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Bureau de Change
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

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

$

EXCHANGE

Tel.: (514) 289-9011

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

www.sharifexchange.ca

www.ic-pacific.com

www.ICPimmigration.com
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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

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

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

Tel.: 514.426.7200

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

آرزوگتمیری:مشاورامالک

لوله کشی و نصب شوفاژ پارس
Pars Plumbing
& Heating Inc.

Arezou Gatmiri
Courtier Immobilier Résidentiel
Groupe Sutton – Sur L’île

Tel: (514) 290-2959

صــرافی  5ستاره

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

ﮔﺮوه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻰ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

ﺗ

ﺎﻧﺎدا  ،ﮐﻪ د

ﺗﺎ

ﺑﻪ ﯾﺎرى ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺮﻫ

اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺰرگ

ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮﮐﺖ در
ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﻣﺤﻠﻰ

ﻗﺮﻣﺰ وﯾﺎ ﺳﺒﺰ ﺑﺎ داﻣﻦ وﯾﺎ

ﺖﮐ

ﺷﺮﮐ
ر

ﮐﺸﻮ

ﻨﻨﺪه

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

fhemmatiyan@sutton.com

ﺑﺎ

ﺟﻀ

ﻮر ﺑﯿ

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

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

ناهیدپاکروان

ﻰ ورﻗ

ﺺ

NOTAIRE-NOTARY

صرافیآپادانا

APADANA
EXCHANGE

RESTAURANT ONYX INC

سفر به ایران

مس اين همايش
Saint – Cat
To south on peel st herine st . w. & fort ,
will end at place du
Canada
فروتن 5143253012
ﺮاى ﺑﺮﮔﺰارى ﻫﺮ

ﻫﺎى ﺳﺎزﻧﺪه ﺧﻮد را ﺑ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد

اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﭼﻪ ﺑﺎﺷﮑﻮه ﺗﺮ

در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ

حمیدرضا

RESTAURANT ONYX INC
خلیفی
RESTAURANT ONYX INCمشاور امالک در سراسر مونتریال

Tel.: 514-839-7318

خدمات ارزی

ﮏ ﺷﺎ
د اﯾﺮاﻧ

RESTAURANT ONYX INC

محضردارومشاور
حقوقی RESTAURANT
ONYX INC
ﺶا

Tel.: 514-439-1444

Cell: (514) 827-6364

GUY

ﺷﻠﻮار ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ

وحیدخلـجی
ز 50

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

6
RESTAURANTpg.
ONYX
INC
ﻣﻮزﯾ

3 :

RESTAURANT ONYX INC

ﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﯾﻢ
ﮐﻤﺎن را دردﯾﺪ ﺟﻬﺎ

ﻨﮓ ﺷﺎدى ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺘﺮ

ﺗﻰ ﺷﺮت

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

ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﺷﻮد ﻓﺮا ﻣﻰ

ﺎﯾﺶ ﺑﺰرگ ﺟﺸﻦ روزﮐ
ﻣﻰ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻤ
اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ازآن ﺗﻤﺎ

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

www.sutton.com

رﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روز ﺟﻮﻻى

2178 Ste-Catherine W.

مشاور امالک در مونتریال

فیروزهمتیان

(514) 561-3-561

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتــام نقاط دنیا،
ﻤﺮاه ﺑﺎﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﻪ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻮﻧﺘﺮال را ﻫ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ وآﻣﻮزﺷﻰ و
دارید
ONYXوﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎى
RESTAURANT
فقط به  10دقیقه زمان نیاز INC
ﻤﺎﻣﻰ ﮔﺮوه ﻫﺎ
ﺧﻮاﻧﯿﻢ

و South shore

جنب دانشگاه کنکوردیا

GUY

با 25سال سابقه کاری در کانادا

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

www.ParsPlumbing.ca

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

تب داغ
جام جهانی
شهر را
درنوردیده است..

جام جهانی فوتبال :ایران به رغم تساوی
با پرتغال از یک هشتم نهائی محروم ماند

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

1970 Ste-Catherine O,

مسکونی و جتاری

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

Cell.: 514-967-5743
RESTAURANT ONYX INC
RESTAURANT ONYX INC

مینو اسالمی

Minoo Eslami

Real State Broker
9515 Lasalle Boul. Lasalle
office: 514-364-3315
meslami@sutton.com

2

1397  تیر10  1378  شماره 25 سال

PAIVAND: Vol. 25  no.1378  July 01, 2018

Commercial Insurance Broker
بیمــه برای
• کلیه ساختمان های تجاری و بازرگانی
• فروشگاه مواد غذایی
)...• کلیه سرویس های حمل و نقل (کامیون و
• رستوران ها
»• سیستم های «آی تی
و بسیاری دیگر

ماکانسلیمی
MAKAN SALIMI,
Courtier en assurance
de dommages
Cel.: 514-946-7838
514-253-8960, ext. 245
m.salimi@ciccarello.ca
www.ciccarello.ca
5993 rue Jean-Talon E, # 202
Montréal, Québec, H1S 1M5

Tel.: 514-253-8960
ext. 245

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

3

 سال  25شماره  10  1378تیر 1397

PAIVAND: Vol. 25  no.1378  July 01, 2018

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

3
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از من در باره ختفیف هایی بپرسید که به کاهش
هزینه هایتان کمک می کند

4

مشاور فروشاتومبیلهاینوودوستدوم

هومن شب بویی

Mercedes-Benz West Island
Groupe Dilawri et Compagnies

برای دریافت رایگان استعالم قیمت و

اطالع از انواع پوشش های متناسب شما
Mehrdad Malekjamshidi
Ahunstic- BC 317
9256 Boul. De L’acadie

438-793-9168

Mehrdad Malekjamshidi

mmalekjamshidi@allstate.ca

Ahunstic- BC 317
9256 Boul. De L’acadie

Cell.: 514-467-0737

Homan Shab Booei
438-793-9168
Sales Consultant

Représentant Des Ventes
mmalekjamshidi@allstate.ca
4525, boulevard St-Jean,
DDO., QC, H9H 2A7
www.westisland.mercedes-benz.ca
Tél: (514) 620-5900 Ex # 11118
4525, boulevard St-Jean,
182155 04/18

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




Starting a business in English: online/ 9 hours per week

Sales and consulting: 2 days per week, one month internship,
French__________________________________
course given by Université du Québec (all levels)



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

*The amout of loans and bursary once you qualified is determined by Financial Aid of Quebec

__________________________________
for more information Call us at

514-207-9999
Metro McGILL or Sq. Victoria/Bonaventure
460 St. Catherine West, Suite 302,
Montreal QC H3B 1A7
----------------------------------------------

www.insacollege.com

182155 04/18

5
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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
برا ن قیمت ها
یپ
آمر کیج های
یکا
(کوب ی جنوبی
 د،ا
،م ومینکن
کزی
)...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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اقتصاد...

دالر صدهزار تومانی و
استمناءسیاسی

پول ،ابزاری جهت تعیین ارزش معامالت روزمــرهی خود را هم
کاال و همچنین واسطهای برای بــر مبنــای دالر آمریــکا تعیین
مبادلهی کاال در بازار است .پول میکنند.
در ذات خــودش دارای ارزش یا در واقــع همیــن حاال هــم ریال
تولیدکنندهی ارزش نیست بلکه ایــران نفسهــای آخــرش را
تنها میتواند در مقام ســنجش میکشد و احتماال با شروع دور
ارزش کاالهــا ،در اقتصاد نقش جدید تحریمها ،عمال از عرصهی
ایفا کند.
اقتصاد ایران حذف خواهد شد.
نقدینگی
پــول ملی بــا ثبــات ،نشــانهی با توجه به حجم عظیم
ِ
اقتصاد با ثبات و ســالم اســت .بیپشــتوانهی ســرگردان در
در حالــت ثبــات اقتصــادی ،اقتصاد ایران ،دولت هیچ شانسی
دارنــدگان پــول ملــی ،تمایل به برای کنترل بــازار ارز ندارد ،زیرا
پسانــداز و ســرمایهگذاری در بــه هر میزان ارز هــم که به بازار
بخشهــای مولد
عرضــه کنــد ،در
با شروع
اقتصاد کشور پیدا
همــان لحظــات
می کننــد و نیازی حتریمهای پیش اول بــه ســرعت از
به تبدیل پولشــان رو ،باید انتظار ســوی نقدینگــی
ســرگردان جــذب
بــه کاالهایــی که داشته باشیم که
نیــازی فــوری
شــده و از چرخهی
بــه مصرفشــان بالیی به مراتب
اقتصــاد کشــور
ندارند،نمیبینند .ترسناکتر از آنچه خارج خواهد شد.
قوانیــن حاکــم بر سر اقتصاد
در واقــع عرضــهی
بــر علــم اقتصاد ،ونزوئال و زیمبابوه دالر بــه بــازار ارز
بــه دقــت قوانیــن آمد ،بر اقتصاد از ســوی دولــت،
باعث خواهد شــد
فیزیک هستند .با ایران هم آوار
رمالــی ،جنگیری،
کــه منابــع ارزی
شود.
عربدهکشــی و
دولت برای واردات
سرکوب ،نمیتوان
کاالهــای اساســی
در
تغییــری
در دوران تحریــم،
نتایــج حاصــل از
محدودتــر شــود
بیتوجهی بــه این قوانین ایجاد و در نتیجــه قحطی وگرســنگی
کرد
حتمــی پیــش رو ،زودتــر در
یکی از خطرناکترین معضالتی حوزهی عمومی رخ بنماید.
که ممکن است دامنگیر اقتصاد بــا این اوصــاف ظــرف چند ماه
یک کشور شود سقوط مستمر و آینــده حاکمیــت جــز امنیتیتر
ســریع ارزش پول ملی آن کشور کــردن عرصــهی اقتصــاد ،راه
است .در شــرایط سقوط ارزش دیگری برای کنترل بازار نخواهد
پــول ملــی ،گرایــش دارنــدگان داشــت که این هــم در حوزهی
این پول به ســمت تبدیل سریع اقتصاد ملی ،خود منجر به رکود
آن بــه کاال یــا از آن بدتــر تبدیل فراگیر و کشــنده همراه با تورم
پول ملی بــه ارزهای جایگزین و افسارگسیختهی ناشی از صعود
قدرتمنــد خارجی ،مــیرود .در ترسناک قیمت ارزهای خارجی
این حالــت ،ارزهــای خارجی با خواهد شد.
ثبات و بینالمللی به جای اینکه با توجه به محدودیت منابع ارزی
به عنوان ابزار مبادله و سنجش دولت و شــرایط مرگبــار پس از
فرض شوند ،تبدیل به ِشبهکاال شروع تحریمهای پیش رو ،باید
شــده و بدون اینکه داری ارزش انتظار داشته باشیم که بالیی به
استفاده ( )use valueباشند ،مراتب بدتر و ترسناکتر از آنچه
برای حفظ ارزش ســرمایههای در سالهای اخیر بر سر اقتصاد
ُخــرد و کالن مــردم ،خریداری ونزوئال و زیمبابوه آمد ،بر اقتصاد
و ذخیــره میشــوند .نتیجــهی ایران هم آوار شود.
استمرار چنین وضعیتی حرص بر همیــن مبنا ،تــورم چندصد
پایانناپذیر مردم برای مبادلهی درصــدی و دالر صدهــزار
پول ملی با ارز خارجی و در نهایت تومانی -و حتی گرانتر -تا پایان
نابودی پول ملی و جایگزینی ارز امســال گریبان اقتصــاد ایران را
خارجی با آن در مبادالت روزمره خواهدگرفت.
است.
در چنیــن وانفســای خوفناکی،
شــرایط عمومــی حاکم بــر بازار فرقهی تبهکار حاکم بر کشــور،
ایــران ،حکایــت از ایــن دارد که بــه روال چند دههی گذشــته،
ارزهــای قدرتمنــد بینالمللــی چارهای جز انحراف افکار عمومی
بخصــوص دالر آمریــکا ،عمــا و سرکوب معترضین به بهانهی
جایگزیــن پــول ملــی شــدهاند حفــظ امنیــت ملــی نخواهــد
و نــه تنهــا مــردم بــرای حفــظ داشت .طلیعهی چنین اقداماتی
سرمایههایشان به خرید و مخفی را در همیــن چنــد روز اخیــر با
کردن ایــن ارزهــا روی آوردهاند برخورد شدید نهادهای قضایی
بلکــه به مــرور معیار ســنجش
{>> ادامه در صفحه}15 :
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با این افق سیاه و آوار ِشکست،
تا کس ن َبرد گمان که پیکار گسست،
در این شب سی ساله دوام آوردیم:
تکــۀ آتشی به روی کف دست...
با ّ
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

مشاور امالک مسکونی در سراسر مونتریال

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

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیــح مهم 1
آخــــرین مهلت!

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

■ توضیــح مهم 2

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

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

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

•

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

•

Distributed Free

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

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

www.aliasgharmassoumi.net
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«کشور و سرنوشت ملت در معرض تهدید جدی قرار دارد»

نشان داده که این مسیر هر حکومتی را
به خودکامگی و فساد رهنمون کرده و
در سراشیبی انحطاط قرار داده است.

بخشهای از نطق میان دســتور بهروز
بنیــادی ،نماینده مــردم کاشــمر ،در
نشســت علنی روز چهارشنبه  ۶تیرماه
مجلس:

•

* افزایــش فضای امنیتی ،برخوردهای
فراقانونی ،عدم تحمل معترضان و ورود
به حریم خصوصی شهروندان نخستین
زنــگ خطر مســیر انحطاط اســت .تا
دیر نشــده با همدلی و شنیدن صدای
مظلومیت مردم که نجیب و باشرافت
بــه همه مســئوالن فرصــت دادهاند و
 ۴۰ســال را با تمام مشــکالت تحمل
کردهاند ،باید در مســیر رفاه به امنیت
فکــری این دنیای آنها قدم برداشــته و
تنهــا به وعــده پاداش و ثــواب اخروی
بسندهنکنید.

•

سرطان...
چل سال شده ریشه دوانده سرطانش
در خاک وطن با همه ی زور و توانش

اول همه بع بع کن سبزی در باغ
مدهوش از آزادی افکار و بیانش

حاال چه شده آن چه بنا بود چه باشد

یک نیم نفس نیست به جا از خفقانش

خود بر سر این سفره نشسته است دو لپی
بدبختی و ناداری مردم به فالنش

یک گام و دوگام دگر این پرده برافتد

این خلق ستم دیده ببندند دکانش

هر چندکه فهمیده کمابیش کک ما

در داخل تنبان وی افتاده به جانش

طوفان به پا خاسته موجش سر الوند

کشتی ستم غرق شود با ملوانش

فواره ی او رو به سقوط است و ته خط
دایم نبود رو به بلندی فورانش

هالو چوکشد تیغ زبان ،شیخ گریزد

سوراخ به سوراخ از آسیب زبانش

هر چندکه شیرینی شعرش زده صد سور

در قم به خود «حاج حسین و پسرانش»

محمد رضا عالی پیام -هالو

* تصویــری که امــروز پس از گذشــت
 ۴۰ســال از آرمانیتریــن انقالب دینی
جهــان در کمــال نابــاوری بــه وجــود
آمده ،خوشــایند نیست .مردم ساالری
دینــی ،حاصــل خــون شــهدا توســط
برخی خانوادههای وابسته به حاکمیت
و صاحبــان رانت و امتیازهــای ویژه به
تاراج رفته اســت و کشــور و سرنوشت
ملــت فــداکار به دســت ایــن غاصبان
ســرمایههای ملــی در معــرض تهدید
جدی داخلی و خارجی قرارگرفته است
که شاهد این ادعا کشف اختالسهای
متعــدد مالــی ،بانکی ،نفتــی ،زمین و
مسکن است.

•

* گروهــی اســیر اســب قــدرت و ثروت
شده و به اشرافی گری روی آورده و حق
حاکمیت مــردم یعنی تمکین به قانون
عدالــت اجتماعی را به محــاق بردهاند.
ایــن گروههــا و نهادهای خــاص دارای
قدرت کاپیتوالسیونی نانوشته شدهاند
که ردپای آنها در همه جا دیده میشود
که در چنین فضایــی تفاوتی میان آنها
و اسالفشــان در دوره پهلوی نیســت و
زور هیچ قوهای تاکنون به آنها نرســیده
است.

•

* این گروه همان کاسبان حتریم هستند.
نخســتین خصیصــه روزهای نخســت
انقالب ،وحــدت و اتحاد و عروة الوثقى

•

اعتصاب تهران و تظاهرات مردم
با شعار مرگ بر خامنهای!

بــود که ایــن روزگار در مخیلــه و ذهن
مردم و مســئوالن بســیاری از مسائل
سخیف و تلخ امروز نمیگنجید.

•

* اختالس ،رانتخواری ،فســاد اداری،
فقر ،آقازادگی ،فحشا ،ریا ،دروغ ،کودک
آزادی ،همسر آزاری ،تجاوز در مدرسه
و کالس قــرآن ،کلیــه فروشــی و دهها
مورد شــرم آور دیگــر در مخیله مردم و
مسئوالن در ابتدای انقالب نمیگنجید.
در این سالها حلقه حاکمیت مردم بر
سرنوشــت خــود آنچنان تنگ شــده و
دایره خودیها را چنان کوچک کردهاند
که بســیاری از ایرانیــان در خارج از این
دایــره قرارگرفتهاند ،بــه گونهای که هر

صدای مخالف برانداز و هر منتقد دلسوز
مخالف نظام تلقی میشــود و هر فردی
را کــه بخواهند از میدان بــه در کنند،
انگــی به نام بی دیــن ،ضدوالیت ،فتنه
گــر و برجامی بــه او میزنند و به راحتی
بدون محکمه و قاضی با آبرو و حیثیت
مومنین بازی میکنند.

•

* دانشــجو ،وکیل ،معلم و کارگر عامل
دشمن معرفی شده درحالی که در قرن
 ۲۱و با پیشــرفت فرضیههای مدیریت،
عــدم پذیرش انتقــاد و عاری دانســتن
یک تفکر از خطا و اشتباه برای سالهای
متمــادی از ســوی هیچ عقل ســلیمی
پذیرفتنی نیســت ،به گونهای که تاریخ

* کشــوری که ســالیانه نیاز به سرمایه
گــذاری  ۶۰میلیــاردی دارد چــرا باید
بــه جــای اولویت هزینهکرد در مســیر
منافع ملی و ریشــهکنی فقر و بیکاری و
گرســنگی ،ثروت ملی را بدون کســب
منافــع اقتصادی ثانویه ،در ســایر نقاط
جهان به راحتی هزینه نماییم .چرا باید
همیشــه در بیم جنگ ،تحریم و دلهره
اخبار ناگوار زندگی کنیم؟

•

* کدام توطئه بین المللی محیط زیست
رودخانههــا دریاچهها تاالبهــا و آبهای
زیرزمینی ما را نابود کرده است؟ دست
کــدام خارجی هــوای ســالم را از مردم
ما دریغ کرده اســت؟ چرا همســازی با
جامعه جهانی این قدر برای ما ســخت
شده است؟

{>> ادامه در صفحه}33 :

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

7

8

 سال  25شماره  10  1378تیر 1397

PAIVAND: Vol. 25  no.1378  July 01, 2018

گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

 12کنسرت رایگان در جشنواره جاز مونتریال
تابســتان بهترین فصل مونتریال
اســت .شــهر ســرزندگی پیدا می
کند .فصل برگزاری جشــنواره ها
اســت .از جملــه مهــم ترین
اینهــا جشــنواره جاز اســت
که که امســال از  28ژوئن تا
 7ژوییــه در "پــاس دزآرتز"
باشکوه تر از سال های پیش
برگزار می شود.
دراین جشنواره معروف ترین
هنرمندان بین المللی شرکت
و هنرنمایی نموده و بیش از
 150برنامه اجــرا می کنند.
بســیاری از این کنســرت ها

برای عموم رایگان است.
از جمله این کنسرت ها می توان از
"جســی ره یز" ( 3ژوییه)" ،وار آن

دراگ" ( 7ژوییــه)" ،هانا ویلیامز"
( 4و  6ژوییه)" ،چک چک چک"
( 28ژوئن)" ،نومادیک می سیو"
(( 7ژوییه)" ،بولوار" ( 29ژوئن)،
"مگاتیــو" ( 6ژوییه)" ،ســافرز"
( 1ژوییــه)" ،داکروز" ( 5ژوییه)،
"فلورانس" ( 30ژوئن)" ،تومنی
زوز" ( 5ژوییــه) و "فــردی وی"
( 6و  7ژوییــه) نــام بــرد .ایــن
جشــنواره درمجموع شامل 300
برنامه اســت که بســیاری از آنها
نیز رایــگان اســت( .تلخیص از
تارنمــای مونتریــال بــاگ20 ،
ژوئن .)2018

ترودو :جدا سازی فرزندان پناهجویان از پدر و
مادر در ایاالت متحده «غیرقابل قبول» است.
جاســتین تــرودو نخســت وزیر
بــا لحنی تنــد درباره سیاســت
مهاجرتی دولت ترامپ نسبت به
جداسازی فرزندان از پدرومادرها
سخن گفت .او پیش از شرکت
در نشســت حــزب لیبــرال،
در آســتانه پایــان کار مجلــس
نمایندگان تأکیدکرد که وضعیت
موجــود در ایــاالت متحــده
"غیرقابل قبول" است:
«آنچــه در ایــاالت متحــده می
گذردغیرقابل قبول است .برای
من وضعیــت ناگــواری که این
خانــواده ها تحمل می کنند قابل
تصور نیســت .ما در کانادا به این
ترتیب کار نمی کنیم .او چند روز
پیــش در همین هفتــه از انتقاد از
سیاســت مهاجرتی دولت ترامپ
خودداری و تأکیدکرده بود که نمی
خواهد درمورد سیاست جداسازی
پدرومادرهــا و فرزنــدان در ایاالت
متحده «سیاسی کاری» کند.

از مــاه آوریــل بــه این
ســو ،در اجــرای
سیاســت مهاجرتــی
«تساهل صفر» نسبت به مهاجرت
غیرقانونــی به ایــاالت متحده ،که
توسط جف سشــن دادستان کل
آمریــکا اعــام شــد ،پناهجویــان
در بــدو ورود بــه خــاک آمریــکا از
فرزندانشان جدا می شوند.

در ایــن مــدت بیــش از 2300
کودک و نوجوان از والدین خود
جدا شــده انــد .دولــت آمریکا
به خاطــر ِاعمال این سیاســت
مورد انتقاد زیــادی قرارگرفته و
کمیســاریای عالی حقوق بشــر
سازمان ملل این سیاست
را «غیرقابــل قبــول»
توصیــف کــرده اســت.
دولــت ترامــپ ازســوی
نهادهــای بیــن المللی و
حزب خــود تحت فشــار
قرارگرفتــه ولــی می گوید
مانــع از این خواهد شــد
که آمریــکا به صورت یک
«اردوگاه پناهنــدگان»
درآید و حزب دموکرات را مسئول
ایــن وضعیــت معرفــی مــی کند.
(تلخیص از الپرس مونتریال20 ،
ژوئن .)2018

عذرخواهی وزیر بهداشت و درمان
گائتان بارت ،وزیر بهداشت
و درمان کبک از گفته های
خــود درباره بومیــان کانادا
عذرخواهــی کرد .پیشــتر
بومیــان گفتــه هــای او را
«دارای ریشــه های عمیق
در تبعیــض و پیشــداوری
نسبت به بومیان» توصیف
کرده بودند .وزیر بهداشت و
درمان طی بیانیه ای گفت:
«مــن ازبابــت گفتــه هایــم کــه

موجــب ناراحتی جامعــه بومیان
شــده عذرخواهی می کنم .هدف

من از آنچــه که گفتم هرگز
آنهــا نبودنــد .مــن عمیق
ترین احترام را برای جامعه
بومیــان دارم» .پیشــتر،
ژیسلن پیکار ،رییس شورای
بومیــان کبــک خواســتار
اســتعفای وزیر بهداشت و
درمان شده بود( .تلخیص
از ژورنــال دو مونتریــال21 ،
ژوئن .)2018

 2.4میلیارد دالر مازاد بودجه در کبک

دولت کبک درسال جاری به مازاد
بودجــه ای معــادل  2.4میلیــارد
دالر دســت یافته اســت .به گفته
کارلــوس لیتائو ایــن مبلغ صرف
تقویــت اقتصاد کبــک دربرابر یک
رکود یــا جنگ بازرگانــی احتمالی
خواهد شد.
درگزارشی که روز  21ژوئن توسط
وزارت دارایی کبک منتشــر شده،
داده های مالی مربوط به ماه مارس
سال جاری و نیز سراسر سال مالی
 2017 -2018درج شــده اســت.
در بودجــه ای کــه در  27مــارس
سال جاری ارائه شد ،دولت کبک
پیش بینی می کرد که ســال مالی
را بــا مازاد بودجه ای به مبلغ 850

میلیون دالر به پایان برساند ،ولی
به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی
و نیز محتاطانه بــودن ارقام پیش
بینی شــده در بودجــه ،مبلغ این
مازاد بــه  2.4میلیارد دالر افزایش
یافته است.
وزیر دارایی کبک دراین باره گفت:
«ما آماده رویارویی با هروضعیتی
هستیم .درحال حاضر ما به مقدار
زیاد قوی تر از ســال های  2014یا
 2008هستیم .ما از آخرین سطح
رده بندی در کانادا به مقام نخست
ارتقاء یافته ایم».
درحــال حاضر وزیــر دارایی کبک
تعرفــه هــای وضع شــده توســط
دونالــد ترامــپ را یــک «جنــگ

حتی اگر قانون فدرال اجازه دهد،
فیلیپ کوییار نخســت وزیر کبک
مصمم اســت با رجوع بــه دادگاه
خواستار ممنوعیت کشت خانگی
ماری جوآنا شود .او روز پنجشنبه
 21ژوئــن دربرابــر جمعــی که در
گردهمایــی «شــورای روابط بین
المللی موونتریــال» ()CORIM
حضور داشتندگفت:
«اگــر الزم باشــد بــرای حــل این
مســئله بــه دادگاه رجــوع خواهد
شد».
به گفته او دولتش براین باور است
که اقــدام دولت کبک در محدوده

وظایفش خواهد بــود« :قویا باور
داریــم کــه کاری کــه انجــام مــی
دهیــم در چهارچوب اختیاراتمان
خواهد بود ...مســئله برسر قانون
جزایی نیست بلکه کامال مربوط به
مقررات کیفری است که به نظرما
کامال در محدوده مسئولیت کبک
قراردارد».

خفیف» توصیف می کند .برای
ایــن که وضعیت تبدیــل به یک
جنگ بازرگانی واقعی شود ،باید
وضعیــت از این وخیم تر شــود.
به گفتــه او احتمال وقوع چنین
وضعیتی  33درصد برآورد شــده
کــه درصــد باالیی اســت .یک
جنــگ بازرگانی «بــرای اقتصاد
جهانــی بــی نهایــت خطرنــاک
خواهد بود».
وزیر دارایی کبک تأکید می کندکه
گفته هایش نظر شخصی اوست و
نه موضع وزیر دارایی .مازاد بودجه
 2.4میلیارد دالری عمدتا ناشی از
افزایش ساالنه درآمدهای مستقل
به میــزان  3.8درصد اســت که از
میزان پیش بینی شــده در بودجه
مــارس  3 ،2018برابــر بیشــتر
اســت .در بودجه ســال -2018
 2017هزینه ها هــم به نوبه خود
 4.6درصــد افزایش یافته اســت.
(تلخیص از الپرس مونتریال22 ،
ژوئن .)2018

مخالفت دولت کبک با کشت خانگی ماری جوآنا
نخست وزیرکبک نارضایتی خود
را درمورد تصمیــم دولت فدرال
بــرای رد اصالحیه پیشــنهادی
مجلــس ســنا ،که به اســتان ها
امکان مــی داد چنــان که کبک
خواســتار آن بود کشــت خانگی
ماری جوآن را ممنوع کنند پنهان
نکــرد .فیلیپ کوییــارگفت براین
باوراســت که «حتی بنابــر مبانی
فدرالیســم بهتــر ایــن بــود که به
اســتان ها امــکان داده شــود این
موضوع را به خواســت خود حل و
فصل کنند»( .تلخیص از الپرس
مونتریال 21 ،ژوئن .)2018

از  17اکتبر ماری جوآنا در کانادا قانونی
خواهد بود

روز ســه شــنبه  18ژوئــن
مجلس ســنای کانــادا با 52
رأی موافق و  29رأی مخالف
به الیحه قانونی شــدن ماری
جوآنا رأی مثبــت دادو به این
ترتیب ممنوعیت  90ساله آن
به زودی برداشــته می شود و
کانادایــی هــا از  17اکتبر می
توانند به صــورت قانونی ماری
جوآنــا را بــرای مصــارف تفریحی
خریداری و مصــرف کنند .بحث

و بررسی الیحه سی 45 -درمورد
قانونی شــدن مصرف ماری جوآنا

حــدود  7ماه به درازا کشــید.
به گفته وزیر بهداشت کانادا،
اســتان هــا  2تــا  3مــاه زمان
نیــاز دارنــد تــا بتواننــد برای
دوران مــاری جوآنــای قانونی
آماده شــوند ...کانــادا اولین
کشور صنعتی در جهان است
کــه مــاری جوآنا را به شــکل
سراســری قانونــی مــی کنــد.
(تلخیص از تارنمای سالم تورنتو،
 21ژوئن .)2018
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افزایش شدید بدهی  3بیمارستان بزرگ

Pièces d'Autos N.D.G.

ســاخت  3مجتمــع بــزرگ
بیمارســتانی در مونتریــال
بدهــی نظــام درمانــی را 8
میلیــارد دالر افزایــش داده و
بهــره و هزینه مدیریت بدهی
هرسالبرایمالیاتدهندگان
 400میلیون دالر خرج برمی
دارد .بدهی نظام درمانی روز
به روز بیشــتر بر گرده وزارت
بهداشــت و درمان ســنگینی می
کند .این بدهی درسال های اخیر
جهشی مهم داشــته و بنابر اعالم
وزارت بهداشــت و درمــان به 13
میلیارد دالر رسیده است.
در فاصله سال های  2008و 2018
بهــره پرداختی بابــت این بدهی از
 700میلیون دالر به  1.6میلیارد

دالر افزایش یافته است.

این بهره مستقیما از بودجه وزارت
بهداشــت و درمــان پرداخــت می
شــود و پولی اســت که صرف ارائه
خدمــات بــه بیماران و اســتخدام
کارکنان جدید نمی شــود .تقریبا
 40درصــد از ایــن بهــره پرداختی
مربوط به ســاخت و ســاز مجتمع
بزرگ «مرکز بیمارستانی دانشگاه

مونتریــال» (« ،)CHUMمرکز
دانشــگاهی و ســامت
مک گیل» ()CUSM
و گســترش «مرکــز
بیمارســتانی ســنت
ژوســتین» اســت کــه
دولت برای آنها دستکم
 5.5میلیــارد دالر وام
گرفته است.
بهره این وام ها ،که ارقام پرداختی
به شرکای خصوصی دو بیمارستان
نخست نیز به آنها افزوده می شود،
هرسال بیش از  420میلیون دالر
اســت( .تلخیــص از ژورنــال دو
مونتریال 26 ،ژوئن .)2018

صرف کرده است .بخشی از این
پول نیز صــرف خدمات امنیتی
شــده اســت ...این مطلــب در
مدارکی ذکر شده که اخیرا توسط
دولت فدرال در پاســخ پرســش
برخی از نمایندگان اپوزیســیون
در اختیــار مجلــس نماینــدگان
قرارگرفته بود( .ژورنال دو مترو،
 26ژوئن .)2018

بیشترین حقوق های پرداختی در کبک
در  6سال گذشته ،همواره حقوق
مدیران ارشد افزایش یافته است.
ده ســال پیــش مقــرر شــد کــه
سهامداران شرکت های بزرگ که
سهامشان در بورس است بتوانند
درمورد حقوق مدیران ارشد خود
نظر مشورتی بدهند.
از آن پــس ،حقــوق پرداختــی به
مدیران ارشــد  100شرکت بزرگ
در کانادا  49درصد افزایش یافته و
به طور متوسط به 7.6میلیون دالر
درسال رسیده است.
ایــن میــزان افزایــش  3برابر نرخ
تــورم و  2برابــر بیــش از افزایــش

حقوق دیگرکارکنان این شرکت ها
اســت ...اخیرا سهامداران شرکت
«بی د هودســون» با پرداخت 55
میلیون دالر حقوق به ریچارد بیکر

مدیرکل این شرکت درسال 2017
موافقت کردند ...درســال 2016
حقــوق متوســط مدیران ارشــد
شــرکت هــای بزرگ کبــک 140
برابر حقوق متوسط کارکنانشان
بــوده درحالی که درســال 1998
این نسبت  61برابر بوده است.
در کبــک بیشــترین حقــوق را
مدیرکل بمباردیه دریافت می کند
که آخرین حقوق ســاالنه او 13.8
میلیون دالر است.
(تلخیــص از ژورنال دو مونتریال،
 25ژوئن .)2018

 50میلیون دالر بودجه برای صبحانه در
مدارس مناطق کم درآمد

بنابر اعــام دولت کبــک ،دراین
برنامــه  180هــزارکــودک پیــش
دبســتانی و دبســتانی در
 700مدرسه سراسر کبک
تغذیــه می شــوند .دراین
برنامــه که توســط وزارت
آمــوزش کبــک اجــرا می
شــود  50میلیون دالر در

مــدت  5ســال از ســال تحصیلی
آینده صرف تأمین صبحانه دانش
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صرف بیش از 5میلیون دالر برای اسکان پناهجویان
بررســی مــدارک دولــت فــدرال
نشــان می دهد که رفتار کانادا با
پناهجویــان غیرقانونی بــا رفتار
ایــاالت متحده متفاوت اســت.
ارقام منتشرشده نشان می دهد
که در سال  2017کانادا بیش از
 5میلیون دالر برای اسکان موقت
و تغذیه پناهجویانی که از ایاالت
متحــده وارد کانادا شــده بودند

ژاپنی  اروپایی آمریکایی

آموزان می شــود .مدرســه هایی
می توانند از این بودجه اســتفاده
کنندکه خانواده های آن در پایین
ترین دهک های درآمدی باشند.
(تلخیــص از گازت مونتریال22 ،
ژوئن .)2018

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

احتمال ساخت تراموای در مونتریال

تاکنون بــه شــهروندان مونتریال
وعده هــای توخالی فراوانی
بــرای بهبود وضعیت حمل
و نقــل عمومــی و خیابــان
ها داده شــده اســت .وعده
درازمدت بسط خط متروی
آبی همچنان انجام نشــده
مانده و احداث خط صورتی
متــرو نیز کــه یکــی از مهم
تریــن وعــده هــای والــری
پالنــت درجریــان انتخابات
شهرداری مونتریال بود نتوانسته
جامــه عمل بپوشــد .امــا ،هفته
گذشــته خبر از وعده دیگری داده
شــد که شــاید بتواند بخــت اجرا
داشــته باشــد .حــزب «ائتــاف
آینــده کبــک» ( )CAQبرنامــه
ای بــرای حــل مشــکل ترافیــک
مونتریــال ارائــه کرده که شــامل
ساخت بزرگراه های جدید ،ایجاد
خطوط ســریع بــرای اتوبوس ها

و خطــوط ترامــوای اســت .خط

تراموای از مرکز شــهر شروع شده
و تاشمال مونتریال امتداد خواهد
یافت .یک خط دیگر تراموای نیز
از طریــق خط متروی زرد به کرانه
جنوبی مونتریــال متصل خواهد
شد .درآغاز قرن بیستم ،مونتریال
از ایجاد خط تراموای چشم پوشی
کــرد و بــه جــای آن در ســاخت
بزرگراه ها ســرمایه گذاری نمود.
خطوط مترو درســال هــای دهه

 1960ساخته شد .ایجاد خطوط
ترامــوای بــه دلیــل این که
در سطح زمین ساخته می
شــود ارزان تــر از احــداث
خطوط مترو اســت و برای
شــهر و حومه آن نیز نوعی
جاذبه محسوب می شود.
همچنین ،ایجــاد تراموای
مــی توانــد از تراکــم رفت و
آمــد در مترو در مرکز شــهر
بکاهــد .البتــه ،ایــن هنوز
یک وعده اســت اما نظر ســنجی
های اخیر نشان می دهدکه حزب
«ائتالف آینده کبــک» ()CAQ
بخت زیادی برای کســب اکثریت
در انتخابات آینــده کبک دارد و از
آنجا که ســاخت ترامــوای راه حل
ارزان تــری اســت ،مــی تــوان به
تحقق آن امید بســت( .تارنمای
مونتریال بالگ 23 ،ژوئن .)2018

اعتصاب کارکنان «شرکت الکل کبک» ()SAQ

 5500تــن از کارکنــان
«شــرکت الــکل کبــک»
( )SAQبــا اکثریــت 91
درصــدی رأی بــه آغــاز
اعتصابــی  6روزه دادنــد تا
دولــت کبــک را وادارند که
مذاکرات قطع شده در 16
مــاه پیــش درباره قــرارداد
دســته جمعی آنان را ازسر
گیــرد .درصــد مشــارکت در رأی
گیری بــرای آغاز اعتصــاب 54.6
درصــد بوده اســت .کاتیــا للیور،
رییس سندیکای کارکنان فروشگاه

هــا و دفاتــر ایــن شــرکت گفــت:
«اعضای ما نظر خود را بیان کرده
اند .ما خواهان درگیری در محیط
کار نیســتیم ،اما وخیم تر شــدن

وضعیت کارمــان را نیز رد
می کنیم» .با این اعتصاب
کارکنــان ایــن شــرکت
امیدوارنــد کــه مذاکــرات
قطع شــده درمورد تجدید
قرارداد دسته جمعی شان
ازسرگرفته شود .مذاکرات
پیشــین در ایــن مــورد
درتاریخ  31مــارس 2017
قطع شده بود( .تلخیص از الپرس
مونتریال 25 ،ژوئن .)2018

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه
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مشاور فروش
اتومبیلهای
نو و دوست دوم

جهان...

