ن
ا
د
ر
ا س 4ت 3ك  7ا  6ن  1 5ب 8خ و
2
ضروري
د ي د
ا
و
ر
ش��هري ت
اس��ت -ه ت و
ش ا
ل
جنوب
در
2
م
ا
د
ن ه
ا
ا  8ه ي
م 1ر
ه
م 7
ن
ر ك
د
م
د
ن
ا
ر
دريا-
تبريز
 3ا ز غربي
ن
م
بزرگ -د
م��ادر 5گ ن
د 9ي
-12ل  4م 6
 3ي د2
ج
ن ي
ا
ي م
ز
 4ل ب س و
م
ا
4
ر
ر ش د
پاسخي ه
س
ا 9م ي ن
هماهنگ-و  6ر4
منفي
اگر-
مخف��ف
ق��رض-
5
ا
ف
ز ي ه
ت ع
 -12ي
ت
ا
ذ
ر س
م
ا
گ و
ل
ا 3و
1ت  9ر
ن
ي 7ا
 5ع 6
اداري-
تنبي��ه
او-
-13
6
ا
ل ك
ا
ل
م
نت ا
نااهل -ه
ل
ا
ا
ن
و
بيمار!
فرزند
م ل
ا
و
ع
 6ل ي ل
پ  4ي ا د ه9
7
ب و ف
ح ل ي م
ا
ر ي
د
ا
سوداي ناله -شهري در
-13
ا
و
پنبهد پاك ل
بدن -ر
ا
ش��ريان ي
ا ش
ت ل
 7ي
ي ت
ا
ك
ا
ف
ا
ي
 8ل ج
ر
ه
8
ز ي
ر
ا
ن و
نكرده ق
ب ي ر
ت
ا
ضمير سوم
فارس-
اس��تان
س د ي م
ر
ل ي د
م
 9ف ر
و
ت
ل ي ر
د
ن
ا
ت
ا
 9ك ل م
مرك��ز
نيكبخت��ي-
-14
ا س
ر
كنجد ن
و
تفاله ر
ا
مفرد -ب
شخص ت
ب
ا
 10ن ي
م ل
ا
ي ك د س ت
ن
ا
 10ب ه ت
ا
پ
ا
ر
ج
ا
ت ي م
ر
ل
 11و
نگهبان
زيب��ا-
 -14مپرن��ده
ه
ا گ ا
ر
مقدونيه ت و
س ن
ب
 11ر ك ا
ل
ا
ك
ي ي
ا
ف د
و ش
 12ن
ر ي
 12ي
محم��د و ن د
ل
ا
ه
ا
-15و
ج
ن
ا
فيلم��ير از
خانه
13
ت ه
ا س د
ح
ه ي ب ت
ي
13
ا
ا
م
ر
ل
و
ز ي ت
م
ب
(-)1392
آهنگران��ي
كراس��ي-
ا
ن
ا
و
ل
آريس��تو پ ه
ن ي
 -15ا
 14ل ي و
د
ل
ا
ر ن
د
ا
ي ي
ا
 14ش ي د
ن
ا
ر
ا
 15ر س ت گ
ماشين كشاورزي
ا ف ر ي ن ش نوعي
كشتزار
محصول
ن
ا
د ب س ت
 15ت ن ب ل ي چ ش م

7

3

9

8

www.printablesudoku99.com

6

3

5

5

3

5

4

Sudoku
Puzzle

1

2

2

15 14

1

4

8

Sudoku
Puzzle

9

1

7

8

6

4

3

9

6

2

عمودي:
 -1نامعلوم -از وسايل آشپزخانه
 -2پايتخت كنيا -آشكار
 -3نوعي مجازات -آب در لغت محلي -ريشهدار -فلز سرچشمه
 -4كالمي براي شگفتي -ستارگان -فرو رفتن ظرف -حسرت
 -5نام گلي -ادعاي دروغين -پاكبازي در دوستي
 -6رسم كننده -ماه ميالدي -نگاتيو
 -7صدمه -نام روني گلزن منچستر كه اين روزها اوج گرفته است -پوسته-
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سالمت و زندگی

•

 -۱لغو مالقات دکتر
پیش دکتر نرفتن انگار یک خصلت
مردانه شده است .مهم نیست چه
عارضه ایی در بــدن مردان ایجاد
شــود ولی اغلب مــردان این میل
باطنی را دارندکه دلیلی پیدا کنند
تا پیش دکتر نروند .دانش پزشکی
ثابت کرده است که بخش بزرگی
از بیماری های مزمن و خطرناک،
قابل مــداوا و کنترل خواهند بود
اگر مردان مالقات شان با دکتر را
عقب نیاندازند یا لغو نکنند.
•

 – ۲سکته منی کنم
اکثر مردان فکر می کنندکه سکته
قلبی به سراغ آنها نخواهد آمد.
سکته مردان را نگران می کند ولی
نه برای خودشان … آنها فکر می
کنند سکته متوجه والدین مسن
شان اســت .اما ســکته بیشتر از
همــه مردان جوان و میانســال را
تهدیــد می کند .مــردان باید این
واقعیت را بپذیرند که باید مراقب
قلب شان باشند.
•

 -۳خروپف!
تقریبــا نصف مردانــی که خروپف
مــی کنند از یک بیماری رنج می
برند به نام «بسته شدن راه تنفس
در حین خــواب» که عمال دهها
و صدهــا بار در طی شــب جلوی
نفس کشیدن را برای لحظاتی می
گیرد.
نفس نکشــیدن یعنی نرســیدن
خون به مغز و این اتفاق ساده می
تواند خیلی خطرناک باشد.
خرناســه معمولــی مــی تواند به
افزایش فشار خون ،سکته قلبی و
مغز ،مرض قند و افســردگی و در
ســاده ترین حالت برطرف نشدن
خستگی و سردرد منجر شود.
گــردن ضخیم تــر از حدود ســی
ســانتیمتر ،ارثی بــودن خروپف،
چاقــی ،باالی چهل ســال بودن،
فک کوچک داشــتن ،زبان بزرگ
و … می توانند از عوامل عمومی
این بیماری باشند.
اگر خروپف می کنید حتما بروید
و آزمایش مربوطه را انجام دهید.
•

همــدردی

بانوان ارجمند،
شهال و شیرین رئیس زاده،
دکتر شریف نائینی عزیز
خانواده های محترم سوگوار

 10عادت
ناسالم و
مرگبار
مردانه
چند کالم منطقی با مردان!
مــرد بودن ،قوی و شــجاع بودن
ربطی به جســم مــا و همه فعل و
انفعاالت فیزیکی و شیمیایی بدن
نــدارد .مواظب بدن خــود بودن
می تواند نوعی «مردانگی» باشد:
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شادروان بانو صدیقه رئیس زاده

را در ایران ،به شما دوستان مهربان و همچنین به کلیه بستگان ارجمند
تسلیت گفته؛ برای فرد فرد شما آرامش و شکیبایی آرزومندیم.
ما را همراه و در کنار خود بدانید.
محمد رحیمیان و همه دوستان شما
در پیوند مونتریال و ونکوور
 -۴اشعه آفتاب
آفتــاب بــرای پوســت خطرنــاک
اســت .شــاید قدیــم هــا اینطور
نبــوده اســت و افرادی کــه مدام
در معرض تابش خورشــید بودند
دچار سرطان پوست نمی شدند.
اما با دســتکاری هایی که بشر بر
طبیعت روا داشــته اســت اشــعه
هــای خطرناک از جو زمین عبور
می کنند .مادران باید پسران شان
را از تاثیر منفی اشــعه خورشــید
بترســانند .مردان بهتر است هر
روز از پمادهای محافظتی در برابر
آفتاب را استفاده کنند.
•

 -۵ناتوانی جنسی درمان
دارد
مردان از ناتوانی جنسی می ترسند
و خیلــی هــا در ســنین مختلف
دچارش می شــوند ولی نه حرفی
از آن می زنند و نه برای مداوایش
کاری مــی کننــد .عضو جنســی
مــردان بــه غیــر از اینکــه از مغز
فرمــان می برد به طــور فیزیکی،
کارایــی اش مرتبط اســت به باز
بــودن مســیرگــردش خــون …
آلت مردانه ،مویرگ های بســیار
کوچکــی دارد که بعــد از تحریک
جنســی ،فرمــان انتقال خــون را
پیگیری می کنند.
اگــر رگ هــا بــه هر دلیلــی کمی
گرفته باشــند نمی تواننــد آماده
اجرای وظایف شان باشند.
مردان عزیز به جای شرم و نگرانی
بهتر است نزد دکتر بروند و دالیل
گرفتگی مویرگ ها و انتقال ناقص
خــون بــه عضو مبــارک شــان را
جستجوکنند.
چاقی،سیگار،مشروب،خستگی،
خوردن غذای سنگین ،مرض قند
و بیماری های قلبی می توانند از
دالیل اصلی ایجاد ناتوانی جنسی
مــردان باشــند .دالیلــی کــه می
توانندکنترل و مداوا شوند.
•

 -۶مردان و افسردگی
مــردان نمی توانند به خودشــان
بقبوالننــد کــه اگر از هر مســئله
روحی رنج می برند نزد روانشناس
بروند.
تربیــت و ذهــن مــردان طــوری
برنامه ریزی شده است که کمک
خواســتن را شــرم و عیــب مــی
داننــد .صحبت از ضعف وکمبود
و افســردگی ،به آنهــا حس ذلیل
بودن می دهد .بسیاری از مردان
متاســفانه با تکیه بر مشــروب و

مــواد مخدر ،افســردگی را پنهان
می کنند.
•
 -۷دستشویی بیش از حد
اگــر در طــی روز بیــش از  8بــار
بــرای تخلیــه مثانه به
دستشــویی می روید و
•
بار
شــب ها بیــش از دو
ی است که خود را با
جملــه کم خون
 -۴درد شکم:
از
ســرطان خــون
از خواب برمی خیزید تا
ستگی مداوم نشان
لهای
ست احساس خ
غیرعادی ســلو 
ا
افزایش
ی
ا
ه
ند
شــ
رفع حاجت کنید بدانید
نهای ک
هد همچنین میتواند
سرطا 
حال میتواند به بروز
توازن بین مید
خون در ط
ن
فت
ر
مشــکل
کــه مثانه شــما
ن
بی
ن
از
ی نفس حتی در زما
که بر اثر
در شکم منجر شود
های خون به تنگ
مشکالتی
ل

لو
انواع مختلف س
دارد .اینهــا مــی تواننــد
ت ،در قفسه سینه و
رد در این شــرایط
استراح
همچنین ف
پروستات
نشــانه التهاب
د.
بوجود میآی
سرگیجه منجر شود.
میــزان کمی از مواد
ماری ممکن است
با خوردن
و حتی انواع ســرطان هم
بر اثر این بی
یکند.
احساس سیری م 
خون مقدار •
غذایی
ل
لو
یک نوع از ســ
باشند.
 -۲کبود شدگی و
ش پیدا کند یا مقدار
•
•
زای
زیادی اف
دیگر خونریزی:
عفونت و باال رفنت
از یک ســلول خون
لهای لخته -۵
 -۸دندان که دکتر الزم
کافی
اهش سطح سلو 
ک
ود دمای بدن:
د.
ش
با
ندارد
وجود نداشته
یشــ
ده خــون باعث م 
یتوانــد بــا
لها کننــ
ســرطان خــون م 

لو
س
نتیجه این شرایط
رمــز و کوچکی روی
از دندانپزشک نگریزید .وقتی
در
ــبیه بــه آنفوالنــزا
ســت لک ههای ق
نین عالئمــی ش
د
از
را
عملکــرد خــود
نوبت به ســامت دندان تان
ظاهر شــود همچ
ســرفه یــا گلــو درد
از کنترل پوست
موجب همچــون
ها
ن

آ
شد
آن
می رســد مثل بقیه موارد
ر
یدهند یا
ن بیمــاری میتواند
م
که به دلیل کاهش
عالئــم ایــن ایــ
ــا و همراه باشد
یشــود.
را جدی نمی گیرید .ولی شک
ــزی از بینــی ،لث هه
خــارج م 
لهای سفید خون
به همین خونری
سطح گلبو 
و
ت
س
ا
بیماری مبهم
نکنید بســیاری از بیماری ها
ن در مدفوع شود.
لها
کمبــود این ســلو 
ام آن وجود خو
اســت.
تشخیص زود هنگ
عفونت
نظیر مرض قند تا انواع
دلیل
ود فرد مداوم دچار
•
یش
باعث م 
ش بی دلیل وزن:
مشکل است.
ها ،سرمنشــا شــان ،لثه ها و
شــایع  -۳کاه
ن و از تب شود.
ی
ها
ه