رضانوربخش

آمار تکاندهنده آوارگان جهان؛

انسانعلیهانســان!

روز  ۲۰ژوئــن برابــر بــا ۳۰
خردادمــاه کــه گذشــت،
روز جهانــی پناهجویــان
بــود .گــزارش کمیســاریای عالی
پناهنــدگان ســازمان ملل متحد
( )UNHCRبه مناسبت این روز
نشان از افزایش تعداد پناهجویان
جهان در سال  ۲۰۱۷دارد.
بــر اســاس ایــن گــزارش کــه روز
سهشــنبه  ۱۹ژوئن منتشــر شــد
تعداد کســانی که بــه دلیل جنگ
و خشــونت در کشــور خود آواره یا
به بیــرون از مرزهای کشورشــان
پناهنده شــدهاند در ســال ۲۰۱۷
به  ۶۸٫۵میلیون نفر رســیده است
که ۵۲درصد این تعداد را کودکان
تشکیلمیدهند.
بر اساس این گزارش تکاندهنده
در هر دو ثانیه یک نفر از در جهان
بیخانمان و آواره میشود.
ایــن گــزارش میافزایــد در ســال
 ۲۰۱۷بــه طــور میانگیــن روزانه
۴۴هــزار و  ۴۰۰نفر مجبور به ترک
خانه و شهر خود شدهاند.
تعداد کســانی که به دلیل جنگ،
خشــونت و تعقیــب قضایــی
حکومتها آواره شــدهاند در سال
 ۲۰۱۷نسبت به ســال پیش از آن
 ۲٫۹میلیون نفر افزایش داشــته و
به  ۲۵٫۴میلیون نفر رســیده است
که رکورد تــازهای در تعداد آوارگان
جهان به شمار میرود.
این گــزارش همچنیــن میافزاید
پناهجویان جهان از پنج
۷۰درصد
ِ
کشور سوریه ،افغانستان ،سودان
جنوبی،میانماروسومالیهستند.
گــزارش کمیســاریای عالــی
پناهندگان نشان میدهد ۸۵درصد
پناهجویان در کشــورهای توسعه
نیافته ســاکن شــد ه و در شــرایط
مطلوبی قــرار ندارنــد .همچنین
حــدود  ۲۲میلیــون نفــر از ۶۸٫۵
نفــری کــه در ســال  ۲۰۱۷آواره
شــدهاند درون مرزهــای کشــور
خود بســر میبرند و اغلــب از فقر
شــدید رنج میبرند و از کمکهای
محدودی برخوردار هستند.
تعــداد افــرادی کــه درخواســت
پناهندگی دادهاند و منتظر جواب
درخواســت خــود هســتند نیز در
سال گذشته میالدی افزایش پیدا
کرده و تا آخر دسامبر  ۲۰۱۷به ۳٫۱
میلیون نفر رسیده است.
همچنیــن در این گزارش آمده که
ترکیه بیشترین رقم آوارگان را دارد،

در هر  2ثانیه یک نفر از در
جهان آواره میشود.
بطوری که نام سه میلیون و ۵۰۰
هــزار آواره کــه اکثرشــان ســوری
هســتند ،تا پایان ســال  ۲۰۱۷در
ترکیــه به ثبت رســیده اســت .در
میــان کشــورهای اتحادیــه اروپا
آلمان بیشترین تعداد پناهجویان را
پذیرفته است.
پیشتر نیز آژانس مهاجرت اتحادیه
اروپا با انتشــارگزارشــی اعالم کرد
کــه ۵۳درصد از پناهجویانی که در
ســال  ۲۰۱۷به کشورهای اروپایی
رفتهاند در آلمان ساکن شدهاند.
فیلیپــو گرانــدی ،کمیســر عالــی
سازمان ملل در امور پناهندگان در
یک نشست خبری به مناسبت روز
جهانی پناهندگان در ژنو با اشــاره
به این گزارش گفته است در سال
گذشــته میالدی ،رکورد  ۵ســال
گذشــته افزایش ســاالنه جمعیت
آوارگان در جهــان شکســته شــده
است.
گراندی تاکید کرده است برخالف
پناهجویانــی که در اروپــا و آمریکا
بســر میبرند۸۵ ،درصد از آوارگان
در کشــورهایی با درآمــد پایین و
متوسط همچون لبنان ،پاکستان
و اوگاندا زندگی میکنند.
آنتونیــو گوترش دبیرکل ســازمان
ملل نیز ۲۰ژوئن ۲۰۱۸به مناسبت
روز جهانی پناهندگان پیامی منتشر
کرد که در آن از کشــورهای جهان
خواســتار حمایــت از کشــورهای
میزبان آوارگان و پناهندگان شد.
در بخشــی از پیام آنتونیو گوترش
آمده است:
«در ســال جاری ،پیمــان جهانی
دربــاره پناهنــدگان در مجمــع
عمومی ســازمان ملل متحد ارائه
داده خواهد شد .این پیمان راهی
به پیش ارائه میدهد و مشــارکت
پناهنــدگان در جوامعــی را بــه
رسمیت میشناسدکه میزبان آنان
هستند .تا زمانی که جنگ و آزار و
اذیت وجود داشته باشد ،پناهندگی
هم وجود خواهد داشت».

•

پناهجویانی از اینجا مانده و از
آجنا رانده
با وجود گسترش تعداد پناهجویان
در  ۵ســال گذشــته ،سیل هجوم
آنهــا به ســوی اروپا موجب شــده
است برخی سیاستمداران اروپایی

بــرای جلوگیــری از مــوج
پناهجویــان بــه ایــن قارهی
کوچــک اقداماتــی انجــام
دهنــد؛ اقداماتــی کــه بخشــی از
پناهجویــان را «از اینجا مانده و از
آنجا رانده» کرده است.
در یکــی از تازهتریــن نمونههــای
این اقدامات هفته گذشــته و تنها
چنــد روز مانــده بــه روز جهانــی
«پناهجویان» ماتئو سالوینی ،وزیر
کشــور دولت جدید ایتالیا و رهبر
حزب راستگرای لیگ شمالی این
کشــور به یک کشتی حامل بیش
از  ۶۰۰پناهجــوی نجــات یافته از
سواحل لیبی ،اجازه پهلوگرفتن در
بنادر ایتالیا را نداد و این کشتی در
موقعیت اضطــراری راهی آبهای
اسپانیا شد.
ماتئــو ســالوینی همچنیــن گفته
است که ایتالیا به «قاچاق انسان»
و «حرفــه مهاجــرت غیرقانونی»
«نه» می گوید.
کشــورهای اتحادیــه اروپــا روز
چهارشــنبه  ۲۰ژوئــن برابــر بــا
 ۳۰خردادمــاه بــا پیشنویــس
توافقنامهای بــرای محدود کردن
شــمار پناهجویــان ورودی بــه
کشورهای خود موافقت کردند .در
این پیشنویس آمده است ،هشت
کشــور اروپایی خود را به پیشرفت
در زمینــه کاهــش شــمار افرادی
که به شــکل غیرقانونــی وارد اروپا
میشــوند به ویژه از طریق تقویت
حفاظــت از مرزهــای خارجــی،
یکسانســازی رویههــای پذیرش
ی با
پناهجویــان و افزایش همکار 
کشورهای محل عبور پناهجویان
و همچنین کشورهای مبدأ متعهد
میدانند.
امانوئــل ماکرون رئیس جمهوری
فرانســه و آنگال مرکل صدر اعظم
آلمان نیز روز سه شنبه  ۲۹خرداد
 ،پس از نشستی دوجانبه بار دیگر
از شــرکای اروپایی خود خواستند
سیاســتی مشــترک درباره مسئله
مهاجرت اتخاذکنند.
در هفتههــای گذشــته مواضــع
برخی کشورهای اروپایی از جمله
اتریش و ایتالیا برای محدود کردن
موج پناهنــدگان موجب اختالف
نظرهایی میان رهبران کشورهای
اروپایی شده است.
سباســتین کورتــس صدراعظــم
اتریش روز پنجشنبه  ۲۱ژوئن برابر
با  ۳۱خرداد در جلسهای با نخست

Cell.: 438-402-0429
RAY NOOR
Sales Consultant
Représentant Des Ventes
Hyundai Gabriel St-Jacques

6435 St Jacques St,
Montreal, QC H4B 1V1
Tél: (514) 252-7777
rnoor@gabriel.ca
وزیــران کشــورهای اســلواکی،
جمهــوری چــک ،لهســتان و
مجارستان (موسوم به کشورهای
گروه ویســگراد) موضوع «تقویت
مرزهــای برونــی» بــرای مقابله با
ورود پناهجویان را اروپا را به بحث
گذاشت.
از ســوی دیگر مجلس مجارستان
همزمان با روز جهانی پناهجویان
طرحــی را به تصویب رســانده که
وکال و فعاالنی را که به پناهجویان
کمک میکنند ،مجازات میکند.
طبــق ایــن قانــون ،هــر فــردی
کــه «امکاناتــی بــرای مهاجــرت
غیرقانونی تامین کند» به یک سال
زندان محکوم خواهد شــد .دولت
مجارســتان گفته است این قانون
بــرای مراقبت از امنیــت و هویت
مجارستان ضروری است.

•

آمریکای ترامپ
همچنیــن در آمریــکا نیــز دونالد
ترامــپ اقدامــات ســختگیرانهای
را در قبــال مهاجرانــی کــه از مرز
مکزیــک وارد خــاک ایــن کشــور
شــدهاند در پیــش گرفتــه و ظرف
یــک مــاه و نیــم گذشــته حــدود
 ۲۰۰۰کــودک را از والدینشــان
جدا کرده است .مقامات آمریکایی
معتقدند برخی قاچاقچیان در قالب
والدین کــودکان با آنها وارد خاک
آمریکا میشوند .با ایجاد موجی از
انتقادات به سیاست دونالد ترامپ
در جدایی کودکان از والدینشــان
او در توییتر نوشته است« :ایاالت
متحده به اردوگاهی برای مهاجران
و بــه مرکــز نگهــداری پناهجویان
بدل نخواهد شــد ».ترامپ بر اثر
فشــاریهای داخلی و بینالمللی

فرمــان داد که از این پس کودکان
مهاجران از والدینشان جدا نشوند.
مالنیا همســر ترامپ نیــز به این
سیاست غیرانسانی اعتراض کرده
بود.
در حالی که آنتونیوگوترش دبیرکل
ســازمان ملــل خواســتار حمایت
از پناهجویــان شــده اســت برخی
سیاســتمداران ســیل پناهجویان
به کشــورهای خــود را باعث بروز
بحــران اقتصــادی در کوتاهمدت
و ایجــاد مشــکالتی در ســاختار
اجتماعی و فرهنگی کشور خود در
بلندمدت ارزیابی میکنند.

•

بحران خشکسالی ،عاملی برای
افزایشمهاجرتها
جــدا از مســائلی چــون جنــگ و
خشونت و فشــارهای حکومتها
بر فعاالن سیاسی ،روزنامهنگاران
و فعاالن مدنــی که از عوامل مهم
آوارگــی و درخواســت پناهندگــی
در سالهای گذشــته بوده است،
شــرایط اقلیمی کــره زمین عامل
دیگری است که پیشبینی می شود
بر شــمار مهاجــران و پناهجویان
بیافزاید.
«مهاجــران اقلیمــی» کــه اکنون
اصطالحــی قابــل توجــه در میان
کارشناسان و پژوهشــگران است
شامل افرادی میشود که به دلیل
تغییــرات محیطی ماننــد افزایش
خشکســالی ،بیابانزایی ،افزایش
ســطح آب دریاها مجبــور به ترک
خانــه و کاشــانهی خود شــده و یا
درون کشورشــان جابجا میشوند
و یا به خارج از مرزهای ســرزمین
خود مهاجرت کنند.
به گــزارش وبســایت دویچــه وله

ولفرام اشلنکر و انوش میسیریان
دو پژوهشــگر دانشکده کلمبیای
آمریکا تحقیقی درباره تاثیر شرایط
اقلیمی بر افزایش تعداد پناهجویان
انجام دادهاند که اواخر سال ۲۰۱۷
در نشریه «ساینس» منتشر شده
اســت .نتایج بررســیهای این دو
پژوهشگر نشان میدهد که میزان
باالی گرمایش در سراســر جهان
تا پایان این سده شمار متقاضیان
پناهندگــی در اروپــا را تا ۲۸درصد
افزایــش میدهــد و گرمایش ۴٫۸
درجهای جهــان بــه افزایش ۱۸۸
درصدی تقاضای پناهندگی منجر
خواهد شد.
پیشتر روزنامه بریتانیایی گاردین
نیز با انتشار این تحقیق پیشبینی
کــرده بــود «تغییــرات اقلیمــی
میتواند یک میلیون نفر را به سوی
اروپا روانه کند».
در این میان عدهای نیز معتقدند بر
اساس کنوانسیون ژنو «پناهجو»
بــه فــردی اطــاق میشــود کــه
ط ب ه نژاد ،مذهب،
بهدالیلی مربــو 
ملیت یا تعلق به اقلیتهای قومی
یا اجتماعی یا دگراندیشی و عقاید
ت تعقیب قرار داشته و
سیاسی تح 
جان وی در خطر باشد.
گفتنــی اســت دولــت نیوزلند به
رسمیت شناختن پناهندگانی را که
به دلیل تغییرات اقلیمی مجبور به
مهاجرت میشــوند در دستور کار
دارد .حزب ســبز نیوزلند پیش از
انتخابات سال گذشته وعده داده
بود در صورت پیروزی در انتخابات
بــرای  ۱۰۰نفــر از افــرادی که در
اثر تغییرات اقلیمی آواره شــدهاند
ویزای ورود به نیوزیلند صادر
میکند.
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زنان...

 10کشور خطرناک جهان برای زنان

䄀氀氀 愀猀瀀攀挀琀猀 漀昀 䤀洀洀椀最爀愀琀椀漀渀

خیلــی خطرنــاک جهــان برای
زنان دانســته شــده امــا از نظر
دسترســی زنــان بــه منابــع
اقتصــادی و نیــز تبعیض علیه
زنــان ،دومیــن کشــور بســیار
خطرناک برای زنان در سراســر
جهان شناسایی شده.

䘀攀搀攀爀愀氀 儀甀戀攀挀 倀爀漀瘀椀渀挀椀愀氀
㜀

匀椀渀挀攀 ㈀

䴀椀挀栀愀攀氀 䴀漀渀昀愀爀攀搀 椀猀 漀甀爀 猀琀甀搀攀渀琀 愀昀昀愀椀爀猀 洀愀渀愀最攀爀
愀渀搀 椀猀 愀 挀甀爀爀攀渀琀氀礀 猀琀甀搀礀椀渀最 琀漀 戀攀挀漀洀攀 愀 䌀愀渀愀搀椀愀渀
䤀洀洀椀最爀愀琀椀漀渀 䌀漀渀猀甀氀琀愀渀琀

•

کارشناســان جهانی مسایل زنان،
هند را خطرناکترین کشور برای
زنان نامیدند .در یک نظرســنجی
که از ســوی بنیاد تامسون رویترز
انجــام شــده ۵۵۰ ،کارشــناس
مســایل مربــوط به زنــان ،هند را
خطرناکترین کشور جهان برای
زنــان دانســتهاند .افغانســتان و
ســوریه در ردههای دوم و ســوم و
سومالی و عربستان سعودی بعد از
آنها قرار دارند.
در ایــن بررســی از کارشناســان
خواسته شد پنج کشور از مجموع
 ۱۹۳کشــور عضو سازمان ملل را
نام ببرند کــه در آنها زنان از ناحیه
دسترســی به خدمات بهداشــتی،
منابــع اقتصــادی ،عــادات و
رســوم ســنتی ،آزارهای جنســی
و غیرجنســی و قاچاق انســان در
خطرناکترینوضعیتهستند.
نظر ســنجی تازه از  ۲۶مارس تا ۴
مه سال جاری میالدی انجام شده
است.

•

•

.۲افغانستان
کارشناسان شامل در نظرسنجی
میگویند هنوز و  ۱۷ســال پس از
شکست حکومت طالبان ،زنان در
این کشور با مشــکالت هولناکی
روبرویند.
زنان افغان از سه ناحیه در معرض
خطر قرار دارند:
خشونتهایغیرجنسی، دسترسی به خدمات بهداشتی -و دسترسی به منابع اقتصادی.

•

.۳سوریه
جنــگ داخلــی در ایــن کشــور
در هفــت ســال گذشــته ادامــه
داشــته .کارشناسان ســوریه را از
نظر دسترســی زنان بــه خدمات
بهداشــتی و قــرار داشــتن آنــان
در معرض خشــونت غیرجنســی
(شــامل خشــونتهای مرتبــط
به ســتیزهگریهای مســلحانه و
خشــونت خانگی) در جایگاه دوم
قرار دادهاند اما از نظر قرار داشتن
زنــان در معــرض سوءاســتفاده
جنسی شبیه آمریکا دانستهاند که
جایگاه سوم را در میان کشورهای
جهان دارد.

.۱هند
در صدر جــدول قرار دارد .در این
کشــور میزان خشونت علیه زنان
همچنان باالســت ،پنج ســال و
اندی پیــش یک دختر دانشــجو
در اتوبوسی در دهلی مورد تجاوز
جنســی قرار گرفــت و بعد به قتل
رســانده شــد و ایــن خبر خشــم
عمومی را برانگیخت و دولت هند
قول داد که با این مسئله برخورد
کند .در حــال حاضر زنان هند از
ســه ناحیه در وضعیت پرخطری
قرار دارند:
 خطر خشونت جنسی و آزار، خطر ناشی از رفتارهای مبنتیبر رسوم و سنتها و
 خطــر قاچــاق انســان ،کاراجبــاری ،بردگی جنســی و کنیز
بودن در خانه.

.۵عربستانسعودی
به صــورت کلی پنجمین کشــور

جیمــز شــاو ،رئیــس حزب
سبز نیوزیلند و وزیر تغییرات
اقلیمی این کشور اکتبر ۲۰۱۷
گفتــه بود این طرح بشردوســتانه
میتواند به صورت آزمایشــی برای
کمک بــه افــرادی که به واســطه
تغییرات اقلیمی و باال آمدن سطح
آب دریــا در مناطــق اقیانوس آرام
آواره شدهاند اجرا شود.
نکتــه قابــل توجــه در ایــن میان

اینســت که بسیاری از کشورهایی
که در حال حاضر شــمار زیادی از
آوارگان بــه آنها تعلــق دارند ،جزو
کشــورهایی هســتندکــه جــدا از
جنگ و خشــونت درگیــر بحران
خشکسالی و فقر و بیکاری ناشی از
آن نیز هستند.
براینمونهبهگزارشاقلیمشناسان
آکادمی ملی علوم آمریکا ،از ســال
 ۲۰۰۶تا  ۲۰۰۱بخشهای وسیعی

•

.۴سومالی
از ســال  ۱۹۹۱تــا حــاال متحمل
جنگ و ستیزهجویی بوده.
ســومالی از نظر دسترسی زنان به
خدمات بهداشــتی و واقع شــدن
آنان در معرض خطرات ناشــی از
رســوم و عادات ســنتی ،سومین
کشور خطرناک جهان شناسایی
شــده .امــا از نظــر محدودیــت
دسترسی زنان به منابع اقتصادی،
در جایگاه پنجم قرار دارد.

•

.۶پاکستان
ششمین کشور بسیار خطرناک
بــرای زنان در جهان اســت اما
از نظر دسترســی آنان به منابع
اقتصــادی ،تبعیــض و نیز قرار
گرفتن زنان در معرض خطرات
ناشــی از رفتارهــای فرهنگــی،
مذهبــی و ســنتی (بــه شــمول
قتلهای ناموسی) دومین کشور
بســیار خطرنــاک برای زنــان در
سراسر جهان شمرده شده.

䀆韾껾鿾軾 ㄆ䀆✆ 郻
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.۷جمهوری دموکراتیک کنگو
هفتمین کشور بســیار خطرناک
برای زنان نامیده شــده ،سازمان
ملل هشدار داده که خونریزیهای
چندیــن ســاله فرقــهای و عــدم
حاکمیت قانون ،زندگی میلیونها
نفر را در این کشــور در "وضعیت
ناگوار" قرار داده است .اما کنگو از
ت جنسی علیه زنان
ناحیه خشون 
دومین کشــور بســیار خطرناک
دانسته شده.
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•

.۸یمن
از نظر محدودیت دسترسی زنان
بــه خدمــات بهداشــتی و منابــع
اقتصادی و میزان خطرات ناشی
از ســنت و فرهنــگ بومــی و نیز
خشــونت غیر جنسی ،این کشور
در جایــگاه هشــتم اســت .یمــن
همچنــان دارای بحرانیتریــن
وضعیــت انســانی اســت کــه ۲۲
میلیون نفــر در آن به کمکهای
فوری برای زنده ماندن نیاز دارند.

•
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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

 .۹نیجریه
فعــاالن حقوق بشــر ارتــش این
کشور را متهم کرده که در جریان
جنگ  ۹ســاله علیــه جنگجویان
بوکوحــرام دســت بــه شــکنجه،
تجاوزجنسی وکشتار غیرنظامیان
زده اســت .نیجریه از نظر قاچاق
انســان در کنار روسیه ،در ردیف
چهــارم قرار میگیــرد .اما از نظر
روبرو شــدن زنــان بــا رفتارهای
مبتنــی بــر ســنتهای بومــی،
ششمین کشــور خیلی خطرناک
محسوب میشود.

.۱۰ایاالت متحده آمریکا
تنهــا کشــور غربی اســت کــه در
فهرست ده خطرناکترین کشور
جهان شــامل شده اســت .آمریکا
از نظر خشــونت جنســی ،شامل

تجــاوز ،آزار جنســی ،همخوابگی
اجباری و دسترسی نداشتن زنان
به عدالــت در پروندههای تجاوز،
مانند سوریه سومین کشور خیلی
خطرناک برای زنان است.
این نظرسنجی ،تکرار بررسیهای
مشابهی اســت که در سال ۲۰۱۱

از ســوی نهــاد تامســون رویتــرز
انجام شــده بود و در آن به ترتیب
افغانستان ،جمهوری دموکراتیک
کنگو ،پاکستان ،هند و سومالی،
کشــورهای خطرناک بــرای زنان
ثابت شده بودند.
•

از ســوریه دچار خشکســالی شــد
و تغییــرات آب و هوایــی نیز رو به
وخامت گذاشــت .خشکســالی به
بارآمده به نوبــهی خود به افزایش
فقر و جابجایی ساکنان این کشور
منجر شد .این آمار نشان میدهد
خشکسالی و در پی آن افزایش فقر
و بیــکاری از جمله عوامل موثر در
ایجاد نارضایتیهای داخلی و بروز
بحران سوریه بوده است که امروز

به آواره شدن بیش از  ۶میلیون نفر
انجامیده است.
گفتنــی اســت ایــران نیز یکــی از
کشورهایی است که در سالهای
گذشته با بحران خشکسالی مواجه
شده و گستردهتر شدن این بحران
موجب شــده مقامات رســمی نیز
ایجاد موجــی از مهاجرت به دلیل
خشکســالی را مــورد توجــه قــرار
دهند.

ایــن در حالیســت کــه مــوج
مهاجرتهــا در درون کشــور بــر
اثــر خشکســالی و بیــکار شــدن
کشاورزان و دامداران سالهاست
آغــاز شــده و ۳۰هــزار روســتا که
اکثرا در جنوب شــرقی ایــران قرار
دارند به دلیل خشکسالی خالی از
سکنه شــده است .روستاییان این
مناطق عموما به حاشــیه شهرها
مهاجرت کرده و به مشاغل کاذب

چون دستفروشــی روی آوردهاند.
همچنین عیسی کالنتری رئیس
ســازمان حفاظــت از محیــط
زیســت هشــدار داده با ادامه روند
خشکســالی و افزایش بحــران آب
در کشور حدود ۷۰درصد ایرانیان
یعنی جمعیتی معادل  ۵۰میلیون
نفــر بــرای زنــده ماندن ناچــار به
مهاجرت ازکشور هستند.
روشنک آسترکی

•

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

چگونه به قرارداد اجتماعی دست یابیم؟

محمودسریعالقلم
منظــور از قــرارداد اجتماعی ،یک
چارچوب فکری -فلســفی پایدار
میان دولت ،حاکمیت ،گروههای
مرجع و عامه مردم پیرامون موارد
زیر است:
 -۱تعاریــف کلیــدی
(حقــوق شــهروندی،
عدالــت و حکمرانــی
خوب)؛
 -۲روشهــا و
فرآیندهــای تحقــق
پیشرفت و توسعه؛
 -۳اولویتهای کشور.
با توجه بــه وضعیــت اجتماعی و
اقتصادی زمان ،ژان ژاک روســو،
چنین چارچوبی را در آوریل سال
 ۱۷۶۲مطــرح کــرد .او در ایــن
کتاب قطــور به طیفــی از تعاریف
فلسفی ،رابطه میان دولت و ملت،
حکمرانی منطقی ،طبیعت بشر و
حیات معقول میپردازد.
روسو با این دید ،قرارداد اجتماعی
را نوشــت کــه چگونــه میتــوان
سیاســت پادشــاهان و اغنیــا در
پاریــس را به نفع عامه مردم تغییر
داد .او بــا اصــاح فکر و اندیشــه
شروع کرد.
ژان ژاک روســوکه در  ۷تیر ۱۰۹۱
شمســی ( ۲۸ژوئن  )۱۷۱۲در ژنو
بدنیا آمد ،پس از نه روز مادرش را
از دست داد .پدرش در ده سالگی،
او را ترک کــرد .او زندگی پر از فراز
و نشــیبی را به عنــوان خدمتکار،
منشــی و معلم آغاز کرد .هنگامی
که سفیر فرانسه در شهر ونیز ،بعد
از یکســال منشی گری ،پولی به او
نداد و استمداد او از وزارت خارجه
فرانسه به جایی نرسید ،به تدریج
بــا معنــای عدالــت و بیعدالتــی
آشــنا شد .ســختیهای زندگی در
او خالقیتهای فلسفی ایجاد کرد
و به طرح سئواالت اساسی زندگی
پرداخت.
هنگامی که کتاب قرارداد اجتماعی
او چــاپ شــد ،پارلمــان و دولــت
و روشــنفکران بــه او تاختنــد .در
به در شــد و مدتــی در Motiers
(شهری در غرب سوئیس نزدیک
بِ ــرن) زندگــی کرد .وقتــی خانه او
را ســنگ باران کردند ،نزد دیوید
هیوم در انگلســتان رفت .باالخره
به شــرطی کــه کتاب ننویســد در
سال ۱۷۷۰میالدی ( )۱۱۴۹اجازه
پیدا کرد به پاریس برگردد .پس از
هشت سال انزوا و بیماری ،در ۱۱
تیــر ( ۱۱۵۷دوم ژوئیه  )۱۷۷۸در
شــهر  Ermenonvilleنزدیــک
پاریــس درگذشــت .در اواخر قرن
هجــده و در قــرن نــوزده ،کتــاب
قرارداد اجتماعی روسو درکل قاره
سبز و شمال آمریکا منشأ مدنیت،
قانونگرایــی و سیســتمهای
پاسخگوگردید.
مشــکالت اقتصــادی ،اجتماعی
و سیاســت خارجــی ،بســیاری را
در جامعه به فکر واداشــته اســت.
چگونه میتوانیم به ثبات برسیم و
آینده بهتری داشته باشیم؟ تجربه
علمــی و میدانی این نویســنده از

صحنــه بینالمللی این اســت که
ثبات و آیندهای بهتــر ،در دو واژه
اندیشه و دانش ،خالصه میشود.
تــا چه میــزان خــارج از عــادات و
کلیشههای موجود ،فکر میکنیم
و تــا چه میزان بــا دانش
زندگی میکنیــم؟ برای
تحقق این دو امر ،تا چه
میــزان با جهــان امروز،
رابطه فکری داریم؟
فقط بــه یک مورد توجه
بفرمائیــد .چــرا بیــل
گیتــس ()Bill Gates
شــرکت
بنیانگــذار
مایکروســافت (،)Microsoft
مدیر عامل شــرکت را ،ساتیا نادال
( )Satya Nadellaکــه هنــدی
است منصوب کرده است؟
(حقــوق و مزایــا در ســال ،۲۰۱۷
حدود  ۲۰میلیون دالر).
کدام دانشها و اندیشهها پشتوانه
این انتصاب است؟
چــرا یک بنــگاه خصوصــی ایرانی
نمیتوانــد مدیــر عامــل هنــدی
منصوب کند؟
چرا شرکت اوبر ( )Uberکه چهار
میلیون راننده در سطح جهانی را
به کارگمارده ،یک رئیس شــرکت
ایرانیاالصل (دارا خسروشاهی) را
منصوبمیکند؟
آنها با چــه فرآیندی به این امنیت
روانــی و امنیــت حقوقــی دســت
مییابند؟
وقتــی اندیشــه و دانــش تبدیل به
قواعد و سیستم مدیریتی شد ،این
اتفاقات صورت میگیرد.
اندیشــه و دانش ســازنده و مثبت
نباید در سخنرانی وکتاب محصور
شــود بلکه نیازمند ورود به مرحله
بعدی سیستمسازی و قاعدهسازی
اســت Uber .و Microsoft
میگوینــد توانایی باالتــر از ملیت
اســت .این یک اندیشه است .بعد
دهها سیســتم طراحی میشود تا
آن فــرد هنــدی یا ایرانــی در قالب
قانون ،مقــررات و آئین نامه عمل
کند .بدین صورت افراد خود را به
سیستم و قاعده انطباق میدهند.
با قاعدهمندی ،بنگاهها و دولتها
توانایی ،مهارت و استعدادها را به
سوی خود جلب میکنند .هنگامی
که صدها و هزاران نوع قاعده میان
مردم ،بنگاهها ،دولت و حاکمیت
ایجــاد میشــود و دائمــ ًا در حال
اصــاح و بهبود اســت ،قــرارداد
اجتماعــی متولــد شــده و عمــل
میکند.
قاعــده ،فکــر ،اندیشــه و دانــش
بهترین مکانیزم برای چســباندن
مــردم ،گروههای مرجــع و دولت
به یکدیگر اســت .وقتــی فکرها به
هم نزدیک شد ،سطح هماهنگی
در عمل نیز به شدت افزایش پیدا
میکنــد .قواعــد مشــترک فکری
زمینهســاز قواعد مشترک رفتاری
میشــود و ایــن بنیــان قــرارداد
اجتماعی است:
اشتراکفکری.
اگر در روش رانندگی ،اســتفاده از
عابر بانــک ،متد ثروتمندشــدن،

ماهیت اقتصاد بینالملــل ،آداب
زندگــی در یک ســاختمان ،روش
انتقاد از دولت و هزاران مورد دیگر
به اشــتراک برســیم ،فکر و عمل
خود را در یک قرارداد اجتماعی بنا
کردهایم.
اما دستیابی به قرارداد اجتماعی به
هیچوجه سهل نیست.
اگر بــود ،وضعیت کشــورهای در
حال توســعه اینگونه نبود .بسیار
فکر ،یادگیــری ،مدنیت رفتاری و
تمریــن میطلبد .در نظر داشــته
باشیم که قرارداد اجتماعی عمدت ًا
با مشارکت میان حکمرانان از یک
طــرف و به ویــژه گروههای مرجع
از طــرف دیگر بدســت میآید و در
عین حال مصلحت و منافع عامه را
مبنای تفاهم و توافق قرار میدهد.
در میــان اصــول دیگــر 10 ،اصل
برای شکل گیری قرارداد اجتماعی
در زیر آورده میشود:
•
 -۱هر انسانی اقیانوسی از مهارت
است .او باید فرصت یابد تا پتانسیل
خود را متبلور سازد؛
•
 -۲متفاوت بودن در فکر و سلیقه،
حقانسانهاست؛
•
 -۳ریشــه عدالت در یک جامعه،
در شفافیت است؛
•
 -۴تمایــات فکــری اکثریــت
جامعــه ،مــاک و بنیان قــرارداد
اجتماعی است؛
•
 -۵تجربــه بشــری در دســترس
تریــن منبــع بــرای دســتیابی به
قرارداد اجتماعی است؛
•
 -۶تولید ثروت مهم ترین اولویت
هرکشور در منظومه عملی جهان
فعلی است؛
•
 -۷ماننــد مهندســی ،پزشــکی،
معمــاری و دههــا مهــارت دیگر،
خــوب حکمرانــی کــردن یــک
تخصص است؛
•
 -۸قایل شــدن به کثرت گرایی،
شــرط تحقــق قــرارداد اجتماعی
است؛
•
 -۹دستیابی به قرارداد اجتماعی
نیازمنــد یــاد گرفتــن روشهــای
اجماع سازی وکار جمعی است؛
•
 -۱۰زندگــی در این دنیا ،یک امر
جدی است.
اگر تا به حال فرصت نکردهاید ،وقت
بگذاریــد و کتاب قرارداد اجتماعی
ژان ژاک روسو را بخوانید .متوجه
خواهید شــد او با محدودیتها و
فشارهای آن زمان ،چقدر زحمت
کشــیده است .شــاید حتی بتوان
قرارداد اجتماعی منتهی به انتصاب
 Nadellaو خسروشــاهی را در
نهایت به او منتسب کرد.
منبع :وبسایت نویسنده

سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

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

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

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

Tel.: 514-777-3604

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

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

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

info@loadextransport.com

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

ایران...

Maison de Voyages

«منیگویم» و «به شما مربوط نیست»:
گفتــمانسیاسیجمهــوریاســالمی
در دوران
خامنــهای

جمهــوری اســامی دو دورهی
نسبتا متفاوت را از حیث گفتمانی
تجربه کردهاست:
دوران خمینی و دوران خامنهای.
ایــن دو با اتکا به تهدیــد ،ارعاب،
دشمنتراشی و برساختن عوامل
برای آن ،اسالمیسازی همهجایی
و شــبانهروزی ،و سیاســی کردن
هر روزهی اســام تــاش کردهاند
تصورات خــود را از اســام ،ایران
و جهــان در عرصــهی عمومــی
حکمفرمــا ســازند و بــرای دنیای
خــارج لباس تنگ و زشــتی را که
میخواهندبدوزند.
گفتمــان دوران خامنهای با وجود
شــباهتهای بســیار بــا گفتمان
دوران خمینــی (اسالمیســازی،
نظریــهی توطئــه ،تفکیــک
شهروندان به خودی و غیر خودی،
و مهندســی فرهنگی و اجتماعی)
چهار تفاوت عمده با آن دارد:
•
 )۱گفتمــان حکومتــی دوران
خامنــهای فــرض نزدیــک بــودن
سقوط جمهوری اسالمی را مدام
در برابر خود دارد:
«البته من نگران سال آیندهام که
چه اتفاقاتی رخ خواهد داد… وضع
معیشــتی مردم بسیار بد است…
وقتــی وضــع معیشــتی بد باشــد
همین فقــرا در خیابــان اعتراض
میکنند… باید توطئهها را خنثی
کرد و مســئلهبرانــدازی را جدی
گرفــت( ».احمــد جنتــی ،فارس
 ۱۶بهمــن  .)۱۳۹۶دیگر مقامات
نیز مــدام از برانــدازی و براندازان
ســخن میگویند .مســئلهی اول
خمینــی واهمه از فروپاشــی نظام
نبود؛ در همهی سخنان خامنهای
میتوان شــکنندگی نظام در برابر
قدرت دشمنان و امکان براندازی
نظــام را کامال مشــاهده کرد؛ در
کمتر ســخنرانی خامنهای ذکری
از دشــمن نمیشود؛ سخنان وی
نشــان میدهد کــه او هر شــب با
هراس از فروپاشــی در روز بعد سر

13

به بالین میگذارد.
•
 )۲خمینــی تحــت تاثیــر
دوران انقــاب و رقابــت با
مارکسیستها از محرومان
و مستضعفان و پابرهنهها
ســخن میگفــت (فقــط
سخن) اما خامنهای توجه
چندانی به آن اقشــار حتی
در کالم نــدارد و پــس از
خیــزش دی  ۹۶تنها برای
آرام کــردن معترضــان بــه
واســطهی کمبــود عدالت
میکنــد
عذرخواهــی
بــدون آنکــه کاری انجام یا
سیاســتی را تغییــر دهــد.
او حتــی همیــن حرفــش را
هم در ســخنرانی نوروزی  ۹۷پس
گرفت« .ذکر محرومان» فقط در
حد تشــویق آنها برای پیوستن به
سازمان سرکوب انجام می گیرد.
•
 )۳خمینــی حداقــل با بخشــی از
روحانیون ســنتگرا مشکل جدی
داشــت و آنهــا را فاســد و مرتجع
معرفــی میکــرد اما خامنــهای در
طرف آنهاست و هر روز دیدگاههای
آنهــا و طــرز فکــر آنهــا را تبلیــغ
میکند؛ خامنهای سیاســتهای
نظام را به گونهای تنظیم میکند
که روحانیون ســنتی از وی فاصله
نگیرند.
•
 )۴خمینــی تا پایان عمــر هنوز با
دنیای کمونیســم مشــکل داشت
اما خامنهای فوایــد قرار گرفتن در
کنار آنها را برای دشمنی با ایاالت
متحده متوجه شــده و سیاســت
کشور را «نگاه به شرق» قرار داده
اســت .خامنهای در طی ســه دهه
کوچکتریــن انتقادی از سیاســت
خارجی و داخلی روسیه و چین به
عمل نیاورده است .در این سه دهه
حتــی یک نفر به اتهام جاسوســی
برای روسیه بازداشت نشده است
در حالی که اتهام جاسوســی برای
امریکا و اسرائیل و دیگرکشورهای
غربی هر هفته شنیده میشود.
گفتمــان دوران خامنــهای در
حــوزهی سیاســت داخلــی را بــا
عناصری مشــخص بهتر میتوان
فهمید:
•
«منیگویم!»
یکی از مولفههای گفتمان سیاسی
مقامــات جمهــوری اســامی در
دوران خامنهای ادعای سینههای
پر از رمز و راز و پرهیز مصلحتی از
گفتن یا «ادعای نگفتن» اســت.
روحانی در مصاحبهی رسانهای بعد
از انتخابات  ۹۶گفت« :من خیلی
حرفهــا را نمیزنم ».نامزد رقیب

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
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 2سال جتربه کاری!

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
یجدیدMaison de Voyages :
نشان
1175, Avenue Union
Montréal, Québec H3B 3C3

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

وی رئیســی در دورهی کارزارهای
انتخاباتــی گفــت« :ســینهی من
پر از اســرار اســت ».رئیس قوهی
قضاییه ،معــاون اول رئیس دولت
و دیگر مقامات نیز همواره از عدم
بیــان ســخنانی کــه در دل دارند
سخنگفتهاند.
چــرا اینهــا حرفهایشــان را
نمیزنند؟
آیا سکوت متقابل طلب میکنند؟
آیــا اجازه ندارند حرف بزنند (مثل
جهانگیری)؟
مالحظهمیکنند؟
از سوء استفاده میترسند؟
از پیامدها میهراسند؟
علت را در همهی این موضوعات
میتوان دنبال کرد.
اول اینکه این «نگفتنها» بخشی
اســت از راهبــرد عــدم شــفافیت
حکومــت اســت کــه در همــهی
عرصهها جاریست .آنها خود را ملزم
نمیدانند موضوعات و مسائل را با
مردم در میان بگذارند چون برای
باال رفتن از پلههای قدرت یا حفظ
قــدرت بر مــردم متکی نیســتند.
همچنین مــردم نمیتوانند آنها را
بــا هزینهی اندک یا بدون هزینه از
قدرت پایین بکشند.
دوم آنکه عــدم بیــان آنچــه در
ضمیرشان میگذرد و مبهمگویی
روشــی برای ایجاد تعلیق ارزشــی
و فکــری در میــان پیروان اســت.
کسانی را که معلق هستند راحتتر
میتوان فریب داد و سرکارگذاشت
و امیدوارشان کرد.
و سوم آنکه مقامات با اتکا به این
سخن ،که سخنی نمیگویند ،خود
را موجوداتی قدســی و اســرارآمیز
جلوه میدهند .کسانی که سیاست
و برنامهی مشخصی برای ادارهی
جامعــه ندارنــد تنها با اســرارآمیز
بودن میتوانند مــردم را به دنبال
خودبکشانند.
•
«خودکفایی»

اینک با

فرنازمعتمدی

ادعای خودکفایــی و ارزش بودن
آن هنوز بخشی از گفتمان سیاسی
حکومت دینی اســت اما با افزایش
آسمانخراشــی آن .روحانــی در
ایــن بــاب میگویــد« :ما ســاح
میسازیم».
کشــوری که ســاالنه  ۵۰میلیارد
دالر واردات دارد هنــوز از
خودکفایی میگوید .واردات کاال
بــه ایــران در ســال  ۱۳۵۶حــدود
ده میلیــارد دالر بــود و در دوران
جنگ نیــز افزایش نیافــت .اما در
شــرایط غیر جنگی در ســال ،۷۲
 ۱۹میلیارد دالر ،در سال ۲۶ ،۸۲
میلیــارد دالر و در ســال ۴۹ ،۹۲
میلیارد دالر بوده اســت( .ایســنا
 ۲۶شهریور  )۱۳۹۳بدین ترتیب با
 ۲٫۵برابر شــدن جمعیت ،واردات
کشــور از حیــث قیمت پنــج برابر
افزایش یافته کــه عمدتا کاالهای
مصرفی یا واســطهای هستند ولی
در عین حال مقامات هنوز شــعار
«خودکفایی»میدهند.جمهوری
اســامی ســاالنه میلیونهــا دالر
آدامــس ،زیــپ ،چــوب بســتنی،
دســته بیــل ،و حتی کود انســانی
وارد میکنــد .در ایــن صــورت آیا
نباید بــه ادعای موشکســازی و
سانتریفوژسازی آنها نیز شک کرد؟
•
«دوران… متام شده»
چهــار دهــه اســت کــه مقامــات
جمهوری اسالمی میگویند دوران
پدیدههایی در عالم بســر آمده اما
نه تنها چنین اتفاقی نیفتاده بلکه
جمهوری اســامی خــود در حال
بسر آمدن است .آنها ادعا میکنند

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

کــه دوران تحریمهــا تمــام شــده
امــا مــدام از تحریمهــای موجود
شــکایت میکنند .آنهــا میگویند
دوران دخالــت خارجــی و کمــک
به گروههای مســلح و تروریســتی
تمــام شــده اســت .بدیــن جهت
روسهــا و ایرانیــان و افغانهــا و
پاکســتانیهای حاضر در ســوریه
سوری هستند .مقامات میگویند
دوران دیکتاتــوری تمام شــده اما
آنها از جهت دیکتاتوری ،شــاهان
پهلوی و قاجار را روسفیدکردهاند.
•
«همه با ما هستند»
هنــوز بعد از چهل ســال مقامات
جمهوری اسالمی «همه»ی مردم
ایران را همراه خود و طرفدار نظام
معرفیمیکنند.
علی خامنهای در  ۲۸بهمن ۱۳۹۱
در مــورد راهپیمایی  ۲۲بهمن آن
سال گفت:
«در راهپیمایی  ۲۲بهمن امسال،
همــه ،از همــه جا آمدنــد ».او در
پیام خود بعد از انتخابات سال ۹۶
میگوید« :همهی قشرها ،همهی
ســلیقهها ،همــهی گرایشهــای
سیاســی در کنــار هــم بــه صحنه
آمدند و دوشادوش یکدیگر به نظام
جمهوری اسالمی رأی دادند».
محمــد جــواد ظریــف پــس از
ســخنرانی رئیس جمهــور ترامپ
در مــورد راهبرد ایاالت متحده در
مورد ایــران در  ۱۳اکتبر  ۲۰۱۷در
توئیت خود نوشت« :امروز همهی
ایرانیــان از زن و مرد و پیر و جوان
سپاه پاسداران هستند».
حسن روحانی در مورد همهپرسی

 ۱۲فروردیــن  ۱۳۵۸میگویــد:
«همــان بیــش از  ۹۸درصدی که
آن روز رأی دادنــد بــه جمهــوری
اسالمی ،امروز هم رأی میدهند».
(الف  ۲۴بهمن )۱۳۹۶
عبدالله جوادی آملی نیز میگوید:
«مردم اقتصاد اسالمی میخواهند
و آن را بــا همه وجود میپذیرند».
(ایرنا  ۲۶بهمن )۱۳۹۵
هیــچ نظرســنجی مســتقلی این
ادعاهای واهی را تایید نمیکند.
•
«عطرافشانی»
در گفتمــان جمهــوری اســامی
هرچه از اســامگرایان و متحدان
آنهــا صــادر شــود خیــر و برکت و
زیبایی است حتی بمب شیمیایی
و کشــتار بیــش از  ۷۰هــزار زن
و کــودک در ســوریه .از منظــر
جنگطلبــان جمهوری اســامی
بمبهــای شــیمیایی که بر ســر
کــودکان و زنان در ســوریه ریخته
میشود عطر است .یکی از مدیران
دستگاههای تبلیغاتی نظام به مدیر
دیگــر در مــورد حضــور نیروهای
جمهــوری اســامی در منطقــه
میگوید« :هرچند هیچگاه تاریخ
از وجود معاویهها و اشعثها پاک
نمیشــود ،ولی فرزنــدان خمینی
کبیر در قالب هستههای حزبالله،
فاطمیــون ،زینبیــون ،حیدریون
و… در سرتاســر منطقه و جهان
عطرافشانی میکنند( ».عزتالله
ضرغامی ،الف  ۸اسفند )۱۳۹۶
•

{>> ادامه در صفحه}16 :
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کتابخانه ی نیما تقدیم می کند:روگشایی کتاب
سکـــوت دخترشاه پریان

(و 52قصه ی دیگربرای کودکان وبزرگساالن)

مدرسه دهخدا
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال
www.addhi.net
------------------

مدرسه فرزانگان

گروهرقصخورشیدخانوم

facebook: Farzanegan Montreal

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

Tel: 514-775-6508

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

کالس های فارسی کودکان:

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

تلفن)514( 626-5520 :

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

M EK IC

514-624-4579

هرشنبه :ساعت  12/30تا 15/30

)2900 Lake (DDO
------------------

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

کتابخانهنیما

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

بنیاد سخن آزاد

بنیاد نیکوکاری ایرانیان  :نیکو

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

کتابخـانه نوروززمین

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

بنیاد آموزشی و فرهنگی آپتین
5180 Queen Mary #400
438-386-6111
------------------

مرکز فارسی زبانان

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

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

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

دوستداران موسیقی کالسیک

لزومداشتنپساندازبرایتعمیراتپیشبینینشده
•

مالــکان بودجــه اضطــراری کنار
بگذارند ،الزم نیســت بهره هوشی
به اندازه انیشــتن داشــته باشند.
بلکه کافیســت ،برای این منظور
مقداری پــول در هر بانک دلخواه
کنــار بگذارند و بــرای هیچ هزینه
دیگری به آن دست نزنند.
•
مقدار پول کنار گذاشته شده
برای بودجه اضطراری باید
چقدر باشد؟
به گفته بایرون الیــس میزان این
بودجه باید حدود یک تا سه درصد
ارزش ملک مورد نظر باشد .مثال
اگــر قیمت خانــه  500هــزار دالر
اســت ،ضــرورت دارد بــرای ایــن
منظور بین  5تا  15هزار دالر کنار
گذاشته شود.
البته در این زمینه نیز ،مالکان در
موقعیت هــای متفاوتی قــرار می
گیرند .مثل کســی که خانه ای نو
خریداری کرده که همه سیســتم
ها و وســایل اش هم تازه هستند،
نیازی به کنارگذاشتن مبلغ زیادی
ندارد .در مقابل صاحب یک خانه
قدیمــی باید هر چه زودتــر در پی
درنظرگرفتن مبلغ مناسبی جهت
تعمیرات اضطراری باشد.

نقاش :نوجوان  13ساله آوا سالمت

تاریخ 14 :جوالی | شش ونیم بعدازظهر

کتابخانهنیما

5206 DECARIE #3 Tel.: 514-485-3652

جشنتابستانیتیرگان

گروه همبستگی ایرانیان مونترال برگزار میکند:

زمان ۲۲ :جوالی ساعت  ۱۱صبح
مکان :پارک انگرینیون | جنب مترو

جشن و شادی همراه با دی جی
انواع خوراک های خوشمزه و نوشیدنی ها در مکان جشن موجود میباشد.
____________________________________

*در صورت بارندگی این برنامه با یک هفته تاخیر در تاریخ  ۲۹ژوئیه برگزار خواهد شد.

www.cafelitt.ca

)(Dialogue
514-484-8748

داشــتن پــس انــداز برای
تعمیرات پیش بینی نشده
مسکن ،می تواند انسان را
از فاجعه مالی نجات دهد.
زیرا در اغلب موارد صاحبان
ملــک و امــاک بــر ایــن
باورنــد ،که خانه هایشــان
در بهترین شــکل هستند.
بنابراین هیچگاه نمی دانند
چــه زمانی ناچــار خواهند
بود ،بــا صورتحســاب های
دارای رقم درشــت در مــورد لوله
کشی و همچنین تعمیر زیرزمین
آب گرفته و یا نمور روبرو خواهند
شــد .در نتیجه زمانی که به ناچار
باید چنین هزینه هایی را بپردازند،
غافلگیر می شوند.
بهتریــن راه حــل پیشــگیری از
اینگونه غافلگیر شــدن هــا آینده
نگــری و عاقبــت اندیشــی یعنــی
داشــتن مبلغی پول است ،که می
توان آن را بودجه اضطراری نامید.
•
بودجه اضطراری چیست؟
بودجــه اضطراری یعنــی پولی که
جهت استفاده برای تعمیرات الزم
در خانــه که بگونه ای غیرمنتظره
به وجود می آیند ،کنارگذاشته می
شود .این مبلغ نقد باید همواره در
دسترس باشد ،که بتوان در هنگام
نیاز فورا از آن اســتفاده کرد .مثال
نبایــد چنیــن پولی را در حســاب
های پس انداز درازمدتی گذاشت،
که به آنها بهره بیشتری تعلق می
گیــرد .اما نمی تــوان هر زمان که
الزم شــود ،آن را از بانــک بیــرون
کشــید .بایرون الیس کارشــناس
مالی -ســرمایه گذاری آمریکایی
در این مورد می گوید :برای اینکه

به قلم :عزت مصلی نژاد

بودجه های اضطراری
کلی
در کنار بودجــه اضطراری
که به آن اشاره شد ،داشتن
دو حســاب پس انــداز کلی
اضطراری روزمــره و کالن
نیز ،گامی عاقالنه به شمار
مــی رود .مــورد اول مــی
تواند شامل مخارجی مانند
خریــد یک آبگرمکــن جدید
برای خانه شود ،که ضرورت دارد
برای آن همه ماهه مبلغی از درآمد
را کنارگذاشــت .چنیــن پولی این
امکان را برای مالک فراهم می کند
که بتواند ضمن پرداخت اقســاط
وام مســکن خود ،تعمیرات مورد
نیــاز را هم انجام بدهد .براســاس
اظهــارات رابرت ریــد اقتصاددان
موسســه مالی کلمبــوس باید 10
درصــد درآمد ســاالنه هــر مالک
در پــس انــداز اضطــراری روزمره
اش باشــد .این مبلغ برای خویش
کارفرمایان  20درصد است .چراکه
درآمدشان متغیر می باشد.
بودجــه اضطراری مخــارج عمده
به رخدادهایی پیوند دارد ،که می
توانند ســبب بروز فاجعه مالی در
زندگی شوند .بیکار شدن ،بیماری
منجر به نیاز به دســت کشیدن از
شــغل و پرداختــن به درمــان و یا
مرگ یکی از افراد خانواده ،از جمله
مواردی هســتند ،که مــی توانند
بگونــه ای ناگهانی بر میزان درآمد
تاثیرات منفی بزرگی داشته باشند.
رابرت رید در این پیوند می گوید:
نگرانی ما درباره اینگونه رخدادهای
فاجعه آمیز این اســت ،که مردم با
خطر از دست دادن ملک و امالک

"کانــون فرهنگــی خانــه مــا" در
چهــارم ژوئیــه  2018میزبــان
«کارگاه هنردرمانــی» توســط
خانــم «فوزیه میریان» اســت.
فوزیه میزیان هنردرمانگر است.
هنرهــای تجســمی را در انجمن
نقاشــان اصفهــان و هنردرمانــی
را در شــهر فرانکفــورت آلمان به
طور تخصصی آموخته اســت .در
این کارگاه از او "بیان خویشتن از
طریق زبان هنر" را میآموزیم.

کانونفرهنگی خانهما
هنردرمانــی در روشهــای حــل
مســاله در مواجهــه بــا مســایل
روزمره کاربرد فراوان دارد .این امر
از طریق انجام فعالیتهای خالق
بــا اســتفاده از حــواس پنجگانــه
صــورت میپذیــرد .انســانها از
راههای مختلــف به بیان خویش
میپردازنــد .بــه کارگیــری ابــزار
هنری طــی رونــد هنردرمانی به
افــراد کمــک میکنــد کــه موانع
درونی خود را کشف و بیان کنند،

با آنها رو به رو شــوند ،خود به راه
حل برســند و بهبــود پیدا کنند.
یعنی افراد از طریق هنر درمانی با
خویشتن آشتی کنند.
kanounkhanehma@gmail.
com
www.facebook.com/
kanounkhanehma
@kanounkhanehma
telegram.me/
kanounkhanehma

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:
خود روبرو می شوند .زیرا ناگهان از
عهده پرداخت اقساط وام مسکن
شان برنمی آیند.
به همین ســبب توصیه می کند،
هر مالک مبلغی معادل  20درصد
میزان وام مســکن موجود خود را
در بودجــه اضطراری کالنش کنار
بگذارد .بهتر اســت این مبلغ را نه
یــک باره ،بلکه به تدریــج از درآمد
همــه ماهه خود تامین کند .مثال
اگــر از حقوق هر ماهــش  25دالر
کنار بگذارد ،در آخر ســال در این
حســابش  1300دالر پول خواهد
داشت.

•

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

اگر کسی بودجه اضطراری
نداشته باشد ،باید چه کند؟
فــرض کنیــم در وســط گرمــای
تابستان سیســتم خنک کننده/
کولر خانه از کار بیفتد ،و واقعا الزم
باشــد سیســتمی دیگر خریداری
شــود ،امــا هیچگونــه بودجــه
اضطراری در کار نباشد .در چنین
حالتی دو گزینه بــرای وام گرفتن
وجود دارند.
نخست اینکه وام مسکن موجود،
از ارزش ملــک مــورد نظــرکمتــر
باشــد .در چنین حالتی مالک می

6370, rue Sherbrooke O.
Montréal, Qc H4B 1M9
info@cje-ndg.com

تواند ،به ســبب ارزشمندتر بودن
ملک خویش وام بگیرد.
دومین گزینه گرفتن خط اعتباری
در پیونــد با ملک اســت .هردوی
ایــن گزینه ها به مالــک این اجازه
را مــی دهند که با توجــه به ارزش
ملک خود وامی بگیــرد ،تا بتواند
از عهــده پرداخــت هزینــه ای که
ناگهان برایش پیــش آمده ،برآید.
البته جزئیات مالی این گزینه ها با
هم تفاوت دارند.
•
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ایران...

ِ
سخت پیشرو
های
خشکسالی مزمن و سال ِ

اردبیل و قزویــن نیز به ترتیب ۱۲
و  ۴درصد رشد را نشان میدهد.
بارندگیهای بهاره برای تهران نیز
اتفاقــی خــوش را رقــم زد و بارش
مدوام باران ســبب شد بحران کم
آبی در پایتخت حل شود.
ســال آبی یــک دوره دوازده ماهه
ســنجش بارندگی اســت که در آن
نــزوالت جــوی از ابتــدای پائیز تا
انتهای تابستان محاسبه میشود.
بــه باور رئیــس مرکز خشکســالی
ســازمان هواشناسی ایران افزایش
بارندگــی در بهــار  ،۹۷بــه هیــچ
آیا بارانهای بهاری بر خشکسالی در ایران تأثیر گذاشت؟ وجه به معنــای برون رفــت ایران
از خشکســالی در «اواخر ســال و
بارانهای بهاره امسال مردم و
سالهای پیش رو» نیست .به
گفته صادق ضیائیان:
کشاورزان را امیدوار کرده ،اما در  ۵۰سال اخیر در ایران،
ی متر از متوسط «طــی بررســی بــازه زمانی ده
رئیــس مرکز ملی خشکســالی حدود  ۵۰میل 
میگویــد ایران همچنــان ۲۶
ســاله از ســال  ۸۱و بازه زمانی
بارشها کاسته شده است
درصدکمبود بارش دارد.
یکساله از ســال ، ۸۴کشور در
هر چنــد نباید از خاطر برد که
یک دوره خشکسالی قرارگرفته
تا  ۲۰فروردین امســال ایران با
است .منظور از این امر بررسی
کاهش  ۴۸درصدی بــارش روبرو بهاره بیبهره ماندند و به ترتیب با دوره خشکســالی ده ســاله و یک
بود و اکنون پس از یک دوره بارش  ۴۴ ،۶۷و  ۳۶درصــدکمبود بارش ســاله نســبت به دراز مدت است.
بهــاره این رقــم  ۲۲درصد کاهش مواجــه بودند .کرمان ،بوشــهر و اثرات تغییر اقلیم ،گرم شدن زمین
یافته است.
فــارس نیــز وضعیت مشــابهی را و بســیاری از عوامل دیگر همگی
صــادق ضیائیــان ،رئیــس مرکــز تجربه کردند.
دست به دست یکدیگر دادند تا با
ملــی خشکســالی و مدیریــت در مقابــل اما برطبق آمــار وزارت کاهش بارش و افزایش خشــکی و
بحــران ســازمان هواشناســی نیــرو ،میــزان بارندگی در اســتان دما در کشــور روبرو شــویم .طبق
هــم بــه خبرگــزاری دانشــجویان آذربایجانغربی از ابتدای سال آبی نتایــج بررســی هــا کمــاکان این
ایــران (ایســنا) گفتــه بارشهای افزایشی ۵۱درصدی داشته.
ســناریو طی  ۳۰تا  ۵۰ســال آینده
بهار امســال نســبت به میانگین میانگین بارش در استان آذربایجان ادامه خواهد داشت .البته این امر
بلندمدت کشور  ۲۷درصد افزایش شرقی نیز از اول مهرماه تا نوزدهم بــدان معنا نیســت کــه در تمامی
یافتــه اســت .خبری خــوب برای خرداد ماه ســال جاری نســبت به این سال ها با پدیده خشکی روبرو
کشوری که با یک بحران تمام عیار مدت مشــابه درســال گذشته  ۵۵هستیم».
آب مواجه است.
درصد افزایش یافته است.
بــه این معنــا شــاید افزایــش ۲۵
اگرچه نباید از یاد برد که بارشها در زنجان نیز از ابتدای سال زراعی درصدی بارش بهار امسال نسبت
شــامل حــال تمامــی اســتانها تا  ۲۷خردادماه بارش باران نسبت بــه بهــار  ۹۶تأثیر چندانــی هم بر
نبوده اســت .هرمزگان ،سیستان به مدت مشابه ســال گذشته  ۲۳خشکسالی مزمن ایران نگذارد.
و بلوچســتان و گیــان از جملــه درصد افزایش یافته اســت .درصد در  ۵۰سال اخیر ،حدود  ۵۰میلی
استانهایی بودند که از بارانهای افزایش دارد .همین آمار در استان متــر از متوســط بارشها کاســته

دالر صدهزار تومانی و ...
و امنیتــی با معترضین فعــال در
بازار تهران و دیگر شهرهای بزرگ
کشــور و همزمان تهدید به اعدام
معترضین به شــرایط اقتصادی از
سوی رئیس فاسد قوهی قضائیه به
بهانهی اتهام واهی افساد فیاالرض
آنها ،شاهد هستیم.
باید خاطرنشــان کرد که برنامهی
انحراف افکار عمومی که از هفتهی
گذشــته با کلید خــوردن پروژهی
«جنــگ ویال به ویالی جناحهای
حکومتی» آغاز شــده ،چیزی جز
«استمناء سیاسی» نیست.
چنانکــه در تعریــف اســتمناء
سیاسی آمده است ،هر گونه رفتار
برنامهریــزی شــده بــرای انحراف
افــکار عمومــی از مســائل اصلــی
گریبانگیر جامعه ،مشمول مفهوم
استمناء سیاسی میشود.
اینکــه موجوداتی از قبیل حســن
ِ
فیروزآبادی بیطار (دامپزشــک) یا
والیتی پزشــک اطفال،
علیاکبــر
ِ
زمانــی بــرای نابــودی و تحقیــر
نهادهــای محترمــی همچــون

ارتــش ملــی و وزارت امورخارجه،
بدون هیچ تخصصــی در باالترین
جایــگاه آن دســتگاهها قــرار
گرفتنــد ،خود نشــانهی فســادی
بســیار باالتر از تحویل چند ملک
مصادرهای به آنهاست .هوچیگری
استمرارطلبان و اصولگرایان برای
رســوا کردن یکدیگــر بیش از آنکه
برای فسادستیزی و شفافیت ارکان
حکومتی باشد ،برای انحراف افکار
عمومــی اســت وگرنه کیســت که
ندانــد فرقهی تبهکار حاکم ،چهار
دهه اســت که همــهی مملکت را
بــه «غنیمت» گرفته و به ســنت
پیامبر اسالم و اصحاب وفادارش،
مشغول غارت قربانیان و تجاوز به
حقوق و نوامیس آنهاست.
اکنون که در اثر ستمگری مستمر
و بیحد این تبهکاران ،مردم جان
ب رسیده به خیابانها آمدهاند
به ل 
و بنای اعتراض به نابســامانیها،
بیلیاقتیهــا و حیــف و میلهای
شــگفتآور را گذاشــتهاند ،رســوا
کــردن چنــد مهرهی ســوختهی
ِ

Courtier Immobilier Agréé

¶¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

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

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

Cell : (514) 571-6592

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

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

مشاور رمسی وام مسکن

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

یافته.
پیشبینــی میشــود ســال ۱۳۹۷
خشکترین سال آبی تاریخ ایران از
زمان ثبت این آمار باشد.
 ۳۵میلیون تن در ایران در معرض
تنش آبی قــرار دارند و از مجموع
 ۱۲۴۰شــهر کشــور ۶۰۰ ،شــهر
بــا بحــران آب آشــامیدنی مواجه
هستند.
به زبان غیر آماری ،میتوان گفت

شده و میانگین بارندگیها به ۲۳۰
میلی متر رسیده؛ این عدد در ۳۰
ســال گذشــته بیش از  ۲۷۰میلی
متر بود.
امســال نیز ،درحالی که تنها ســه
ماه تا پایان ســال آبی باقی مانده،
مقایســه میزان بارندگی از ابتدای
پاییــز تا پایان بهار نشــان میدهد
نــزوالت جــوی نســبت بــه مدت
مشابه سال قبل  ۲۱درصد کاهش

بهار پر بارش امســال نیز مرهمی
بــر زخــم خشکســالی درازمدت و
مزمــن ایــران نبــود .هــم بحران
مدیریت منابــع آبی ادامــه دارد و
هم افزایش دمــا و کاهش نزوالت
جوی .کمربندهای خود را ســفت
ببندید ،ســالهای ســختی در راه
است .سالهای بیآبی ،سالهای
خشکسالی.
•

اوکازیون عالی برای سرمایه گذاری در آمریکا

>> ادامه از صفحه6 :
منحــط از قمــاش فیروزآبــادی و
گرفتن اختهای
والیتی یا بــه بازی
ِ
سیاسی چون سیدمحمد خاتمی
به بهانــهی «اصالح اصالحات» ،
چیزی جز استمناء سیاسی فرقهی
تبهکار حاکم بر ایران نیست .این
جماعــت بــا شــروع ایــن بازیها
تصمیم دارند از این رهگذر حواس
بخشــی از مــردم را از فاجعــهی
اقتصادی در حال وقوع پرت کنند.
قوانیــن حاکم بر علــم اقتصاد ،به
دقــت قوانین فیزیک هســتند .با
رمالــی ،جنگیری ،عربدهکشــی و
ســرکوب ،نمیتــوان تغییــری در
نتایج حاصــل از بیتوجهی به این
قوانین ایجاد کرد .تنها چاره برای
کــردن آســیب فاجعــهی در
کــم
ِ
حال وقــوع ،برانــدازی جمهوری
کردن همهی اموال
اسالمی ،ملی
ِ
غارتشدهی این چهل سال اخیر و
متعاقب آن ،اتصال اقتصاد ایران به
اقتصاد جهانی است.
یوسف مصدقی
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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

اجنام کلیه امور ساختمانی

T
M
N

Renovations

خدمات نوسازی و بازسازی

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

با مدیریت مجید توسلیان

با بیش از  25سال پیشینه
در خدمت جامعه
ایرانیانمونتریال

)

Tel.:514-835-6243

ه
دف ما
خ
شنودی
ش
ماست!
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کلیسایاجنیلی جام جهانی و ما...