ـان
شـ
ن
دندان های ناسالم می باشد.
از جملــه
ش چشــمگیر وز
به موارد کاهــ
طان خون میتوان
از پنج درصد •
•
سر
دست دادن بیش
 -۶تعریق در شب:
و
زیر اشاره کرد:
دون رژیــم غذایــی
 – ۹مرد یعنی گوشتخواری!
ش از حــد شــبانه
وزن بــ
واند تعریــق بیــ
اســت
افتخــار اغلب مردان این
ت
ی
ام حرکات ورزشی م
•
ــانه ابتالی فرد به
انج
طان میتواند نش
ط:
 -۱خستگی مفر
که عاشــق خوردن گوشت لذیذ
ای از ابتــا به ســر
نشــانه
سرطان خون باشد.
عالئم سرطان خون
کباب و استیک هستند .اشکالی
یکی از
خون باشد.
هم نــدارد هر غذایــی باب طبع
و اشــتهای تــان را بخورید ولی از
ســبزیجات در همــه وعــده های
غذایی غفلت نکنید .بهتر اســت
عوارض نشسنت بیش از حد >> ...ادامه از صفحه27 :
پنج بار در روز حتما میوه بخورید.
کلید بپرهیزید و سعی کنید صفحه بلنــد شــدن از پشــت میــز کار به
خوردن سبزیجات و میوه نه تنها
سیستم گوارشی تان را در تعادل
کلید را تا حد امکان باال بیاورید تا دفعات و هر  ۴۰دقیقه یک بار و یا مشــکالت انســولین :فقــط یک
نگــه می دارد بلکــه باعث کاهش
مجبور نباشید ساعات طوالنی به تقسیم وظایف کاری با همکارتان ،روز بی حرکــت ماندن میتواند به
پایین نگاه کنید.
کلســترول ،جلوگیری از چاقی و
میتواند شــما را در انجام وظایف طور چشمگیری منجر به کاهش
انواع بیمــاری های قلبی و حتی
مــدام صاف نشســتن را بــه خود خالقتــر کنــد و میزان اکســیژن فعالیت انســولین و سخت شدن
یادآوری کنید .حتی میتوانید یک رسانی به مغزتان را افزایش دهد.
ســرطان می شــود .اینهــا را باور
کنتــرل قنــد خون شــود .همین
یادداشــت روی صفحه نمایشــگر •
کنید.
روند فرد را در معرض خطر ابتال به
کامپیوتــر خود نصــب کنید و هر افسردگی:
•
دیابت نــوع  ۲قرار میدهد .زمانی
 -۱۰لذت ها
بار با دیدن آن طرز نشســتن خود مطالعــات نشــان داده ،زنــان که قند به ســلولها میرســد یک
دنیــا همیشــه پــر از لــذت های
را تنظیــم کنیــد .در طــی زمــان میانســالی کــه روزانــه بیــش از  ۷ســری واکنشهای زنجیرهای رخ
مختلف بوده است و این روزها بر
باالخــره به صاف نشســتن عادت ســاعت مینشــینند ،نســبت بــه میدهــد تا بــه قند اجــازه ورود به
دسترســی و تنوعش افزوده شده
خواهیدکرد .اگر شما هنگام کار در کســانی که  ۴ســاعت یا کمتر بی داخل بافت داده شود .بی تحرکی
است .سیگار و الکل و مواد مخدر
ســاعات طوالنی ،به درد جدی در تحرک هستند ،بیشتر در معرض باعث میشود قابلیت عضلهها در
از همه بیشــتر ،بدن ما مردان را
ناحیه گردن مبتال میشوید ،شاید خطــر افســردگی قــرار دارنــد .به دریافت قند از جریان خون کاهش
مورد تهاجم قرار می دهند.
به جا به جا کردن صفحه نمایشگر گفتــه محققان نشســتن طوالنی پیدا کند از این رو در برابر انسولین
مــا به طــور طبیعی اهل ریســک
نیاز باشد.
مدت با افکار منفی و خطر ابتال به مقاومتر میشود.
•
بیشتر هســتیم و عامل اصلی آن
برخــی بیماریهای روانی از جمله حرکتهــای کوچــک و منظــم،
عدم مترکز:
هورمون تستوســترون اســت که
افسردگی همراه است.
فعالیت انسولین را در عضله بهبود
وادارمان می کندکارهای ناسالم و
بیش از حد نشســتن یک عارضه در عــوض یــک پیــاده روی  ۳۰میبخشد.
•
مضر به بدن را انجام دهیم.
دیگر هم دارد و آن محدود شــدن دقیقهای در روز میتواند نتیجهای
ً
•
جریان خون به مغز شما است.
کامال برعکس داشته باشد.

ابتال به سرطان خون
 6نشانه
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ازشیپ تو چون ارب بـهاران همه ردنتف...

یادبود

با نهایت تاسف در گذشت

بانو حشمت زمانزاده (فاضل)

را به آگاهی دوستان و آشنایان عزیز می رسانیم.
به همین مناسبت درروز چهارشنبه  ۱۶مى
مراسم یادبود از ساعت  ١٢تا  ۱بعد از ظهر
و پذیرایی از ساعت  ۱تا  ۳بعد از ظهر
در محل:
Mount Royal Funeral Complex

واقع در

1297 Foret Rd,
Outremont, QC H2V 2P9,

برگزار خواهد شد.
حضور پرمحبت شما عزیزان موجب شادى روح آن مرحومه
و تسكین خاطر بازماندگان خواهد بود.
---------------------با سپاس از دوستانی که به جای آوردن گل،
برای شادی روح آن عزیز به موسسه زیر کمک مینمایند :
Brain Canada in Heshmat Memory.

خانواده های زمانزاده و فاضل

هـم

دردی

دوستان ارجمند
سرکار خامن شهال و شیرین رئیس زاده
دکتر شریف نائینی عزیز

درگذشت غم انگیز مادر ،مادر همسر و عزیز دلبندتان

شادروان بانو صدیقه خامن رئیس زاده
را ،به شما دوستان گرامی
و همچنین به کلیه بستگان ارجمند
تسلیت عرض نموده؛
برای فرد فرد شما آرامش و شکیبایی آرزومندیم.
با آروزی آرامش و روزهای روشن

مهشید بازجو ،حسین نیکی راد
بنفشه حجازی ،مهرداد و پگاه نیکی راد

مح
زان راهـبان راه بت  ،یکی نماند

کـج جست
یاران رفته را  ،ز ا جو کنم

هـم

دردی

خانواده محترم
زنده یاد حمید رضا صدیقی
عزیــزانسوگوار

اندوه ما،
در غم از دست دادن،
آن عزیز و بزرگوار،
در واژه ها نمی گنجد .
ما نیز ،با شما عزیزان،
همواره سوگواریم .

از طرف کارکنان ایرانی،
در فرودگاه مونترآل
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ازنازی بپرس!...

و گاهی  ...گاهی ...

گاهی زندگی سخت است وگاهی
ما سخت ترش میکنیم ...

الل که باشی،
ز
آمسان در تو
پیداست...

گاهی آرامــش داریــم ،خودمان
خرابش میکنیم . .

گاهــی خیلی چیــزارو داریــم اما

حرف های کوچک...

محو تماشــای نداشــته هایمان
میشویم...

حرف
های کوچکی در زندگی هست
کرباس اند"
که
حسرت های بزرگی بر دلت می
یا اینکه " :کرم ضد آفتابم را
ذار
گ ند،
ندیده ای؟"
جمالت
ساده ای در زندگی هست ،که
حرف ه
ای ساده ای هست که آرزوهای
آرزوی دوباره شنیدن شان،
بزرگتمیشوند.
که حس ِ
رت یک بار دیگر تکرار
دوس دا
ری
ی
ک
ب
ارِ
دی
گر،
ف
قط
ی
ک
ب
ارِ
شدنشان
دیگربگوید:
اشکت را در می آورد.
"تابستانبرویمسفر؟"
دلت می خواهد بشنوی شان،
"صدای تلویزیون را کم کن"
از ز ِ
بان همان کس که میخواهی،
ب
گوید" :با خودت سبزی بیاور"
وی
بشن شان...
ب
گوید" :نان هم فراموش نکنی"
اما
آن کس نیست که دوباره برایت
"گلدان ها را آب بده"
بگوید:
ب
گو
ید:
"
راس
تی
ام
روز
ک
می
دیرتر
"صبح بخیر عزیزم"
برمیگردم،نگراننشوی"
بگ
وید " :کجایی؟ چرا دیرکردی؟"
خیلی حرف های ساده را دیگر
بگ
وید " :بخور ،غذایت سرد شد! "
نمی
شنو
ی،
و
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بگوید " :مردها سر و ته یک

به م ا

اگر مردی شــلوار جین را با
کفش مردانه می پوشد
به ما ربطی ندارد!
اگر زنی با کفش پاشنه بلند برای
پیاده روی آمد
به ما ربطی ندارد!
اگر پســری زیــر ابروی خــود را

حکمرانی و آزادیهای فردی
ایــران در ایــن دو فاکتــور بدترین
امتیــاز را دارد .حکمرانــی در واقع
بــه معنــای سیســتم و سیاســت
حکومتــداری کــه در ســه حــوزه
حکومــت مؤثــر ،دموکراســی و
مشارکت سیاسی و حاکمیت قانون
بــر همه گروههــای جامعه معرفی
میشــود .از  ۱۰کشور نخست این
شاخص هشت کشور عضو اتحادیه
اروپا هستند .در این شاخص ایران
فاصله زیادی با کشورهای همسایه
اش دارد .رتبه  ۱۳۳برای ایران در
حالی اســت که همســایگان ایران
ماننــد ترکیــه ( ) ۷۰و عربســتان
سعودی ( )۹۴به مراتب وضعیتی
بهتر از ایران دارند .یمن و ونزوئال
در این شــاخص نیز در قعر جدول
هستند.
آزادی فردی ،به معنای پیشرفت
برنامــه دولتهــا بــرای حمایت از
آزادی شــهروندان و حقــوق اولیه
انسانی آنهاست .موردی که آزادی
بیــان و عقیــده و یا رفــع تبعیض
جنســیتی میتوانــد از معیارهای
سنجش آن باشــد .در این فاکتور
نیز ایران مانند فاکتورحکومتداری
رتبه بسیار پایینی دارد .۱۴۴ ،تنها

برمیدارد

به ما ربطی ندارد!
اگر دختری قبل از ســرد شــدن
هوا و بارندگی بوت پوشید
به ما ربطی ندارد!
اگرکســی لباسی با طرح خاص و
مدل کمیابی به تن کرد

شاخص رفاه در ایران...
•

ی ندارد!
ربط

گاهی حالمان خوب اســت

اما بــا نگرانی فــردا خرابش

میکنیم...

گاهی میشــود بخشید اما با

انتقام ادامه اش میدهیم ...

گاهی میشــود ادامه داد اما با

اشتیاق انصراف میدهیم ...

گاهی باید انصــراف داد اما با

حماقت ادامه میدهیم ...

وگاهــی  ...گاهــی  ...گاهــی

 . ..تمام عمر اشــتباه میکنیم

و نمیدانیــم یــا نمیخواهیــم

بدانیم...

کاش بیشــتر مراقب خودمان،

تصمیمات مان وگاهی  ...گاهی

های زندگیمان باشیم ...

کاش یادمان نرودکه فقط:

یک بار زنده ایم و زندگی میکنیم

به ما ربطی
ندارد!

فقطیکبار!

یه گل کاکتوس قشنگ تو خونه ام داشتم،اوایل
بهش میرسیدم،قشــنگ بود و جون دار،کم کم
فهمیدم با همه بوته هام فــرق داره،خیلی قوی
بود،صبــور بود،اگــه چنــد روز بهش نــور و آب
نمیدادم هیچ تغییری نمیکرد،
منم واســه همین خیلی حواســم بهش نبود به
خیال اینکه خیلی قویه و چیزیش نمیشه،
هرگلی که خراب میشد میگفتم کاکتوسه چقدر
خوبه هیچیش نمیشــه اما بازم بهش رســیدگی
نمیکردم...
تا اینکه یه روز که رفتم سراغش دیدم خیلی وقته
که خشک شده،ریشه اش از بین رفته بود و فقط
ساقه هاش ظاهراشو حفظ کرده بود،قوی ترین
گل ام و از دســت دادم چــون فکرکــردم قویه و
مقاوم...
مواظب قوی ترین های زندگی امون باشیم ما از
بین رفتنشونو نمیفهمیم چون همیشه یه ظاهر
خوب دارند،همیشــه حامی اند،پشتت بهشون
گرمه...
اما بهشــون رســیدگی نمیکنیم،تا اینکــه یه روز
میفهمی قوی ها هم از بین میرن...

اگــر بــه موانعی که بر ســر راهتان ســبز
میشــوند به شکل مشــکل نگاه کنید،
بعد از مدت کوتاهــی خودتان را در طرز
فکری منفی گرفتار خواهید کرد که مانع
از دستیابی شــما به موفقیت و پیروزی
خواهد شد.
برعکــس ،اگر به ایــن موانــع موقتی به
چشم فرصتهای ناب و پر از منفعت نگاه
کنید ،به مرور زمان موفقیتهای بیشتر
و با ارزشتری به دست خواهید آورد.
خودتان را با نزدیک شــدن به مشکالت
به چالش بکشید و فور ًا از این مشکالت
و موانع به عنــوان فرصتهایی بینظیر
بهرهبرداریکنید.
یافتــن فرصتهــا و مواهــب در برخــی
مشــکالت سخت اســت ،اما اگر با دقت
تمــام و به اندازه کافی تمرکز کنید ،حتی
در دل ســختترین و تلختریــن مصائب
و موانــع فرصتهــا و تجــارب مثبــت و
بینظیری پیدا خواهیدکرد.

 13اشتباه بزرگ در زندگی

-1خوشــبختی بــه قیمــت غیرممکن در زندگی

-8بازکردن ذهن به روی هر

-2نگرانــی از مســائلی کــه برای پیروزی

-9باور به شانس بد

-4تــرس از ریســک کردن نوع فکر

بدبختیدیگران

خارج ازکنترل شماست

-5محدود دیدن

-10ندیدنعواقبوپیامدها

دیگران

-12سطحینگری

قبل از اقدام به عمل

شکست

-3عــدم حــذف -6اهداف شما قربانی افکار -11در اندیشه گذشته

سه
راه حل برای هر م
شکلى وجود داره:
بپذیرش ،تغییر
ش بده ،رهاش کن.
اگر منیتونی بپذ
یری ،تغییرش بده.
اگر منیتونی تغییر
ش
ب
د
ی،
ر
ها
ش
ک
ن!

اگر در خانه همســایه رفت و آمد
زیادیمیشود
به ما ربطی ندارد!
اگر مردی موهایش بلند بود
به ما ربطی ندارد!
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اگــرکســی بدنــش را
خالکوبیکرد
به ما ربطی ندارد!
اگرکسی الغر است ،چاق است
به ما ربطی ندارد!
اگرکسی سبک موسیقی خاصی

- 7فکرکردن به محدودیتها -13عبــرت نگرفتــن از

را عالقه دارد
به ما ربطی ندارد!
و در کل اگــر کســی بــه شــیوه
خودش زندگی میکند و به کسی
"آزار" و صدمه نمیزند
به ما ربطی ندارد!
اما !....اگرکســی نیازمند است

چه مادی و چه معنوی
به ما مربوط است
یــاد بگیریم به حریــم خصوصی
دیگران احترام بگذاریم
و از قضاوت و دخالت بیجا
در زندگی انسان ها اجتناب کنیم
...

>> ادامه از صفحه13 :

در یک نمونه به نقل از خبرنگاران
بــدون مرز ،در زمینــه آزادی بیان
و عقیــده ،در میــان  ۱۷۹کشــور
جهان ،حتی پایینتر از ســومالی،
ازبکستان ،و گینه استوایی ،ایران
در رتبــه  ۱۶۹قــرار دارد .در مورد
دیگــر بــه نقــل از معاون توســعه
اشــتغال و کارآفرینــی وزیر تعاون،
کار و رفــاه اجتماعــی ،در شــکاف
جنسیتی ایران بســیار پایین تر از
میانگین جهانی است ،رتبه ایران
در شــکاف جنســیتی بیــن ۱۴۴
کشور  ۱۳۹است.
•
حتصیالت
در حــوزه آمــوزش ،دسترســی به
آموزش فراگیــر و کیفیت آموزش
و نیز توجه به رشــد ســرمایههای
انسانی مورد توجه قرار میگیرد.
درتحصیالت،کشورهایسوییس
و هلنــد و فنالند و نــروژ پرچمدار
هستند .در ایران اما علی رغم رتبه
 ،۷۵وضعیت چندان امیدوارکننده
نیست .به گفته مسئوالن سازمان
نهضــت ســوادآموزی کشــور ،در
ایــران  ۹,۵میلیــون نفــر جمعیت
بیســواد در سنین مختلف وجود
دارد که  ۳,۵میلیون آنها بیســواد
مطلق هســتند .به این ترتیب ۱۳

درصــد از جمعیت کشــورمان در
وضعیــت بیســوادی قــرار دارند.
امــا همیــن آمــار میگوید کــه دو
سوم بیســوادان زن هستند .توان
خوانــدن و نوشــتن ،اولیــه ترین
فاکتــور مــورد توجه در ســنجش
تحصیالت است.
امــکان رشــد فکــری و عملــی
و فرهنگــی بــرای جوانــان فــارغ
التحصیــل دانشــگاهها نیــز از
فاکتورهــای مهــم دیگــر در ایــن
شاخص است .حدود  ۳۴درصد از
کل فارغ التحصیالن و  ۵۲درصد
از زنان فارغ التحصیل دانشگاهی
ایرانی غیر فعال هســتند و به نقل
از ایســنا حتــی درگــروه پزشــکی
بیــش از  ۱۰۰هزار فارغ التحصیل
بیــکار وجــود دارد .عــدم وجــود
امکانــات کافی آموزش و ایمنی در
کارآموزان حرفه ای شامل کارگران
وکشاورزان و باغداران و غیره را نیز
باید به این مشکالت افزود.
•
فاکتورهای سالمت و امنیت و
ایمنی
در ایــن بخــش عملکــرد هــر
کشوردرحوزه ســامت جسمی و
روانی و زیر ساختهای بهداشتی و
همینطور مراقبتهای پیشگیرانه

مــورد توجه قرار میگیرنــد .ایران
در رتبه  ۹۵جهان ایســتاده است.
در حالیکــه عربســتان ســعودی
رتبه۳۴جهان ودر نزدیک ما ترکیه
رتبه ۵۳را دارد.
ایمنی و امنیت هم مفهومی ســت
که بر اساس میزان ایمنی شخصی
افراد در دایره امنیت ملی آن کشور
تعیین میشود .فاکتوری که برای
کشوری مانند ایران در همسایگی
بحــران و در دل جنگهــای
فرسایشی و کاهنده و همینطور با
وجود صــرف نزدیک به  ۳۰درصد
بودجــه ســرانه کشــور در بخــش
نظامی میتواند بسیار مهم باشد.
در این حوزه ایران رتبه  ۱۱۹جهان
را دارد.
•
سرمایهاجتماعی
ســرمایه اجتماعــی ،قــدرت و
ســامت روابــط شــخصی میــان
افراد با یکدیگر است .پشتیبانی از
شــبکه های اجتماعی و گروههای
فعــال غیــر دولتــی در حوزههای
اجتماعــی و همینطــور میــزان
مشــارکت مدنی مردم در ســاختار
یــک کشــور .در ایران بــا توجه به
محدودیتهای موجود در رســانه
آزاد و مســتقل ،عدم وجود حزب

و صنف و سندیکاها و انجمنهای
دانشجویی و دانش آموزی در واقع
مفهومی به نام مشــارکت معنایی
ندارد .با وجود اینکه ایران کشــور
بسیار جوانیست و در پتانسیلهای
اجتماعــی رتبه به نســبت خوبی
دارد ( )۷۰امــا فاکتورهای دیگر از
جمله عدم وجود توســعه متوازن
و کمبــود ســرمایه گــذاری بــرای
رشــد پتانســیل قانونی و سیاسی
در حمایــت از آزادی فعالیتهــای
فردی و اجتماعی ،باعث سرکوب و
دلسردی شهروندان شده است .در
واقع بخش توسعه سرمایه انسانی
در ایران به عبارتی از معنا تهی شده
است.
•
محیط زیست
در ایــن فاکتــور ســه عامــل مهم
نقش دارند .کیفیت محیط زیست
طبیعی کشــور ،آمــوزش و کنترل
نهادهــای دولتــی بــرای حفاظت
از محیط زیســت و تالش پایدار و
نتیجــه بخش حافظــان و فعاالن
محیط زیست .در زمینه حفاظت
بــه طور مثــال بنا به گــزارش فائو
ســالیانه  ۰٫۰۶درصد از مســاحت
جنگلهای ایران در اثر آتشسوزی
با عوامل طبیعی و انســانی و ۹۰۰

هزار متر مکعب چوب برای مصرف
در صنعت چوب ،کاسته میشود.
بنا به برخــی گزارشهای موجود
در نابودی حیات وحش و نابودی
و تخریــب خــاک و همینطــور
تخریب جنگل ایران جزء  ۱۰کشور
نخست جهان است .همینطور پر
مصرفتریــن کشــور خاورمیانه در
زمینــه مصرف انرژی بــه ازای هر
فرد هستیم و به طبع آن بیشترین
مقداردی اکســید کربن منطقه را
هم تولیــد میکنیــم .حاصل این
همه تخریــب رتبه  ۱۱۳را برایمان
در جهان ثبت کرده است.
•
ایران کجای این شاخص
ایستاده است
رتبــه نهایی ایــران در میــان ۱۴۹
کشــور بررســی شــده  ۱۱۷است
البته با یک رتبه بهبود نســبت به
ســال  .۲۰۱۶نــروژ و نیوزیلنــد و
فنالنــد به ترتیــب در صدر جدول
قــرار دارنــد و بدتریــن وضعیت را
یمــن دارد .کشــورهای هم مرز با
ایران ،افغانســتان و عراق نیز جزء
 ۱۰کشــور پایین جدول هستند.
همچنیــن کشــورهایی
ماننــد اوگانــدا ،تانزانیــا،
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آنان پیام آوران صلحند!

>>

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

دراتاق های فلزی و زیر پوست این شهرشلوغ
مرضیه دانش
اتفــاق ســاده ،کلیۀ اجناســم
بــی شــک یکــی از مهمترین بســیاری از روانشناســان و منتقــدان را ماموریــن شــهرداری ضبط
معضــل هــای اجتماعــی در اجتماعی ،عامل عمدۀ تن فروشی را به کردنــد .فــردای آن روز از
ایران امروزی ،فســاد ،فحشاء درســتی فقر مالی می دانند .طبق آمار ،خــودروی شاســی بلنــدی در
و اعتیاد اســت .ابعاد فساد در تنهــا کمتــر از یک درصــد از زنــان تن ابتــدای خیابان ُســهره وردی
ایران به خاطر گســترش فقر ،فــروش ازکار خــود لذت مــی برند .این پیاده شــدم .در ازای شــش-
زمرۀ بیماران جنسی قرار دارند هفت دقیقه کار جنسی ،هفتاد
بیــکاری ،نبود چشــم اندازی افراد در ُ
روشن و ســرخوردگی ناشی از کــه نیازمنــد روان کاوی و روان درمانی هــزار تومان از مالــک خودرو
آن به حدی اســت که ،دست اند .عامل دیگر تن فروشــی ،که ریشه گرفتــه و در کمــال احتــرام و
انــدرکاران امور و مســئولین در تاریخ بشــر دارد فقر معنوی مردانی آرامش از ماشــین پیاده شدم.
حکومتی نه تنها قــادر به ارائۀ است که دارای فرهنگ مرد ساالرانه اند تــازه رنــدی هــم نکــرده وگر
آمــاری دقیــق ،از بیــکاران ،که زن را به عنوان "شیء" جهت لذت و نه مــی توانســتم بیشــتر هم
معتــادان ،تن فروشــان و غیر کامیابی خود می بینند .در جوامعی که دریافــت کنــم .بار دیگــر ،در
نیســتند بلکه نا تــوان از ارائۀ تفکر پدرســاالری در آن حاکم است  ،به آنســوی اتوبان ،درســت ســر
طرح و راه حلی مناســب برای خاطر موقعیت برتر مــرد از توان مالی ،خیابان"شــنگرف" از طــرف
از بیــن بــردن ایــن معضالت موقعیت اجتماعی و شغلی خویش ،چه اتوبان حقانی پیاده شدم .این
اجتماعــی هســتند .آنــان بــا در خانــواده و چه در محل کار و جامعه ،بار پنجاه هزار تومان به همراه
اســتناد به قوانین عقب مانده عمدتــآ امکان فراهــم آوردن اســتثمار شــمارۀ تلفنی دریافت کردم و
شــرعی خویــش ،به ایجــاد و جنسی و جسمی زنان فراهم می آید.
گفــت :هر وقت خودت تمایل
گســترش تبعیــض جنســی
داشتی زنگ بزن در خدمتم.
دســت زده و شــهروندان را به
او در ادامــۀ گفتگویــش با فرد
شــهروند درجۀ یک و دو تقســیم دانشگاه های غیر دولتی است که مصاحبه کننده کــه این گفتگو را
کــرده اندکه این امر نقش مهی در به خاطر ،بیکاری و بیماری پدرش در «اســکان نیوز،بیســت و شش
باز تولید فساد درجامعه دارد.
به گردابی گرفتار آمده که ،به قول فروردین 97به چاپ رسانده است،
وجود انبوه زنان خیابانی در ایران ،خودش ،آغاز کارش را بیاد می آورد مــی گویــد :چنــدی پیش کــه به
نشــانگر گســتردگی فقــر مالــی و ولی هنوز برایش قابل تصور نیست پارک آمدم ،دقیقا با کســی مواجه
معنوی در جامعه مردساالر است که چگونــه به یــک زن جوان"تن شدم که از اتوموبیلش پیاده شده
کــه ،نه تنها امــروز جامعۀ ما را به فروش" تبدیل شده است .سپیده بودم .این شخص به همراه همسر
تباهی کشــانده اســت ،بلکــه ،در چگونگی دست زدن به تن فروشی و فرزنــدش ،ال ُبد بــه قصد تفریح
آینده جامعۀ ما را با عوارض روحی ،اش را بــه ایــن گونــه توضیح می بــه این محــل آمــده بود ،مــن از
روانی و بیماری های جنسی ناشی دهد:
سر شیطنت ،پشت ســرش به راه
از آن مواجه خواهد ساخت.
مــن پیــش از ایــن کار در متروی افتــادم .ناگهان چشــمش به من
سپیده ،دختر بیســت و پنج ساله تهران ،بســاط فروش لباس زیر و افتاد ،با چهره ای دگرگون گشــته
دانشجوی رشتۀ ارتباطات یکی از بدلی جات داشــتم .ولی ســر یک کــه تــرس و التمــاس از آن مــوج

تاجیکســتان و ارمنســتان
وضعیــت بهتری نســبت به
ایــران دارنــد .ضروری اســت
در نظر داشــته باشیم این مدلها
اغلب نمیتوانند تمام متغیرهای
فرهنگــی و تاریخی یک کشــور را
لحاظ کنند .حتی نمیتوانند روش
کاملــی برای رصــد تغییر فرهنگ
و شــیوه زندگــی میان شــهرهای
مختلف یک کشور نیز ارائه کنند،
امــا بهتریــن معیار موجــود برای
مطالعــات اقلیمــی و فرهنگــی و
سیاسی به شمار میروند.
مقایسه ایران با مرفه ترین کشور

جهــان نشــان میدهــد کــه هیچ
تعادلی میان فاکتورهای مختلف
مؤثر بر توسعه انسانی یا به عبارتی
رفــاه شــهروندان درایــران وجــود
نــدارد .نــروژ بهتریــن امتیــازش
ازآزادیهــای فردی اســت و ایران
پایینترین امتیــاز را در آزادیهای
فــردی دارد ،ایــن اهمیــت وجود
دموکراســی در توســعه انســانی
یــک کشــور را نشــان میدهــد.
تقریبــ ًا تمامی فاکتورهای کشــور
نــروژ امتیــاز باال و نزدیــک به هم
دارنــد و این تعامل میان ســاختار
اجتماعی و ساز و کار حکومتداری
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را نشــان میدهــد .حــال آنکه در
ایــران تمام شــاخصهایی که به
چگونگی مدیریت و سرمایهگذاری
حکومت وابســتهاند اغلب نمرات
بســیار پایینی دارند .در یک جمله
تنها ســرمایه و تجربیات انســانی
و تاریخی یک ســرزمین و یا حتی
منابــع غنــی ســرمایه هــای ملی
برای رفاه و امنیت شــهروندان آن
کافی نیســت .با این حساب شاید
مهمترین میــراث ما برای نســل
آینده ایران باید دموکراسی باشد؟
•

هرروز روز مادراست...

در دوران جنــگ بیــن الملــل
اول مــادران کانادایــی در نامه
بــه فرزندانشــان کــه در جبهه
های جنگ بودند مینوشتندکه
ما شــما را بزرگ نکرده ایم که
در آن ســوی اقیانوسها مادران
ســربازانی بیگناه را در ســوگ
جگر گوشــه گانشــان بنشــانید
.چند سال بعد و در تقبیح جنگ
یک روز در تجلیل از مادران برای
صلح اختصاص داده شد.
یــک قــرن از آن زمــان گذشــته
و در ایــن مــدت مــا هــم چنان
گرفتارچنبره تبلیغات ســرمایه
داری در مصــرف بنجــل هــای

تولید شده آنانیم.
دریــغ از توجهی به ایده بنیادین
این قدر دانی.
آیا از امروز هم با آنچه در منطقه
اتفاق افتاده و شــبه شوم جنگ
بر سرمان پرپر میزند ،میتوانیم
تماشاگرباقیبمانیم؟
آیا قادریم به عنوان مادران صلح

می زد ،به مــن رو کرده و درحالی
که"تراولــی" صد هزار تومانی را در
دســتش داشــت با ترس و اشــاره
گفــت :خانم ،ببخشــید ،شــما از
اینجا عبــور کردید و ایــن از کیف
شــما افتاد .بعد هم با صدائی آرام
گفــت :تــو را به جان هرکســی که
دوســت داری ،دنبــال مــن دیگه
نیا! زنم اگر اینبار شــک کندُ ،کل
زندگیم بر باد خواهد رفت .تورو به
خدا طوری وانمود کن که مرا نمی
شناســی! پول را پیــش خودم نگه
داشــته ام که بهش پس بدهم .او
در همیــن اتوبان تردد می کند .از
گلویم پائین نمی رود .اما این حجم
حقارت و بد بختی و این همه تمایل
با دیگری بودن به صورتی ناسالم را
هم درک نمــی کنم .روز قبلش از
من می خواست که به خانه ای که
دارد بروم ،اما آن روز التماس کنان
از من می خواست که زندگی اش را
به هم نریزم.
ســپیده در مــورد یکــی دیگــر از
مشتریانش می گوید:
کــه مــرد پولــداری اســت کــه در
ماشینش"شیشــه" مــی کشــد و
در هنــگام کار با مشــت و دســته
کلیدش به جان زنان افتاده بر سر
و صورت آنان می کوبد.
یکی دیگــر از این زنان تن فروش،
در مورد کارش چنین می گوید:
کــه پــس جدائــی از همســرش و
فشارهای مالی ،ناچار به انجام این
کار شــده اســت .او پیش از دست
زدن به این کار ،در یکی از شــرکت
های ،فنی-عمرانی معتبر کار می
کرده است .کار در آنجا باعث شده