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

ance Church:
220 Hyman,
DDO

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ

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

فارسیزبان
مونتریال

کشی
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ا
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بت است
داوند مح
خ
فی

ض خداو
ن
د
م
ا
ن
،
عی
با شما باش سى مسیح
د.

آمری
ک
ا
م
ج
و
ز
وا
ر
دا
ت
پ
س
ت
هوفــــرش
ایرانی را لغو کرد

 ۰۶تیــر  -وزارت
خزانــ هداری بــا
ق
در

ت
ه
ــا
ی
ج
ها
آمریکا
نــی ،ز
اعالم کرد که شرک 
تها
مانی توافق هس
ی
ــت
ه
ا
ی
که
با
ا
بر
ج
یرا
ام
ن
ب
ه
ا
خارج
جرا گ
تجاری باید واردات
ذاشــته شد ،م 
یشود .ای
پسته ،فرش در
د
ی
مــ
اه
۴
ن کشور اعالم کرده
۱۳۹
و خاو
واردا
یار ایران را تا روز  ۶او
ت ایــن که برای
ت
ت
/
حد
ید
کا
نف
وذ
اله
ــا
من
بـ
طقهای
 ۱۵م
ـه آمریکا قانونی
رداد متوقف کنند.
شــد .جمهوری ا
ســ
ا
ام
یــ
ی
ن
و
ن
اقـ
ـد
ظار
ام
ت
در
بر
چارچــوب ل
ب هگــزارش واشــن
غــو برنامه موشـ
گتن پســت ،تح
ری

م
ها
ی
ا
یرا
ـکی سپاه پاسداران
ن
ان
ج
وزارت
ام شد.
ســختت
خزانــ هداری آمریــ
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ن
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ت
ح
گذ
ری
ش

م
ته
ه
ــای
نیز یک مقام و
مجــوز واردا
ت پســته ،فــرش و
زارت اقتصادی را
خار
جـ
ـه
آ
مر
یــ
علیــه ایران اعمال
کا
اعالم
خاویار ا
کــرد که خواهد
یران و صادرات قط
ک
عا
رد
ت
و
ت
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ن
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ن
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نو
ام
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 ۱۳ /آبان واردا
برخی شــرک 
تها
ت گذاشته است.
ی آمریکایی به نف
تــ
ی
خــ
ود
از
ایـ
ـرا
ن را
ایران را لغوکرد.
پایــان مهمترین
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ن
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در بیانیــه
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وزارت خزانــ هداری
االت خــروج آمری
مت
ح
ده
ای
ن
ک
ش
کا از برجام و اعمال
آم
ورها را مش
ریکا آمده اســت« :
مول دور تازه تح
هر شرکتی تحری

م
ها
ی
ثا
نو
ری مها ،فروش نفت
یه
کـ
ـه
خ
وا
در
ایــن
هدکرد.
و ماندن ش
زمین ههــا بــا ایران
رک

ت
ب
ها
ــر
ی
ا
س
خار
ــا
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س
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در
قوانیــن داخ
تجــارت میکند با
لــی ایران است
ید تــا  ۶اوت آم
ری
کا،
ت
ح
ری

م
با این حال بسیاری
ها
ی
تجار
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ت خــود را متوقــف
نویه علیه از شرک

ت
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ای
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ت
های
از
ایران
ی اعمال م 
در غیــر این
یشود که
صورت بــا اقدامات
با خارج شدهاند.
ا
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ن
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ام
له
ک
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د.
تنبیهــی دولــت آمر
چنین وضع
یــکا روب هرو دونا
لد
تر
ام
پ،
یتی اقتصاد ایران را
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خواهد شد.
مهوری بار دیگر
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یــ
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یاری
پــس از توافــ
دیبهشــت  ۸ /مه
ق هســتهای ایران
اع
مواجه کرده است.
الم
ک
رد
کـ
ـه
ای
االت متحده از

«منیگویم» و «به شما مربوط نیست»... :
«سفره انقالب»
مقامات جمهوری اسالمی به ایران
به صورت یک مجموعه منابع که به
اسالمگرایان اختصاص یافته نگاه
میکنند و نام این مجموعه منابع
را هم گذاشتهاند سفرهی انقالب.
آنهــا پیروزی انقــاب  ۵۷را مجوز
تاراج منابع کشور میدانند و تنها
کسانی را شایستهی برخورداری از
این منابع میدانند که با حکومت
دینــی کامال در همــهی مراحل و
سیاستها همراهی کرده باشند.
اگــر کســی در مجموعــهی آنهــا
ســخنی انتقــادی به زبــان بیاورد
ُشکر نشستن بر ســر این سفره را
ادا نکرده است؛ اگر مخالفت جدی
کند باید از پای سفره بلندش کرد؛
و اگر وفاداریاش را اثبات کند هم
زمان بیشتری می تواند پای سفره
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بنشــیند و هم میتواند بیشــتر از
ســفره برخوردار شود .جستجوی
این عبارت در گوگل نشان میدهد
که  ۱۴۷هزار بــار از این عبارت در
وبسایتهای داخلی استفاده شده
اســت .از ایــن عبــارت در دوران
خمینــی و جنــگ کمتر اســتفاده
میشد.
•
«این عرصه صاحب دارد»
مقامات ســپاه پاســداران خــود را
صاحب اصلی کشور میدانند چون
نخســت بــا آتــش زدن بانکها و
ســینماها رژیم گذشــته را ساقط
و بعد با کشــتن و مخالفان قدرت
خویــش را تحکیــم کردهانــد .بــه
همین جهت اســت کــه در مورد
همــهی امور کشــور اظهــار نظر،
سیاســتگذاری و دخالت میکنند
و در همهی عرصهها حضور دارند.

>> ادامه از صفحه13 :
بــه عنوان نمونه ورزش کشــور در
دست ســرداران سپاه است .وقتی
مربیــان ورزش بــه بحــث دربــاره
حل مشکل مسابقه با ورزشکاران
اســرائیلی بــرای جلوگیــری از
محرومیــت ورزش کشــتی ایــران
پرداختند رئیس بسیج گفت« :به
دوســتانمان توصیه میکنیم وارد
عرصه دیپلماســی ورزش نشوند.
این عرصه صاحب دارد( ».تابناک
 ۲۸اســفند  )۱۳۹۶عبارات شبیه
به ایــن که معنــیاش اســت «به
شــما مربوط نیســت»« ،فضولی
نکنید»ُ ،
«گندهتر از دهنتان حرف
نزنید» که همه خطــاب به مردم
و دســت اندرکاران و کارشناســان
حرفهای و صنفی اســت به فراوانی
از مقامات نظامی شنیده میشود.
مجیدمحمدی

ایران در جام جهانی روسیه:

حیوان درنده ی عاشق پیروزی کیروش دندان ندارد!
 26ژوئــن  -کارلــوس کــیروش
توانســت در دومین جــام جهانی
پیاپــی همــراه تیم ملــی ،بهترین
نتایج تاریخ فوتبال ایران را کسب
کند .تیم ملی با هدایت او با کسب
 ۴امتیــاز و در شــرایطی از "گــروه
مــرگ" جام جهانی حذف شــد که
نمایشتحسینبرانگیزیداشت.
شــاید اگر داوران و البته سیســتم
کمــک داوران ویدئویی بــا تیم او
مهربانتــر بود ،ایران به جای یکی
از دو غــول فوتبال اروپا ،به مرحله
یکهشــتم نهایــی جــام جهانــی
میرفت.
اما داســتان کــیروش و تیم ملی
همیشــه اینقــدر شــیرین نبود؛
ســال  ۲۰۱۱کارلوس کیروش در
شــرایطی هدایت تیم ملی ایران را
برعهده گرفــت که ایــران در رتبه
هفتــم آســیا بــود و جایــی میان
پنجــاه تیــم برتــر ردهبنــدی فیفا
نداشــت .کــیروش با اســتفاده از
چند نسل مختلف فوتبال ایران و
تغییرات مکرر در تیم ملی و البته با
برنامههای خود توانست پس از ۷
سال بهترین نتایج فوتبال ایران در
مهمترین مسابقات جهان را کسب
کند ،امــا در این راه او فشــارهای
فراوانی را متحمل شد.
•
از منتقدان داخلی تا
دستاندازهایبیناملللی
کارلــوس کیروش درباره شــرایط
ســخت کار بــرای تیم ملــی ایران
به مجلــه "جیکیــو" گفــت" :در
وجــودم یــک حیــوان درنــده ی
عاشق پیروزی دارم اما شرایط (در
ِ
تیم ملــی ایران) هیچگاه مســاعد
نبــود ،حقــوق و دســتمزد پایین
بــود و تامین پول بــرای هتل تیم
و هزینههای سفر مبارزهی بزرگی
را میطلبید ،چراکه فیفا به خاطر
ل پاداشهای ایران را
تحریمها پــو 
بلوکه کرده بود".
اما مشکالت کیروش فقط محدود
به تحریمهــای بینالمللی و مالی
نبــود .در ایران منتقــدان همواره
و تقریبــا بــا هر تصمیــم کیروش
را هــدف میگرفتنــد .از انتقاد به
برنامههــای آمادهســازی و اردوها
گرفته تــا مرخصیهای چند ماهه
و حتی فهرست بازیکنان تیم ملی.
این کارشــکنیها و دســتاندازها
حتی در آستانه جام جهانی ۲۰۱۸
هم ادامه داشت.
در حالی که کــیروش اعالم کرده
بود ملیپوشان حاضر در لیگ برتر
ایران نیاز به آمادهســازی  ۴۰روزه
دارند امــا بازیکنان پرســپولیس،
اســتقالل و ذوب آهــن که تقریبا
نصف ترکیب تیم ملی را تشــکیل
میدادند ،به دلیل حضور در لیگ
قهرمانان آســیا در نهایت تنها ۲۹
روز مانده به اولین بــازی ایران در
جام جهانی در اردوی آمادهســازی

و ژاپن برای هوادارن فوتبال ایران
تیم ملی حضور یافتند.
غیر از این موضوعــات دخالت در حســرت بزرگی ایجاد کرده است.
فهرســت کیروش و انتقادات تند در حالــی که ایــران حتی موفق به
نســبت به بازیکنان انتخابی برای برگــزاری بــازی دوســتانه با لیبی
جــام جهانــی ،از عواملی بــود که و کــوزوو نشــد؛ به عنــوان نمونه
آرامش سرمربی تیم ملی را بارها به تیم ملی ژاپن در یکســال اخیر با
تیمهای قدرتمندی مانند
هم زد .نکته جالب اینکه انتقادات
برزیــل ،بلژیــک و
از فهرســت تیــم ملی فقط
ســوئیس بــازی
مختص به پیشکسوتان
دوســتانه برگزار
و کارشناســان فوتبــال
کرده است.
نبــود ۳۰ ،نماینــده
حتی اگر ژاپن را
مجلــس در نامــهای به
از نظر سیاســی و
وزیــر ورزش خواهــان
مالی تیمی قدرتمند
تغییــر فهرســت تیــم ملی
و غیرقابــل قیــاس
شــدند؛ موضوعی که احتماال
بــا ایــران بدانیــم،
آن را فقط در فوتبال ایران بتوان
میتوانیم ایــران را با
دید.
تیمــی ماننــد تونس
اما شــاید مهمتریــن دغدغه
مقایســه کنیــم،
کیروش در روند آمادهسازی
تونــس در یکســال
تیــم ملــی لغوشــدن
اخیر با تیمهای
بازیهای دوستانه در راه غولی که دست و
قدرتمندیمانند
جام جهانی بود.
طبــق برنامهریــزی پایش بسته بود
اسپانیا و پرتغال
بــازی دوســتانه
کارلوس کیروش و اعالم
فدراسیون فوتبال ،تیم ملی ایران برگزار کرده است ،چیزی که برای
قرار بــود در راه آمادهســازی برای مــردان کــیروش فقــط در جــام
جام جهانی  ۸بازی تدارکاتی برگزار جهانی امکانپذیر شد.
•
کند.
از ایــن  ۸بازی دیــدار برابر لیبی ،کیروش با مشکالت آینده چه
ســوریه ،یونان و کوزوو لغو شــد؛ میکند؟
نیمــی از بازیهای تدارکاتی .برای طبــق اعــام داورزنــی معــاون
لغو ایــن بازیها دالیــل متعددی وزیــر ورزش ،قرار اســت کارلوس
مطرح شــد از وجود شــرکتهای کــیروش تا پایان جــام ملتهای
تولید مشــروبات الکلــی به عنوان آسیا در دی ماه  ،۱۳۹۷هدایت تیم
حامی مالــی تا نپذیرفتن شــرایط ملی ایران را برعهده داشته باشد.
خبری که البته از ســوی کیروش
ایران و حتی دالیل سیاسی.
محمدجواد جمالی نماینده مردم تکذیب شــده و سرمربی تیم ملی
فســا در مجلس ایــران درباره لغو میگوید تــا به حال قــراردادش را
بازیهای دوســتانه تیم ملی ایران تمدید نکرده است.
بــه خبرگــزاری مجلــس گفــت :بــا حضــور تیمهــای اســتقالل و
"بســیاری از تیمهــای بــزرگ به پرسپولیس در مراحل نهایی لیگ
دالیــل سیاســی حاضــر بــه عقد قهرمانان آسیا و البته برگزاری لیگ
قرارداد با تیم ملی ایران نیســتند .برتر ایران در اواخر تابستان و پاییز،
ماجرای لغو بازیهای دوســتانه و میتوان از حاال این احتمال را داد
اتفاقــات اخیر برابر یونــان وکوزوو که کیروش باید خــودش را برای
موضوع جدیدی برای کشــورمان درگیری بر ســر روند آمادهســازی
نیســت و بــا توجــه به اینکــه این تیم ملی به ویژه با برانکو ایوانکوویچ
تیمها پشــتگرمی ویــژهای هم از و وینفرد شفر ،مربیان پرسپولیس
طــرف مجامع بینالمللــی دارند ،و استقالل آماده کند.
بــه راحتی خلف وعــده میکنند و عالوه بــر آن افزایش قیمت ارز در
علیه آنها نیــز هیچ اقدام حقوقی ایران میتواند مشــکالت زیادی را
صورت نمیگیرد .باید بپذیریم که بر سر برگزاری بازیهای دوستانه
ابزارهــای قــدرت در ورزش مانند و اردوهــای آمادهســازی تیم ملی
مجامع تصمیمگیر و تصمیمســاز بوجود بیاورد.
بینالمللــی از قبیــل فیفــا و غیره باید منتظر ماند و دید کیروش با
نیز بــه مانند سیاســت در اختیار حیــوان درنده ی عاشــق پیروزی
قدرتهای جهان قرار دارد و همه درون وجودش کــه البته با وجود
این سیاســتها در یک مسیر قرار کمبودهــا در ایــران شــاید دندان
نداشته باشد ،میتواند به حسرت
دارد".
•
چهار دهــهای ایران برای قهرمانی
تیمهای همسطح ایران چگونه
در جام ملتهای آســیا پایان دهد
بودند؟
یا نه.
در ســالهای اخیــر بازیهــای
احسان اکبری
دوستانه کشورهای آسیایی رقیب
(خبرنگار ورزشی)
و همسطح ایران مانندکره جنوبی
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باخت مغرورانه!
«می توانستیم صعود کنیم!»

کیروش:ازهوادارانایرانعذرخواهیمیکنم
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کــیروش :رونالدو باید صحبــت کنــم چرا
اخراج میشد!
که تیم ملی کشورم
ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران با بود .امــا اتفاقاتی در
اظهاررضایتازعملکردبازیکنانش حال رخ دادن است که ما از آن بی
در بــازی بــا پرتغــال ،گفــت :این خبر هستیم .به این مسائل عادت
مســابقه بهترین بازی مــا در جام کــرده ام که می گوینــد یک ملت
جهانی روســیه بود و میتوانستیم علیه من هســتند و من هم علیه
صعود کنیم.
ملتی هستم .در زمان حضورم در
به گــزارش مهر  ،تیم ملی فوتبال آفریقای جنوبی این اتفاقات را دیده
کشــورمان در آخرین گام خود در ام .نمــی خواهم بیشــتر از این در
روسیه در پی ارائه یک
موردشــان صحبت
بازی زیبا و قابل قبول «دلیل رفتارهای کنم.
ســرمربی تیــم ملی
در مقابل تیم قدرتمند تبعیض آمیز را
پرتغال با نتیجه یک -
فوتبــال ایــران در
دامن!»
منی
یــک متوقف شــد تا با
مــورد صحنه ای که
 ۴امتیاز بعد از اسپانیا
رونالــدو بــه بازیکن
و پرتغــال  ۵امتیازی در رده ســوم ایران ضربه زد گفت :وقتی بازیکنی
جدول قرارگیرد.
بــا آرنج به صــورت بازیکن دیگری
کارلــوس کی روش ســرمربی تیم بکوبــد بایــد کارت قرمــز بگیرد و
ملی ایران پــس از این بازی اظهار اخراج شــود .نمی دانم چــرا داور
داشــت :بهتریــن تالشــمان را اینگونه رفتارکرد .در مورد قضاوت
کردیم .بازیکنان ایران آماده بودند داوران شــکایت زیاد است اما تنها
و بهترین بازی خود را ارائه کردند .کشوری که از داوری شکایت نکرد
وی افــزود :بازی فشــرده ای بود .ما بودیم.
بــازی هایی با جنگ و درگیری در کی روش که همچنان به انتقاداتش
جام جهانی توقع می رود .به نظرم از سیســتم داوری جدید ادامه می
ما خوب بازی کردیم مقابل تیمی دهد درادامه این نشســت خبری
کــه کاندیــدای قهرمانــی در جام گفت :ما قبال یک سوال پرسیدیم
جهانی است.
وگفتیــم کــه تکلیف ما را روشــن
ســرمربی ایران دربــاره اینکه چرا کنید که باالخره داور کیســت .اما
ایــران در دو بــازی اول اینطــور به جای اینکه جــواب ما را بدهند
جنگنده و خوب نبود ،گفت :باید گفتند نامه بنویسید و جواب شما
با واقــع بینی بازی کنیــم .مقابل را در جــام جهانــی بعدی خواهیم
مراکش پیروز شــدیم .اسپانیا تیم داد!
سختی است ولی بازی خوبی ارائه وی ادامــه داد :مــی دانیــد ملــت
کردیم و شایســته باخت نبودیم .ایران چه قدر فداکاری کردندکه به
اگر  ۵امتیاز می گرفتیم صعود می جام جهانی رسیدند؟ همه اشتباه
کردیم.
می کننــد اما سیســتم داوری که
کارلوس کی روش در ادامه صحبت میلیاردها دالر برایش هزینه شده
هایش پس از دیدار برابر پرتغال به را به ما نشان نمی دهند تا بدانیم
دالیل اعتراض های زیادش به داور در ویدئو چک چه گذشــته است.
اشــاره کرد و گفت :مسئله ای که دوست ندارم در رسانه های پرتغال
مــن مطرح کردم کامال روشــن و برایم مشــکل درست شود اما باید
واضح اســت .مســئوالن فیفا هم واقعیت ها را دید.
می دانند نظر من در مورد سیستم ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران با
داوری چــه بوده اســت .زمانی که تاکید بر اینکه حالش خوب نیست
داور اعــام پنالتی کرد دمای بدن ادامه داد :برای این سیستم داوری
من به باالی  ۵۰درصد رسید.
میلیون ها دالر هزینه شــده است
وی ادامــه داد :دلیــل رفتارهــای امــا خطــای آرنج رونالــدو که باید
تبعیض آمیز را نمی دانم .تلویزیون کارت قرمز می گرفت را کارت زرد
چندین بار صحنه ها را پخش می نشان داد!
کنــد امــا در صحنه پنالتــی به ما کارلوس کــی روش از دیــدار برابر
اجــازه ندادند صحنه را ببینیم اما پرتغــال به عنــوان بهتریــن بازی
به پرتغال این اجازه را دادند .واقعا تیمــش در این مســابقات یاد کرد
نمی دانم چه خبر است.
وگفــت :متوقف کردن پرتغال کار
کی روش خاطرنشان کرد :بیشتر بزرگی بود .ما در این بازی فقط می
از ایــن نمی خواهــم در این مورد خواســتیم توپ به رونالدو نرسد.

روی نقاط ضعف حریف کارکرده
بودیــم و دیدیدکــه چقدر متحد
بازی کردیم.
وی خاطرنشــان کــرد :در نیمه
دوم پرتغــال را از پــا درآوردیم
و ایــن تیــم ناامید بــود .ما
روی آنهــا فشــار آوردیــم تا
اشتباهات بیشــتری داشته
باشند.
ســرمربی تیــم ملــی فوتبال
ایران با تمجید از عملکرد
بازیکنــان تیمش
گفــت :بازیکنانم
در این مســابقات
بسیار شجاع بازی کردند و به آنها
افتخار می کنم .ما هم به پیروزی
رسیدیم و هم چیزهای زیادی یاد
گرفتیم .اعتراف می کنم ایرانی ها
خیلی شجاع هستند .با این حال
هشــت ســال زحمت کشــیدم تا
روحیه مبارزه طلبی و جنگندگی را
در بین بازیکنانم تقویت کنم.
کــی روش ادامــه داد :وقتــی
ســرودهای ملــی پخش میشــد
فهمیدم  ۲۰سال برای این دوتیم
کار کــردم .این لحظه باشــکوهی
برای من بود.حتی سانتوس هم به
من تبریک گفت .بازیکنان پرتغال
هم به من تبریک گفتند ،برزیلیها
و اســپانیاییهاییکه بــا آن هــا
کارکرده بودم به من تبریک گفتند.
سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران در
مورد توافقش با فدراســیون ایران
برای ادامــه همکاری گفت :تایید
مــی کنم کــه از ایران بــرای ادامه
همــکاری پیشــنهاد دارم .آن هــا
برای  ۶ماه من را می خواهند .اما
االن وقت مناســبی نیست درباره
قراردادم حرف بزنم.
وی بــا تشــکر از بازیکنانــش و
هــواداران تیــم ملی ایــران گفت:
هــدف همیشــگی من پیشــرفت
اســت .امیــدوارم در جــام جهانی
بعــدی بهتــر باشــیم .مــا در جام
جهانــی برزیل بــی دلیــل مقابل
آرژانتین شکست خوردیم .موضوع
ویدئو چک ذهن من را درگیرکرده
و احساس افسردگی و ناامیدی می
کنم.
کــی روش در میکســدزون هم به
خبرنگاران گفت :هدف ما این بود
که بتوانیم به مرحله بعدی صعود
کنیم .در همین راســتا هم تالش
کردیم اما نشــد .مسئولیت را می
پذیــرم و از هــواداران و حامیــان
واقعی تیم ملی تشکر می کنم.
وی ادامه داد :هدف ما صعود بود
اما نتوانســتیم ایــن کار را بکنیم.
حاال بایــد در مورد ادامه همکاری
بــا فوتبال ایران فکرکنم .شــفاف
هست که آینده من به موفقیتم در
جام جهانی منوط شــده بود .االن
باید کمــی آرام باشــیم و ذهنمان
خالــی باشــد و اســتراحت کنیم.
مــن از هــواداران فوتبــال ایــران
عذرخواهی می کنم که نتوانستیم
به دور بعد صعود کنیم.
•
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اجتماعی...

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

اعتیــاد به سکس:

«پنج بار در روز هم کافی نبود!»

ربکا بارکر میگوید ســکس اولین
چیزی بود که صبح به محض بیدار
شدن به آن فکر میکرد
سازمان خیریهای در بریتانیا که در
زمینه روابط زوجها فعالیت میکند
از کسانی که اعتیاد "فلجکننده" به
سکس دارند خواسته برای کمک و
مشاوره از خدمات درمانی استفاده
کنند .دو نفر از کسانی که از اعتیاد
به سکس رنج میبردند درباره تأثیر
این عارضه روی زندگی روزمرهشان
گفتهاند.
"در شرایط حاد حتی پنج بار در روز
هم کافی نبود".
ربکا بارکر ،مادر سه فرزند ،میگوید
این مســئله از ســال  ۲۰۱۴شروع
شد و رابطهاش را نابود کرد".
اعتیاد او باعث میشــد که دائما از
دوستپســرش درخواست سکس
داشته باشد.
ربــکای  ۳۷ســاله میگویــد" :این
بدون اغــراق اولین چیزی بود که
وقتی از خواب بیدار میشدم به آن
فکر میکردم .نمیتوانستم از ذهنم
خارج کنم".
"همــه چیــز مــرا بــه یاد ســکس
میانداخــت .فکــر میکــردم بــه
افســردگی و کمبــود ســروتونین
مربوط میشــود .حــس میکردم
تمام بدنم به آن نیاز دارد".
"با انجام آن آرام میشدم ولی پنج
دقیقــه بعد دوبــاره همــان آش و
همان کاسه".
"منزوی شده بودم .خانه میماندم
چون از ایــن که این موضوع تمام
ذهنم را اشغال کرده بود احساس
شرم میکردم .با این که هیچ کس
نمیتوانســت بفهمــد بــه چه فکر
میکنم ،اما اصال راحت نبودم که
دور و بر آدمها باشم".
اعتیاد خانم بارکر به سکس رابطه
او را با مشکالت جدی روبرو کرد.
با این که شــریک زندگــیاش اول
از احســاس توجه لذت میبرد ،اما
کمکــم این موضوع به مســئلهای
بغرنج برای این زوج تبدیل شد.
"اوایل او با این مسئله کنار میآمد
اما اواخر اصال نمیتوانســت درک
کنــد .بعد از چند ماه شــروع کرد
به سوالپیچ کردن من که قضیه از
چه قرار اســت و ایــن ماجرا از کجا
شروع شده".
"مــرا بــه خیانت متهم کــرد .فکر
میکرد چون عذاب وجدان دارم به
او توجه میکنم و میخواهم بیشتر
با او سکس داشته باشم".

اواخر ســال  ۲۰۱۴خانم بارکر فکر
کرد که نیاز دارد مدتی از رابطهاش
فاصلــه بگیــرد و رفــت کــه پیش
مادرش بماند.
"به دوستپسرم گفتم میروم شاید
حالم بهتر شــود .او هم مخالفتی
نکرد اما رابطهمان بالفاصله از هم
پاشید".
"آن زمان تحت نظر روانپزشــک
بــودم .مرتب به مــن میگفت که
داروهایم را عوض میکند ،اما هیچ
وقــت نگفت که گروههــای حامی
برای این مشکل وجود دارد".
خانم بارکر سال  ۲۰۱۲بعد از تولد
ســومین فرزندش دچار افسردگی
شــد .او میگوید بعــد از آن که در
ســال  ۲۰۱۴ایــن عارضــه شــدت
گرفت کارش را عوض کرده و بعد
از قطــع رابطهاش به فرانســه رفته
است.
"چند بار برای غلبه بر افسردگی و
اعتیاد به سکس شیوه زندگیام را
عوض کردم".
گروه خیریه "ریلیــت" ()Relate
اعتیاد به سکس را این گونه تعریف
میکند :هر گونه فعالیت جنســی
که احساس شود "از کنترل خارج
شده است".
قــرار اســت ســازمان بهداشــت
جهانی یک ســال دیگــر "اختالل
بیاختیاری در رفتار جنسی" را در
طبقهبندی بینالمللی بیماریها
قرار دهد.

اعتیادخامنانبرانداز

عذاب وجدان
گراهــام میگویــد که ایــن عارضه
باعث شــد کــه خــارج از ازدواج با
صدها کارگر جنســی رابطه داشته
باشد و دچار عذاب وجدانی ویرانگر
شود.
"وقتی اعتیاد به اوج خود میرسد
نمیتوانید غیر از آن به چیز دیگری
فکر کنیــد؛ از لحظهای کــه بیدار
میشوید تا زمانی که به رختخواب
میروید".
"تجربــه وحشــتناک و افتضاحی
بــود .به هیچ وجه از نظر جنســی
لذتبخش نبــود .وقتــی صبح با
کالمیدیــا (بیمــاری مقاربتــی) از
خواب بیدار میشوید به هیچ وجه
سکســی نیســت ...ویرانکننــده
است".
گراهام که بیش از  ۶۰ســال دارد،
میگویــد در طی ســالها ،هر ماه
صدهــا پوند خــرج ســکس کرده

اســت و حتی با بعضی از کارگران
جنســی رابطه جد 
ی برقرار کرده
است.
"چیــزی که با یــک رابطه خارج
از ازدواج ،ســر کار شــروع شــد،
به روابط دیگر هم رســید ،اما بر
خالف بیشتر روابط سر کار که به
دلیل نارضایتی در ازدواج شــکل
میگیرد ،دربــاره من از اعتیادی
ناشی میشد که باید هر روز ارضا
میکردم".
"شــما یک رابطه خارج از ازدواج
دارید و بعد دنبال بعدی میروید
و همین طور ادامه پیدا میکند".
"خیلــی زود متوجــه شــدم کــه
ســریعترین و مناســبترین راه
بــرای ارضای اعتیادم این اســت
کــه بابتش پــول بدهــم .همین
شد که سه تا چهار بار در هفته با
روسپیها قرار میگذاشتم".
"مثــل اعتیــاد بــه الکل اســت.
چرخهای اســت که در ذهن شما
شــکل میگیرد .از فکــرکردن به
آن و این که چطور ممکن اســت
اتفاق بیفتد ،انرژی میگیرد و بعد
اقدام میکنید".
"وقتی تمام میشــود از خودتان
متنفر میشوید و میگویید دیگر
هرگز این کار را نخواهیدکرد".

از شرم تا افتخار
گراهــام ایــن "زندگــی دوگانــه
وحشتناک" را زمانی پایان داد که
همسرش ایمیلی از او پیدا کرد و
مقابلشایستاد.
گراهــام از انجمن "معتــادان به
ســکس ناشــناس" (  )SAAکه
 ۷۸گروه در سرتاسر بریتانیا دارد
کمک خواســت .اکنون میگوید
که سالها اســت خارج از ازدواج
رابطه جنسی نداشته است.
"بــه  SAAرفتــم کــه روش
درمانیاشبراساسخویشتنداری
اســت .من به کل ایــن دوره این
طور نگاه میکنم که گویی از شرم
به افتخار رسیدهام".
"خیلی آسایشبخش است وقتی
بــه جلســات گروهی مــیروی و
میبینــی کــه آدمهــای دیگر هم
هســتند که به همان اندازه شما
مستاصل و بیچاره هستند".
"دوست دارم کســانی که در این
موقعیت قرار میگیرنــد ،بدانند
کــه راه خــروج از آن وجود دارد و
میشود این چرخه را شکست".
•

شهره شهریان
Cell.: 514-290-2210

Real Estate Broker

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

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

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

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور

در كلیه سطوح

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

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

info@loadextransport.com

نرخ ها
برا ی ویژه
ی
با اضافه
ر
هوایی
م
ا
ف
س ران
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سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

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

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

آ ژ انس
مسافرتی

T.A.M Travel

مشاور مجرب شما :مهریصدوقی

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

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

با قیمت های رقابت ناپذیر

نادرخاکسار

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

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty

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

3675 DES SOURCES، SUITE 109
D.D.O., QC H9B 2T6

Email: maryagency@gmail.com

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

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
514-2

Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی

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

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

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
پکیجهای
بیش از 20
کانال GEM
«من و تو»
«ریویرا»
«بی بی سی»
صدایآمریکا
و...

و سایر اقلیت های فرهنگی
دیگر نیازی به نصب دیش نیست

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

بیش از
 30کانال
افغانی

رضاشریفی

Cell.: 514-571-6564
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Clinique Medicale Alphamedic
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پزشک خانــواده

بدون وقت قبلی
Family Physician

(Without Appointment)

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.

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors






















 

دکترریموندرضایی

Centre-Ville

OURQU
E

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

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

  کشیدن و جراحی دندانهای عقل
New

UROLOGUE:
 دندان اطفال
Dr. Jean-Louis Bourque
دندانهای مصنوعی
گذاشتن

Rapid Orthodontics








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

Implant
 CARDIOLOGUE:
CEREC
AC Bluecam 























 
















 













1834 Ste Catherine W. Suite 200
Root Canal 






Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy)
Zoom 2 ACP
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خوشمزه
پیتزاهای
•
دلنشین
و
زیبا
• با محیطی





 ،گوشت

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

• لطفا جمعه و شنبه شبها
:میز خودراازقبل رزرو بفرمایید

New  چهار فصل،اطلس

،• انواع ساندویچ های گرم
 انواع پوتین،همبرگر
مخصوص کبک

برای پذیرایی از شما عزیزان
 منونه30 • با بیش از
پیتزاهای متفاوت برای
ذائقه های ایرانی

514-524-0-524
1834
Ste-Catherine W., Suite 200
Montreal, Quebec H3H 1M1
Tel.: (514) 933-3337, Fax: (514) 933-2861

www.clinique-arya.com
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 اورژانس:پزشک خانواده

:پزشکان خانواده

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

هم اكنون
بوتاك
س و فیلر
تو



Dr. Raymond Rezaie

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

:پزشکان متخصص

، قلب،گوش و حلق و بینی،روانپزشک،جراح ارتوپدی
،انکولوژیست،جهاز هاضمه،متخصص زنان،جراح عمومی
... بیماری های عفونی و،جراح کلیه و مجاری ادرار

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

 MALADIES INFECTIEUSES
Dr. A.-F. Doss
 PSYCHOLOGUE:
Dr. Mahnaz kazemi
 ACUPUNCTEUR & LASER:
Dr. Bahman Fashipour
 PODOLOGUE:
Dr. Ata Ansari
 NUTRITIONISTE :
Nasim Saberi, RD (Counseling
Diabetes, Obesity, Hypertension)
 PHYSIO:
Vivarath,ly (514) 733-4683
(5589 CDN#2, H3T 1Y8)

Tel.: (514) 933-8383












1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

Guy Concordia

رستورانپیتزایی
اطلس

Guy

www.atlaspizza.ca

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

 خرید و فروش،همراه با شما در انتخاب

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید

مشاوره و ارزیابی رایگان

For All Real Estate and Mortgage Needs
(Residential, Commercial, Financing)

مشاور رمسی امالک

Courtier Broker Nick Stamiris

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

Immo-Plus

MASSOOD HASHEMI

Tel.:438-931-6999

Residential Real Estate Broker

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

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

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

 طبقه مجزا3 موقعیت عالی
با قابلیت اجاره دهی آسان و درآمدزایی
 دالر415000 :قیمت جدید

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

مسعودهاشمی

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

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

massood.hashemi@century21.ca
1/1

Cell.: 514-298-4567
فروشندهمجازالستیکدرمونتریالکانادا

بــرایاجاره

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

Tires and Mechanics
All types of cars
European | American | Japanese

www.cbnsrealestate.com

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

This month
special

حراج رقابت ناپذیر الستیک
خشایارشادانلو

We have all the
sizes from
13 to 24 inches

Oil change &
Filter $35.00
9.00
Brake job: $7
(Including the
brake pads )
---------4 Brand new
16 inches tires
installed &
balanced:
$360.00

Inspection $30.00
Before buying a car, bring
it to us , we will check 101
points of the car for you
Our tires have full warranty
against any defects.