کــه به دانشــگاه رفتــه و تا مقطع
کاردانی عمران نیز تحصیل کند.
اما ،ناگهان ورق برگشته و شرکت
ناچار به تعدیل نیروی کار شــده و
در نتیجه وی بیکار شــده است .او
معتقد است که بسیاری از اینگونه
زنان ،عمل خود را تن فروشی نمی
بیننــد .او می گوید :کار ما بد تر از
آن اســت که تصورش را بکنی .تو
سکوت می کنی و با بیماری روانی
ســر و کار داری که تمام تالشــش
این اســت ،تا در اتومبیلش ،همۀ
کار های مورد پســند و عالقه اش
را با تو انجام دهد .و برای این کار
به هر در و دیواری می زند تا نهایت
لذتــش را ببــرد و در این وضعیت
چنان خــوی و خصلت بیمار خود
را بــه نمایش می گــذارد که کار از
تعجب هم می گذرد.طبیعی است
کــه ادعا کنم که ،ایــن گونه رفتار
ها ،از تن فروشــی اثر مخرب تری
دارند .ما در واقع تن فروشی کرده
و در عین حال بیماران روانی را نیز
ویزیت می کنیم.
بسیاری از روانشناسان و منتقدان
اجتماعی ،عامل عمدۀ تن فروشی
را به درستی فقر مالی می دانند.
طبق آمار ،تنها کمتر از یک درصد
از زنان تن فروش از کار خود لذت
زمرۀ بیماران
می برند .این افراد در ُ
جنسی قرار دارند که نیازمند روان
کاوی و روان درمانــی انــد .عامل
دیگر تن فروشی ،که ریشه در تاریخ
بشر دارد فقر معنوی مردانی است
که دارای فرهنگ مرد ساالرانه اند
که زن را به عنوان "شــیء" جهت
لذت و کامیابی خود می بینند .در

پیشــگام یک حرکت گســترده
علیهرقابتهایاتمی،تسلیحات
نظامی و جنگ افروزی باشیم؟
در قرن بیست و یکم با اینهمه
پیشــرفت دانــش و تکنولوژی
امید آن میرفت که انســان در
مرکــز توجهات قرارگیــرد و نه
ســود به هرقیمت،دریــغ و درد
کــه بــا تخریب محیط زیســت،
مصرف بی رویه در کلیه سطوح
 ،تولید سالحهای مرگباروفروش
میلیــاردی آنهــا  ،اقلیتی هر روز
فربــه تر و اکثریتی هر روز فقیر و
فقیرترمیگردند.
توانائی و مسئولیت ما چیست ؟
جوامعی که تفکر پدرساالری در آن
حاکم اســت  ،بــه خاطر موقعیت
برتر مــرد از تــوان مالی ،موقعیت
اجتماعــی و شــغلی خویــش ،چه
در خانــواده و چــه در محــل کار و
جامعه ،عمدتا امکان فراهم آوردن
اســتثمار جنسی و جســمی زنان
فراهــم مــی آیــد .این امر بــه طور
طبیعی منجر به بــاز تولید چرخۀ
تن فروشی در جامعه می گردد.
در جوامع ســرمایه داری ،مافیای
تجارت جنسی ،ســعی می کند تا
آنجا که ممکن اســت ،تن فروشی
را همچون دیگر مشاغل در جامعه
جلوه داده و جا بیندازند .تا زمانی
که فقر مادی و فرهنگی در جامعه
ریشه کن نشود ،قطعا تن فروشی
و دیگر مفاسد اجتماعی ،همچنان
از معضالت جوامع بشری هستند.
بــرای ریشــه کــن ســاختن ایــن
معضالت اجتماعــی ،برای از بین
بــردن تبعیضات جنســی و غیره،
باید بطور ریشه ای با عوامل پدید
آورندۀ آن ها به مبارزه برخواست.
ریشــه کن ســاختن فقــر ،ازمیان
برداشــتن انــواع تبعیضــات و از
جمله تبعیضات جنسی و به همراه
آن آمــوزش فرهنگــی در جوامــع
مــی تواننــد در از میان برداشــتن
این معضالت ســهمی عمده ایفاء
نمایند .بــرای رســیدن به چنین
هدفی ،تک تک ما مسئول بوده و
می بایست نقش خود را در حل آن
نادیدهنگیریم.
•

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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جواد ایراخنواه

____________________
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خواندنی...
سی ویژگی کسانی که کتاب نمیخوانند

•

محمودسریعالقلم

 -۱خیلی راحت تحت تأثیر تبلیغات و
پروپاگاندا قرار میگیرند؛
•
 -۲حرفهای تکراری میزنند؛
•
 -۳دایرهی واژگان آنها بســیار محدود
است؛
•
 -۴خود را نمیشناسند؛
•
 -۵بــا هیجــان و احســاس زندگــی
میکنند؛
•
 -۶بخش اســتداللی ذهن آنها تقریباً
تعطیل است؛
•
 -۷استعداد پوپولیســت شدن را پیدا
میکنند؛
•
 -۸قــوای عقلی آنهــا پــرورش نیافته
است؛
•
 -۹بــر آنچــه میگویند خیلــی کنترل
ندارند؛
•
 -۱۰گــوش کــردن بــه دیگــران را
نمیآموزند؛

•

 -۱۱مســتعد پذیــرش شــایعات
هستند؛
•
 -۱۲اهمیت متفاوت بودن انسانها را
کشفنمیکنند؛
•
 -۱۳مغــز ،حالــت ســولفاته پیــدا
میکند؛
•
 -۱۴غلظت یادگیری آنها به
شدت کاهش مییابد؛
•
 -۱۵فرصت فکــر کردن در
زندگی را از دست میدهند؛
•
 -۱۶بــا واژه «انتقــاد»
بیگانهاند؛
•
 -۱۷زمینههای تــداوم اقتدارگرایی را
فراهم میآورند؛
•
 -۱۸حرفهای نسنجیده زیاد میزنند؛
•
 -۱۹منافع خود را به خوبی تشخیص
نمیدهند؛
•
 -۲۰با واژه «مشورت» ناآشنا هستند؛
•

غزلی از بچگی های حافظ
هادی خرسندی

مالئک در میخانه زدند دررفتند
دوش دیدم که ِ

گل آدم نسرشتند ،فقط ور رفتند

(از ازل مطلع این شعر نمیشد میزان

چونکه اوزان عروضی زکفم دررفتند)

ای خوش آن بچه جنینان که ز آزار رژیم

یا به کورتاژ و یا خارج کشور رفتند
 -۲۱حکومتهــا را
خوشحالمیکنند؛
•
 -۲۲باعث میشوندکه نظام حزبی در
یک کشور شکل نگیرد؛
•
 -۲۳زود عصبانی میشوند؛
•
 -۲۴از حقــوق شــهروندی خــود و
دیگران ناآگاه هستند؛
•
 -۲۵برای رشــد فکری و شــخصیتی،
احساس نیاز نمیکنند؛
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تانــاكا ،از بچه های دوره كارشناســی
ارشــد بــود كــه در آزمایشــگاه ســازه
فوالدى با هم آشنا (و همكار) شدیم و
بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه كوبه،
در دفتــر توكیو شــركت «اوبایاشــى»
استخدام شد.
همیشه نظر ژاپنى ها در مورد آمریكا
برایم جالب توجه بوده.
از او پرسیدم :سه چیزى كه در بازدید
از آمریــكا بیش از همه جلب توجهت
كرده را عالقمندم كه بدانم؟
ســه مورد را بیان كرد ،كه یكى از آنها
«پرچم» ( )Flagبود.

گفــت :اینكــه مىبینى مــردم آمریكا
اینقدر پرچمشــان را دوســت دارند و
مقابل خانه هاى معمولى در محلههاى
پرت و شهرهای كوچك هم یك پرچم
در ورودى منزل نصب شده ،بسیار در
چشم مى زند.
مــا ژاپنى هــا هم كشــورمان را خیلى
دوست داریم ،ولى مشخصا همچین
رفتــارى با پرچم ژاپــن نداریم و لذا تو
نمى بینى كه پرچم ژاپن در هرگوشه و
كنارى نصب شده باشد.
سوال بایدكرد از افرادى كه به اینگونه
«واقعیت»ها بىتوجهاندكه:

آن شهروند آمریكایى
كــه معلم بازنشســته
اســت و درگوشــه اى
از شــهر كوچكى مثل
لنسینگ میشیگان زندگى مى كند و با
یك زندگى معمولى و خانه اى معمولى
روزگار مى گذراند ،وقتى كه شــب در
اخبار تلویزیون مى بیند در «پارلمان»
كشــورى دیگــر ،پرچم كشــورش را
«آتش» مى زنند ،چه حسى پیدا مى
كند؟
خصوصا اگر آن معلم بازنشســته ،به
ترامــپ هم رأى نــداده باشــد و جزو
مخالفین/منتقدین رفتارهاى ترامپ
باشــد؟ ما بــا ایــن كارمــان ،او را (و
َامثال او را) به كدامین َسمت هل مى
دهیم؟
ترامپ از پیمان محیط زیستی پاریس
هم خارج شده « ،بیمه اوباما» را هم
می خواهــد لغو كنــد ،از قراردادهاى
تجارى هم خارج شده .مسئله بیشتر
از اینكــه ایــران باشــد ،اوباما ســت.
هــركارى كــه اوباما كــرده  ،باید هوا
شــود .هر خانــه ای كه او بنــا كرده،

آبنبات چوبی ما اهل عبا دزدیدند

•

 -۲۶در همــه زمینههــا ،اظهــار نظر
میکنند؛
•
 -۲۷راحت بر دیگران القاب میگذارند؛
•
 -۲۸تفــاوت بین توهــم و غیرتوهم را
نمیدانند؛
•
 -۲۹تعریفشان در خصوص زندگی ،از
غرایز انسانی فراتر نمیرود؛
•
 -۳۰نمیدانند جهل چیست.

باید تخریب شــود .حتى سفارت تازه
گشوده شده در كوبا را هم بست.
در چنین شرایطی كه رفتارهاى این آقا
اینهمه منتقد در دنیا دارد ،چه نیازى
هســت كه «پرچــم كشــور» را آتش
بزنیم؟ ما ،به كدام بیننده ،كدام پیام
را مى فرستیم؟
درســت در شرایطی كه عربستان بعد
از اعدام شیخ ِنمر در محل شدیدترین
انتقادهای بین المللی بود ،باال رفتن
از دیوار ســفارت عربستان و حمله به
ســفارت (به عنوان رفتــاری که هیچ
کشوری آن را نمی پسندد) باعث شد
ِ
بجای
که ذهن ها و رسانه های دنیا،
پرداختن به زشــتی کار عربستان ،به
موضــوع حمله به ســفارت بپردازند.
ریشــه ی ایــن ماجراهــا در جهالــت
است؟
در انتخابــات آخر آمریکا ۶۵ ،میلیون
و  ۸۰۰هــزار شــهروند ،به ترامپ رای
«ندادنــد» ولــی پرچم کشورشــان را
دوست دارند.
(محمدرضااسالمى)

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

خدمات رایگان برای خریداران و مستاجران گرامی

شهرهشهریان Cell.: 514-290-2210

باربی های طالموی عروسک بازان

همه در مقنعه از وحشت رهبر رفتند

بچه را که رساندند دم جبهه ی جنگ

شیخکان جانب یک جبهه ی دیگر رفتند
آن شبانروزکه ما بر سر مین میرفتیم
ُق ٌپه داران همه آسوده به سنگر رفتند

قاتالن خون جوانان وطن نوشیدند

بعد سرمست ازین باده به بستر رفتند
حضرات علما همسر دوم سوم

که گرفتند دوباره پی همسر رفتند

بیوه های شهدا ،سورپریزی ،سر ضرب

همه با حکم ولی یکشبه شوهر رفتند

مشاور امالک مسکونی در سراسر کبک

همراهی در تهیه وام با بهترین شرایط

لیس بر آن زده و بر سر منبر رفتند

Shohreh Shahrian
Real Estate Broker

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

تا که در مجلسشان حق زنان شد پامال

وکال از عقب «عدل مذکر!» رفتند

پیر شورای نگهبان چه فسون کرد مگر

که به نزدش همه چون کلفت و نوکر رفتند
دیدی آن هیئت طالب ،شب عاشورا

تا سحرگه به عزاداری بهتر رفتند

هیئت قیمه خوران در پی کشتار حسین

با تشکر همه از شمر ستمگر رفتند

واعظان بر سرگلدسته ی مشرف به حرم
در پی دیدن زن های پیمبر رفتند

مسجد شهر شده پاتوق پااندازان

ای خوش آنان که سوی صومعه کافر رفتند
دیدی آن طایفه ُلم َپ ِن آقازاده

گنج میسر رفتند
رنج نابرده چه با ِ

بچه حافظ ب ِِستان حق خود از باباشان

پیش از آنی که ببینی همه شان دررفتند

لندن – شهریور  -بهمن ۹۶

نیما برگزار می کند:

کتابخانه
معرفى و نقد كتاب
دگى خود خواسته»
«بــر
اتین دو ال بوئسى»
اثر «

( Étienne de la
) Boétie
ترجم كتاب «حمید
با حضور م
راه با پرسش و پاسخ
شوركایى» هم
ازکتاب برای فروش
ضمنا نسخه هایی
موجود خواهد بود.
شنبه  ١٩مى ٢٠١٨
زمان:
اعت  6و نیم عصر
س

کتابخانهنیما
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دکتر کورش عرفانی

پایان برجام و شروع هراس اجتماعی

با خــروج آمریکا از برجام آینده
هــا برخــی کاالها را ،بــا وجود
ی ایــن توافــق چنــد طرفه ی «نباید به رژیم اجازه داد
آن که بــه طور فیزیکی موجود
اتمی به خطر افتاده اســت .در پایان عمر خود را با پایان است ،کمتر و کمتر می یابند.
حالــی که رژیم حاکــم بر ایران
این امر به معنای خاص کلمه،
بــرای این توافــق برنامه ریزی عمر ایران یکی سازد».
به پدیده ی «کمیابی» اجناس
دورمــدت کرده بود ،اینک می
دامن می زند .تقاضا بی پاسخ
بیند که به فاصله ی کوتاه کمتر از تقاضــا را دنبــال کند و لــذا کار به مــی مانــد و در نتیجه ،هــراس و
سه سال ،این توافق ،بخش عمده کمبود و تشــنج در بــازار و حتی ،رقابت قیمت ها فزونی می یابد.
ای از اعتبــار خود را باخته اســت نوعی از قحطی می کشد.
کار بــه جایــی مــی رســد کــه در
و مــی رود کــه ،با قــدری تزلزل از پدیده تنش در بازار زمانی شــدت مقطعــی ،این فضای آشــفتگی به
جانب اروپایی ها -در مقابل فشار می یابد که بدانیم عمده فروشــان پدیــده ای مــی انجامــد کــه از آن
عظیمی که آمریکا می تواند به آنها کاال در شرایط بی ثباتی قیمت ها بــه عنــوان «هــراس اجتماعــی»
وارد ســازد ،-بــه طــور کامــل به از ارائه کاالهــای حاضر در انبارها ( )Social Panicنام می برند.
یــک عهد نامه ی مرده و بی فایده خــودداری کــرده و کمبــود را ،از هــراس اجتماعی موقعیــت روانی
تبدیل شود.
آن چه به صورت طبیعی هســت ،بخشی از جامعه اســت که در آن،
یکی از عوارض چندگانه ی از میان بیشــتر و بیشتر می کنند .این امر عــده ای ،بــه واســطه ی تــرس و
رفتن برجام ،آشفتگی بی سابقه ای بــاز هم به تشــنج در میــان خرده وحشــت ،از برخــورد عقالنــی بــا
است که نصیب اقتصاد بیمار ایران فروشــان و هــراس خریــداران می موضوعات عاجز شــده و به شکل
خواهد شد.
افزاید و شرایط را باز هم متزلزل تر هیجانــی و عصبــی به برخــورد با
اقتصاد هرکشور تابع شرایط درونی می کند.
شــرایط و آدم ها مــی پردازند .در
و بیرونی اســت .در کشــورهای با این یک ســیر سقوط است که می چنیــن اوضاعــی ،کنتــرل جامعه
اقتصاد واردات-محور مانند ایران ،تواند بــه صورت متوقف نشــدنی بسیار دشــوار و حتی ناممکن می
نبــود درآمدهای کالن بیرونی هم شتاب یابد.
شــود و در صورتــی کــه مقامــات
مشــکل تامین ارز را برای واردات همزمان با این فاجعه ،که همینک دولتــی با آن برخــوردی ناصحیح
بــه وجود می آورد و هم دشــواری در بسیاری از بازارهای کشور سبب کنند ،می تواند بــه هرج و مرج و
پاســخگویی تمام نیازهــای مردم اعتصاب خرده فروشان شده است ،شورش بی انجامد.
در داخل را .هر دو این مشکالت ،کاهش ارزش پول کشور در مقابل بــه نظــر مــی رســد کــه در ورای
معادل کمبود کاال ،ایراد در عرضه ارز خارجی ســبب می شود قیمت موضوعات خبــری و ظاهری ،آن
و لــذا ،تورم می شــود .جامعه ی کاالها به صورت مداوم باال رود.
چــه در بطن جامعــه ی ایرانی در
وحشت زده به سوی ذخیره سازی فروشندگان ،که عاجز از تشخیص انتظار اســت این زنجیره ی ایجاد
کاال می رود و تقاضا باال می کشد ،قیمت مناسب برای کاالهای خود هراس اجتماعی باشدکه از یک جا
عرضه که به دلیل ضعــف واردات هســتند ،از فروش کاال خودداری کلید خورده و به سرعت گسترش
کاهش یافته نمی تواند ضرباهنگ می کنند .به این ترتیب مشــتری یافتــه و در یک مقطعی ،می تواند

2مانع در برابر طرح تغییر رژیم...
حال اگر هم فرض را براین بگذاریم
که یکــی از گزینههــای «ممکن»
پشت پرده آمریکا ،پا به پای آزمون
معامله با جمهوری اسالمی ،تغییر
رژیم نیز میتواند باشد ،این طرح
در فاصلــه میان مشــاوره نظری و
تحقق عملی ،با چنــد مانع روبرو
خواهد شد:
•
 )۱خنســتین :بایــد بگویــم کــه
جمهوری اسالمی از سقوط پهلوی
ســابق بســیار آموخت .ایــران در
موقعیتی همچون رژیم کره شمالی
نیســت که با یک اشــاره از ســوی
چین و تهدید تحریمهای آمریکا،
به سرعت سیاســت خود را تغییر
دهد.
امــروز ایــران از حمایــت روســیه
برخــوردار اســت .البتــه میتوان
اطمینان داشت که اگر روزی الزم
باشــد روسیه در معامله پرمنفعت
با آمریکا ،میتواند به ایران خیانت
بکنــد .چین هــم نشــان داده که
کــم و بیش حامی نظام اســامی
اســت .از طــرف دیگــر ،ایــران به
شــکلی حمایت اروپا را نیــز دارد.
بهنظــر نمیآید کــه اروپــا هنوز به
ســرنگونی نظام قانع شــده باشد.
اروپــا نیز در ایران نفــوذی دارد که
میتواند در مراحلی مانع پیشروی

>> ادامه از صفحه10 :

جریان سرنگونیطلب جلوه کند.
خاطرنشــان کنــم کــه طرحی که
به عدم پشــتیبانی غرب از پهلوی
سابق منجر شد ،مورد توافق تمام
قدرتهای مهم ،خصوصا فرانسه و
آلمان و انگلستان ،در «گوادالوپ»
قــرارگرفته بــود .بــدون اروپا ،کار
آمریکا برای اقدام موثر برای تغییر
رژیم در ایران مشکل خواهد.
•
 )۲مانع دیگر ،همانطــور که در
ابتدا اشاره شد ،وجود یک آلترناتیو
سیاسی قابل ارائه است .هنوز این
آلترناتیو در صحنه سیاســی ایران
ظاهر نشده است .در حال حاضر،
چهار نیرو مورد نظرند.
در ابتــدا الزم بــه تذکــر اســت که
در روابــط بینالملل ،هیــچ رژیم
هوشــمندی صاحب یک سیاست
یکسویهنیست.
سیاست همه رژیمها قابل انعطاف
است و تنها معیار منفعت پایدار هر
رژیم است.
همانطــور که هیتلر ،در مرحلهای
از اقتــدار خــود ،بــا اســتالین نیز
معاملــه کــرد ،و بــرای حملــه به
افغانســتان ،رژیم ایــران به آمریکا
یاری رساند .بنابراین از میان چهار
گزینه زیرین ،امکان معامله آمریکا
با اصالحطلبان نیــز میتواند یک

گزینه محتمل بهنظر آید .ولی تنها
گردش غیرقابل پیشبینی حوادث
است که اعتبار این طرح را تعیین
میکند .مرگ خامنهای یک فاکتور
اساســی در ایــن روند به حســاب
میآید.
فاکتورهــای دیگــری نیــز روی
میزنــد :بهطــور مثــال ،حمالت
نظامــی اســرائیل در ســوریه کــه
هدفشان تنها وادارکردن جمهوری
اسالمی به عقبنشینی ست ،رژیم
ایران نیز ،از ترس شکســت ،هرگز
پاسخگو نیســت .شکست نظامی
رژیــم ایــران در ســوریه ،میتواند
یــک گام موثر در تغییر سیاســت
جمهوری اسالمی باشد.
•
الف) اگــر آمریکا گزینــه تغییر در
دســتگاه حاکمــه را بپذیــرد ،ولی
بطور جدی در پی سرنگونی نظام
نباشد ،و تنها به تغییرات اندک دل
خوش کند ،و وضعیت داخل کشور
نیز این روند را تسهیل نماید ،اتفاقا
یــک نیــروی معتقد به نظــام ولی
سازشکار ،کمی نزدیک به غرب،
و اصالح طلب که حاضر به مذاکره
با غرب باشد ،شاید بتواند آلترناتیو
مناسبی بهنظر برسد.
بهعالوه آنکه بیشــک اروپا با این
جاگزینی بیشتر راه میآید.

ســبب بروز حوادثی سراســری در
سطح کشور شود.
نکته ی مهم این که ســران نظام
جمهوری اســامی برای مقابله با
این شــرایط تمهید و اقدام خاصی
نمی توانند اتخاذ کننــد .این یک
روند بسترســازی شــده اســت که
فقــط منتظر فراهــم آمدن تمامی
عناصر خود اســت تا آغاز شــود و
بعد هم تا به آخر پیش رود .زمینه
ی بــروز این موقعیت سالهاســت
که آماده اســت؛ طنز تاریخ این که
رژیــم در وحشــت از این موقعیت
بود کــه در ســال  1392حاضر به
مذاکره ی مســتقیم بــا آمریکایی
ها ،کنار گذاشتن جاه طلبی اتمی
و در نهایت ،پذیرش قرارداد برجام
شود.
اینک اما شرط بندی و یا بهتر است
بگوییم ،ســرمایه گذاری آنها برای
پرهیز از شــرایط کمبود و قحطی
و هراس ،که در قالب برجام تبلور
یافتــه بود ،بــا خــروج آمریکا ،می
رود که به یک بازی باخت-باخت
تبدیل شود.
برعکــس کــره ی شــمالی ،هــم
فرصت تولید ســاح هســته ای و
آمدن به پای میز مذاکره از موضع
قدرت را از دست داده اند و هم این
که ،آن چه را کــه امیدوار بودند از
ِق َبل برجام نصیب شان شود از کف
می دهند .یعنی باز برمی گردیم به
شــرایط  1390-1392که در آن،
رژیم ،از وحشت قحطی و شورش
مردم ،حاضــر به دفن آرزوی اتمی
خود شد.
اینــک مــی ماند یک ملــت به فقر
کشیده شده ،ســر خورده ،ناامید
و بــه زودی قحطی زده و یک رژیم
عاجز از پاسخگویی به حداقل های

مــورد نیاز کشــور.
حاصــل ایــن امر،
همان طور که پیش
لرزه ی دی ماه 96
نشــان داد چیــزی
نیســت مگر زمین
لــرزه ای واقعی در
قالــب اعتراضــات
گسترده ،تهاجمی
و شــورش وار .در
پاسخ به یک چنین
اقدامی رژیم یا باید
ســرکوب کنــد یــا
باید تســلیم شود.
ســرکوب ،خونین
و لــذا پرهزینــه
خواهــد بود ،چرا که
حرکت مردم این بار دارای خصلت
تهاجمی و خشــونت آمیز اســت؛
تصمیــم بــه ســرکوب ،مصــادف
بــا تصمیم مــردم بــرای رویارویی
همگون یا همان «مقابله به مثل»
خواهد شد .امری که بی شک می
تواند به پایــان خونین رژیم منجر
شود.
پس می ماند تسلیم؛ اما این رژیم
از جنــس و ماهیتی نیســت که به
این ســناریو مســلم و بی گریز تن
در دهــد .میــزان الزم از عقالنیت
برای میــل به این گزینــه در رژیم
نهادینه نیست .آنها مثل همیشه
تصــور خواهندکرد که به واســطه
ی ســرکوب می تواننــد راه گریزی
بیابند .در این مســیر است که به
دور تسلســل خشــونت خشونت
را مــی آورد می افتنــد و برای خود
و اعــوان و انصــار خویــش پایانــی
پرهزینــه و ســخت را تــدارک می
بینند.
بــه عنوان نتیجه گیــری می توان

بــرای غرب مهم اســت که اصالح
طلبان درس خــود را پس دادهاند
و میتوانند بــرای ادامه معامالت
تجــاری ،روی آنهــا مطمئنتــر
حساب باز کنند تا روی یک نیروی
ناشــناخته و غیرقابــل اطمینــان
اپوزیسیون.
•
ب) اما اگر این مســیر راه بهجایی
نبــرد ،رضــا پهلــوی و مجاهدین
خلق بیشــتر مورد نظــر خواهند
بود .در مورد مجاهدین ،میبینیم
که جولیانی و جان بولتن و برخی
دیگــران از آنها دفــاع کردند .ولی
نمیتــوان قاطعانه گفت که امریکا
طرفــدار روی کار آمــدن این گروه
در ایران اســت .بااینحــال آمریکا
میداند که میتوانــد از مجاهدین
بــه عنوان اهرم فشــار بر حکومت
ایران استفاده میکنند و این از نظر
امریکا یک سیاست عاقالنه است.
•
پ) در مــورد رضــا پهلــوی بایــد
اشــاره کرد که وی دارای پشتوانه
استبداد است ،و به آن تاریخ بیش
وکم افتخار میکند .بنابراین آیا به
راحتی میتواند از آن پیشــینه گذر
کنــد .البتــه ،رضا پهلــوی از نظر
اعالم مواضع ،دموکرات و سکوالر
شــده اســت ،و این قابل ستایش
است ،اما اینکه خود در عمل با این

دموکراتیسم چگونه برخورد خواهد
کرد ،سخن دیگری است .من فکر
میکنم که مدیریــت ایران آینده از
مجرای اتحــاد نیروهای آزادیخواه
میگــذرد و بخشــی از طرفــداران
نظــام مشــروطه میتوانــد در این
چهارچوبــه جای گیــرد ،با حفظ
پایــداری عملی به سکورالیســم و
دموکراتیســم .و اتفاقا اســتراتژی
رضا پهلوی «اتحاد با سایر نیروها»
است .یعنی وی تنها از این طریق
میتوانــد بــه قدرتی ســمبلیک و
متحــد کننــده ،همچنانکــه خود
خواهان آن اســت ،بدل شود .اما
او چگونه به این مهم دست خواهد
یافت؟
آیا وی بهراســتی از چنین کاریزمی
برخوردار است؟
با اینحال ،در صورت اتحاد نیروها،
ایــن آلترناتیــو میتواند بــه قدرتی
تعیین کننده بدل گردد.
•
ت) امــا نیــروی چهــارم ،بســیار
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پیش بینی کرد ،دوران پسابرجام،
برای رژیم ،دورانی ســیاه و سخت
اســت .در ایــن شــرایط ،مــردم و
ایرانیــان آگاه بایــد خــود را بــرای
مقابلــه ی فعال ،ســازمان یافته و
غیر احساسی با این موقعیت آماده
ســازند .نباید بــه رژیم اجــازه داد
کــه پایان عمر خود را با پایان عمر
ایــران یکی ســازد .در یــک جایی
باید با قدرت ،شهامت و مدیریت،
بازی را از چنگ رژیم بیرون کشید
و سرنوشــت خویــش را به دســت
گرفــت .تنها ملت هایی می مانند
و آزادی را تجربــه مــی کنند که با
خودباوری و خودسازماندهی برای
این منظور اقدام کنند.
__________
دکترکورش عرفانی جامعه شناس
و عضو حزب ایران آباد است .برای
دیدن برنامه هــای تلویزیونی وی
از وبســایت www.didgah.tv
دیــدن کنیــد .آدرس ایمیل برای
تماس:
korosherfani@yahoo.com