975 A Pacifique
Lachine , (QC) H8S 2R1
(Hwy.20 exit 62, Continue on service road
after 1st Avenue towards ville St. Pierre).
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سالمت و زندگی

مشاور فروش
اتومبیلهای
نو و دوست دوم

رضانوربخش

خطراتمصرفتفریحیماریجوانابرایسالمتی

متخصصان درباره خطرات مصرف تفریجی ماریجوانا به سالمتی
چه فکر میکنند؟
در حالی کــه مصــرف ماریجوانا
ممکــن اســت باعث سرخوشــی،
آرامــش و خوابآلودگــی شــود،
بســیاری از متخصصان معتقدند
که ماریجوانا آنطور که برخی ادعا
میکنند ،بیضرر نیست.
به گفته کالج سلطنتی روانپزشکان
بریتانیــا مصــرف ماریجوانــا در
برخی موارد ممکن است اضطراب
و پارانویا در افراد را افزایش دهد و
منجر به ســردرگمی و حتی توهم
شود.
مارتــا دی فارتــی از کینگــز
کالــج لنــدن میگویــد "شــواهد
قانعکننــدهای" وجــود دارد کــه
مصــرف منظــم ماریجوانا خطر
ابتال بــه بیماریهــای روانی مثل
اســکیزوفرنی را بــه خصــوص در
نوجوانان افزایش میدهد.
مایکل بلومفیلد از دانشــگاه کالج
لندن هم میگوید تصور میشــود
نوجوانان به ویژه بیشتر آسیبپذیر
هســتند به دلیل این که مغز آنها
هنوز در حال رشد است.
دکتر دی فارتی میگوید تحقیقات
همچنیــن خطــر باالیــی از ابتال
بــه روانپریشــی را بــه نوعــی از
ما ریجوانــا مرتبط دانســتهاندکه
میزان بیشتری از ماده روانگردان
" ("THCتتراهیدروکانابینــول)
دارد.
نتیجه یک تحقیق قبلی نشان داد
کــه خطر ابتــا به روانپریشــی در
افرادی کــه هــر روز ماریجوانای
قوی مصرف میکننــد ،پنج برابر
بیشــتر از کســانی اســت کــه ازآن
استفادهنمیکنند.
انــواع ضعیفتــر ماریجوانــا کــه
مقدارکمتــری از "  "THCدارند،
بــه عنوان ضــد روانپریشــی عمل
میکنــد و بــا برخی اثــرات منفی
ترکیب "  "THCمقابله میکند.
باید در نظر داشت که اکثر افرادی
که ماریجوانا مصــرف میکنند،
بــه روانپریشــی مبتال نمیشــوند
و همچنین بیشــترکســانی که به
ایــن عارضه دچار میشــوند هرگز
ماریجوانا مصرف نکردهاند.
گفته شــده که ژنتیک افراد هم در
بر خطرات مصرف ماریجوانا تاثیر
میگذارد.
اثر مصرف ماریجوانا بر سالمتی
هنوز محل بحث است به دلیل این
که همه تحقیقات در این زمینه به
نتایجمشابهینرسیدهاند.

•

آیا مصرف ماریجوانا باعث
افسردگی میشود؟
بــا آن که برخی مطالعات ارتباطی
میان مصرف ماریجوانا به صورت
منظم پیدا کرده اســت ،دکتر دی
فارتی میگوید این ارتباط به وضوح
ارتباط آن با روانپریشــی نیســت.
احتمال دارد افرادی که افسردگی
دارنــد بیشــتر ماریجوانا مصرف
کنند.
•

آیا ماریجوانا اعتیادآور است؟
زمانی متخصصان فکر میکردند،
ماریجوانــا اعتیادآور نیســت اما
شــواهد جدید نشــان میدهد که
ماریجوانامیتوانداعتیادآورباشد،
به خصــوص اگــر مرتــب مصرف
شــود .تخمین زده شده که حدود
 ۱۰درصد از افرادی که مرتب این
ماده را اســتفاده میکننــد ،به آن
وابستهمیشوند.
بهگفتهکالجسلطنتیروانپزشکان،
ترک اعتیاد بــه ماریجوانا ممکن
است در برخی افراد باعث عالئمی
مثــل ولــع شــدید ،کمخوابــی،
نوســانات خلقــی ،زودرنجــی و
بیقراری شود.
پروفســور ســلیا مورگــن ،اســتاد
روانپزشــکی در دانشــگاه اکســتر
میگوید" :این باعث میشود روابط
عاطفی این افراد با مشکل روبه رو
شــود .همچنین روی توانایی آنها
در کار و مدرسه تاثیر میگذارد".
در حالــی که ممکن اســت برخی
از ایــن اعتیادهــا روانشــناختی
باشــد ،دکتر بلومفیلد میگوید که
شــواهد خوبی در دست است که
نشــان میدهد ماده "  "THCدر
ماریجوانــا میتواند بــرای برخی
افراد اعتیاد جسمی هم ایجادکند:
"اعتیاد به ماریجوانــا وجود دارد
و بالقوه میتواند زندگی بسیاری را
خراب کند".
•

تاثیر ماریجوانا بر حافظه
دکتــر مورگــن میگویــد مصرف
ماریجوانــا در کوتــاه مــدت بــه
حافظــه و توانایی شــناختی افراد
آســیب میزنــد .به نظر میرســد
برخی اثرات ضعیف و قابل برگشت
آن تا بیست روز باقی بماند.
پروفســور مورگن میگویــد درباره
این که مصــرف ماریجوانا باعث
میشــود فــرد بــه مــواد مخــدر
قویتری روی بیاورد ،شواهد قوی

وجود ندارد اما مصرف ماریجوانا
ممکن است باعث شود که فرد به
سیگار روی بیاورد" :توتون یکی از
مضرترین مواد اعتیادآور است".
•
ارتباط ماریجوانا با سرطان
همه میدانند که کشــیدن توتون
خطر ابتال به شماری از بیماریها
از جملــه ســرطان و امراض قلبی
را بــاال میبــرد امــا آیــا کشــیدن
RAY NOOR
ماریجوانا هــم چنین خطری به
Sales Consultant
دنبال دارد؟
Représentant Des Ventes
روشــن نیســت کــه آیا کشــیدن
Hyundai Gabriel St-Jacques
ماریجوانا خطر ابتال به ســرطان
6435 St Jacques St,
را باال میبرد و معلوم نیســت باال
Montreal, QC H4B 1V1
بــودن خطــر ابتال به ســرطان در
Tél: (514) 252-7777
میان مصرفکنندگان ماریجوانا
rnoor@gabriel.ca
مربوط اســت با مخلوط کردن آن
با توتون اســت یا مربــوط به خود
ماریجوانا.
نظر به اداره خدمات ملی بهداشت
بریتانیــا در هر حالت افــرادی که
به صــورت منظم چــه خالص چه
با توتــون ماریجوانا میکشــند،
به احتمــال زیاد ممکن اســت به
بیماری برونشیت ،التهاب پوشش
ریهها مبتال شوند.
•
آیا فوایدی هم دارد؟
بســیاری از بیماران که خــود را با
مصرف تفریحــی ماریجوانا درمان
کردهاند ،میگویند برای آنها مفید
بوده است.
اخیرا هــم دو خانــواده در بریتانیا
خبرساز شدند .خانوادههای بیلی
کالدول دوازده ساله و آلفی دینگلی
شــش ســاله در بریتانیا میگویند
استفاده درمانی از روغن حشیش
2178 Ste-Catherine W.
حمالت صرع پسرانشان را تا حد
زیادی کنترل کرده است.
در حالی که این نوع روغن حشیش
برای تفریح مصرف نمیشــود اما
استفاده طبی آن هم مجوز ندارد.
گزارش شــده ماریجوانا میتواند
بــه کاهــش عالئــم درد مزمــن،
بیماری اماس ،تهوع و استفراغ به
 .۱آنها به دارای

ی
ها
ی
م
اد
ی
خصوص در جریان شیمیدرمانی
 .۶آنها اه
میتی به همیشه حق ۱
اهمیتیمنی
د
هن
د.
 .۱آنها اهمیتی به روابط
و همچنین اضطــراب کمک کند
با آنها بودن منیدهند.
 .۲آنها اهمیتی به پ
س
گ
رف
مسموممنیدهند.
نت
.۷
آ
و شواهد متوسطی وجود دارد که
نها
اهمیتی به محی 
طهای
بخش 
شها
۲
ی
.۱
خ
آ
ود
نها
من
اه
ی
د
میت
هن
ی
د.
به
کین
هورزی
مصرف دارویی ماریجوانا میتواند
نامساعدمنیدهند.
 .۳آنها اهمیتی به
ب
منیدهند.
رآو
رد
ه

.۸
آ
بــه اختالل خواب ،بیاشــتهایی،
نها اهمیتی
به مقایس ههای  .۱۳آ
فیبرومیالژیا ،ضربــه روحی پس از کردن انتظارات جامعه
اج
تم
نها اهمیتی به دروغگویی
اع
ی
من
یدهند.
منیدهند.
منیدهند.
.۹
آ
نها
اتفاق بسیار وحشتناک ( )PTSD
اه
میت
ی
به
دخالت در
.۱۴
 .۴آنها اهمیتی به تع
صبا
ت
آنها اهمیتی به شکایت
کار
دی
گر
و پارکینسون کمک کند.
ان منیدهند.
آدم ها منید
هن
د.
کردن منیدهند.
۰
دولــت بریتانیــا در حــال بررســی
 .۱آنها اهمیتی به غیبت
 .۵آنها اهمیتی به
تای
ید
 .۱۵آنها اهمیتی به
کر
دن
شواهد است تا توصیههای خودش
پشت سر دیگران
و ارزشگذاری دیگران
انتقا مجوییمنیدهند.
را در این زمینه ارایه کند
منیدهند.
منیدهند.
•

Cell.: 438-402-0429

صرافی  5ستاره
(514) 846-0221

Tel.: (514) 585-2345

15مورد
ی
ک
ه
ا
ف
ـ
را
د
شا
د
هی
چوقت به آنها
اهمیتی منی دهند
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 ۶نکته که الزم است از طب مکمل بدانید
complementary & alternative medicine

منظــور از طــب جایگزیــن ،کلیه
روشهــای درمانی اســت کــه در
حیطه پزشــکی رســمی یــا مدرن
قــرار نمیگیرد .ایــن طب مکمل
میتوانــد شــامل طــب ســوزنی،
کایروپراکتیــک ،مدیتیشــن و یــا
آروماتراپی باشد و گاهی مردم سود
و فایده زیادی از این روشها نسبت
به روشهای دیگر کسب کردهاند.
به ایــن علت که بحــث و جنجال
بر ســر طب جایگزین و نقش آن،
در بین متخصصان حوزه سالمت
ادامــه دارد ،مهــم اســت کــه اگر
میخواهیــد از این روش جایگزین
استفاده کنید درباره مزایا و معایب
آن بیشتر بدانید:

•

 .1هیچکدام از این روشهای
درمانی ،یکسان عمل منیکنند
همانطــور کــه هیــچ قــرص
ســحرآمیزی وجود ندارد که برای
تمام افراد شــفابخش باشد ،هیچ
درمانــی نیز وجود نــدارد که همه
مردم بتوانند از آن بهرهمند شوند.
بــا توجه بــه طبیعت انــرژی بدن
مــا ،ژنتیکمــان ،باورهــا و شــیوه
زندگیمــان ،روشهــای درمانــی
هســتند که بیشــتر مؤثر خواهند
بــود .همچنین بــا توجه بــه این
ویژگیها ،درمانهــای جایگزینی
وجود دارند که برایمان مناســبتر
خواهنــد بود .برخــی از درمانها،
صرفــ ًا بهعنــوان روشــی از قبــل
تعیین شده برای رفع یک بیماری
نیستند .در عوض ،آنها به وسیله
برقراری تعــادل بین ذهن ،روح و
بدن ،از مکانیسم سالمت طبیعی
ما حمایت میکنند .این را بدانید
که انتظار شما از نتیجه ،و یا شک
و تردیدتان میتواند نقش مهمی در
نتیجه نهایی روش درمانی مکمل،
ایفا کند .از خودتان بپرسید" ،من
انتظار کســب چه نتیجهای از این
روش درمانی دارم؟" و سپس برای
تعییــن اینکه آیا درمان پیشــنهاد
شــده برای شــما و نیازهای شما
مناســب اســت یا خیــر ،تحقیق
کنید.

•

 .2طب جایگزین ،نیازمند
زمان و تعهد است
ما عادت کردهایم که از طب مدرن

نتیجهای سریع کســب کنیم .در
بیشترموارد،طبجایگزیننیازمند
زمان و تعهد اســت .درمان کامل
یک شبه اتفاق نمیافتد و به تالش
آگاهانه نیاز دارد .همهی مشتریان
این روشهــای درمانی ،بارها این
ســؤال را میپرســند که چه مدت
زمان نیاز است تا به بهبودی کامل
یا نتیجه مورد نظرشــان برســند.
بسیاری از مسائل و مشکالتی که
مردم با آنها دست به گریباناند،
بــرای درمــان ،نیاز به چند ســال
زمــان دارد .مشــاهده نتیجــه،
تنهــا پس از چند جلســه درمانی،
هرچندکه امکانپذیر است اما زیاد
محتمل نیست .تعهد بیشتر شما
به حمایت از تغییر شــیوه زندگی،
نتایج بهتر و پایدارتری را به دنبال
خواهد داشــت .نیاز نیست به این
مســئله بهعنوان یک نقطهضعف
نگاه شود ،بلکه باید به آن بهعنوان
منبع توانمندسازی نگریست .چه
چیزی مهمتر از مراقبت از خودتان
و تکامل بهعنوان یک فرد ارزشمند
اســت؟ اینها همــه منجر به یک
زندگــی کامــل ،ســالم و هدفمند
خواهد شد.

•

 .3طبهای مکمل ،فلسفه
شفابخشی متفاوتی دارند
بســیاری از مردم بر این باورند که
طب مدرن ،یک علم دقیق است،
اما در بسیاری موارد ،هنر است.
آزمــون و خطای زیــادی در یافتن
درمــان مناســب و در برخی موارد
حتی تشخیص درست وجود انجام
میگیرد.
بســیاری از روشهــای درمانــی
جایگزین یک فلســفه شــفابخش
متفــاوت دارنــد؛ بدیــن معنی که
چرا مردم بیمار میشوند و چگونه
بهبــود آنهــا میتوانــد از درک
منحصربهفــرد از شــفا به دســت
آید .در بســیاری از موارد ،این یک
پاتوفیزیولوژی متفاوت اســت که
مربوط به علت و پیشرفت بیماری
است .این میتواند شما را نیازمند
بــه چالش کشــیدن خــود با یک
روش جدیدکند.
این میتواند یک نکته خوب باشد.
بهعنــوان مثــال ،در هومئوپاتی،
کــه زمانی بخــش مهمــی از طب

سنتی بود ،طبق فرضیه "همسان
درمانی" عمل میشود که در تضاد
کامل با تئوری "جرم" است ،جایی
کــه هدف ،شناســایی پاتــوژن ها
و حذف تهدیدها اســت .زیرا طب
جایگزین ،شــاید اســاس متفاوتی
برای درمــان دارد و حتی میتواند
از زبانــی متفــاوت اســتفاده کند.
وقتی با یک متخصص طب چینی،
بــه منظــور درمان ســندروم روده
تحریک پذیر ،مالقــات میکنید،
آگاه باشیدکه در مدل آنها عبارتی
به شــکل ( IBSمخفف ســندروم
روده تحریــک پذیــر در پزشــکی
مدرن) وجود ندارد .در عوض این
درمانگر ممکن است از "چی" ()qi
حرف بزند .این ایده خوبی اســت
که در مورد دیگر تعابیر و تفاســیر
درمانی مطالعه کرده و زیاد ســعی
نکنیدکه به دنبال تفاســیر موازی
بیــن آنچه طبیب تــان میگوید و
آنچه پزشــکی مدرن بیان میکند
بگردید.

•

 .4ابزارهای مختلف در جعبه
ابزار
در مواجهــه با بیماران ســرطانی،
بســیاری از این بیمــاران صراحت ًا
بیــان میکننــد کــه درمانگر طب
مکملشــان ،در مــورد تغذیــه و
تکنیکهای ذهن یا بدن صحبت
نمیکنــد .اما این چیزی نیســت
که آنهــا راجع به آن آموزش دیده
باشند .آنها فقط ابزارهای مختلف
را در جعبــه ابــزار خــود دارنــد و
نمیتوانند در همه چیز متخصص
باشــند .به همین دلیل اســت که
داشتن یک شبکه درمانی گسترده
بسیار حائز اهمیت است .در طب
جایگزین ،هر طبیبی مجموعهای
از ابزارهــا را در اختیــار دارد که بر
اساس فلســفه درمانیشــان از آن
استفادهمیکنند.
اول بدانید برای درمان مشکلتان
باید به دنبال چه طبی باشید.
برای مثال برای مشکالت مربوط
به تغذیــه باید به یــک متخصص
تغذیه جامــع مراجعه کنید نه یک
متخصص ماساژ درمانی.

•

{>> ادامه در صفحه}24 :
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اجتماعی...
مژده به هموطنان ایرانی و افغانی

نم
رچا ارث یکند؟!!...

جــال ایجــادی ،تــورج فرازمند،
ایرج گرگین ،شــجاع الدین شفا،
هوشــنگ معینزاده ،اســماعیل
خویی ،محمد علی مهرآســا،
هنگامــی کــه در بیــرون از
مرتضــا میرآفتابــی ،عبــاس
هیچ دلیلی منیتواند
نیری ،ماشا الله آجودانی ،پری
کشــور ســرمان را بــه عقــب بازگوکننده چرایی این وضع
برمیگردانیم و به چهل ســال
سکندری ،مرتضی دهکردی،
رقت بار ملی ما ایرانیان باشد
تالش بدون وقفه تعداد زیادی
بــرزو نجمــی ،بهــرام محیط،
شخصیت
بودن
تفاوت
ی
ب
جز
از اندیشــمندان و نویسندگان
عبدالرضا انصــاری ،علیاصغر
و
ملی
وظایف
برابر
در
ایرانی
ایرانی نــگاه میکنیم ،از حجم
حــاج ســیدجوادی ،علــی
حتا وظایف انسانی
بزرگ کار آنها در همه این سالها
صدارت ،اردشــیر لطفعلیان،
شگفت زده میشویم و به تک
مرتضا محیط ،هومر آبرامیان،
تک آنها درود و آفرین میفرستیم و خواندنی دایــر و ،چند روزنامه و کورش گلنام ،ف م ســخن ،ناصر
کــه بهجای فراموش کردن ایران و هفتهنامــه و ماهنامه و فصلنامه و انقطــاع ،پرویــز قاضــی ســعید،
رفتن بهدنبال تجارت و سیاحت و ســالنامه بیرون آمد و بدون اینکه سیروس شرفشاهی ،تقی مختار،
زندگی بهتر ،مبنای زندگی خود را در ما مردم اثری بگذارد در نهایت مانــوک خدابخشــیان ،میــرزا آقا
برپایه رهایی مردم خود از دســت بسته شدند و به بایگانیها رفتند.
عســگری مانی ،بیژن صفسری،
اســتبداد دینــی و آگاه کــردن هم چند رادیو و تلویزیون فارسی زبان مهدی خلجی ،رامین جهانبگلو،
میهنان قــرار دادهاند و برای تغییر راه افتادنــد و پــس از مدتها کار به ایرج مصداقــی ،علیرضا میبدی،
اوضاع بد فعلی خواب از چشــمان آخــر خــط خــود رســیدند و دیگر بــرزو پناهــی ،تقــی روزبــه ،رضــا
خود گرفتند تا ســخنی را اندیشه نامشان را هم کسی بخاطر ندارد ،تقیزاده ،حســن دایی و بســیاری
کنند و یا مقالهای را بنویسند.
چند تــن از اربــاب جرایــد پس از دیگر از اندیشــهوران راست و چپ
آنهــا به هــزار و یک زبــان راههای ســالها تــاش جــان به ســامت و میانــه و بیطــرف و بــا طــرف
مبــارزه بــا رژیم ســرکوبگر را بیان نبردند و درگذشــتند و از زحمات که خوشــبختانه بیشــتر آنهــا در
کردنــد و صدهــا راهحــل بــرای خود کوچک ترین اثری ندیدند.
قیــد حیاتند و با پــوزش از آنها که
همبســتگی در مقابله با رژیم ارائه براستی ایرانیان بیرون از کشور را با نامشــان بیادم نیامد و از قلم افتاد
دادند ولی مثل اینکه گوشی برای چه زبانی میشد درکنار هم نشانید و اینها تنها سی درصد نام کسانی
شــنیدن و چشــمی بــرای دیــدن و بهجای به خود فکــر کردن ،آنها است که به ذهن من رسید ،تعداد
و همتــی بــرای تکان خــوردن در را بــه فکر و فــداکاری برای زندگی آنها خیلی بیش از اینهاست که در
بیــرون دیــده نشــد و نمیشــود .همگانــی و مجموعه مــردم ایران رســانههای معمولی و سایتهای
همــه آن گفتههــا بادی شــدند و کشــانید ،باید بــه آنها چــه گفته مجــازی مانندگویانیوز و اخبارروز
رفتند به ناکجــا آباد مغزها و همه میشد که نویسندگان و گویندگان و عصرنــو و ایران امــروز و العربیه
آن نوشــتهها چون کتابخانههای ایرانی نگفتند و ننوشتند؟
فارســی وکیهــان لنــدن از زوایای
سوخته اسکندریه خاکستر شدند و چــه شــد زحمــات احمد احــرار ،گوناگون هر روز و هنوز مینویسند
فراموشی گرفتند و آبی از آب مردم امیر طاهــری ،شــاهین فاطمی ،و افکار خود را در اختیار مردم قرار
تکان نخورد و در به همان پاشــنه باقــر مومنــی ،هوشــنگ وزیری ،میدهند.
چهل ســال و سی ســال و بیست صدرالدیــن الهی ،علی کشــتگر ،ولی تا بــه امروز که چهل ســال از
ســال و ده ســال پیــش چرخید و پرویــز اصفهانــی ،مهــدی خانبابا شروع کار آنها میگذرد و به اندازه
میچرخد.
تهرانــی ،محمــد ارســی ،عبــاس چندکتابخانه راه حل ارائه دادهاند،
راستی چه بر سر مقالههای پرخون پهلوان ،باقر پرهام ،فرج سرکوهی ،با جرات میتوان گفت کوچکترین
آن همــه ســال از حسین باقرزاده پرویــز صیــاد ،احمــد زیدآبــادی ،اثــری درمــردم مــا نداشــته و هر
آمــد ،و یــا چه بــر ســر مقالههای عبدالرحمــن امیرفیــض  ،هــادی کس یا بــراه خود میرود و یا اصال
متفاوت آن کســی رفت که ،سالها خرسندی ،عبدالســتار دوشوکی ،توجهی به این همه کار و تالش از
نام واقعی و جنســیت او ناشناخته فاضــل غیبــی ،حســین مهری ،این تعداد بزرگ هم میهنان خود
بــود و بعدها فهمیدیــم او بانویی ابراهیم نبوی ،علیرضا نوریزاده ،ندارد که همواره به جستجوی راه
است بنام الهه بقراط.
منوچهر جمالی ،مجتبی واحدی ،حل رهایــی از وضع رقت بار مردم
از نوشتهها و سخنرانیهای پرمغز مهدی فالحتی ،اســماعیل نوری ایران و چه بایدکردهستند.
داریوش همایون چه اثری در ذهن عال ،رامین کامران ،فیروز نجومی ،هیچ دلیلــی نمیتواند بازگوکننده
ایرانیان باقی مانــد و در راه مبارزه مجیــد محمــدی ،مســعود نقره چرایــی این وضع رقــت بار ملی ما
بکارگرفته شد.
کار ،وحیــد حمیــدی ،جهانگیــر ایرانیان باشــد جز بیتفاوت بودن
در چهــل ســال گذشــته چنــد لقایــی ،حســن شــهباز ،بهــروز شــخصیت ایرانــی در برابر وظایف
مصاحبــه ،چند تفســیر سیاســی صــور اســرافیل ،حمیــد آقایــی ،ملی و حتا وظایف انسانی که روزگار
چنــد ســمینار ،چند مناظــره ،و امیــر ممبینی ،کاظــم علمداری ،سیاه این روش دامان کشور و ملت
چند میزگرد در رســانههای ایرانی علیاصغر راشدان ،ناصر زرافشان ،ما را چسبیده و رها نمیکند .ادامه
برپاشد.
ایــرج ربیعی ،ســیروس آمــوزگار ،ایــن رونــد بیتفاوتی ،ایــران را در
در همه این سالها چند نشریه وزین هرمز حکمت ،همایون کاتوزیان ،خطر بنگالدشــی و سودانی شدن

پکیجهای
بیش از 20
کانال GEM
«من و تو»
«ریویرا»
«بی بی سی»
صدایآمریکا
و...

و سایر اقلیت های فرهنگی
دیگر نیازی به نصب دیش نیست

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

بیش از
 30کانال
افغانی

رضاشریفی

Cell.: 514-571-6564
 ۶نکته از طب مکمل...

>> ادامه از صفحه23 :

 .5حتقیقاتی در این باره وجود
دارد اما شما نیز باید پرس و
جو کنید
اغلب ما میشــنویم کــه نمیتوان
بــه طــب جایگزیــن اعتمــاد کرد
چون تحقیق در مــورد آن صورت
نگرفته اســت .در حالی که درست
اســت که تحقیقات کمــی در این
بــاره وجود دارد ،امــا در این حوزه
بررســیهایی در حال انجام است.
این که چرا تحقیقات گســتردهای
صــورت نگرفته میتوانــد به دلیل
عدم وجــود بودجه کافی در زمینه
طب جایگزین باشد .طب سنتی،
محققــان زیــادی را پــرورش داده
اســت .بعضــی از ایــن محققان و
پزشکان تمام زندگی خود را صرف
این امرکردهاند .همچنین در برخی
حوزهها بررسیهای کمتری انجام
گرفته است ،بنابراین اگر عالقهمند
هستید ،خوب است که شما نیز در
این حوزه تحقیق و بررسی کنید.

در هر حرفهای ،شــاغالن خوب و
بد وجود دارند .گاهــی اوقات این
موضوع بیشتر ناشی از تضاد است
تا بیکفایتی .صرفنظــر از جایی
کــه بــرای درمــان بــه آن مراجعه
میکنید ،اغلب درمانهای مکمل
هزینه نســبت ًا زیــادی برایتــان به
همراه دارند ،پس پیشنهاد خوبی
است که از قبل کمی تحقیق کنید.
طبیبــی کــه میخواهیــد بــا او
درمانتــان را آغاز کنید شناســایی
کرده ،به محل کار او بروید و ببینید
آیا میتوانید قبل از اینکه بهعنوان
یک بیمار به او مراجعه کنید ،با او
مالقات کوتاهی داشته باشید؟ این
مهم است که بتوانید به او اعتماد
کرده و در آن فضا احساس راحتی
داشته باشید.
لیستی از ســؤاالتی که باید در این
مالقات از او بپرسید تهیه کنید:
• شــما چه نــوع روش درمانی را
اعمالمیکنید؟
• مهارت و تعلیمات شــما در چه
حوزه ایست؟
• چــه مــدت ســابقه ایــن کار را

دارید؟
ً
• آیا قبال با بیماران یا مشــتریانی
بــا شــرایطی مشــابه مــن روبهرو
بودهاید؟
• هزینه درمان چقدر خواهد بود؟
• آیــا بــرای کارتــان تضمینــی
میدهید؟
• آیــا بــا دکتــر مــن همــکاری
میکنید؟
در بیشتر موارد ،استفاده ترکیبی
از درمان مکمل یا جایگزین و طب
ســنتی بهترین راه است .همیشه
اطمینــان حاصل کنید کــه اجازه
دادهاید که پزشــک شما بداند چه
کاری انجــام میدهیــد .ممکــن
است پزشــکان مدرن این روش را
نپســندند ،اما ممکن است برخی
نــکات منفی جدی وجود داشــته
باشد ،بنابراین همیشه با او شفاف
باشــید و فرامــوش نکنیــد که در
خلوتتان از خود بپرســید که واقع ًا
به چه چیزی نیــاز دارید و جوانب
احتیــاط را ســنجیده و تحقیق را
فراموشنکنید.
•

قرار داده است .هر چه سریعتر این
اوضــاع برچیده نشــود دیگر هیچ
راه نجاتی برای هشــتاد میلیون از
هم میهنان ما باقی نخواهد ماند.
نمیخواهم کســی را بترسانم و یا
تحریــک کنم اما تغییر نــدادن به
وضع فعلی میتواند ایران را از ســر
فقر به روسپیخانهای بزرگ برای
کشــورهای همســایه تبدیل کند
که نمونه کوچکــش فعال در جوار
حرم امام رضا برای خوشــگذرانی
زوار عــرب بــراه افتــاده و روز بروز
هم بزرگتر میشود و یا روز افزونی
صدور و فرار خواســته و ناخواسته
دختــران ایــران به بنادر آنســوی
خلیج فارس برای کســب درآمد و
گذران زندگی خود و خانواده.
با این خرابیها و جمعیت زیاد که
بهزودی بــه جمعیت صد میلیون
نفــر میرســیم پول نفــت به هیچ
جایی کفایت نخواهدکرد و حقوق
نیمی از کارمندان ارتش و دولت و

پلیس هم نخواهد شد ،چه رسد به
تامین نیازهای گوناگون کشوری
که سالهای سال به ویرانی کشیده
شــده و کار ســخت و مضاغــف
مردمش را طلب میکند تا کشــور
کمر راســت کنــد و مــردم به یک
آسایش نسبی برسند.
امیــد همــه بــه جوانانمــان بود
که وقتــی طرز برخــورد آنهــا را با
همدیگر در این سایتهای مجازی
میبینیــم متاســفانه بهوضــوح
احســاس میکنیم که آنهــا هم پا
جای پــای خود مــا گذاشــتهاند!
بــا همــان برداشــتها و جنگ و
دعواها! با همان تحلیلهای دایی
جــان ناپلئونــی و خودخواهیها و
یکدندگیهای خود ما!
آیا بهراســتی راهی دیگر باقی مانده
که اندیشــمندان و نویســندگان و
گویندگان ما ارائه نکرده باشند؟
از نــوع ماندالیــیاش گرفتــه تــا
گاندیوش و پینوشــهگون و انواع

و اقسام پادشاهی و اشکال مختلف
جمهــوری و هرچــه را که بشــر تا
به امــروز تجربه کرده اســت ،ولی
بهانههــا و ایرادهــا و تهمتهــا به
همدیگر و خائن خواندن این و آن
همچنــان ادامه دارد و وســیلهای
شــده بــرای فــرار از همگامــی و
همراهــی بالفعــل در راه آزادی
ایــران و بیاعنتایی به هر ســخن
و پیشــنهادی و درخواســتی حتــا
اگرمنطقیباشد!
مشکل ما چیست که هیچ سخنی
دیگر برما اثر نمیکند و به لجبازی
و پشــت کردن به واقعیــات و فرار
از همگاهیهــا ادامــه میدهیــم و
منتظریــم تا دیگران بهجــا و برای
ما کاری بکنند و این همه آشفتگی
را ســرو ســامان دهند .آیا ایران ما
بــه راه فنــا و نابودی افتاده اســت
چنانکه بســیاری از امپراطوریها
فتادند و از میان رفتند؟
سیاوش لشگری

•

 .6سؤاالتی که باید از طبیب
مورد نظر بپرسید
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حراج بی سابقه مبل پریلو به دلیل بسته شدن کلیه منایشگاه ها

...مدیریت زندگی

CHAIR
FREE*

LEATHER & PVC

ST TROPEZ
*with the purchase of the sofa and loveseat

SOFA

1,599 LOVESEAT $1,499

$

FREE

CHAIR

$

$

1,099 AMANDO SECTIONAL SOFA BED

1,699

GALEN SECTIONAL RECLINER
Available in gray, white or black

$

1,899

$

JITTERBUG SECTIONAL

999

SUPER PROMO $999

TRUMP

$

Dresser mirror chest 2 nightstand queen bed

4,499

LORRAINE

Dresser mirror chest 2 nightstands queen bed

$

1,599

ZOOLANDER

POWER RECLINER SECTIONAL

$

2,599

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

$

999

CLOSING

$

ZENA POWER RECLINER SECTIONAL

2,399

CHAIR
FREE*

SALE
%
65

* Free with the purchase
of the sofa and loveseat

SOFA

$

1,799

LOVESEAT

$

1,769

CHAIR*

$

$

LAVERNE TABLE AND 6 CHAIRS

FREE

1,199

2,571

UP
TO
OFF
FURNITURE
LIQUIDATION SALE

ZEKE

$

SECTIONAL RECLINER ELECTRIC

BENEDICT POWER

2,599

CANAPÉ $

MODULAIRE, Sectional Recliner Electric

2,599

CHAIR
FREE*

ROCKPORT
*with the purchase of the
sofa and loveseat

EVERYTHING

SOFA

1,499 LOVESEAT $1,399

$

CHAIR* FREE

$

999

MUST GO!
BAHAMAS

SOFA

$

2,199

LOVESEAT

$

2,099

LACOLLE TABLE AND 6 CHAIRS

CHAIR

$

$

FREE

1,399

2,399

AFTER 40 YEARS IN BUSINESS, PRILLO FURNITURE IS CLOSING!
THE OWNERS ARE RETIRING AND A TOTAL LIQUIDATION SALE
OF ALL PRILLO INVENTORY IS ON NOW! WE ARE LIQUIDATING
OUR ENTIRE STOCK OF QUALITY FURNITURE, INCLUDING
BEDROOM SETS, DININGROOM SETS, FABRIC LIVING ROOM
SETS, LEATHER SOFA SETS, RECLINERS, SECTIONALS AND
MUCH, MUCH MORE. ABSOLUTELY EVERYTHING MUST GO!
COME EARLY TO HAVE THE OPPORTUNITY TO SAVE ON
EVERYTHING PRILLOS HAS TO OFFER!

TAKE 60 MONTHS

SUPER
PROMO

ZOLA
RECLINER

899$
$
LOVE SEAT 879
$
CHAIR 699 FREE

CHAIR
FREE*

*Free with the purchase of the love
seat and sofa

• LAVAL 1877, boul. Curé-Labelle I 450 688-1891
• ST-LÉONARD 6025, rue Jean-Talon Est I 514 259-1890
• PIERREFONDS 15757, boul. Gouin Ouest I 514 620-1890
• BROSSARD 8505 Blvd. Taschereau I 450 678-0555
LOREN

$

dresser mirror chest 2 nightstands queen bed

LEILA COMPLETE 7 PIECE SET

Queen bed, 2 nightstands, dresser, mirror, chest

$

1,499

2,999

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

LASARRE TABLE AND 6 CHAIRS

$

3,401

LAMBERT TABLE AND 6 CHAIRS

$

2,399

SUPER PROMO $

SOFA $

ABINGTON

699

LOVESEAT $

679

MARLA TABLE AND 6 CHAIRS

$

SOFA

899

$

LOVESEAT

879

$

CELTIC COMPLETE 7 PIECE SET
Queen bed, 2 nightstands, dresser, mirror, chest

CHAISE $
LOUNGE

869

Brown

RECLINER SOFA

899 RECLINER LOVESEAT $879 RECLINER CHAIR $699 LAWRENCE
dresser, mirror, chest, 2 nightstands, queen storage bed

$

$

2,199

4,499

1,899

•

 – از من گذشته که تغییر کنم۲
زندگــی قابــل پیشــبینی نیســت و در یک جهت
 ما همیشه می توانیم آن.مستقیم پیش نمی رود
را دور بزنیــم و برگردانم به ســمتی دیگر … برای
.تغییر هیچوقت دیر نیست

•

 خطرناک است، – ضعف نشان دادن۳
.ضعیف و شــکننده بودن باعث هراس می شــود
اما تنها راه روبرو شدن با ضعف و هراس مان این
.اســت که بپذیریم انسان شــکننده ایی هستیم
،قبول کنیم که در بخش زیادی از اتفاقات زندگی
.نقشی نداریم

•

 – تنها بودن یک مشکل است۴
 اگر نوبت به مواجه با بدشانسی،در زندگی شخصی
 خودمان،و ناگواری باشــد تنهــا حریف میــدان
 بنابر این بد نیســت با خودمان راحت.هســتیم
.باشیم و از خلوت و تنهایی مان به تلخی یاد نکنیم
 – همرنگ جماعت شو۵
از کودکــی می آموزیم که اگــر می خواهیم موفق
باشــیم باید در درون بقیه ٌبر بخوریم ولی مشکل
این است که که قواعد و سنت های عمومی جامعه
.روز به روز کهنه تر و غیرقابل تحمل تر می شود
همرنگ جماعت بــودن و نرمال بودن باعث می
شود مدام عالقه و سلیقه شخصی خود را سرکوب
.کنیم

•

•

 – همه قصد ضربه زدن به من را دارند۷
،بعضــی از ما اصــرار داریم که اتفاقــات و حوادث
توسط دیگران چیده می شود تا به ضرر ما تبدیل
 هر. ما بهتر است مسائل را شخصی نکنیم.شود
انچه دیگران در باره ما می گویند واقعیت خودشان
.است و ربطی به هویت ما ندارد

•

5,299

$

 گیر افتاده ام، تا ابد در این بن بست-۱
فکر می کنیم زندگی ما همیشه مثل اوضاع بدی
 تــرس احاطه.کــه در آن قــرار داریــم خواهد بود
مان می کند و به این نتیجه می رســیم که از این
 قانون اولی که بودا.وضعیــت بیرون نخوهیم آمد
معرفی می کند این است که همه چیز مدام تغییر
 هیچ دلیلی وجود ندارد که همیشــه.خواهد کرد
.اوضاع بد بماند

. – منتظر نیمه گمشده ام هستم۶
ما به دنبال معشــوقه بی عیب و از هر نظرکامل
هستیم چون هالیوود به ما یاد می دهد اگر خوب
 ولی ما به دنیا آمدیم.جستجوکنیم او را می یابیم
…تا واقعی باشیم نه کامل

SUPER PROMO

ZELDA

ما از دوران کودکی تا بزرگسالی بسیاری از عادت
،ها و باورهای رفتاری را از جامعه کسب می کنیم
 اینها.اعتقاداتی که شاید به درد روزگار ما نخورد
هشت تفکر و تشخیص مسموم هستندکه دست
:و پای ما را در زندگی می بندد

•

SOFA

TO PAY!

PRILLO.CA

 فکر مسموم8
که بهتر است
دور بریزیم

•

PRILLO.CA

FABIANO

25

LEANDRA 7 PIECES
$
DRESSER, MIRROR, CHEST, 2 NIGHTSTANDS, QUEEN BED 4,499

 هرگز نباید غمگین و افسرده باشیم-۸
این روزها مد شــدها اســت که همه می خواهند
 آنقدر که اگر بخواهی در لحظاتی از.شاد باشــند
روز یا هفته کمی ناراحت باشــی ترا افسرده فرض
 شادی واقعی در خوشحالی همیشگی.می کنند
 انســان اگر موقعیت خودش را بپذیرد به.نیست
) (مرد روز.یک ارامش قابل تحمل می رسد
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سالمت و زندگی...

تکنیک هایی که به
شما کمک می کنند تا
دعواهای خانوادگی
را مدیریت کنید
•

.1تکنیکتوقف
در ایــن تکنیــک وقتی مشــاجره و درگیری
اوج می گیرد ،دســت خود را باال می گیرید
و فریاد می زنید «توقف» یا «ایســت» .این
عالئمی اســت کــه می گویــد دو طرف باید
فریــاد زدن را متوقف کنند و بــه اتاق های
مجزایی بروند.
•

 -2تکنیک بازگشت
وقتی آرام شدید ،دوباره باز گردید و با آرامش
درباره مشــکل صحبت کنید .اگر احساس
خشم دارید صحبت درباره مشکل را به بعد
موکول کنید.
•

.3تکنیک تایم اوت
زوج ها ،هنگام مشــاجره هیجــان زده می
شوند .وقتی این اتفاق می افتد میزان ضربان
قلــب ،تنفس ،نبــض و هورمــون آدرنالین
خون افزایش می یابــد .در این تکنیک فرد
به اتاقی می رود و  10-15دقیقه بی ســر و
صدا می نشیند.
•
.4تکنیک تنفس آهسته
گاهــی وقت ها بــرای آرام شــدن باید نفس
عمیق کشید .در این مهلت  10-15دقیقه
ای اســتراحت ،دســتتان را روی شکم خود
بگذارید و نفس بکشید .کم کم سرعت نفس
کشــیدنتان را کــم کنید و عمیــق تر نفس
بکشید .پس از چند لحظه آرام خواهید شد.
•
.5تکنیک گفت و گوی محترمانه
پــس از گــوش دادن بــه همــه حــرف های
همســر ،از نیازها ،نگرانی ها و مســائلی که
باعث ناراحتی شــما شده است ،با آرامش و
احترام سخن بگویید:
 نیازهــا و نگرانــی هــای خــود را شــرحدهید.
 همسر خود را سرزنش نکنید.در جستجوی راه حلی باشید. از او بخواهید خالصه حرف های شــمارا بازگوکند.
•
.6تکنیک ارتباط چشمی
با اســتفاده از روش گوش دادن فعال ،می
توانید به همســر خود نشــان دهیــد که به
حرف های او گوش می دهید .وقتی همسر
شــما حرف مــی زند ،به چشــم هایش نگاه
کنید .هر دو سه دقیقه یک بار ،حرف های
همسر خود را جمع بندی کرده و بازگوکنید
بــا اســتفاده از زبان بدن -بــا حرکت هایی
ماننــد تکان ســر -او را به حــرف زدن وارد
کنید.
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در میانسالی نیاز به زندگی سالم بیشتر
میشود اما معموال گرفتاریهای زندگی
در الویــت هســتند و در پیــش گرفتن
زندگی ســالم به تعویق میافتد .اکنون
نتایج دو تحقیق میگوید میانســالها
بهتر است کمی عجله کنند.
یکــی از ایــن تحقیقات بــه این نتیجه
رســیده که باال بودن فشــار خــون در
میانسالی ،احتمال دمانس (زوال عقل)
را زیاد میکند و دیگری میگوید ضعف
و ناتوانــی بدنی در میانســالی احتمال
مرگ زودرس را بیشتر میکند.
•
خطر دمانس
بر اســاس تحقیقی که در نشــریه قلب
اروپا منتشر شده فشار خون سیستولی
بیشتر از  ١٣٠میلی متر جیوه احتمال
ابتال به زوال عقل را در افراد میانســال
یک و نیم برابر میکند .در نظر داشته
باشــید که در بریتانیا فشار خون سالم
زیر  ١٤٠میلی متر جیوه در نظر گرفته
میشود.
محققان در توضیح این یافته میگویند
فشار خون باال احتماال باعث سکتههای
بدون عالمت یا خفیف مغزی میشود،
ب آنها بــه مغز
ســکتههایی کــه آســی 
نامعلوممیماند.
این تحقیق کــه روی حدود  ٨٤٠٠نفر
انجام شد نشان داد که باال بودن فشار
خون بعــد از پنجاه ســالگی با دمانس
ارتباط دارد اما این تحقیق نشان نداد
که چنین ارتباطی علی و معلولی است.
عالوه بر این چنین ارتباط فشار خون
باال و دمانس در افراد باالی شــصت و
هفتاد سال دیده نشد.
در عین حال چنین خطراتی را باید در
زمینه کلی سالمت فرد و سبک زندگی
او سنجید.

تحمیــن زده شــده کــه خطــر آلزایمر
(شایعترین نوع دمانس) از  ٤٥سالگی
در مــردان یک بــه ده و در زنان یک به
پنج است.
•
ضعف و ناتوانی جسمانی
ضعــف و ناتوانــی جســمانی بــرای
ســالمندان خطرنــاک اســت چــرا که
احتمال افتادن و آسیب را باال میبرد.
امــا تحقیقــی که در نشــریه ســامت
عمومی لنست منتشــر شده و نزدیک
به پانصد هزار نفر را در بریتانیا مطالعه
کــرده به این نتیجه رســیده که ضعف
قوای جسمانی نشانه بدبودن وضعیت
سالمت و خطر مرگ زودرس است.
این تحقیق ،ضعف جسمانی را داشتن
حداقل ســه مورد از مــوارد زیر تعریف
کرده است:
• کاهش وزن
• خستگی مفرط
• ضعــف قــدرت گرفتــن اجســام با
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دست
• فعالیت بدنی اندک
• کم بودن سرعت راه رفتن
پــس از در نظــرگرفتــن عواملــی مثل
شــرایط اقتصــادی -اجتماعــی،
بیماریهــای مزمــن ،ســیگار ،الکل،
ضریب توده بدنی ( ،)BMIپژوهشگران
به این نتیجه رسیدند که در مردان ٣٧
تا  ٤٥ســال که دچار ضعف جســمانی
هســتند احتمال مــرگ دو و نیم برابر
کسانی که چنین ضعفی را ندارند.
چنین ارتباطی در گروههای سنی دیگر
( )٦۵-٧٣ ,۵۵-٦۵ ,٤۵-۵۵و در
زنان باالی  ٤٥سال هم وجود داشت.
به گفته پروفسور فرانسیس میر استاد
دانشــگاه گالســکو و سرپرســت ایــن
تحقیق ،یافتهها حاکی از این است که
ضعف قوای جسمانی باید هر چه زودتر
تشخیص داده و درمان شود.
دکتر پیتر هنلون ،دیگر نویسنده دیگر
این تحقیق هم میگوید ضعف جسمی

را مــی توان برطرف کرد بخصوص اگر
زود تشخیص داده شود.
میانســاالنی که آمادگی جسمانی کافی
ندارند باید در اسرع وقت تغییر سبک
نهای آن
زندگی را پیشه کنندکه ستو 
تغذیــه ســالم (کاهش نمــک ،قند،
چربی) ،ورزش مرتب ،ترک سیگار،
کاهش الکل است.
ایــن توصیــه هــم در پیشــگیری از
بیماریهای قلبی ،سکته مغزی ،فشار
خون ،دمانس و آلزایمر یکسان است.
هرچنــد ایــن تغییــرات آســان به نظر
میرســند اما اینکــه واقعا مــردم آن را
انجام دهند موضوع دیگری است.
با هشدار همه را نمیتوان به تغییر وادار
کرد ،بلکه آنها نیاز به یک انگیزه درونی
دارنــد که با آنها حرف بزنــد و آنها را به
زندگی سالمتر و فعالتری سوق دهد،
مثال میتوانند دست نوه شان را بگیرند
و به تماشای مسابقه فوتبال بروند.
•
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كت�اب بوي�ژه در ح�وزه ادبي�ات معط�وف ب�ه
بخشي كه متوليان فرهنگ از آن غافل شدهاند و حاال از
چندين و چند باره ازكتابفروشيها جمعآوري شدهاند.
آناين
دستفروشاني شده كه مهمان پيادهروهاي
عرضه ميشوند.
مخاطبان
رسمي به
كانالهاي غير
آن طور كه يكي از دستفروشان ميگفت؛ اين مردان
دستفروشاني شده كه مهمان پيادهروهاي اين
كانالهاي غير رسمي به مخاطبان عرضه ميشوند.
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مشخص است اغلب از قشر
هايشان
صحبت
ميانگيناز
روزان��هطور كه
برس��انند بايد آن
برس��انند بايد روزان��ه ميانگين  20ت��ا  40هزار تومان
آن طور كه از صحبتهايشان مشخص است اغلب از قشر
تومان
هزار
40
ت��ا
20
دارند
را
خود
پاقرص
و
پاقرصو خود را دارند
و
دبيرستان است
دبير
محمدي
كارشانعلي
تحصيلكرده .از
بپردازند تا كس��ي كاري به كارشان نداشته باشد .يعني
تحصيلكرده .از علي محمدي كه دبير دبيرستان است و
باشد.كهيعني
نداشته
بپردازند تا كس��ي كاري به
كتاب
دستفروشان
از
خريد
چرا
پرسم
مي
دارد
سال
38
آن طور هم نيس��ت كه بدون هيچ زحمت و دردس��ري
گرســنگی را کنترل میکند 38سال دارد ميپرسم چرا خريد از دستفروشان كتاب
•و دردس��ري
آن طور هم نيس��ت كه بدون هيچ زحمت
كه در پاسخ ميگويد:
ترجيح مي
مش��غول فروش را به
مش��غول فروش باش��ند.به فاصله نه چندان زيادي مرد
را به كتابفروشيها ترجيح ميدهد كه در پاسخ ميگويد:
دهدمرد
زيادي
ها چندان
كتابفروشينه
باش��ند.به فاصله
شبانه:
تعریق
گرگرفتگی
تاثیر میگذارد.
نيازم را از اين
چندومورد
كرده.هاي
پهن كتاب
شود كه
سالي مي
ديگ��ري کتاب «
ديگ��ري کتابهايش را كف پي��اده رو پهن كرده .چند
« چند سالي ميشود كه كتابهاي مورد نيازم را از اين
پي��اده رو
چندكف
هايش را
هايشان
كتاب
چاپ
كيفيت
شايد
خرم.
مي
دستفروشان
نفري مقابل كتاب ها ايستادهاند .اغلب دانشجو هستند
دستفروشان ميخرم .شايد كيفيت چاپ كتاب هايشان
کاهشهستند
نفري مقابل كتاب ها ايستادهاند .اغلب دانشجو
اســتروژن از عوامل ایجاد •
هستند.حداقل خيالم راحت
باش��د ولي
مش��غولمغازهها
پايينتر از آثار
و با دقت ميان كتاب ها مش��غول جس��توجو هستند.
پايينتر از آثار مغازهها باش��د ولي حداقل خيالم راحت
جو
و
جس��ت
ها
كتاب
ميان
دقت
با
و
اسهــال:
است.
شرایط
این
كنم».
مي
خريداري
را
ها
آن
اصلي
نسخه
كه
است
درب��اره كتابهايي كه معموالً با بيش��ترين اس��تقبال
است كه نسخه اصلي آنها را خريداري ميكنم».
درب��اره كتابهايي كه معموالً با بيش��ترين اس��تقبال
دوازده فروردي��ن ه��م
ح��وش
روبهرو هستند ميپرس��م .از او ميخواهم كه پر فروش
اســتروژن یــا
ح��ول و ح��وش خياب��ان دوازده فروردي��ن ه��م
خياب��انفروش
خواهم•كه پر
ح��ولاز واو مي
روبهرو هستند ميپرس��م.
عرض��ه
ح��ال
در
ها
فروش��نده
اي��ن
از
ديگ��ر
يك��ي
به
هايش را نام بب��رد .ولي مرد كتابفروش بدون آن كه
يك��ي ديگ��ر از اي��ن فروش��ندهها در ح��ال عرض��ه
به
كه
آن
بدون
كتابفروش
مرد
ولي
بب��رد.
نام
را
هايش
اختالالت خلقی و افسردگی:
پر و ژ ســتر و ن
از
ن��دارد.
چنداني
س��ال
و
س��ن
اس��ت.
هاي��ش
كتاب
نيس��ت
كتاب خاصي اش��اره كند؛ ميگويد « :اين طور
كتابهاي��ش اس��ت .س��ن و س��ال چنداني ن��دارد .از
كتاب خاصي اش��اره كند؛ ميگويد « :اين طور نيس��ت
مي در
ناگهانــی
گوي��د:ســطح بســیار کــم یــا
كدامپرس��م
تغییــراتمي
ك��ه
كتابه��اي
كه بتوانم به شما بگويم مش��تريها معموالً سراغ كدام
پ��رها معموالً
كتابه��اي پ��ر فروش��ش ك��ه ميپرس��م ميگوي��د:
فروش��شسراغ
مش��تري
كه بتوانم به شما بگويم
معم��والً
ولي در
آيند
هدايت
ه��اي
كتاب
اوقاتبه
بنابراینميآيند! «
حالتكه برخي
از ميآيد
پي��ش
شــدنگاهي
خارجميآيند!
كتابه��ا
اوقاتنهــا
هورمو
مين
هورمو
های
استروژن با
هورمونی
اختالالت
شیمیایی بسیار زیاد میتواند
داشته باشد.
« معم��والً به دنبال كتابه��اي هدايت ميآيند ولي در
برخي
آيد كه
دنبال مي
پي��ش
گاهي
است.كتابه��ا
نيست كه بتوان گفت
گيرند.آندرطور
كتابميندارد.
حساب و
از مراجعهكنندگانكل
از مراجعهكنندگان س��راغ کتابی را ميگيرند .در عوض
كل حساب و كتاب ندارد .آن طور نيست كه بتوان گفت
عوض
را
کتابی
س��راغ
مشــکالتهم از •
تعــادلروزمی
توانــد
عالئــم مغز
ســایر
ـ در صــورت وجــود
مانند»دوپامین یا ســروتونین عامل بروز این مشــکل
كتاب
فالن
اين
بــاحتي يک جلد
اس��ت
ممكن
فرداي همان
فالن كتاب خواهان بسياري دارد» .
دارد.اين
بسياريهم از
خواهانيک جلد
اس��ت حتي
فرداي همان روز ممكن
همراه
ایجاد
باعث
کــرده و
عامل
توانــد
فروش ـ م
اختــاالت
حافظه:قيمتگذاري ميكند؛ ميایــن
كتاب در
البتــه «ایــن
حدود
در
مردي
نرس��يده
حرفش به پايان
هنوزم
باشد.از مش��تريها هم كه
تعدادي
ای حتي
آزاردهندهنرود.
كت��اب فروش
كتاب كه
گويد« :
مشکالتچه اساسي
هنوزم حرفش به پايان نرس��يده كه مردي در حدود
كه
تداخلهم
مش��تريها
تعدادي از
نرود.یحتي
كت��اب
كه
باشــد.ميگويد:
گذاري ميكند؛
قيمت
اساسي
ایجادكه چه
قديميیرا مي
كتابي
پرسد.
س��ؤالي مي
60
شان مراجعه
استادان
سفارش
مــواردحسب
هستند بر
دانشجو
ذائقه
اساس
غذاست .هر كسي بر
دومثل
كتاب
قيمت ندارد!
شــاهد  60ساله س��ؤالي ميپرسد .كتابي قديمي را ميخواهد.
مراجعه
شان
استادان
سالهسفارش
حسب
هستند بر
هورمــون
ســطح
تغییــرات در
برهم
عالئــم
برخــی
ایــن
شود.
خلقی م
تغییرات
باشد.
دانشجومعده
مشکالت
اســت که
اساس ذائقه
صورتی كسي بر
خواهد.كتاب مثل غذاست .هر
ندارد!
قيمت
جوان
فروش��نده
اين
ه��اي
كتاب
اس��تدركهميان
كتاب��ي ك��ه
ميكنند .بنابراين طبيعي اس��ت كه گاهي موجي برای
كنند.خرد.
ميو مي
و س��ليقه فكرياش كتابها را انتخاب كرده
كتاب��ي ك��ه در ميان كتابه��اي اين فروش��نده جوان
برای
موجي
گاهي
بنابراين طبيعي
خرد.
مي
و
كرده
انتخاب
را
ها
كتاب
اش
فكري
س��ليقه
و
اســتروژن و پروژســترون میتواند •
هستند:
هورمو
برخــی دیگــر از عالئــم
در صورت��ي
دهد
• مي
ق��ول
ب��ه او
نيس��ت؛ اما
كسي حتي
هامدتي بعد
بيفتدنو
تعادلها راه
خوردناز كتاب
خريد برخي
خريدمبلغي
ش��ما وقتي خواهان كتابي خاص باش��يد؛ هر
نيس��ت؛ اما ب��ه او ق��ول ميدهد در صورت��ي كه قصد
حتي
كسي
مدتي بعد
بيفتد و
برخيرااز كتابها راه
قصدخواهان كتابي خاص باش��يد؛ هر مبلغي را
ش��ماكهوقتي
تهيه
را
آن
آين��ده
روز
چند
ت��ا
باش��د
حتمي
خريدش
بسياري
اثر
دانشگاهي
جريان
نگيرد.
هم
را
ها
آن
سراغي•از
سردرد:
:
اشتها
افزایش
آوردن
خاطــر
بــه
در
شــود
باعــث
هورمونــی
اختــاالت
يك
هم
كتاب
پردازيد.
مي
آن
براي
باش��د
توانتان
در
كه
يك نیــزخريدش حتمي باش��د ت��ا چند روز آين��ده آن را تهيه
بسياري
اثر
دانشگاهي
جريان
نگيرد.
هم
را
ها
آن
از
سراغي
كه در توانتان باش��د براي آن ميپردازيد .كتاب هم
كه
دارد
بلندي
نسبت
به
موهاي
بعدي
فروش��نده
كند.
خريداران
توجه
مورد
دفعه
يك
كه
دارد
آثاري
فروش
آن
براي
توان
نمي
راحتي
به
كه
هنري
س��ت.
هنري
اثر
كند .فروش��نده بعدي موهاي به نسبت بلندي دارد كه
خريداران
توجه
مورد
دفعه
يك
كه
دارد
آثاري
فروش
در
راحتي نميتوان براي آن
به
كه
هنري
س��ت.
هنري
اثر
در خستگیمزمن:
چیزهــا یا فکرکردن دچار مشــکل اگــر معموال در روزهــای خاصی از افت میزان اســتروژن بر هورمون باشید.
گذاشته.
سر
بر
هم
كجي
كاله
كرده.
جمع
سرش
پشت
بگويد
دانشجويانش
به
اس��تادي
قرار ميگيرند .اين كه
تكراري
هاي
عنوان
با
هايي
كتاب
هم
باز
گذاشت».
قيمت
پشت سرش جمع كرده .كاله كجي هم بر سر گذاشته.
بگويد
دانشجويانش
به
اس��تادي
كه
اين
گيرند.
مي
قرار
قيمت گذاشت ».باز هم كتابهايي با عنوانهاي تكراري
مزمن،
خســتگی
یکــی از
دلیلش
گیریــد،
می
ســردرد
مــاه
خود نــام لپتین
دیگــری به
نیــز
تیروئیــد
اختــاالت
کهبه
ناخودآگاه
خواندنبه
روشنفكرانهيااي كه
ژس��ت
خواندن كتابي
بخوانيد يا
دالیــلاً باي��د
كتاب را حتم
ك��ه فالن
كتاب را باحتماً
چند
ك��ه در
آثارشان
هايي كه
نويسنده
اغلب هم از
شــوید .و مشابه!
ســطحنويسندههايي كه آثارشان در چند • با ژس��ت روشنفكرانهاي كه به خود گرفته ناخودآگاه به
بخوانيد
باي��د
فالن
اغلب هم از
كتابيگرفتهو مشابه!
اس��ت.
مطالعه
اهل
هم
خودش
كه
كن��د
مي
تلقين
تو
بعدي
دستفروشان
دارد».
بسياري
اثر
بدهد
را پيشنهاد
است.
چندانی مورد
اختالالت هورمونی است .افزایش چنین سال
تو تلقين ميكن��د كه خودش هم اهل مطالعه اس��ت.
استروژن دستفروشان بعدي
بسياري دارد».
نكتهبدهد اثر
پيشنهاد
قبول مميزان نبودهرا
هورمون
کاهش
احتماال
گذارند.
اخيرهجا م
تاثیراتی ب
سال اخير چندان مورد قبول مميزان نبوده است .نكته
رها شده
قبلي تبليغي
برگههاي
چسباندن مجدد
اعظمي كتابفروشان
توجه فرق چنداني با
هايشان
كتاب
عنوان
مشابهت
ميانراكتاب
توجه
جالب
معرفي
45درس��اله
مردي
قبليچهرهاش
اخير
هاي
همسال
يند.رس��د در
مش��غول چسباندن مجدد برگههاي تبليغي رها شده از
كتابفروشان
مش��غول چنداني با
كتابهايشان فرق
فروشندههمهاعنوان
توجهازدر ميان كتابهاي اين فروشندهها مشابهت
جالب
ايس��تاده•.
شود
بخشباعث می
پروژسترون
هايمياينكند.است.
ده؛
عنوان« دو
درگويد:
تعلقديدندارد .مي
خودش
هاياس��ت كه
ديواري
معرض
ح��وزهكتاب
هورمونها
در آن
اغلب
ندارد.
ندارد .آنها
گويي كه همه
اس��ت.
هايش��ان
عنوانبركتاب
مي��انديدكتاب در
چيده؛
پياده رو
س��نگفرش
هايي كه
مش��ابهي را دردر
هايمعطوف به
ادبيات
بويژه
اران كتاب
ديواري اس��ت كه به خودش تعلق ندارد .ميگويد « :دو
معرض
مش��ابهيبهرا در
اغلب باآنها كتاب
كتاب هايش��ان اس��ت .گويي كه همه آنها با
همچون•
مزمن:
های
كتاباينجو
ب
بیشــتر
ون
سياح و
حاجي بابا
سكوت،
گونه
آلودگــیرا
خيابانمشابهت
خوااين
بتوان
شايد
گذاشته
رهگذران
فروش
مشخصي را به
هاييهاي
كتابكتاب
كنن��د.اند كه
گذاشته
هاي��يش هم
قرارمي
خودنمايي
احســاساين
پيادهاند.روهاي
مهمان
اني شده كه
قرن سكوت ،حاجي بابا اصفهاني ،خاطرات حاج سياح و
اصفهاني،گونه
مشابهت را اين
بتوان اين
قرنشايد
گذاشتهاند.
رهگذران
گذاشتهاند كه كتابهاي مشخصي را به فروش
حاجقرار
خاطراتهم
«
و
هستند.
هايم
كتاب
ترين
فروش
پر
از
كتاب
چند
كيمياگر
توجهي
قابل
بخش
ها
كتاب
اين
متقاضيان
كه
كرد
تعبير
آنان
كه
هستند
كتاب
مخاطبان
اين
هم
شايد
برسانند.
«
و
نيستي»
و
هس��تي
«
بابل»،
چاه
«
دش��ت»،
«ناتور
تعداد
شايد
كه
دوش��ي
به
مغازه
كتابفروشان
كيمياگر چند كتاب از پر فروشترين كتابهايم هستند.
توجهي
قابل
بخش
ها
كتاب
اين
متقاضيان
كه
كرد
تعبير
برسانند .شايد هم اين مخاطبان كتاب هستند كه آنان
کنید .یکی دیگر از علل خستگی ،افزایش ســطح هورمــون آندروژن قاعدگینامنظم:
معموالً
شوند با
كتابهايي
تشكيل ميدهند.
ادبيات
كتاب30هاي
مخاطبان
فروغبهفرخزاد».
هدايت كرده
مجموعه اشعار را
همرانرس��د
عنوان
حتي به
ي اغلبازآنها
استقبال
commitشوند با
toوارد بازار مي
theirتازه
هايي كه
معموالً كتاب
تازهدهند.
كهمي
تشكيل
ادبيات را
اند!كتابهاي
مخاطبان
س��مت عرضه كتابهاي واحدي از
1. They
goals
استقبال عرضه كتابهاي واحدي هدايت كردهاند!
به س��مت
وارد بازار مي را
هورموهمن
کاهش
نيازمندافزایش یا
عملکرد
اختالل در
باعث
یکبهكتابمی
عملکرد
هاي
مخصوص��اً كه
هایرو
ترينروبه
زیادازبهتري
ش��مار
است.هايي
آس��يب
اختاللويكي از
مي
ديده
بس��اطش
مس��ألهدر
تواندمتعددي
ه��اي
تیروئیددارند.
ترينرا
جديخود
پاق��رص
ممي��زيپر
ن�د.وجود مش��تريان
2.هاي
كتاب
theyاً كه
مخصوص��
untilش��وند.
روبهرو مي
 achieveهم
 themبهتري
آن
پاس��خ به
اي كه
ش��وند .ش��مار
ميهايي به
آس��يب
جدي
بررس��ي يكي
ش��د.تحقيق وممي��زي
كه پاس��خ به آن نيازمند تحقيق و بررس��ي
كتاباي
مس��أله
And
persist
they
يها
بهتري
فروشيها با قيمت
كتاب
مقايسه با
دستفروشان در
اش
اهالي
گرفته كتاب و
گريبان
اخير
خونسال
چند
در
اغلبكه
ميآيد
تواند
ی
م
پروژســترون
و
اســتروژن
منافذ
شــدن
بســته
و
چربی
غدد
مشکل
تشخیص
به
آزمایش
ها
فروشي
كتاب
در
ها
آن
از
نيمي
حدود
كه
هايي
كتاب
زن
از
هستند.
هم
مثل
اين راسته
بهتري
قيمت
با
ها
فروشي
كتاب
با
مقايسه
در
دستفروشان
است.
بيشتري
اش
اهالي
و
كتاب
گريبان
اخير
سال
چند
در
كه
آيد
مي
است.
بيشتري
3. They take responsibility
ال
آن
ب��اكه
متوجهفارسي زباني
كتابهاي
نهايتطرفي
هــایاز
شوند.
عرضه
متوجه
آن
آسيب
نهايت
در
كه
مشكلي
اس��ت.
گرفته
را
س��ال
و
س��ن
درباره
كه
او
از
ش��وند.
مي
فروخته
ه��م
به
شتابان
جوان
يا
باشند
پير
كه
اين
از
ذش��ته
عرضه ميشوند .از طرفي كتابهاي فارسي زباني كه آن
آسيب آن
ميدر
كه
مشكلي
اس��ت.
گرفته
را
هاي
كتاب
از
توجه��ي
قاب��ل
تع��داد
ك��ه
اي��ن
ب��ا
هاي
كتاب
از
توجه��ي
قاب��ل
تع��داد
ك��ه
اي��ن
پوســت شــود .این شــرایط ،بروز یکــی از عوامــل بینظمی
کمک خواهدکرد.
4. They work hard
اخيرمنتشر ميشوند هم
ارش��اد
بدون
اخير
پرساندرچند م��اه
ش��ود .البته
كت��اب
كتاب كه
چاپگويد« :
پرس��م مي
كتابهايش مي
خريداران
ميپرسان
آنها
خوانن��دگاناغلب
كهآن مغازه ميروند.
و
س��وي مرزها و بدون مجوز ارش��اد منتشر ميشوند هم
مجوزم��اه
درچند
مرزها والبته
س��ويش��ود.
جلد كت��اب مي
خوانن��دگان
هستند و قيمتي بر
زيرزميني
دستفروش��ان،
دستفروش��ان ،چاپ زيرزميني هستند و قيمتي بر جلد
5.
Find
people
who
are
doing
what
they
want
and
emulate
them
الهس��راغ ازقول •
کیست
که
آنجا
از
باشــد.
قاعدگی
خواهد
درپی
را
مزمــن
هــای
ه
آکن
بگذاريد؛ به
دارند».اگر يك
مخاطبانبر بسياري
كتاب
س��پردن مميزي
ميمبني
مس��اعدي
هاي
هجدهازساله
ه��اشود .از
نمي
سن و
گيرند.بربرخي هم
كتابي ناي��اب
مخاطبان بسياري دارند».اگر يك روز وقت بگذاريد؛ به
كتاب به
س��پردن مميزي
مس��اعدي مبني
كتاب قولهاي
كتابفروش��يها
هفده-ارزانتر
جواناغلب
نخورده اما
سالبهسرشآن
نخورده اما اغلب ارزانتر از كتاب كتابفروش��يها
روز وقتآنه��ا
6. They
themselves
and
vision
متقاضيان
حواستان متوجه
برويد و
خيابان پر
عواملاين
موجب
مغازه كه قدري
است .نهاخباري
ش��ده
فروشندهداده
یآن
اهل بفن
مراجعه
كتاب
خري��د
مي براي
س��اله
داشت70 .
پيرمرد
گرفته تا
روند كه
خوابی:مي
هايي
عهبه سراغ
ل
متقاضيان
believeمتوجه
برويدinو حواستان
خيابان پر هياهو
 theirاين
قدري موجب
هياهوكه
اخباري
است.
ش��ده
سالداده
آن
فن
اهل
تخمدانچند
شرايطي كه
وجود
حتي با
ش��وند.
عرضه
نظمی
این بی
نیز از
سال
ش��وند .حتي با وجود شرايطي كه چند
عرضه مي
داشت.
خواهيد
جالبي
مشاهدات
باشيد
دستفروشان
اين
اند.
شده
نشر
و
كتاب
خانواده
دلگرمي
خواهيد 7.
جالبي They
مشاهداتtake
باشيدcare of
themselves
»
كنند.
مي
ميان
در
عوض
در
ولي
آنچناني.
هاي
ه ويترين
داشت.
اين دستفروشان
اند.
شده
نشر
و
كتاب
خانواده
دلگرمي
افزايش
نتيجه
در
و
كتاب
انتش��ار
هاي
هزينه
براي
اخير
اخير براي هزينههاي انتش��ار كتاب و در نتيجه افزايش
•
پروژســترون
هورمون
زیاد
کاهش
وجود
صورت
در
اســت
بهتر
است
كتابفروش��ان افراد
خري��داران اين
كه در
اندازم كه
بساطهايي
كه بهدركتاب
نگاهي
كااليبس��اط
كت��اب در
شده فروشندهش��ايد
ش��انميچيده
ينكتاب اندكي
د
كتابفروش��ان8.افراد
خري��داران
با اي��ن كه در ميان
ديگري
ميانفروشنده
اندازم كه
اي��نمي
آثار كتابباهايي
نگاهي به
اينرقم زد؛ باز هم
فرهنگي
جل��د اي��ن
30قيمت
نهاي��ترويه
ديگريدر بي
andاينThey rest
recharge
قيمت اي��ن كاالي فرهنگي رقم زد؛ باز هم آثار
بيرويه
معده:
رفتن
مشکالت
تواند
هيچمی
مشورت
پزشــک
تريبا
مشــکل،
دراین
اغلبآنازهاميان اقشار
مي
ديده
مختلفي
خريد آن
خواب را به
م��ردم
چيدهبهو
رد بزرگ
مقواهاي��ي
يدركه در روي
دستفروشان كه
شود .كتابهايي
س��يار
كتابفروشهابه قولي
نميشود
ديده
پايش
مغازهاي
تحصيل
ميان اقشار
شوند اما اغلب از
مختلفي ديده مي
شوندبهاماخريد
م��ردم را
چيده و
مقواهاي��ي بزرگ
بسيارروي
مناسب
قيمت
ديدهسوي
شده از
مشکالتعرضه
تحصيلسوي دستفروشان قيمت بسيار مناسبتري
عرضه شده از
9. They
constantly
learn
كه متوليان
بد برنباشد
شايد
پنجاهحال
هستند.
عليكند .كرده
خالف
س��ال دارد؛
بيش��تر از
دع��وت مي
نكته قابل
مي
جاييديده
آش��نايي
ميانبر آنها
فرهنگي
mistakesنباشد
andحال شايد بد
هستند.
 fromكرده
خالف
دارد؛
س��ال
بيش��تر از
خانم» مي
کنید.دع��وت
«شوهر آهو
ش��ود.مثال
عنوان
كه به
هايدارد .تا
themعلي
فرهنگي كه به عنوان مثال «شوهر آهو خانم»
دارد .تا جايي
حساس
هورمونی
تغییرات
نام به
معده
دنبال
پنجاهرا به
خوابیدن
كند.زمان
کاهش
نبليافت .و
متوليان 10.
كه They
make
learn
بخش قابل
فروشدباشند
ميسؤال
كتاباين
پاس��خ به
هزارقبلي به
كتاب ميفروشد
بيكه
كردم.اين
عالوه بر
قبلي
دستفروش
تماشاي
توجهي كه
توجه به
شروع
انقالب
عبهغربي خيابان
به دنبال پاس��خ به اين سؤال باشند كه چرا بخش قابل
دنبالاين كه
عالوه بر
دستفروش
كتابهابهدر حدود 30
دستفروشانفروشي
بساطكه در كتاب
افغاني
كتابهنگاممحمد
افغاني كه در كتاب فروشيها در حدود  30هزار
كتابكه چرامحمد
ياي
تومانهاي غير
خري��د از كانال
كت��اب،
مخاطبان
توجه��ي از
هاي��ش نهآنقيمتي بر
بس��ياري از
متعدديهمكهمي
كتابهاي
مي در
فروختهك��ه
تومان اس��ت
برخواهيم خورد اين
كتابكنند
خودنمايي مي
خواند.راست
سمت
توجه��ي از مخاطبان كت��اب ،خري��د از كانالهاي غير
قيمتي بر
هاي��ش نه
كتاب
خواند .بس��ياري از
دستفروشانهمبا مي
مبلغ 14
ميانسوي
شود از
فروخته ميشود از سوي دستفروشان با مبلغ 14
ن«
صفحهميدهند
ايهادرترجيح
فروشي
شدهرا وبهنهكتاب
رسمي
شناسنامهايآندر
معطوفو نه
حك شده
همچون
نويس��ندههاي
ه��ا هم
ميشود.
جلدشان آن
پش��تو ميزبانان
هم به پيادهرو
رسمي را به كتابفروشيها ترجيح ميدهند و خوراك
شناسنامه
جلدشان حك
ش��ود«.شازدهپش��ت
كوچولو هم
ام��روزيمي
تومان عرضه
صفحهآثاري ازالي  17هزار
خوراكتومان عرضه ميش��ود .شازده كوچولو هم
الي و 17هزار
كتاب فراهم
كهطريق
ايناين
ها از
فكري آن
هايش را بر
دستفروشاين كه
نخس��تينشود .درباره
كتاب،ها ديده مي
دوم آن
هم از
ش��ود و
ماركز» ديده
كتاب كتابگابريل
ميبازارچه
از
فكري آنها از اين طريق فراهم ميشود!
هايش را
درباره
ديده ميشود.
قديمي دوم آن
فروشندگانهاسيار
بساط اين
كه در
ديگريمياس��ت
گارس��يا كتاب
ميبرشود! كتاب ديگري اس��ت كه در بساط اين فروشندگان سيار
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 -2نقطه اتكا -خزان
 -3جنبش خفيف -برس -آسياب دستي -خاك بتونه
 -4جهت -مادر خشايار شاه -تصديق فرنگي -پسوند جستوجو
 -5آشپز -سازمان فضايي -آمد و نيامد دارد
 -6قناتي حومه خرم رود -بيباك -آشكار كننده
 -7صنم -قوه دريافت -فيزيكدان مشهور فرانسوي -متحير
 -8مدافع اروگوئهاي تيم سويا
 -9مادربزرگ -خبره -مخفف سياه -شهری در آلمان
 -10سرما آفرين تابستاني-
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افقي:
 -1ميانه -به نهادي اطالق ميشود
كه مسئوليت كنترل سيستم پولي
كشور را عهدهدار باشد
 -2بندباز -جمع نادر
 -3ژن��رال جنگه��اي انفصال-
غذاي مريض -محل هالكت -عدد
يك رقمي
 -4واژه پرس��ش -پنهان شدن-
چهره -درجه حرارت
 -5تفرج -سالك -آبخوري
 -6بانو -گازي بيبو و س��بكتر از
هوا -اصالح عكس
 -7گاه از نهاد برآيد -آقاي ژاپني-
زين و برگ -پاسخ مثبت
 -8اثر چارلز ديكنز
 -9ب��ه دنبال -يك قس��م پارچه
نخي ب��ه رنگ خاكس��تري -روز
عرب -برج كج
 -10راه رفت��ن ك��ودك -حمد و
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کرامــات آقا ستار می داند که خالق اصلی
کــه آن زمــان در
داســتانها این «آقا» خود اوست و آقا
بــر زبانهــا چماقی بیش نیست که فقط “به داستاننویسی ایران آغاز شده بود ،کشف
نوشته شده است .نیما پیش از این امامزاده در ســتاد رهبری
جاری و روایتها نقل می
کار سگزنی می خورد”.
ِ
نیز رمانی با عنوان “برادر” در سال جمهوری اســامی در واقع همان
حقانیت وی تبلیغ
گردد،
 ۱۳۰۱نوشــته بود کــه آن را چاپ کاری را کردهانــد کــه آن آخونــد
می گــردد و ســرانجام آن
شــاخه به “وجود مبارک” تبدیل “مرقد آقا” همچنان پابرجا ماند و نمی کند و می سوزاند.
داســتان نیما در “مرقــد آقا” .هر
می شود .و مردم از آن “نظرکرده” مــردم “حوایج خود را از آنجا می مرقــد آقا امــا انگار داســتان امروز دو رفتــار هدفی واحد را دنبال می
طلبیدند”.
جامعه ما نیز هست .پس ازگذشت کردهاند .تودههای خیالی داستان
مراد می طلبند.
ِ
واقعیــت زندگــی
ســتار همهی اینها را مــی دید و ذهن کنجکاو نیما در جستوجوی نزدیک به یک قرن از چاپ این اثر“ ،مرقــد آقــا” در
ِ
هــر روز مردمــی را شــاهد بود که ریشــهی
خرافات حاکــم ،به خلق محتوای آن دگربار به رفتار جامعه جــاری مــردم امــروز ایــران جان
گروهگــروه بــه زیــارت “آقــا” می داستان “مرقد آقا” می انجامد .او تبدیل شــده و دولت حاکم اعالم گرفتهاند و ســر از پا نشــناخته به
آمدند .او شــاهدی خاموش بود ،آگاهانه ،با توجه به خرافات حاکم ،کرده که هشــتهزار امــامزاده در استقبال امامزادههای نوبنیاد می
دم فــرو می بســت و چیــزی نمی ایــن موضــوع را بــرای داســتان ایران کشف کرد ه است .بر اساس روند تا با دخیل بر آن ،آن چیزی را
گفــت ولــی در ذهن این پرســش خویش انتخاب مــی کند .معتقد اخبــار دولتی “آمار رســمی تعداد آرزو کنندکه در واقع می بایست به
برایــش پیش آمد که “آیا ســایر اســت کــه “داســتاننویس بیش امامزادگان ایــران در اوایل انقالب عنوان حق خویش ،از رژیم طلب
چیزها که احتــرام آنها را به تو از هــرکار بایــد آنطور کــه منظور اســامی  ۱۵۰۰تــن بودهاندکه در کنند.
دستور دادهاند ،اینطور متبرک اوســت ،خواننده خود را بســازد ،ســال جاری بالــغ بــر  ۱۰۵۰۰تن درتحمیقتودهها“مقدس”سازی
نشدهاند؟”
او را با قضایایی کــه ذوق و فکر او گشــتهاند ”.به روایتــی دیگر ،طی امری الزم است .مقدس می تواند
ستار در اعتراض به وضع موجود ،را اشغال کرده ،مربوط بدارد ”.با سی سال گذشته به طور میانگین ،امام و یا امامزاده باشــد ،می تواند
روزی شاخهی زیبا و نشانکردهی همین هدف می کوشد ذهن مردم ســاالنه  ۳۰۰امامــزاده در کارخانه پیامبــر و یا خــدا گــردد ،مهم آن
خویش را می شــکند و عصایی از را به واقعیت خرافات آشنا گرداند .امامزادهســازی جمهوری اسالمی نیســت که چهچیزی مقدس می
آن می ســازد .خبر در میان مردم زیرا “اگر شعر و ادبیات بهطور اعم ساخته شده است .و جالب اینکه گــردد ،مهم این اســت کــه به راه
می پیچد ،همهمه آغاز می شود ،نتواند این منظور را عملی بسازد“ ،بیش از پنجهزار تن از امامزادگان قــدرت کاربرد داشــته ،بــر ذهن
توان اندیشیدن
آنان شکایت به آخوند ده می برند .نمی تواند هم واســطه قوی برای مدفون در ایران را به امام موســی تودهها بنشیند و ِ
آخوند منافع خود نیز در خطر می پرورانــدن ذوق و فکــر طبقــهای کاظم نسبت می دهند”.
را از آنان بازستاند.
بینــد ،و هم اوســت که مــردم را شود”.
هــر آنکــس را کــه اندکی شــعور و چنین اســت که داستان “مرقد
تحریک می کند:
“مرقــد آقا” در شــمار نخســتین در ســر باشــد ،می داند کــه پروژه آقا” ی نیما همچنــان “غیرقابل
“بیغیرتها! مســلمانان غیور را رمانهای ایران اســت که با هدف امامزادهسازی به راه کدامین هدف انتشار” خواهد ماند.
محتاج به دســتور نیست که به او و محتــوای “انتقــاد اجتماعــی” بهکار گرفته شده است .گروههای
اسد سیف :عصر نو
بگویند با کافر چه کن”.
07/05/2018
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ســتار در میان خشم مردم ،پیش
از آنکه فرصت فرار داشــته باشد،
به ضرب همان چماقی کشته می
شــود که خود از آن شــاخه ازگیل
ساخته بود.
آخوند ده در نجات دین موفق شد.
دوستان ســتار ،مقتول را در کنار
همان درخــت ازگیل دفن کردند.
رفتار انقالبی آخوند بر محبوبیت
او افــزود و موقعیتی فراهم آورد تا
موجب شهرت “وجود مبارک آقا”
در منطقه شــود .خرافات در پناه
مقدس
آقا دامن گســترد .چماق
ِ
آن وجود مبارک نیز دفن می شود
تا بعــد ًا به مزار بدل گــردد .چراغ
و شــمعی نیز تهیه دیده می شود.
اســتقبال اهالی منطقه باعث می
شــود که آخونــدی دیگر دســتور
انتقال جســد ستار و دورکردن آن
را از آن منطق ه مقدس صادر کند.
چنین می شــود کــه چماق در
حماقت تودهها “آقا” می شــود و
قبر او “مرقد مطهر” .در این شــکی
2178 Ste-Catherine W.
ِ
گذشت سالیان،
نیست که پس از
آن چمــاق به خاک بدل شــد ولی