پراکنده ولی سکوالر و دمکراتیک
اســت .اینها مجموعه وســیعی از
وابســتگان و دلبســتگان پیشین
گروههای سیاسی قدیمی هستند.
بسیاری از آنها دیگر به هیچ گروهی
وابســته نیســتند .نیروی چهارم
همچنیــن آن گروههــای کوچکی
هســتند که شــب و روز مشــغول
فعالیتاند ولی نفوذشــان بســیار
محدود اســت .تعدادشان بسیار،
کارزارشــان پراکنده ،اتحادشــان
ناممکن و غریب به نظر میآید .اما
اگر متحد شــوند ،اگر از غرورهای
شــخصی و رهبریطلبی دســت
بردارنــد ،و بــر ســر حداقلهــا به
گردهــم آینــد ،میتوانند به فاعلی
جــدی در صحنــه سیاســت ایران
آینــده بــدل گردنــد و بســیاری
معادالت را بکلی برهم زنند ۱۰.ماه
ی ۲۰۱۸
م

hoodasht@yahoo.com
[۱] Donald Tru÷mp, speech in
Elkhart, Indiana - May 10, 2018
https://www.youtube.com/
watch?v=ZBnPSgvN3xo
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علی صبری کارشناس مهندسی
يكپارچه-ازنشانه
سنگوبزرگ
کارشناس ارشد ریاضی
 -2كاشف گردش خون -برق
قديمکوئین کانادا؛
داراييتهران و
دانشگاههای
ناني نازك-
ﺗﻬﯿﻪ ﻭنوعي
-3
پنجره-ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ
آموزش به زبــانهای
اسب
گردن
موي
خاشاك-
آباد-
تزوير-
-4
ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ
فارسی و انگلیسی
دفترداری
و
شرکت
ثبت
 -5مظنون -نقطه به نقطه -آخر --------------
حسابها با نازل ترین قیمت
رایگان
جلسه اول
آلمان
مركز
ﺳﺎﻝعقب -گنديده-
حركت
-6
ﻃﻮﻝبه 
نشانهﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ
---------------------->>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ

Ptojan18

امید رایگان از فوریه15

CARWASH

ل ساوه -سخن زشت
نگهداری از عزیزان شما،
وصیت
جمع
توسط خانم با تجربه،
کارگر
چند نفر
وزه پاريس -به
در خانه -ما و شما -
نیكي
كشیدن
رخ
گل بتونه -به
(پاره وقت یا تمام وقت)
یا بیمارستان ،همراه با
ره بزرگ برا ی کار در کارواش
رفرنس 5،سال سابقه کار
فورانیازمندیم.
س -كلبه چوبي
دیپلمهدستیارپرستار
(احمد)
اطالعات:
به وسیله تلفن
(زویــا)
بلندگو -اثر تاريخي شهرري -همیشه
Tel.:
514-651-2661
514-503-7391
ي

خدماتمالیاتی

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

abedi free

یت -امر به رفتن
تان
حل جدول عادی شماره 5539
ي بر
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آرایشـــــگاه

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

آژانس مسافرتی

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

آموزش رانندگی

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

آموزش موسیقی

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

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

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

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

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

ت

ر

س
ه

ا

ف

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 ..............................
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6107 Sherbooke W.

ب

ل

Mailing Address:
2178 ste- Catherine W.

 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؟...

MONTRÉAL QC

514-996-9692
Email:
info@paivand.ca
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,
765 GREENWOOD Rd.,
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8

•
•
•
•
•

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

بيآبرو-
رگ-
 -11بري��دن
Tel.:
514-484-8072
________________ کوتاه زیباتر است
سبزي خورشت
حرف عطف-
 -12ب��ادام-
برای ما بنویسید اما...
خدمات
• پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
آماس
شالي نفیس-
ساختمـانی
نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود.
احمــدفرماندهلشگر
-13پافشاري-
• نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد
در
شهري
خرمدين-
بابكخدماتساختمانی
کلیه
فارسیتایپ،سپسایمیلکنید.
به سازی
بازسازی،
اردبیل
استان
-----------------------کیفیتعالی
 -14رهبر
حزب -حرفي كه ®لوگوی پیوند®
نرخ مناسب
نشاندهنده مجهول است-
Tel.: 514-298-1393
کار استاد علی اصغر معصومی
عبادتگاهترسا
514-265-0973
Tel.:چوب( -هنرمند و نقاش معاصر)
 -15ورزشي با توپ و
نويسنده فرانسوي ژوستین -----------------------------------
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Tel.:438-990-6529
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ویژه:

س

ا

)Victoria, Calgary & Vancouver

کالسیک ،پاپ و ایرانی در سطوح
مبتدی تا پیشرفته
علی صبری با بیش از  ۲۰سال
سابقهدر نوازندگی پیانو
بهرهگیری از متدهای قدرتمند و
تخصصی برای کودکان ،نوجوانان
و بزرگساالن؛ آموزش به زبانهای
انگلیسی و فارسی

کلبــه
عموجان

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

پیوند در ویرایش نوشته ها آزاد است.
 -7فیلگوش -نجیبزاده قرون وسطي -وسیع
514-242-6034
Tel.:438-990-6529
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاه های
زدگي
برق
و
درخشش
 -8پشیماني -گلزن اتلتیكو مادريد-
پیوندنیست.
 -9نام مردانه -يك هزارم میلیمتر -پس گردن
پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی و
نوشتارهای توهین آمیز معذور است.
بارندگ��ي-
موس��م
-10
نقل نوشته ها-با ذکر ماخذ -آزاد است.
حل جدول ويژه شماره 5539
بیهوده-رخشندگي
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

freeazmar

د

Low millage (340000 km).
Cummins engine. Good condition.

azjune16free

استخدام پرستــار
ر فرانسوي -بسیار خندان
free

PAIVAND

اعظم  -تلفن تمــاس:

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

Tel.: 514-284-6607

یک اوکازیون عالی!

پرستــار

رانه
خودم!
كن-
خشك
فروش فرش
غنچه صورت -نیكبختي
تعدادى فرش ایرانى
نائین كاشان وتبریز
کارمحصولگون
نويسنده-
ش رنگي تلويزيون-
جویـای
در انداره و طرح هاى
م -فالني -مرطوب
نگهداری از سالمندان
مختلف بفروش مى رسد.
گیالن
در
اخیر
سالیان
طي
كه
دستي
صنايع
رشتههاي
و یا آشپزی
تلفناطالعات:

ماره

کامیونیتی

)Beginner level 3 (part time
Where: District Parc-Extension
6
When: From April 3rd to June 17th 2018
7
For women only: Monday and Wednesday from 9am to 12pm
Mixed group: Monday and Wednesday from 6pm to 9pm
8
)Call NOW for registration or information: (places are limited
9

خودمان-
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با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند

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

aznov-jan’17tpshP

تپش،شاطرعباس،ماهیسن لوران،کافه پرشیا،
عموجان،کوپلی2:و ،1فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون،
 ،NDG autoفتوشاپ ،ارز آپادانا ،کلینیک آریا،
آلفامدیک ،ارزخضر ،المیزان ،نور ،پاســیفیک،
متروپولیس ،کبابسرا و...
ریوسود :کوه نور ،آدونیس ،دابل پیتزا ،مارشه
افغان ،مارشه آریا ،کلینیک میرا ،مراکزفرهنگی
و...
وست آیلند  :آدونیس ،شاتوکباب ،و...
سن لوران :آدونیس ،سمی فروت
الوال :کوه نور ،آدونیس ،سمی فروت و...

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

فـرش

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

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

فـال

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

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

اطلس485-8585 ............................................ .

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

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

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

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

بیمه اتومبیل
بیمه و مشاور مالی
پزشــکی

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

تاکـسی
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

داروخــانه
دندانپزشک

رستــوران

روانشناسی  /روانکاوی

سوپر و فروشگاه

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

شیرینی پزی و قنادی

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

گان پیوند )

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

کــــارواش

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

کلینیککایروپرکتیک

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

کتـابفروشی

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

گرافیک و طراحی
گرانیت

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

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

گلفروشی

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

لوله کشی

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

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

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

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

کامپیــوتر

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

عینک سازی

شماره شما در
این لیست نیست؟

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

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

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

مرکزشهرمونتریال:

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

699

Sectionnel

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

514 585 - 2345

،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

دارالترجمه رسمی فرهنگ

رضانوشادجمال

514-441-4295

>6007343

azjan15U












 




































مترجم رمسی
شهــریاربخشی

>6007343

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

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

999

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

____________________
5655 Sherbrooke W.

خدمت
$ مالکی در$تیم دکتـر
2299
:دانشگاهی2299
متخصصینباتحصیالت

la qualitéla
auqualité
plus bas
au prix
plus bas prix

بدون کارمزد

جواد ایراخنواه

مربی کاریابی

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

صرافینِت

عینک
فرهت

2dec01P

Dépêchez-vous!
Dépêchez-vous!

7 mcx

699

• 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

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

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

35

























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



کانادا
خصوصی حسابداری
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210 St-Jacques (Lachine)



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

aznov’15U

Re-Mi

Tel.: 514-991-6819
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 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
---www.paivand.ca
!با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید

نیماازاگوسترایگان



















 
















. پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد:توجه

5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH)
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نوشته «علی» ،عکاس «استودیو فوتوبوک»
و مدیر گروه فیسبوکی «همه چیز در مورد مونترآل»

وش!
خ

آموزشعکاسیبهزبان .. .

روش تهیه تصویر دیجیتال از اسالید یا
Diapositive

تهیه عکسی تاریخی از یک
اسالید قدیمی در مونترآل
من را به فکر تهیه این مقاله
انداخــت که تکنیــک آن را
در اینجا با شــما عزیزان در
میان میگذارم.
روشــهای
از
یکــی
تصویربرداری ،تهیه اسالید
یــا  Diapositiveاســت.
البته این ســبک از عکاسی
در این روزها تقریبا منسوخ
شده و با وجود دوربینهای
دیجیتــال ،کمتــر کســی به
سراغ تهیه اسالید میرود.
هزینه خرید فیلم اســاید و ظهور
آن نیز نسبتا زیاد بوده و مقرون به
صرفهنمیباشد.
از سوی دیگر ،زمان نسبتا زیادی
صرف ظهور و آماده سازی اسالید
میشود و نهایتا بهترین گزینه برای
تصویربردارینیست.
بــه زبــان خیلــی ســاده ،اســاید
تصویری اســت که با اســتفاده از
یک دوربین آنالوگ و بر روی فیلم
مخصوصی ثبت میشود.

تصاویــر اســاید را بــر روی کاغذ
چاپ نمیکنند بلکه با اســتفاده از
پروژکتور مخصوصی ،به پشت آن
نور تابانده و تصویر را بر روی پرده
ســفیدی به نمایــش در میآورند.
بنابرایــن تصاویــر و رنگهــای آن
مثل تصویر واقعی بوده و برخالف
نگاتیــو ،رنگهــای روی اســاید،
معکــوس نمیباشــند .کیفیــت
تصاویر اســاید بســیار باال بوده و
از آنجایی که همیشــه بر روی یک
پرده نمایش بزرگ نمایان میشود،
بخش اعظم جزئیات تصویر در آن
نمایان است.
تلفناستودیوفوتوبوک:
در دوره ای کــه در آن
(514) 984-8944
زندگی میکنیم ،میتوان
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
با یک دوربین دیجیتال
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
و حتــی دوربیــن تلفن
WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1
همــراه ،از هــر ســوژه
STUDIO
تلگرامPHOTOBOOK :
ای عکــس گرفــت و آن
گروه ما در فیسبوک« :همه چیز در مورد مونترآل»
را بــا کمک لــپ تاپ و
تلویزیون آنالین مونترآل پالس MTL PLUS TV
یــک پروژکتــور در همه
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
جا بــه نمایــش درآورد.
میتوان تصاویر را رتوش
کرده و بــر روی تصاویر،
جلسهرفعاشکالوتمرینتنظیمات
توضیحــات و موزیــک
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تــرکرده اســت .امــا گاهی
اوقات مجبوریم برای تهیه
تصاویر قدیمی و یا انتشــار
یک مقالــه تاریخی بر روی
شبکه های مجازی ،از روی
اســایدهای قرن گذشــته
تصویردیجیتالتهیهکنیم.
بــرای ایــن کار میتوانیم از
اسکنرهای خاصی استفاده
کنیم که دو منبع نور (یکی
در بــاال و یکــی در پاییــن)
داشــته و با رزولوشن باال،
تصاویر عالی تهیه کنیم.
به این اسکنرها« ،نگاتیو اسکنر»
هم میگویند و در فروشــگاههای
تخصصی لــوازم الکترونیــک و یا
در مغــازه های مجازی موجودند.
چنانچه نمیخواهیم این وسیله را
خریداری کنیــم ،میتوانیم از یک
اســکنر خانگی معمولی اســتفاده
نمــوده و از بــاال بــه اســاید ،نور
بتابانیم.
البته برای تهیــه یک تصویر عالی
بــه چندین مرحله آزمــون و خطا
نیازمندیــم تا بهتریــن تصویر را با
اسکنر به ثبت برسانیم .با تنظیم
شدت نور و کم و زیاد کردن فاصله
منبــع نــور از اســاید ،میتــوان
متعادلترین تصویر را بدست آورد.
اگــر اســکنر معمولی هــم نداریم
شــیوه ســاده دیگری بــرای تهیه
عکس دیجیتال از اســاید وجود
دارد:
تصویربرداری با یک دوربین
دیجیتال از اسالید
در این روش به یک صفحه سفید
و مات پالستیکی و یک منبع نور
نیازمندیم .اسالید را بر روی صفحه
سفید پالستیکی قرار داده و از زیر
صفحه به آن نور میتابانیم .دوربین
دیجیتال را به اسالید نزدیک کرده
و از بــاال عکــس میگیریم .البته با
توجــه به نوع لنــز و فاصله کانونی
آن ،نمیتوانیــم دوربیــن را زیاد به
اسالید نزدیک کنیم .بهترین متد
برای تهیه عکســهای عالی در این
روش ،اســتفاده از یــک ســه پایه
است .دوربین را باید طوری تنظیم
کرد که بطور  90درجه و عمود بر
اســاید باشــد .این مسئله باعث
خواهــد شــدکه تمام قســمتهای
اسالید ،در تصویر واضح باشند.
نکتــه دیگری که باعث میشــود
عکســمان واضــح تر باشــد این
اســت کــه تا حد ممکــن ،عمق
میدان تصویر را باال برده تا هیچ
بخشــی از تصویر «فلو» نباشد.
ترجیحا «اف  استاپ»  13به باال
برای این کار پیشنهاد میگردد.
طبیعی است که در این وضعیت
از فــاش اســتفاده نمیکنیــم.
باالبردن شاخص «اف استاپ»
که همان تنگ تــر کردن دریچه
دیافراگــم دوربین اســت ،باعث

میشــود که برای تامین نور کافی،
سرعت «شــاتر» دوربین را پایین
تر بیاوریم .به همین جهت ،امکان
ثبــت لرزه هــای دوربین و کاهش
«شارپنس» تصویر وجود دارد.
بــرای رفــع ایــن نقیصــه میتوان
از تایمــر دوربیــن و یــا «ریمــوت
کنتــرل» معمولــی و یا بی ســیم
استفاده نمود.
بهترین لنــز برای تهیــه عکس از
اسالید و یا نگاتیو ،لنزهای ماکرو
اســت .ویژگی لنز ماکرو این است
که به ما اجازه میدهد تا حد زیادی
به سوژه نزدیک شویم و عکسمان
دقت و جزئیات بیشــتری داشــته
باشد.
مناسبترین دوربین برای تهیه این
عکسها ،دوربینهای «فول فریم»
و بهترین فرمت RAW ،میباشد