ِ
«مرقد آقا» ،داستانی که تکرار می شود

نیمایوشــیج در تاریــخ ادبیات ما شناخت“ ،راه را متبرک و راه رفتن
بیشــتر به عنوان شــاعر شناخته را موجــب برکت می دانســت” .بر
شــده است ،و در واقع شعر اوست این اســاس هرکجا که کار بود ،او
که وی را بر قله شعر معاصر ایران نیز حضور داشــت .به راه درآمدی
می نشاند .نیما گذشته
ناچیــز ،آرام و قرار نداشــت
هزار
8
از شــعر ،داســتان نیــز
و آســایش نمــی شــناخت.
نوشــته اســت .چنــد امامزاده عاشــق طبیعــت بــود و در
داستان کوتاه و بلند ،و در ایران ایــن راه بــود کــه روزی در
همچنین داستانهایی کشف شده کنار جادهای درخت ازگیلی
می بیند با شــاخهای بسیار
برای کودکان ،در شمار است!
ارثیــه معنــوی اوســت
زیبــا“ .گیلکها از شــاخه
برای ما.
این درخت عصا درست می
«مرقــد آقــا» از جملــهی همین کنند” .ســتار نیز بــه همین نیت
داستانهاســت ،داستانی بلند که انگار “محبوبهی گمشــده خود را
در ســال  ۱۳۰۹هجری ،زمانی که پیدا کرده” باشد ،عاشق این شاخه
در الهیجان اقامت داشت ،نوشته می شــود“ .فــور ًا کاردی کوچک
شده است.
از زیــر قبــا و کمربند خــود بیرون
این داســتان پیش از انقالب بارها کشــید ،مثل چند بوسه محبت،
بــه شــکل کتابی مســتقل و یا در چنــد ضربــت از لــب آن پارچهی
مجموعههــای مختلف بــه چاپ فــوالد ،به آن نبات زنــده و برازنده
رسیده بود .پس از انقالب در شمار هدیه داد ”.و بدینوسیله عالمتی
کتابهای “غیرقابل انتشار” قرار بر آن زد .بعد اما فکرکرد بهتر است
گرفت .جمهوری اســامی حتا با چیزی بر آن ببندد تا آن را نشــان
نشر “گزارش فشردهای از پیرنگ کردهُ ،گم نکنــد“ .به این جهت،
ایــن داســتان” مخالفــت کــرده قطعهای پشم و یک رشته نخ سپید
اســت .به همین دلیل ،به نقل از که اتفاق ًا در جیب داشــت” ،بر آن
گردآورنده “مجموعه داستانها و بست.
داستانوارههای نیمایوشیج” که ســتار برای کار یک ماه به رودسر
اخیر ًا در تهران انتشار یافته ،از آن می رود ،در بازگشــت می بیند که
حذف شده است.
بر شاخه نازنیناش نخهایی الوان
در اینجا بیآنکه خواســته باشم بســته شده و شــمعی سوخته نیز
بــه جایگاه این اثر در تاریخ ادبیات پای آن بر سنگی قرار دارد.
داستانی ایران بپردازم ،به محتوای موضــوع از ایــن قــرار بــود کــه
آن توجــه مــی کنــم که شــباهت روســتائیان نخســتین نخ را که بر
بینظیری با شرایط فرهنگی حاکم شــاخه می بینند ،حدس می زنند
ایران امروز دارد.
بایــد “عالمتــی متبــرک و رمزی
بر ِ
به نظر مــی رســد در بهرهبرداری از دیــن و ایمــان مردمان مؤمن”
سیاســی از این شــرایط اســت که باشــد .نخ ســتار را “عمل دستی
جمهــوری اســامی بــا چــاپ آن غیبی” دانســته ،نخهای دیگری
مخالف می نماید.
برای تبرک به شــاخه مــی بندند.
داســتان از آنجا آغاز می شود که بدینوسیله شاخهی نشانکردهی
ســتار ،جــوان کارگــرکشــاورزی ،ستار عرصهی دخیلبستنها شد.
کــه از ســالهای کودکــی بــه کار دامنه این رفتار حتا به آنجا رسید
اشــتغال داشــته ،به همراه مادر و که یکی به ستار می گوید :در غیاب
خواهــرش از دیلمان به الهیجان تو “آقای بزرگــواری نزدیک جاده
می کوچد ،در آنجا به برنجکاری پیدا شده است”.
و صیفیکاری مشــغول می شود ،ســتار می داند که خالق اصلی این
و در فصل پاییز و زمســتان نیز به آقا خود اوســت و آقا چماقی بیش
ماهیگیری و شــکار می پــردازد .نیســت که فقط “به کار سگزنی
در این میان اگر وقت بیابد ،هیزم می خورد ”.و چنین شد که مردم
برای فروش تهیه می کند تا از همه اندکاندک نذر به درگاه آن بردند.
اینها چرخ خانواده را بگرداند.
مالرجبعلــی ،آخونــد ده در نفع
ســتار از همــان زمانی کــه خود را خویــش ،وجــود آن عزیــز را تأیید
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اجتماعی...

آیا جامع ه ایران عصبانی است؟

مجیدمحمدی
جامعهشناس
بنــا به گفتــ ه فرمانــدار اهــواز گاه
طوایف به خاطر یک جفت دمپایی
یکدیگر را به گلوله میبندند.
در کشــوری کــه داشــتن ســاح
غیرقانونــی اســت و تنهــا «از مــا
بهتران» ســاح دارند «هر شبانه
روز در خوزستان تیراندازی داریم»
(ایلنا ۱۵ ،اردیبهشت  )۱۳۹۷بنا به
آمار پزشکی قانونی کشور در  ۸ماه
اول ســال  ۹۵حدود  ۴۰۰هزار نفر
به خاطر جراحت ناشــی از نزاع به
این سازمان مراجعه کردهاندکه اگر
این آمار را به کل سال بسط دهیم
می شود حدود  ۶۰۰هزارنفر.
ایــن آمار (با فــرض جامع و دقیق
بــودن) تنهــا کســانی را در بر می
گیــرد کــه پــس از نــزاع مجروح
شــده و پس از جراحت برای ثبت
به پزشکی قانونی مراجعه کردهاند
یعنــی افراد درگیــر در نزاعی را که
مجروح نشــده یا نمیخواســتهاند
شکایت کنند یا شکایت را بیفایده
میدیدهاند در بر نمیگیرد.
کسانی که سروکارشان با کالنتری
و دســتگاه قضایــی افتاده باشــد
عقالنیتریــن کار را عــدم رجــوع
بــه آنها مــی دانند .بدیــن ترتیب
 ۶۰۰هــزار نفر مجروح تنها درصد
اندکی از افرادی اســت که روزانه با
شــهروندان دیگر در حــد ضرب و

شتم درگیر می شوند .این نزاعها
اکثرا به خاطر مسائل بسیارکوچک
مثــل جــای پــارک ،تنه خــوردن
در خیابــان و متــرو ،رانندگی غیر
قابل تایید از ســوی یک طرف ،یا
اختالف بر سر مسائل مالی جزئی
انجام میشوند.
بنا بــه گفت ه رضا جعفریســدهی
رئیــس اورژانس اجتماعی کشــور
خشــونتهای خانگــی در ســال
 ۱۳۹۶بیســت درصــد رشــد
داشــته اســت« :گزارشها نشان
میدهد کــودکآزاری ،بیشــترین
آمــار خشــونت خانگــی را به خود
اختصــاص داده اســت و پــس از
کــودک آزاری ،خشــونت علیــه
همســر ،اذیــت و آزار ســالمندان
و معلــوالن بــه ترتیــب باالتریــن
آمار خشــونت را به نــام خود ثبت
کردهاند .در  ۶ماهه سال گذشته،
بیش از  ۱۶هزار مورد کودک آزاری
به ثبت رســیده اســت( ».الف ۱۶
اردیبهشــت  )۱۳۹۷ارقــام بســیار
فراتــر از اینهاســت چــون اعضای
خانواده به دلیل آبروداری و امنیت
و پرهیز از سروکار داشتن با قانون
موارد بسیاری را پنهان میکنند.
اخبــار مربــوط بــه آزار و کشــتن
حیوانــات وحشــی و اهلــی نیــز
مــدام در ســایتها و شــبکههای
اجتماعی منتشــر میشود .یکی از
ســوگناکترین این اخبار کشــتن

گر هست،
ا
چــرا؟
 ۹۰اســب در یک روز در اشنویه به
اتهام اســتفاده از آنها برای قاچاق
بود .بر اساس کدام منطق قانونی،
شرعی و اخالقی می توان حیوانات
را بــه اتهــام صاحبانشــان اعدام
کرد و جسدشان را در معرض هوا
گذاشت تا بپوسند و محیط زیست
را آلوده ســازند؟ کشتن حیوانات
وحشــی برای دفــاع از خــود (که
همیشه موضوع این گونه نیست)
یا کشــتن دام بــرای ادام ه حیات
وجه عقالنی دارد اما کشتن حیوان
اهلــی بــی آزار و غیرخوراکــی چه
توجیهی غیر از عصبانیت زود گذر
دارد؟
مؤسسه مطالعاتی گالوپ ایران را
در سال  ۲۰۱۷عصبانیترین کشور
جهان معرفی کرد.
طبــق داد ه آمایــی این مؤسســه،
از میان  ۱۴۲کشــور مطالعه شده
جهــان در ســال  ۲۰۱۷به ترتیب
ایــران ،عــراق و ســودان جنوبــی
عصبانیترین مردم جهان را دارند.
میزان مردم عصبانی این کشورها
بــه ترتیــب  ۴۹ ،۵۰و  ۴۷درصــد
است.
ایــن گونه اخبــار برخــاف اخبار
فساد و اتالف و ناکارآمدی در رادار
سانسور رژیم هم قرار نگرفته است
چــون رژیم از نشــر آنها احســاس
خطر نمیکنــد .اخبــار مربوط به
قتل به خاطر چند هــزار تومان یا

صابر جلیل زاده
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 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع

بیزنس خود را به ما بسپارید! با پیوند دیده شوید...

جای پارکینگ یا اختالفات کوچک
خانوادگی هر روز منتشر میشود.
قتلهای فجیع اعضای خانواده تا
حد فرزنــدان معلول و غیر معلول
صفحــات حــوادث روزنامههــا و
ســایت ها را پر میکننــد .برخی از
خانوادههایــی کــه این شــرایط را
متوجــه شــدهاند به روانشــناس و
روانپزشک مراجعه میکنند .بنا به
برخی تخمینها اختالالت روانی و
ذهنی که شامل پایین آمدن آستانه
تحمل افراد نیز میشــود در ایران
رو بــه افزایش بوده اســت .جامعه
تا آن حد عصبانی اســت که وکال و

پزشکان و
محیط بانان نیز دیگر در
امان نیستند و به دست موکالن،
نزدیــکان بیمــاران و شــکارچیان
کشتهمیشوند.
اینها اگر نشانههای عصبانی بودن
بخش قابل توجهی از شــهروندان
ایرانی نیســت چه چیزی می تواند
نشان ه عصبانی بودن آنها باشد؟
چــرا ایــن اتفــاق در ایــران افتاده
است؟
چــه عواملــی باعــث پاییــن
آمــدن آســتانهی تحمــل افــراد و
خویشتنداری و رواج خشونت علیه
خــود و دیگــری به شــکل انبوه و
همگانی شده است؟
چرا بخش قابل توجهی از ایرانیان
زود از کوره در می روند؟
نهادها ،روالها و ایدئولوژیها چه
سهمی در این موضوع دارند؟
پنج عامل اجتماعی (در کنار دیگر
عوامل روانی ،فیزیکی و اقتصادی
که در حوزهی کار نویسنده نیست)
میتواند این شــرایط را تا حدودی
توضیح دهد:
•
احساس همگانی قربانی بودن
ســاختارهای ذهنــی و واقعــی
(اجتماعی و اقتصادی و سیاسی)
در جامعــهی ایــران بــه گونــهای
شــکل گرفتهانــدکــه شــهروندان
ایرانــی از جملــه رهبــر و رئیــس
دولــت و قدرتمندترین و ثروتمند
ترین اقشــار جامعه خود را قربانی
وضعیت موجود احســاس کنند.
نالیدن از شرایط موجود سک ه رایج
است و حتی در حوزههایی آنها که
قدرت و ثروت و منزلت بیشــتری
دارند بیشــتر مینالند .احســاس
قربانــی بــودن سراســر توهمــی و
تخیلی هم نیست چون تبعیض و
تحقیر همهجایی و همیشگی است
و همه خود را مظلوم این شــرایط
می دانند .درست است که تبعیض
و تحقیر بیشتر گریبان شهروندان
عادی را میگیــرد اما «باالیی»ها
نیــز از آن مصــون نیســتند یــا به
زودی گریبان آنها را نیز میگیرد.
روســای جمهــور در جمهــوری
اسالمی نمونههای بسیار خوبی از
این جهت هســتند .آنها کتابشان
سانســور میشود (رفســنجانی)،
انتشــار عکس و فیلمشان ممنوع
می شــود (خاتمــی) ،انحرافی نام
میگیرند و رد صالحیت میشوند
(رفســنجانی و احمدی نژاد) و به
انگلیســی بــودن متهم میشــوند
(روحانی) .قدرتمندترین فرد نظام
همیشه از موضع مظلومیت سخن
میگوید.
هــم غلبــ ه گفتمــان چــپ کــه
شــهروندان را همیشــه قربانــی
«سیســتم» (که معلوم نیست در
ایران چیست) ،بیقدرت و موجه از

حیث عصبانی بودن معرفی میکند
و هــم فربه بودن و همهکاره بودن
و فاجعه بار بــودن عملکرد دولت
مرکزی در ایران و هم تبعیضهای
محفــوف در همــهی قوانیــن و
روالها و سیاستها شرایط ذهنی
و عینــی را بــرای غلبــهی دائمــی
احســاس قربانــی بــودن بــر دیگر
احساساتی مثل ســرزنش خود یا
قبول مسئولیت در برابر شکستها
فراهم کرده است.
وقتی افرادی مــدام خود را قربانی
احســاس کننــد به خــود حق می
دهند با کمترین احساس مظلوم
واقع شــدن عصبانی شده و عکس
العملهای نامتناسب از خود نشان
دهند.
•
تـــرویج خشونت و ممنوعیت
عشق
جمهوریاسالمیازعشقوتلطیف
فضای اجتماعی با نمایش بوسه و
در آغوش گرفتن و عشق ورزی در
رسانهها متنفر و در مقابل عاشق
نمایش کشــتار اســت .میلیونها
دختر و پسر ایرانی به خاطرگرفتن
دست یکدیگر یا در آغوش گرفتن
یا حتی قدم زدن در پارک با یکدیگر
در فضای اجتماعی دستگیر شده
یا تذکرگرفتهاند .حکومت فرصت
تلطیــف احساســات را بــه جامعه
نمیدهد .دســتگاههای تبلیغاتی
رژیم کشــتار کودکان اسرائیلی به
دست تروریستهای فلسطینی و
کودکان و زنان ســوری به دســت
رژیم اسد و همپیمانانش را هالکت
صهیونیســتها و ترورویســتها
معرفــی کــرده و میســتایند .در
یــک اثــر ادبــی هرچه خواســتید
صحنههای خشــونت بار داشــته
باشید؛ کار شما سانسور نمیشود.
اما در یک بند از بوسیدن و عشق
ســخن بگویید؛ چندیــن تقاضای
سانســور از ســوی اداره کتــاب به
شما داده خواهد شد .هم ه کلماتی
که بوی دوست داشتن بدهند جزء
فایل حساسیتهای ادارهی کتاب
و سانســورچیان ســینما و رادیو و
تلویزیونهستند.
•
حضور دائمی ماشین سرکوب
این حضور ،ســرکوب  ۲۴ساعته و
همه جایی را به صورت یک عادت
درآورده اســت .کار ایــن ماشــین
توقــف یا ایجاد اختــال در فرایند
بیان خویشــتن افراد و مشــارکت
مدنی اســت .وقتی الت محله (در
لبــاس بســیج) مــدام افــراد را به
بهانههای مختلف سرکوب میکند
کسیکهدرلحظاتیاحساسقدرت
میکند از همان الگو برای پیشبرد
اهدافش بهره میگیــرد .وقتی در
همهی لحظات شــما را «بپایند»
طبعــا اگر در فرصتی خود را محق
بدانید همــ ه بغضهای فروخورده
را بیرون میریزید .ماشین سرکوب
در جمهوری اسالمی که وظیفهی
اعمال شریعت ایدئولوژیک شده و
احکام حکومتی را دارد از هریک از
شهروندان ایرانی یک بمب بالقوه
ساخته است که با چند هزار تومان
یا یک کالم یا عالمت توهین آمیز
جرقهاش روشن می شود .ماشیت
تبلیغات نیز نقش خود را در تحقیر
و توهین به شــهروندان به خوبی
ایفا میکند .قائالن به نظری ه ارعاب
و ارهاب همه جایی و همیشــگی
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حکومت دارند محصوالت دیدگاه
خود را درو میکنند.
•
دود شدن تصور جامع ه عادالنه
مــردم ایران بعد از یک صد ســال
تــاش بــرای برقــراری حکومــت
عادالنه (با هر تصوری که از عدالت
داشتهاند) به این نتیجه رسیدهاند
که چنین جامعهای ممکن نیست.
امــا پذیــرش پیامدهــای چنیــن
شــرایطی بــرای خود آنهــا چندان
آسان نبوده است .در جوامع غربی
هنگامــی که کــودکان از ناعادالنه
بــودن شــرایط شــکایت میکنند
والدین بــه آنها می گویند «زندگی
عادالنه نیســت ».اما این تعبیر نه
برای ایجــاد یاس بلکه برای القای
واقعبینی در کنــار ضرورت تالش
برای عادالنهتر کردن شرایط مورد
اســتفاده قــرار میگیــرد .ذهنیت
جامعه ایران با شکستهای متوالی

بــرای اصالح و تغییــر از واقعبینی
فراتــر رفتــه و به احســاس یاس و
دست بستگی رسیده است .حتی
یکی از مقامات رژیم که در خشونت
علیه مردم دســت داشته در چهار
دهــ ه اخیــر محاکمــه و مجــازات
نشده است( .پروند ه جنایات سعید
مرتضــوی اگر یک شــاکی خودی
نداشت حتی به دو سال زندان هم
نمیرسید) در چنین شرایطی هر
گونه واکنشــی از افراد قابل تصور
است.
•
تبخیر اخالق
اســامگرایان و چپهــا اخالق را
به شــریعت و روبنا تقلیل دادند و
همان شریعت و روبنا را نیز وسیله
رســیدن به اهداف خود ساختند.
حاکمیــت جریــان روشــنفکری
چپ و اســامگرا برای هفت دهه
بر فضای اجتماعــی ایران موجب
بیاهمیت شدن مسئولیت فردی
و رعایــت حقوق دیگــران حتی در
شرایطی که به نفع یک فرد نیست
شــده اســت .نظام آموزشی فقط
شریعت را به عنوان اخالق معرفی
میکند و همان شریعت نیز با رفتار
شریعتگرایان مشروعیتش را ازکف
داده اســت .خانــواده نیــز مجبور
اســت برای آمــوزش مهارتهای
بقا در جامعهای بــی ثبات و چند
هنجار/بــی هنجــار کــودکان و
نوجوانان را خود محور بار بیاورد.
•
کاهش همدلی و همدردی
وقتــی یــک ملت چهــار دهــه در
معــرض اعــدام و قطع دســت و پا
و خونریــزی قرارگیرد و خشــونت
تــا حد ریختــن یک ملت بــه دریا
و تخریب قبرســتان ترویج شــود
نســبت به این امور بیتوجه شده
و از کنــار آنها به آســانی می گذرد.
دههها پیش دیگر شهروندان ایرانی
احساس مســئولیت میکردند که
افراد را در موقعیت عصبانی شدن
تنها نگذارند و تالش کند شــرایط
را آرام ســازند .امــا نســل جدید با
خشونت عریان و قانونی حکومت
و خودیها فردگراتر و خودخواهتر
شــده و حتی ســاخی یک فرد با
چاقو در مال عام آنها را تحریک به
مداخلــه نمی کند .علت اصلی نیز
آن اســت که هزینــ ه دیگر خواهی
بســیار افزایــش یافتــه و پــاداش
دیگرخواهی بسیارکاهش.
www.iranintl.com
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ازنازی بپرس!...

الل که باشی،
ز
آمسان در تو
پیداست...