تــا کوچکتریــن جزئیــات به ثبت
برسند.
در زمان تهیه عکس از اسالید باید
دقت کنیم که نــور اضافی دیگری
مثــل نور پنجره و یا المپ ســقف
بر روی اســاید ،نقاط کور بوجود
نیاورد.
نکته مهــم دیگری که بایــد به آن
توجه کنیم ،فوکوس کردن بر روی
اسالید است .روش تنظیم فوکوس
دستی دقت بیشــتری داشته ولی
زحمت انجام آن بیشتر و وقتگیرتر
اســت .اگــر احتماال بایــد از تعداد
زیادی اســاید ،تصویر تهیه کنیم
و وقتمان محدود است ،میتوانیم
از «اتوفوکــوس» خــود دوربیــن
اســتفاده کنیــم .فقط بایــد دقت
داشته باشیم گزینه ای را انتخاب
کنیــم کــه فوکــوس بــر روی کل
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تصویر باشد و از فوکوس نقطه ای
استفادهنکنیم.
بعد از تهیه تصویر ،نوبت به رتوش
آن مــی رســد .بخشــهای اضافــه
تصویر را باید برش داد .کنتراست
تصویر را تنظیم و رنگها را متعادل
نمود.
چنانچه حال و حوصله هیچ کدام
از ایــن مراحل را نداریم ،میتوانیم
اسالید مورد نظر را بر روی صفحه
مانتیــور و یــا تبلــت قــرار داده و
بــا دوربیــن موبایــل از آن عکــس
بگیریم .طبیعتا این روش ،کیفیت
زیادی نخواهد داشــت ولی تصویر
مورد نظر در عــرض چند ثانیه به
ثبت خواهد رسید.
•

صابر جلیل زاده
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«رژیم در آینده نزدیک فرو میپاشد»...
«به اینکه جمهوری اسالمی به آخر
خطش رســیده کاری نداریم .هر
خری دو زار شــعور تــوی پالونش
باشــه میفهــه کــه اینهــا موندنی
نیســتن .دارن جمــع میکنــن از
ایــران فــرار میکنــن .جهانگیری
گفت  ۳۰میلیارد دالر ارز را سه ماه
از ایران خــارج کردن .پدر آمرزیده
هشت و نیم میلیارد تومن ماشین
اینجــا خوابیده ولــی من نمیتونم
تصور کنم  ۳۰میلیارد دالر را .مگه
شــوخیه؟ » او دربــاره هزینههای
تغییــر میگوید« :فرض کن مردم
بریزند همه جا را آتیش بزنن .اینجا
و این ماشینها را آتیش بزنن .بانک
آتیش بزنن .سپاهی بکشند ،آخوند
بکشــند ،هرچــی .کاری نداریــم.
انقالب شوخی ندارد این چیزها را
دارد .بعدش چی؟ داماد دوست ما
زندان سیاسی بوده .ازش پرسیدم
شما که اسمت توی اینترنت هست
و ارتبــاط داری بگو کی میاد جای
اینهــا؟ چی میشــه؟ میگه معلوم
نیســت ».و اضافه میکند« :شب
تــا صبح این کانالهای ماهــواره را
باال و پائین میکنم ولی توی قیافه
یــک نفر اینها نیســت کــه عرضه
جمع کردن کشــور داشــته باشه.
در ایــن عدد و رقمها نیســتند که
وزیر یا رئیس جمهور باشند .خب
میافته دست کی؟ چرا هیچکس
نمیدونه؟»
■ یــک مهنــدس کامپیوتــر کــه
با حقــوق یــک میلیــون و پانصد
هزار تومان مشــغول به کار اســت

>> ادامه از صفحه25 :

میگویــد« :از دی پارســال یک و
نیم لیتر عرق سگی دوآتشه خریدم
وگذاشــتم کنــار بــرای همچیــن
روزی .من از وقتی دانشــگاه تمام
شــده هــر روز از خوردم پرســیدم
یعنــی میشــه تــوی عمر خــودم
ببینم کار این آخوندها را بســازند
و جمهوری اســامی تموم بشه؟
حاال میدونم که احتماال میبینم.
من باشم یا نباشم فرقی نداره این
دیوثها کارشون تمومه .به بعدش
کاری ندارم اصال هر خری میخواد
جای اینها بیاد ولی اینها نباشــن.
یه شــب تا صبــح عرق به دســت
وســط خیابون با مردم میزنیم و
میرقصیم .انتقام این زندگی نکبتی
ی میگیریم.
را از جمهوری اسالم 
بعــدش هرچــی بشــه اصــا برام
اهمیتی نداره که نداره».
■ یک خانــم  ۳۸میگوید او نیز از
هرج و مرجی که «به زودی اتفاق
میافتد» احســاس ترس و نگرانی
میکند بــا این حال بــه خانواده و
همکارانخوددربحثهاییپیرامون
همین موضوع گفته است« :زندگی
ما چقدر ارزش دارد؟ عمر انســان
مگر چقدر اســت؟ روزهای زندگی
ما دارد در این کشور تلف میشود.
قیمت اینها چقدر اســت؟ قیمت
آزادی چقدر اســت؟ به این چیزها
فکر میکنــم و با خــودم میگویم
اگر چند ماه حقوق نگیرم یا ارزش
پس اندازم کم شــود یا قیمت دالر
بشود ۲۰هزار تومان باز هم ارزش
دارد بقیــه عمرم را در یک کشــور

آزاد زندگیکنــم .مگــر دالر ۳۴۰۰
تومان نبود و یــک هفتهای هفت
هــزار تومان نشــد .میخواهد ذره
ذره باال برود فوقش این است یکجا
باال میرود«…».به شــما بگویند
 ۲۰میلیــون یا  ۵۰میلیــون بده تا
بتوانی در این کشور آزاد زندگی کنی
پرداخــت نمیکنی؟ برویــد از یک
دختر یا یک خانم بپرســید حاضر
اســت چقدر بدهد تا بتواند لباسی
که دوســت دارد را بپوشــد .بروید
از یک نخبه ایرانی بپرســید چقدر
حاضر اســت بدهد تا مردم دنیا به
چشم تروریست به او نگاه نکنند.
بروید از یک کارگر بپرســید حاضر
است سختی بکشد ولی در عوض
تعداد بیکارها هر روز بیشتر نشود و
ایران برود داخل کشورهای درست
و حســابی و اقتصــاد ایــران فعال
شود؟ بیشتر افراد قبول میکنند.
همه خسته شــدهاند .من حاضرم
صــد میلیــون بدهــم ولــی قاضی
دادگســتری جرات نکند به خاطر
گشت ارشــاد جلوی مادرم به من
بگوید جنده! »
این خانم معتقد اســت« :هرکس
از مــا چیــزی از دســت میدهــد
ولی بجایــش آقازادههــا اختالس
میلیــاردی نمیکنند .پولهایی که
جمهوری اســامی برای موشــک
و حــزب الله لبنان خــرج میکند
برمیگــردد داخل کشــور و خیلی
از مشــکالت جبران میشود .من
واقعاخوشبینم».
•
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Immigration

Asylum seekers in Quebec:
Update on progress

May 7 -Montreal– The
Honourable Ahmed Hussen, Minister of Immigration, Refugees and Citizenship, the Honourable
Marc Garneau, Minister of
Transport, and the Honourable Ralph Goodale, Minister of Public Safety and
Emergency Preparedness,
provided an update on the
Government of Canada’s
progress to address the
disproportionate impact of
asylum seekers in Quebec.
The Government of Canada
is fully engaged with the issue, and first and foremost
is ensuring the safety and
security of Canadians. The
RCMP arrests people who
cross the border irregularly,
and they receive a thorough
security screening.
The Ministers commended
the constructive humanitarian work of the Government of Quebec to manage
the situation and reaffirmed
their support to help move
those claimants who do not
wish to remain in Quebec.
The efforts of the working group with Ontario to
develop a triage system to

allow alternative movements for asylum claimants
arriving in Quebec are
progressing and include a
recent fact-finding mission
by Ontario officials to
Quebec to help advance the
work on the triage system.
Budget 2018 is dedicating
$173.2 million over two
years to strengthen border
security and speed up processing of asylum claimants arriving in 2018-2019.
These funds will also
support claim intake,
front-end security screening procedures, eligibility

processing and removals.
These investments will
ensure that those claims
that are refused are moved
to the removal process
in an expedited manner.
The IRB has also changed
its hearings schedule to
address many of the irregular border crossing cases
coming in.
To ensure asylum seekers
can support themselves
while awaiting a decision,
the processing of work
permits has been accelerated, with a 30-day service
standard. 97 per cent of
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work permits for asylum claimants have been
approved; and since April
2017, more than 12,500
work permits have been
approved for asylum claimants in Quebec.
Furthermore, new facilities
for short-term accommodations during processing
in Lacolle will be installed
to help better manage the
pressure on Quebec’s
resources.
The Government of
Canada will continue to
enforce all Canadian laws,
and to respect all Canada's
international obligations
toward those who genuinely need our help and
protection. Ensuring the
integrity of our borders
and our rules-based immigration system is a vital
national priority.
The Minister of Transport
said: While we adhere to
international conventions
and want to offer asylum
to those fleeing persecution
and war, the fact remains

that there are very specific
laws, rules and criteria to
be respected in order to
find refuge in our country.
We will continue to monitor the situation closely and
coordinate government resources to ensure the safety
of all, asylum seekers and
Canadian citizens.
The Minister of Public
Safety and Emergency
Preparedness said: Coming
across the border in a way
that seeks to circumvent
our procedures is no free
ticket to Canada. As a
matter of due process,
asylum seekers are required
to prove their claim for
protection.
Those who cannot do so
become inadmissible and
will be removed. We
will continue to ensure an
orderly managed border,
including the compassionate treatment of those who
genuinely need Canada's
protection. And we will
continue to work with the
United States to deter the

misuse of travel documents
that has helped drive the
influx.
Our Government’s priority first and foremost is to
ensure that all laws are followed to protect the safety
and security of Canadians.
Through our actions to
date, we have applied our
policies and procedures to
protect our border, while
continuing to respect Canada’s domestic and international obligations.
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
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سالگرد کارل مارکس ... ،

نکتــه...

چرا دوران گذار در ایران ُکند ،پرهزینه و
عمرسوز است؟

ما در تاریخ به مست آینده حرکت می کنیم یا گذشته؟ اص ً
ال حرکت می کنیم یا
در یک دور باطل گرفتار شده ایم؟ چرا دوران گذار در ایران این همه ُکند،
پرهزینه و عمرسوز است؟

«این پرســش ها را بارها شــنیده
ایم .جوان ها با صراحت بیشــتر و
زبان گزنده تری حرف شان را می
زنند و حتی اصالحات عربستان را
به رخ می کشند .می توانیم حاشا
کنیــم و بگوییم حقیقت نــدارد و
اصالحــات عربســتان نمایشــی و
ظاهرسازی است اما واقعیت را زیر
هیچ فرشی نمی توان تا ابد پنهان
کرد« .به موقع» نشنیدن صدای
اعتراض و گله مردم ممکن اســت
عمیق ًا خسارت بار باشد.
در هفته ای که گذشت یک عکس
و یک خبر بیش از هر چیز دیگری
این پرسش ها را زنده کرد.
-۱خبرآنالین تیتر زد« :انتصاب
اولین مدیر زن در تاریخ آموزش و
پرورش یزد» .وقتی واژه «تاریخ»
را دیــدم دنبال موضوعی شــگفت
انگیــز در خبر بــودم امــا در متن
آمــده بود که «در راســتای اجرای
سیاست به کارگیری زنان در پست
های مدیریتی این وزارتخانه ،اولین

مدیر زن در تاریخ آموزش وپرورش
یزد منصوب شد».
نکته اصلی اما اینجا بود که «خانم
زهره امیرچقماقی» به عنوان مدیر
آموزش وپرورش ناحیه یک شــهر
یزد منصوب شده بود .دقت کنید!
برای اولین بار در تاریخ شــهری با
قدمــت و دیرپایی یزد یــک زن به
عنوان مدیر «ناحیه» انتخاب شده
است!
آموزش و پرورش یکی از نهادهایی
است که بیشترین میزان اشتغال
زنــان را در آن داریــم و آن وقــت
بــرای «اولین بــار در تاریخ»؟! در
همه این ســال ها چرا زنان یزدی
که اتفاق ًا در تدین و تقوا شــهره اند
اجازه نشســتن بر ُکرسی مدیریت
حتی در حد «مدیر یک ناحیه» را
نیافته اند؟ مگــر نه این که اعتقاد
داریم مــرد از دامــن زن به معراج
مــی رســد؟ غیــر از این اســت که
مدعی هســتیم که خانواده اولین
بستر رشد و پویایی کودک است؟

اردک َشل روحانی... ،
عدم دستیابی جمهوری اسالمی
بــه ســاح هســتهای نیــز نبوده
و نیســت .تنهــا خوشبــاوران و
خوشخیاالن با فتوای کسی که هر
روز دروغ میگوید خام میشوند.
می گویند پایــان برجام بــر رنج
ایرانیــان خواهــد افزود .مســئول
رنجهای مردم ایــران حکومت آن
و سیاستهایش است و نه خروج
ایاالت متحده از یک توافق.
میگویند خــروج ایــاالت متحده
مــردم را در برابــر غــرب و پشــت
ســر رژیم متحدتــر خواهــد کرد.
قائالن به سیاســت خشنودسازی
جمهوری اسالمی چهار دهه است
که این سخن بی اســاس را تکرار
میکننــدکه مخالفــت دولتهای
خارجــی بــا جمهوری اســامی یا
فشــار بــر آن مردم را پشــت ســر
رژیم بســیج میکند اما تظاهرات
سراســری دیمــاه  ۹۶یک ســال
بعــد از روی کار آمــدن ترامپ این
سخنان شعبدهبازانه را باطل کرد.
میگویند برجــام در جهت صلح

آن وقــت در «آمــوزش و پرورش»
بــه زنان مان تا ایــن اندازه اعتماد
نداریم؟!
موضــوع ســاده اســت؛ در
جامعه ای که حتی وقتی بحث
در مــورد حجــاب مطرح می
شود میزگرد با حضور مردان
و در غیــاب زنــان برگــزار می
شــود و بیشترین اظهار نظر،
ســخنرانی و موضــع گیری را
مردان در مورد پوشــش زنان
بیان مــی کنند ،انتظــار این
کــه فرصت هــای مدیریت به
صورت مساوی تقسیم شود،
زیادی رویاپردازانه نیست؟
 -۲پیش تر هم نوشته ام که
اعتقــاد ندارم حضور در ورزشــگاه
هــا نهایت آرزوی زنــان و دختران
ایرانی باشــد .گره ها و مشــکالت
بزرگتری دارند که ورزشگاه رفتن
ُخرده ریزه ســفره شــان محسوب
می شود اما انتشــار یک عکس از
روزنامه جامعه نشان داد که چطور
یک موضوع مثل ورزشــگاه رفتن
می تواند  ۲۱سال به چالش تبدیل
شود!
در عکســی از روزنامه توقیف شده
«جامعــه» مــورخ  ۲۱اســفند ۷۶
مهندس صفایــی فراهانی ،رئیس
وقــت فدراســیون فوتبــال گفتــه
است« :در تالشیم تا خانم ها هم
به ورزشگاه بیایند».
 ۲۱ســال از آن تاریــخ مــی گذرد!
یعنــی دختری که  ۲۱اســفند ۷۶
بــه دنیا آمده اســت االن حتی می
تواند مادر باشد و هنوز بحث ورود
یــا عدم ورود زنان به ورزشــگاه ها
یکی از موضوعات داغ و حل نشده
جامعه اســت .از قرار معلوم دیروز

>> ادامه از صفحه12 :

در منطقــه اســت .برجام در ســه
سال گذشته هیچ تاثیری بر ایجاد
صلح و ثبات در منطقه ،میانهروی
حکومــت ،ورود جمهــوری
اســامی به جامعهی بینالمللی،
و پیشــگیری از مســابقهی اتمــی
در منطقه نداشــته و در آینده هم
نخواهد داشــت .کســی به برجام
و توافــق میان اوبامــا و خامنهای
اعتماد ندارد .گروههایی که امروز
در مخالفت با ترامپ از مداخالت
منطقهای جمهوری اسالمی انتقاد
میکننــد هفت ســال در برابر این
مداخالت ســکوت کــرده بودند.
خروج ترامپ از برجام دهان آنها را
باز کرده است.
میگویند تنها روش حل مشکالت
با ایران دیپلماسی و مذاکره است.
رژیم ایران یک رژیم عادی نیســت
که مقابله بــا آن تنها با روشهای
دیپلماتیــک ممکــن باشــد .تنها
در ســایه تهدیــد دائمی اســت که
رژیمهای یاغی دســت از یاغیگری
بــر میدارنــد .راه حــل نهایی نیز

براندازی این رژیمهاست؛ نخست
از راههای غیرخشــونتآمیز و اگر
ممکــن نبود با واکنــش به آنها در
مــواردی که دســت به خشــونت
میزنند.
•
چرا برجام مرد؟
اول به این دلیل که توافقی نبود که
منافع طرفها را تامین کند .برجام
نــه متضمن منافــع و امنیت ملی
مردم ایران بود و نه متضمن منافع
و امنیــت ملی مــردم امریــکا .در
ایران مردم و رســانهها حق ندارند
در حوزهی سیاســت خارجی نظر
بدهنــد و حتی در دوران بیعت نیز
سیاست خارجی همهی نامزدهای
شــواری نگهبان یکی است اما در
ایــاالت متحــده مردم نامــزدی را
انتخــاب کردند که منافع و امنیت
ملی آنهــا را تامین کنــد .طبیعی
اســت کــه وقتی یک طــرف در آن
منفعتی نبیند از آن خارج می شود.
دوم به این دلیل که این توافق هم
مثل بسیاری از دستاوردهای اوباما
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چــه حســی پیــدا کردیــد وقتــی
فهمیدیــد فیســبوک اطالعــات
شــخصی کاربرانــش را در اختیــار
شرکتی گذاشته که کارش راهاندازی
سیستمهایی برای تحت تأثیر قرار
دادن رأیدهنــدگان در انتخابــات
ریاست جمهوری آمریکا بوده؟
مارکــس و انگلــس در همان قرن
نوزدهــم نگرانیشــان از اتفاقاتــی
این چنینی را ابراز کرده بودند.
بدیهی است آنها عضو شبکههای
اجتماعی نبودند اما به گفته والریا
وگ ویس ،اســتاد جرمشناسی در
دانشــگاه بوئنوس آیرس و محقق
دانشگاه نیویورک ،از اولین کسانی
بودندکه این خطرها را شناسایی و
آن را تجزیه تحلیل کردند:
"مارکس و انگلس روی شبکههای
همکاری که آن زمان میان دولت،
بانکها و شرکتها وجود داشت و
همینطور عوامل اصلی استعمار
مطالعه دقیقی انجام دادهاند .آنها
روی قــرون گذشــته هــم مطالعه
کردنــد و تــا قــرن  ۱۵هــم پیش
رفتند".
نتیجه مطالعات آنها چه بود؟
اینکه اگر ثابت شــود ایدهای برای
تجارت یا برای دولت خوب است،
فارغ از اینکه مایه فالکت میشود
یا نه ،قانونهایــی به نفع آن وضع
خواهــد شــد .مثل بــردهداری که
وسیلهای برای پیشبرد استعمار به
حساب میآید.

تیزبینیهــای بینظیــر مارکــس
درباره قدرت رسانه از دیگر مواردی
است که باعث شده ایدههایش در
قرن  ۲۱هنوز تازه باشند.
وگ ویــس میگویــد" :مارکــس از
نقش تأثیرگــذار روزنامهها بر افکار
عمومــی مطلــع بــود .ایــن روزها
ما دربــاره اخبــار دروغیــن حرف
میزنیــم ،اما مارکس مدتها قبل
این بحث را مطرح کرده بود" .
"او با خواندن روزنامههای آن زمان
به این نتیجه رسید که آنها بیش
از حــد بــه جرمهــای کوچــک و
جنایات مردم فقیــر میپرداختند
و در موردشــان اغــراق میکردند،
ی که جرمهای مؤسســات
در حالــ 
دولتــی و رســواییهای سیاســی
معمــوال آن طور که باید پوشــش
داده نمیشد" .
مطبوعات عالوه بر این وسیلهای
بود بــرای ایجاد چنددســتگی در
جامعه.
وگ ویس میگوید" :در روزنامهها
از ایــن کــه ایرلندیها کارهــا را از
چنــگ انگلیســیها درمیآورنــد
مینوشــتند ،ســیاهها را مقابــل
ســفیدها قرار میدادند ،مردان را
مقابــل زنان و مهاجــران را مقابل
بومیها ...در حالی که بخش فقیر
جامعــه درگیر جنگ با هم بودند،
هیــچ نظارتــی روی قدرتمنــدان
وجود نداشت" .

باز هــم دختری با آرایش پســرانه
توانسته خود را به ورزشگاه آزادی
برســاند و بــازی پرســپولیس –
سپیدرود رشت را از نزدیک ببیند.
یعنی  ۲۱سال است ما قادر به حل
این موضوع نیستیم؟
می توان محاسبه کرد که چند هزار
کلمه در خصوص این ماجرا منتشر
شــده؟ چند نفر بــه خاطر همین

موضوع بازداشت شده اند؟ چندین
بار در رسانه های بین المللی سوژه
شده ایم؟ چند اخطار از فدراسیون
های جهانی گرفته ایم؟ چه میزان
جوانــان را دلشکســته و معترض
کــرده ایــم و  ...و هنوز گرفتار آن
هستیم! چرا گذر نمی کنیم؟ چرا
مســائل کوچک را به بحران های
هزینه زا تبدیل می کنیم؟

بر اســاس نظر و خواســت رئیس
دولت بدون توجه به نظرکنگره به
پیش برده شده بود .اگر این توافق
در کنگره به تصویب رسیده بود به
این راحتی نمیشــد آن را لغو کرد
و البته اگر ســر و کارش به کنگره
میافتاد حتما به انجام نمیرسید.
و سوم آنکه برجام هیچ ساز و کاری
را برای کنترل برنامههای پیوسته
بــه برنامهای اتمی مثــل برنامهی
موشــکی پیشبینی نکــرده بود و
و همیــن نقائص مایــهی مرگ آن
شــده اســت .اروپاییها نیز وقتی
قرار باشد خود با این قرارداد منافع
و امنیتشان را تامین کنند و ُبرد
موشکهای جمهوری اسالمی به
آنها برسد و تهدید شوند حتما در
آن تجدید نظر خواهندکرد.
•
براندازی موهبتی است که به
مردم ایران تعلق دارد
فروش نفــت رگ حیاتی جمهوری
اسالمی است:
تا فروش نفت ادامه دارد تروریسم،
مداخالت خارجی ،برنامهی اتمی
و دو ماشــین ســرکوب و تبلیغات

حکومت ادامه حیات میدهند.
درآمد نفتی کشور عمدتا هزینهی
اینگونه امور میشود و نه رفاه حال
مردم ایران .کســانی که از ادامهی
فروش نفت جمهوری اســامی با
مخالفت با تحریمها دفاع میکنند
از تزریق ساالنه دهها هزار میلیارد
تومــان بــه دیوانســاالری دینی و
دهها میلیارد دالر به دیوانساالری
نظامی رژیم دفاع میکنند.
از عادی ســاختن روابط اقتصادی
و ســرمایهگذاری خارجــی تنهــا
دیوانســاالری نظامــی و امنیتــی
در کنار دیوانســاالری دینی بهره
میبرنــد و نه مردم عادی .ســهم
مردم عادی در هر شــرایطی فقر و
تورم و بیــکاری بعالوهی تحقیر و
تبعیض هر روزه است .در حوزهی
سیر شدن شکمها نیز رژیم مدعی
خودکفایی گنــدم اســت .در این
حال بود و نبود برجام چه تفاوتی به
حال آنها میکند؟! اما نبود برجام
«کاست» حکومتی را مورد تهدید
قرار میدهد.
بالفاصله بعد از اعالم ترامپ مبنی
بر خــروج ایاالت متحده از برجام،

و یــک چیــز دیگــر ،مارکسیســم
درواقــع قبــل از کاپیتالیســم پا به
عرصه وجود گذاشته است.
این شاید ادعایی جسورانه به نظر
بیایــد اما با دقت بیشــتر خواهید
فهمید که دنیا پیش از آشــنایی با
ســرمایهداری ،با مارکسیسم آشنا
شده بود.
به گفتــه یوئه واژه "کاپیتالیســم"
(ســرمایهداری) بــرای اولیــن بار
ســال  ۱۸۵۴در رمانــی از ویلیــام
میکپیس تاکری ،نویســنده "بازار
خودفروشــی" به کار رفت نه وقتی
کــه آدام اســمیت ،که بــه عنوان
پدر علم اقتصاد شناخته میشود،
نظریــه "دســت نامرئــی بــازار" را
تدوین میکرد.
تــازه در آن کتــاب هــم تاکری به
عنوان اسم یک فرد صاحب سرمایه
از این کلمه استفاده کرد.
یوئــه میگوید" :پس شــاید اولین
کســی کــه ایــن واژه را در مفاهیم
اقتصــادی بــه کار بــرده ،کارل
مارکس باشــد .او درکتاب سرمایه
خود که سال  ۱۸۶۷منتشر شد به
کاپیتالیسم اشاره کرد و از آن زمان
به بعد این کلمه به عنوان متضاد
مارکسیسم استفاده شد.
پــس به یــک معنا میتــوان گفت
مارکســیم قبل از کاپیتالیسم آمده
است" .
•

پاراگــراف گزنده نخســت را تکرار
مــی کنم :مــا در تاریخ به ســمت
آینده حرکت می کنیم یا گذشته؟
ً
اصــا حرکت می کنیم یــا در یک
دور باطــل گرفتار شــده ایم؟ چرا
دوران گذار در ایران این همه ُکند،
پرهزینه و عمرسوز است؟»
(عصر ایران)

ترسمحوران و ضدامپریالیستها
شــروع کردنــد بــه جنگطلــب
خواندن مخالفان برجام و ترساندن
مردم از جنگ و بمب و حرفهای
بیاساسی مانند اینکه:
امریــکا نجاتبخــش مــردم ایران
نخواهد بــود .ولی خــروج ایاالت
متحــده از برجــام بــرای نجــات
مــردم ایــران نبــوده اســت؛ برای
مهار جمهوری اســامی و کاهش
مخاطرات امنیتی آن برای دنیاست
که البته مردم ایران را نیز شــامل
میشود.
مردم ایــران بعد از خــروج ایاالت
متحــده از برجــام نبایــد نگــران
حملــهی نظامــی باشــند چــون
سیاســت ترامــپ تغییــر رژیــم با
حملــهی نظامــی نیســت؛ تغییر
رژیم با کمک فشارهای اقتصادی
خارجــی انجام خواهدگرفت چون
رگ حیاتی رژیم شــیرهای نفت و
گاز اســت .براندازی رژیم اسالمی
مثل همیشه موهبتی است که به
مردم ایران تعلق دارد.
•
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Au revoir
!Amir Khadir

امیر خدیر مجلس و حزب را ترک می کند

امیر خدیر چهره نام آشنا ،نماینده
محبــوب ناحیــه «مرســیه» و
نخســتین نماینده حــزب «کبک
ســولیدر» ( )QSاعالم کرد که در
انتخابات آینده نامزد نخواهد شد.
امیر تنها نماینده این حزب اســت
که برای انتخابــات پیش رو نامزد

نمی شــود .مانون ماسه و گابریل
نادو -دوبوآ دو نماینده دیگر حزب
پیشــتر اعالم کــرده اند کــه برای
انتخابات اول اکتبر آینده نامزد می
شوند.
امیــر خدیــر دلیــل تــرک صحنــه
سیاســی را تمایلــش بــرای صرف

وقت بیشــتر برای درمان بیماران
اعــام کــرد .او این تصمیــم را از
چند هفته پیش گرفته است.
دکتــر امیــر خدیــر از ســال 2008
نماینده ناحیه مرسیه مونتریال در
مجلــس کبک اســت .او تا ســال
 2012یکی از دو ســخنگوی حزب

کبک ســولیدر به همراه فرانسواز
داوید بــود .وی در ژانویه  2017از
این ســمت اســتعفا داد .او که به
رک گویی و صراحت شهرت دارد،
همــواره تأکیــد کرده کــه مایل به
فعالیت درازمدت در عرصه سیاسی
نیست.

صرافیآپادانا

APADANA
EXCHANGE

حمیدرضا

خلیفی

Tel.: 514-839-7318

1970 Ste-Catherine O,

مرکزکاریابیجوانان
www.cje-ndg.com

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

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

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

The CJE NDG offers:

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

Tel.: 514-482-6665
6370, rue Sherbrooke O.
Montréal, Qc H4B 1M9
info@cje-ndg.com
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 خریدار ارزهای خارجی
بابهترین نرخ روز

BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY

info@expertfx.ca

 Mailing Address:

2178 Ste-Catherine W.
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)Vancouver: (604) 921-IRAN (Ramin Mahjouri

info@paivand.ca www.paivand.ca

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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E

____________________

1855 Ste-Catherine W.

GUY

)St- Marc

H3H 1M2 (Corner:

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