زنده باد زندگی...
سالم بر آرامش

گاهــی " دســتبوس ِ خودمون "
باشیم !
دستهایم را دوست دارم .
خیلی مهربان است.
برایم چای می ریزد .
اجــازه می دهد چانــه ام را رویش
بگذارم.
کنار پنجــره به بارش بــاران نگاه
کنم .
اشــک هایم را نرم از صورتم پاک
می کند .
فنجان چای را برایم نگه می دارد
تا جرعه جرعه آن را بنوشم.
فکرهــای آزار دهنده ام را برایم در
دفترم می نویسد .تا ذهنم سبک
شود .
انگشــتهای پاهایــم را وقتــی از
دویدنهــای بســیار زوق زوق مــی
کند برایم می مالد .
کمــی که خســته می شــود روی
پایــم آرام چــون گربه ی ملوســی
استراحت می کند .
می دانم مرا دوست دارد .
وقتی ســردم می شــود پتو را آرام
رویم می کشد .

• لبخند بزن :وقتی داری سرکارت
میروی..
خیلی ها هستند دربدر بدنبال کار
وشغل هستند.
• لبخندبزن :چــون تو صحیح و
سالم هستی..
خیلــی ها هســتند دارنــد بخاطر
بازگشت ســامتی شان میلیونها
خرج میکنند.
• لبخند بزن :چون تو زنده ای و
روزی داده میشوی و هنوز فرصت
برای جبران زمان داری...
• لبخندبزن :چــون "تو" خودت
هســتی..و خیلی ها آرزو دارند که
چون"تو" باشند.
• لبخندبزن ..وهمیشــه فرهنگ
لبخند را درمحیط زندگی خودت
منتشرکن.
----------

بالش را زیر سرم مرتب می کند تا
راحت تر بخوابم .
کتابی را که مــی خوانم برایم آرام
ورق می زند.
خاک گلدانهایم را عوض می کند.
اتاقم را مرتــب می کند با مهارت
لباسهایم را تا می کند ودر کشوها
می گذارد.
برایــم غذا می پــزد وظرفها را می
شوید.
شبها کنار صورتم روی بالش دراز
می کشد تا احساس تنهایی نکنم.
صبح ها زنگ ســاعت را خاموش
می کند .
بــدون اینکه از چشــمهایم کمک
بگیرد تا کمی بیشتر بخوابم .
وقتی بیدار می شــوم پرده را کنار
می زنــد تا نور خورشــید را حس
کنم .
خوشحالم که دستهایم را دارم
گاهی دستبوس خودمون باشیم!
--------------

اگر می خواهید
تندرستمبانید

• لبخندبزن :وقتی با خانواده ات
دور هم جمع شده اید..
خیلی ها هســتند آرزوی داشــتن
خانواده را دارند!...

 .1احساساتتان را بیان کنید.
هیجانــات و احساســاتی کــه
ســرکوب یا پنهان شــده باشند به
بیماریهایــی نظیــر ورم معــده،
زخم معده ،کمر درد و درد ستون

لبخند بزن!

since3
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•

دوهفته نامه فرهنگی اجتماعی ،در شرق کانادا

یکم و پانزدهم هر ماه منتشر می شود

فقرات منجر میشوند.
سرکوبی احساسات به مرور زمان
حتــی میتوانــد بــه ســرطان هم
بیانجامــد .در آن زمان اســت که
ما به ســراغ یک محرم میرویم و
رازهــا و خطاهای خــود را با او در
میان میگذاریم! گفتگو ،صحبت
کــردن ،کلمــات وســیله درمانی
قدرتمندی هستند.

•

 .2تصمیمگیری کنید.
افــراد دو دل و مــردد دچار دلهره
و اضطــراب هســتند .دو دلــی و
بیتصمیمــی باعث میشــود که
مشــکالت و نگرانیهــا روی هــم
انباشته شوند.
تاریــخ انســان بــر اســاس
تصمیمگیریهــا ســاخته شــده
اســت .تصمیمگیــری دقیقــ ًا به
معنی چشمپوشی آگاهانه از بعضی
مزایــا و ارزشهــا برای به دســت
آوردن بعضی دیگر است.
افراد مردد در معرض بیماریهای
معــدی ،دردهــای عصبــی و
مشکالت پوستی قرار دارند.

•

.3به دنبال راه حلها باشید.
افــراد منفی ،مشــکالت را بزرگ
میکنند و راه حلها را نمییابند.
آنها غم و غصه ،شایعه و بدبینی
را ترجیح میدهند.
روشــن کردن یک کبریت بهتر از
تاســف خوردن از تاریکی اســت.
زنبور ،موجود کوچکی اســت اما
یکــی از شــیرینترین چیزهــای
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در دنیا هیچ چیز ناراحت کننده تر از
جهان را تولید میکند .نگران استطاعت مالی بودن نیست.
ما همانی هســتیم که من از آن هایی کــه پول را حقیر می
شــمارند خیلی بدم می آیــد .این ها
میاندیشیم.
افــکار منفی باعث تولید یا ریاکارند یا احمق .پول مثل حس
انــرژی منفــی میشــوند ششم می ماندکه اگر نباشد آن پنج
کــه آنهــا نیــز بــه نوبــه حس دیگر هیچ سودی ندارند.
این را هم می شــنوی که می گویند
خــود تبدیــل بــه بیماری
فقر بهترین انگیزه ی هنرمند است،
میگردند.
•
اینها نیــش فقر را هرگــز در جان و
 .4در زندگی اهل تظاهر
تن شان حس نکرده اند ،اینها نمی
نباشید.
دانندکه فقر چه بر ســر و روزگار آدم
کســی کــه واقعیــت را پنهان مــی آورد ،تو را به ذلت و حقارتی بی
نگاه مــیدارد ،تظاهــر میکند پایان می اندازد .بال تو را از جای می
و همیشــه میخواهــد راحت و کنــد و روحــت را مثل ســرطان می
خــوب و کامل بــه نظــر دیگران خورد ...سامرست موآم
برســد ،در واقع بار سنگینی را بر
دوش خود قرار میدهد .مثل یک
مجســمه برنزی با پایههای ِگلی .درمانی خوبی است.
هیــچ چیز برای ســامتی بدتر از •
نقاب بــه چهره داشــتن و زندگی  .6اعتمــاد کنید.
کردن با تظاهر نیســت .این گونه کســانی کــه بــه دیگــران اعتماد
افــراد زرق و بــرق زیاد و ریشــه و ندارند نمیتوانند ارتباط خوبی با
مایــه اندکی دارنــد و مقصد آنها دیگران برقــرار کنند و نمیتوانند
داروخانه ،بیمارستان و درد است .رابطه پایدار و عمیقی با دیگران به
•
وجودآورند!
 .5واقعیتها را بپذیرید.
منبع« :هنر تندرست ماندن»
ســرباز زدن از پذیرش واقعیتها
دکتر_دراتسیو_وارال
و عــدم اتــکاء بــه نفس ،مــا را از --------------
خودمان بیگانه میســازد .هسته عصبانی هستید؛ راه بروید.
اصلی یک زندگی سالم ،یکی بودن
و رو راست بودن با خود است.
قــدم زدن بهتریــن وســیله برای
کســانی کــه ایــن را نمیپذیرند ،رهایی سریع از عصبانیت است با
حســود ،مقلــد ،مخــرب و حرکت ،هورمون استرس کاهش
رقابت طلــب میشــوند .پذیرفتن مــی یابــد و در بــدن "اندورفین"
انتقادهــا ،کاری عاقالنــه و ابــزار «هورمون شادی» آزاد میشود.
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

اندیشیدن در احتاد...
گفتگو با جودیت باتلر
Judith Butler
مقدمــه ی پروبلماتیکا:
یــک ســالی اســت کــه
از کمپیــن مشــهور و
موفــق m #metoo
میگــذرد ،کمپینی که
هدفش آگاهسازی زنان درباره آزار
جنســی بوده است .جالبتر اینکه
این جنبش توانست در میان زنان
شاغل در سینمای امریکا و بهویژه
هالیوود هــواداران مشــتاقی پیدا
کنــد و موجــی از افشــاگری علیه
آزارگران جنســی در هالیوود ایجاد
کرد .مصاحبــه کوتاه اما خواندنی
زیر با جودیــت باتلر درباره همین
جنبش است .باتلر از اهمیت این
جنبــش و آلترناتیو ممکــن در آن
ســخن میگوید و ضــرورت اتحاد
عمل را طرح میکند.
ایــن گفتوگــو ابتــدا در تاریــخ
 ۸مــارس  ۲۰۱۸در وبســایت
 L’HUMANITÉبــه زبــان
فرانســه منتشــر شــد و بعــد ،در
تاریــخ  ۲آوریــل  ۲۰۱۸توســط
دیویــد بــرودر بــه زبان انگلیســی
در پایگاه اطالعرســانی انتشارات
ورســو منتشــر شــد .پیش از این
مصاحبــهای دیگر از پیر َشــ ّیان با
«بازاندیشی
جودیت باتلر با عنوان
ِ
معضل جنسیتی امکانات سیاسی
جدیــدی را به وجود مــیآورد» در
پروبلماتیکا منتشر شده است.
***
مقدمه ی مترجم انگلیسی:
بهیقین جودیــت باتلر مهر خود را
بر مطالعات جنســیت زده است.
کار انتقادی او در تفکر فمینیستی
و روانکاوی ،همراه با مطالعات او
دربارهی دریدا و فوکو ،او را به یک

مرجع فکری مهم در جهان
تبدیل کرده است .باتلر در
کلیولند متولد شــد و در
دانشگاه کالیفرنیا ،برکلی
صاحب کرســی اســتادی
در رشته ی ادبیات است.
کار اصلــی او آشــفتگی
جنســیتی[ ]۱در ســال  ۱۹۹۰در
ایــاالت متحده منتشــر شــد ،که
در آن یــک سیاســت فمینیســتی
براندازی[ ]۲را بازتعریف کرد.
اندیشه ی جودیت باتلر دشوار است
زیرا او میخواهد با «مفصلبندی
پروبلماتیــک[ »]۳از جنســیت و
سکسوالیته مفهوم «ایفاگری[»]۴
را بســط بدهــد .اندیشــه ی باتلر
حاشیهها – «مطالعات کوییر[»]۵
– را مــورد توجــه قــرار میدهد و
ِ
واســازی هویتهــای
خواســتار
ناپایدار اســت .باتلر در سال ۲۰۱۲
جایزه ی آدرنو را بهدست آورد.

***
با جنبش  M#Metooچه چیزی
تغییر کرده است؟
ســهم مهم  Metoo#این اســت
که گستره ی وســیعتری از مردم
توانســتند سیســتماتیکبودن و
فراگیری رفتارهای اجباری جنسی
علیه زنان را درک کنند .اینها صرف ًا
یکســری حوادث نیســتند بلکه
آنها به منش تصدیقشــده اجبار
جنسی اشاره دارند .این بسیار مهم
است زیرا بسیاری از زنان زمانی که
از خشــونت جنســی آزار میبینند
احساس شــرم میکنند .بنابراین
داســتان گفته نمیشود و این نوع
خشــونت به همان شــکل پنهانی
ادامــه پیدا میکند .در حال حاضر
بسیاری از مردم باور دارندکه نظریه
ی فمینیستی ،یعنی،
ایــن نوع رفتــار فراگیر
اســت و در وضعیــت
کنونــی در نهایت قابل
زمان :یکشنبه  8ژوئیه 2018
قبول اســت .تالشها
از ساعت  ۱۱صبح تا 13:30
برای هیستریککردن
در محلدفتر انجمن
زنانی که داستانشــان
زنان به گفتگو خواهیم نشست.
را میگوینــد و دســت
به همــه زنان عالقمند
بــه شــکایت رســمی
خوش آمد می گوئیم
میزننــد دیگــر بهطور
8043 St Hubert
کامــل موجــه بهنظــر
Montréal, QC H2R 2P4
نمیرسد .و این امکان
)(Metro: Jarry
نیز وجــود دارد که آنها

جلسه اجنمن زنان

باز سرشناس هند
بــه معنــای
نقــ
ض
کـ
ـرد
کــه
مسـ
ـابق
ات قهرمانــی
از شــرکت در مســابقات
م
ســت
قیم
حقــ
وق
ش
ــط
رنج زنان  ۲۰۱۷در تهران را
شطرنج جام ملتهای آسیا
فردی م
ــن
از
ج
مله
به
ع
لت
قوان
ین حجــاب اجباری
که قرار اســت مــاه آینده در
ح
ــق
آزا
دی
ب
یــا
ن،
تحریممیکند.
همدان برگزار شود انصراف
حق
ان
تخ
اب
مذ
هب
پیــ
ش
از
این درســا درخشــانی،
داد .سمیه سوامیناتا گفته
و عقیــده اســ
ت.
در
ش
طرن
ج
باز
م
اهر
ایر
انی نیز با کشف
است که حاضر نیست برای
شرا
یط
کنو
نی،
ت
نها
حج
اب اعتراض خود را به حجاب
شــرکت در ایــن مســابقات
راهی که
ب
رای
ح
فظ
ا
جبا
ری
در
ای
روسری به سرکند.
ران اعالم کرده بود.
حقوق
اسا
ســ
ی
ام
ب
اقی
ما
نده
ا
ین
همــدان از  ۴مردا
درخشانی در ســالهای  ۲۰۱۵و
د ۲۶ /ژوئیه به است که به ای
ران
سفر
نکن
م».
۱۶
۲۰
در چند رقابت بی 
نالمللی
مــدت  ۱۰روز میزبان مسـ
ـابقات او همچنین از فدراسی
ون
جه
انی
بد
ون
حج
اب
شطرنج جام
شــرکت کــرده بود
ملتهای آسیاست .شــطرنج
ا
نتق
ــاد
کــ
رده
کــه
در
ا
ایــران در رقابــت بــا
مــا حضور بــدون حجــاب او در
عربســتان انتخاب محل ب
رگزا
ری
م
سابق
ات
او
ایل
سـ
ـال  ۲۰۱۷در مســابقات
ســعودی میزبانــی مســابقات
شــطرنج جام ملتهای آس
ــیا
به
ش
ــط
رنج
جب
ل
ا
لطا
شطرنج جام مل
رق سبب شد
تهای آسیا را به حقــوق فر
دی
شــ
طرن
ج
با
زان
و
به
که
به دســتور رئیس فدراســیون
دست آورد .به گزارش
خبرگزاری قانون حجــاب اج
بــا
ری
در
ای
ران
ش
ــط
رنج
ای
آسوشیتدپرس
ران از عضویت در تیم
سمیه سوامیناتان توجه نکرد
ه
ا
ند.
شــطرنجباز سرش
ملی شطرنج محروم شود .درسا
ــناس هنــدی این نخســتین
بار
ن
یسـ
ـت
که
در
درخ
شــ
انی هم در سال  ۲۰۱۷در
اعــام کرده که بــه دلیل حج
اب اعتراض به حجــاب اجبا
ری
یک
و
اکن
ش
به
ا
ین
اقد
اجباری از شر
ام ،به فدراسیون
کت در این مسابقات ورزشــکار
هنــ
دی
از
شــر
کت
در
شطرنج آمریکا پیوست.
انصراف میدهد.
مســابقات بینال
ملل
ــی
در
ایــ
ران
او
ب
عــد
از
ســارا خادمالشــریعه،
ســوامیناتان گفتــه اســت قان
ون انصراف میدهد .در ســال
۱۶
۲۰
دوم
ین
ش
طرن
ج
باز
حجاب اجباری را به
زن ایرانی است
عنوان نقض حنــا ســیدهو
تی
رانــ
داز
ال
مپی
کی
که
ع
الوه برکســب درجه اســتاد
حقوق فــردی خود درک م 
یکند هنــد ،بــه دلیــل قانــ
ون
حج
اب
بز
رگ
ب
انوا
ن،
و تنهــا امکانی
در  ۱۸ســالگی و در
که بــرای اعتراض اجبــاری
در
ا
یــرا
ن،
از
حض
ــور
در
بــه حجــاب اجبــاری
هشتاد و هفتمین کنگره شطرنج
در اختیــار رقابتهای قهرم
انی
آ
سیا
در
ته
ران
جهـ
ـان
عنوان اســتاد بی 
دارد ایــن اســت
نالمللی
که از شــرکت در انصراف داد.
شط
رنج
را
م
به
د
ست آورده.
سابقات شطرنج جام ملتهای
نــازی پایکیــدزه  ،شــطرنجبــاز
آسیا انصراف دهد:
•
گ
رجســتانی مقیم ایاالت متحده
«قانون حجــاب اجباری در ایران
آمریکا نیز در اکتبــر  ۲۰۱۶اعالم

در آینده (پس از بیان داستانشان
و شکایتکردن) کمتر قابل اعتماد
بهنظربرسند.
از زمان راهپیمایی زنان پس از
انتخاب دونالد ترامپ در ایاالت
متحده،جنبشفمینیستیدر
بهچالشکشیدنپدرساالری،
محافظهکاریونظامنئولیبرال
پرچمدار بوده است .آیا فمینیسم به
مناینده ی یک «پرولتاریا»ی جدید
بهمعناییمارکسی«،طبقه»ای
خواهان سرنگونی نظم مستقر ،بدل
ِ
شده است؟
نــه مــن فکــر نمیکنم کــه زنان
پرولتاریــای جدید هســتند ،اگر
چه طبقــه ی کارگــر و زنان فقیر
همیشــه بخشــی از آن طبقــه
بودهاند .در واقع ،بدون فکرکردن
به شیوههای نامتناسبی که زنان
بهخاطرشان از فقر و بیسوادی
در رنــج هســتند ،نمیتــوان به
طبقه اندیشــید .ما نمیتوانیم
به مقول ه زنان فکــر کنیم بدون
اینکه درباره طبقه بیندیشیم .این
مقولههــا از پیــش بخشــی از
یکدیگر هســتند و محورهای
قدرتازهمجدانیستند.البته،
کســانی که درباره ی «طبقه»
کردهانــد،
نظریهپــردازی
نشــان
توجه
زنان
همیشــه به
ری رســاند  .در ایــن چارچوب
به گذار مســالمت آمیز از یــا
بدینوســیله به اطالع باورمند
جــا از همه نیرو های سیاســی
ندادهاند و فمینیستها نیز گاه  22جون -
ری اســامی بــه جمهوری ه
مهو
ج
بر پدرســاالری [بیشــتر] تمرکز می رســاند تشــکل "همبســتگی
ون مرزی دوســتدار ایران آباد،
فراهم ساخته است .ازاینرو بر
رفی
ع
جا)
دارند تــا بر طرد طبقاتی .اما ما جمهوری خواهــان ایران ( ه
آزاد و بویــژه گروه ها وکنش گران
زایــش همگرایــی در صفــوف
ین همایش ســاالنه خود اف
مهوری خواه دعوت می کند تا
به توصیفاتی غنیتر از آنچه این "چهارم
هــای سیاســی و اجتماعی ج
ــرو
نی
در
چارچوبها فراهم کردهاند ،نیاز را در روز هــای  ۴و  ۵آگوســت
ایــن گردهمایــی علنی حضور
ری خواهــان عرفی بیش در
هــو
جم
رد.
داریم .اگر بپرسیم چگونه طبقه شــهر مونترال برگزار خواهد ک
فته و بــا همراهی خود ،کیفیت
اهمیت یافته اســت .این یا
ش
پی
وع محــوری ایــن همایش از
ازدهی همایش را افزایش داده
به عنوان جنسیت وجود دارد؟ یا موضــ
تقویت رویکرد ائتالفی به و ب
و
کی
زدی
ن
رف
چگونه نژاد به عنوان طبقه وجود در کنــار فعالیــت هــای متعا
روح همکاری و همبســتگی در
جمهوری خواهی عرفی به و
و بررســى ابــر چالش تبیین
ین نیرو هــای ایرانی برون مرزی
دارد؟ ما شــروع میکنیم به فهم تشــکیالتی
یک آلترناتیو سیاســی توانا ب
و تبیین راهكارهاى عنوان
اینکه چگونه واقعیتهای همبافته های کشــور
و تحکیم آن را تقویت کنند.
تماعى ،در گذار به دمکراسی
( )texturedمیتوانند در درون سياســى ،اقتصادى و اج
رای دریافت اطالعات بیشــتر از
چنین روشــن کــردن صریح ب
هم
ــی شــرایط جدید سیاســی و
مایــش و چگونگی حضــور می
شــیوههای بازنماییمــان ظاهــر ارزیاب
ای تمایــز با اصالح طلبی و ه
رزه
م
ری
بشوند و اینها تجزیهوتحلیلهای ایران پس از اعتراضات سراســ
نید با آدرس پست الکترونیکی
طه خواهی پادشــاهی نیاز توا
ـال گذشــته اســت  .مشــرو
مایش زیر تماس برقرار نمایید.
سیاســی مــا را ســرزندهتر و دی مــاه سـ
ه
ین
ا
در
هجا
ین
ابرا
بن
رد.
دا
Iranrepublic2014@gmail.c
کید اصلی همایش شکل گیری
جبهه om
قانعکنندهتــر میکنــد .برخــی تا
هان می کوشد تا شــکل گیری
اتسیاسیواجراییهمبستگی
ایــن را متقاطع (اینترسکشــنال) جبهه وســیع جمهوری خوا
رفع موانع آن هی
و
هی
خوا
ری
هــو
ســکوالر) خواهــد بود .جم
میخوانند.
جمهوری خواهان ایران
عرفــی (
در رهیافتــی واقــع بینانه و غیر
هجــا مختصــات کنونی را
بهچالشکشیدن سلطه ی مردانه
به بــاور
عجیلی مــورد توجه قــرار داده و
سی ایران بستر مناسبی برای ت
هدف
و سلطه ی سرمایهدارانه با
سیا
حــد توان به تحقــق این مهم
سیاسی موثر جریان های در
ایجاد آلترناتیوهای سیاسی چه خط
فعالیت
سیری دارد؟ ما در کجا باید به دنبال
یک پروژه ی سیاسی متحد باشیم؟
و خشــونت رنــج میبرنــد اســت .اگر یک پروژه ی سیاســی
با اینکه تفکر درباره تصور بوردیویی و این شــکل از تبعیض جنسیتی عمومی وجــود دارد ،باید به تأیید پانوشتها:
[۱] Gender Trouble
از سلطه مردانه و نیروهای پیوسته نمیتواند در چارچوب ســلطه ی جامعهای برســد که بــرای مبارزه
[۲] feminist politics of
اســتثمارگرانــه و بیگانــه کننده مردانه شرح داده شود .تبعیض بر بــا اشــکال جدیــد اقتدارگرایــی و
subversion
ِ
ســرمایهداری اهمیت دارد ،اینها اساس نژاد ،مهاجربودن ،مذهب فاشیسم گرد هم آمدهاند ـ بیتردید [۳] problematic articulation
متحــدان آنها و همچنین
تنها حالتهای قدرتهای در کار و تمایــات جنســی همــه باید به زنــان و
ِ
[۴] performativity
[۵] queer studies
نیســتند .برای مثال ،مشــخص عنوان بخشهایی از وضع کنونی کوئیرها و تراجنسیتیها ،اعضای
نیست که آیا نئولیبرالیسم همان سیاستهای ارتجاعی فهم شود .جنبش ســنز پاپیــرز[ ]۶و افرادی [۶] sans-papiers movement
یافتــن یک که درآمدشان کفاف معیشتشان اعضــای جنبــش ســن پاپیــرز در
سرمایهداری متأخر است یا حالت بــرای مــن ،وظیفــه،
ِ
مجزایــی از قــدرت؟ بهعــاوه ،چارچوب واحد یا ترکیبی نیست ،را نمیدهد ،در خط مقدم خواهند فرانســه بــرای دفــاع از حقــوق
تبعیــض بــر اســاس جنســیت بلکه یافتن راهی برای اندیشیدنی بــود .اگر مــا بدانیم که بــرای چه مهاجــران غیــر قانونــی تــاش
همیشه همان تبعیض علیه زنان متحدانــه و در اتحاد اســت ،این ،میجنگیــم و چــه نــوع دنیایــی میکنند .م.
نیســت .بســیاری از افــراد کــه با اتحــادی گســترده و در حــال میخواهیــم بســازیم ،خواهیــم منبع:پروبلماتیکا
هنجارهای جنســیتی – مردانه یا گستردهشــدن اســت و مبارزهای توانست اهداف مشترکمان را پیدا ترجمه :شیرین کریمی
زنانه – همنوا نیســتند از تبعیض بــرای دموکراســیای رادیکالتــر کنیم.

های  ۴و  ۵آگوست در مونتریال
روز

خوان برای همایش چهارم ساالنه
فرا
مبستگی جمهوری خواهان ایران
ه
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ف .م .سخن

حکومت آخوندی نمیخوایم نمی خوایم!
شــاهد بــه حرکت در آمدن ماشــین
اجتماع هستیم .ماشینی سنگین و
بســیار پرقدرت که هرچند به حرکت
در آمدن اش ســخت است ولی وقتی
به راه افتاد ،هیچ مانعی بر سر راهش
سالم نخواهد ماند.
این که حکومت انواع و اقســام آالت
قتاله در اختیار دارد ،و مردم با دست
خالــی در مقابــل او به اعتــراض می
پردازند ،چیزی از قدرت این ماشین
مهیــب کم نمــی کند .ماشــینی که
حکومت های استبدادی بی شماری
را با خاک یک سان کرده است.
حوادث امروز ایران ،ما را به یاد سال
های  ۵۶و  ۵۷می اندازد.
در آن ســال ،قوای نظامی برای نشان
دادن قــدرت خــود تانک های عظیم
چیفتــن را بــه خیابان هــا آورده بود.
در آن ســال هــا دیدیــم که ماشــین
ضدحکومت مــردم از آن همه قدرت
نظامی چیزی باقی نگذاشت.
این که ســقوط حکومت شاهنشاهی
به فاجعه ی تثبیت حکومت آخوندها
انجامید موضوعی ست سوای موضوع
ســرنگون کردن حکومت .مکانیسم
مکانیسم خاصی
سقوط حکومت ها،
ِ
ســت که ربطی به چگونگی حکومت
آینده ندارد .ربطی به شیوه ی برخورد
حکومت های اســتبدادی هم ندارد.
این مکانیســم در همه جــای دنیا به
صورت یکسان عمل می کند:
حکومت در مقابل مردم می ایســتد،
و مردم حکومــت را -ظاهرا -بدون

شش ماه
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هیچ برنامه ی مشخصی سرنگون می
کنند.
حکومــت ها گویی از قدرت ماشــین
نابودگــر مردم بــی خبر نــد و بر این
تصور باطل اند که با سالح سرکوب و
زندان می توانند به جنگ این ماشین
بروند.
حکومت اسالمی تا این لحظه توانسته
حرکت های اعتراضی مردم را سرکوب
کند .علت آن یک چیز بوده:
در حرکــت هــای اعتراضــی قبلــی،
تنهــا قشــری از مــردم بــه حرکت در
آمــده و میان اقشــار مختلــف ارتباط
سیســتماتیک و عمــل یکســان و
هماهنگ وجود نداشته است.
بــه عبارتی حرکت های دانشــجویی،
مختص دانشــجویان بوده ،و حرکت

قرار است چه بشود؟
دیگر

هــای اصنــاف مختص اصنــاف .این
دو و قشــرهای دیگــر اجتماعی -به
دالیل خاص -به یکدیگر نپیوسته اند
و اجزای ماشــین حرکــت اجتماعی را
تکمیل نکرده اند.
اگر اعتراض هــای امروز هم مختص
بازاریان و اصناف باقی بماند حکومت
قادر به ســرکوب آن خواهــد بود .اگر
این گروه ها به هم بپیوندند ،چیزی از
حکومت باقی نخواهد ماند.
مــن در جایــی که خــود در
خارج از کشــور و در امنیت
نشســته ام ،هرگــز توصیه
به عملــی نخواهم کرد که
کســی در ایــران بــه خطر
بیفتد.
مردم هم منتظر رهنمود

حالــی اســت کــه
یاســت ایــن در
یــن فــرض هــم س
نه هــر دو جنــاح
حمد زیدآبادی ا
ایــران متأســفا
ا
شــنگتن در برابــر
جمهوری اسالمی
وا
طهــری خواســتار
چرا که حاکم بر
علــی م
رمتر نخواهد شــد
ک به  ۳۵ســال پیش
ش ماهــۀ مردم ن
ن ترامپ از نزدی
شــ
تحمل
مایک پنس معــاو
ن ،عــادت کرد هانــد
ت تا اوضاع اقتصاد
شســت تاکنــو
س
شده ا
به جای او خواهد ن
حوادث سیاســی و
جهت در که تمام
بهبود یابد.
و پنس هــم از هر
هــای اجتماعــی را
تا شــش ماه آینده
ض
ســامی اعترا 
یدانم
نم 
مقابــل جمهوری ا
چوب رقابــت و نزاع
ت چه معجزی رخ
پ است .در چار
ســ
ا
قرار
تتر از ترام
ســت سرسخ 
ود تحلیــل کنند و
د؟ اگر تصور این ا
یهای بی ِن خــ
ده
اگــر پای پیشبین 
پنهان طــرف رقیب
ت کنگره در اما
ت؛ بهتر دســت
ــا
خاب
نت
ا
در
که
دیگری در میان اس
اعتراض و آشــوبی
تها در
نوامبــر  ،دمکرا 
ی اشارۀ را در هر
اه
م
هر
اســت آقای مط
برخــی از آنها حتی
اکثریت میرسند و
کند؛ تا ببینند.
به
ســنا
نتری به آنها
هــای دیــروز بــازار
د؛ تصور روشــ 
ض
مار وعده اعترا 
یشون

م
پ
ام
تر
مانع
ســخناش در شــ
را هــم در همیــن
ض
ی است چرا که به فر ِ
ک» به تهــران
باطل
هــای «دلخوشــکن
چارچوبگنجاندند!
تها
ت یافتــن دمکرا 
ری
اکث
دار و حساب نیاید.
چــوب دیگر جواب
ســنا ،تغییــر معنــا
فعلی ،این چار
در
ـد
به هــر حال با رونـ
حتی اگر دو طرف
ســی در سیاســت
اوضاع نمیدهد
محسو
مان به نفع بهبــود
ند قرائن و شواهدی
قابل ایران روی ز
این رو ،بکوشــ
م
در
کا
آمریــ
یکند؛ از
حرکت نم 
ن دست و پا کنند.
ست شش برای آ
د.
نخواهد دا
هرکاری که قرار ا
ض بر این اســت که
صورت گیرد؛ بهتر
اگــر فر
ه ،ترامپ ماه بعد
ند
آی
اه
در شــش م
همیــن حــاال انجام
کاخ سفید اســت
استیضاح شود و
فرض وقوع شود.
را ترک کند؛ به

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید

مــن و امثال من نیســتند .نه حرکت
اجتماعی یی به خاطرگفته ها و نوشته
های ما به وجود می آید و نه حرکتی
متوقف می شود.
ماشین اجتماع ،به تجزیه و تحلیل
های سیاسی و اجتماعی کاری ندارد
و نرم افزارش یک منظوره است:
سرنگون کردن حکومت!
مــردم خــود مــی دانند کــه چه می
کنند .تنهــا کاری که امثال من می
توانیم انجام دهیم این است:
• مردم را به قدرت خود آشنا کنیم
• موضوع تفرقه و تشتت و عوارض
منفی آن را به مردم یادآور شویم.
به امید نتیجه بخــش بودن حرکت
های مردمی .حرکت هایی که در آن
ها مردم آســیب هــای جانی و مالی
خواهنــد دیــد .این آســیب ها بهای
ســقوط حکومت ظلم و جور اســت.
بهای آزادی از چنگال استبداد .بهایی
گزاف برای رســیدن بــه هدفی که ۸۰
میلیون جمعیت امروز ایران و نســل
های بعد از آن بهره مند خواهند شد.
ارزش این هدف بــزرگ ،پرداخت آن
بها را آسان خواهدکرد.
•

خودکشی عقرب ها*
ای همه تُف های عالم بر سر و ریش شما
شانل میدهد پیش شما
ِسنده بوی عطر ِ
ستیزان پلید
تُف به ایمان شما انسان
ِ
بدن ِ
ضد درویش شما
هاد ِّ
تُف به جمع ِ
لق عصیان کرده ،سیفون را بزودی می کشد
َخ ِ

بی دلیلی نیست استیصال و تشویش شما
های ای َج ّراره کژدم ها ،زمان رفتن است

مصرفی دلچسب دارد بعد ازین ،نیش شما!
----------

*معروف است که عقرب در تنگنا که میافتد،
خود را نیش میزند و خودکشی میکند.
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س
ی
د
م
ح
م
د
خ
ات
م
ی،
گ
رگی در لباس میش!

که پرزیدنت بی
ل کلینتون رییس
جمهور امریکا
بود ،و برای شنیدن
سخنرانی شخ
ص شما در سازمان
ملــل ،قرارهای
ش را تغییــر داد و
جزو مســتم
عین بود ،به عبارتی،
پرزیدنتی بود
با ادب و اخالقمند،
جناب عالی
چــرا برای جلوگیری
از برخورد با او
و یک دســت دادن
خشــک و خال
ی و حــال و احوال
کردن مودبان
ه ،با دار و دسته ات،
یکــی از د
به سمت توال
یــوان و ددانی که خ
ت
ت
یل
ی
غی
یر
م
س
م
یر
ذا
د
اد
کرا
ی
ت بیقید و شر
مقبــول جلــ
ط با آمریکا ،و بــاب گفت و
وه کــرده ،و بیش از
نق
ض
کر
گوی غیر خصمانه
ام
ت
ا
همه
یران
است و اینگونه و غیر موه
هم توانســته اســت
ن
مر
را
دم
که
و
به
ن
فع
رف
ک
تار
شــور
بخصــوص
ها نتیجهای به ســ
ود منافع باشد نگشودی؟
جوانان را در شــک
و
مل
ی
در
ب
رن
دو دلی نســب
خواهد داشت».
یا چرا موقع ت
ت به خود نگه دارد،
هم
یــ
ن
شییع پیکر پاپ ژان
چنـ
ـد
جملـ
ســیدمح
ـه ی خاتمی ،پــل دوم ،برا
مد خاتمــی ،شــنا
ی
خ
ای
ته
ن
کـ
ـه
ن
با
شـ
ر
یی
ـان
س
گر فریبــکاری
شده با نام ها
او و احمــق جمهور اسرایی
ی «حجت االسالم
پن
دا
شت
ل مجبور به سالم
ن
مر
دم است:
شــکالتی» و
علیک نشوی،
«رای دهنــده ی
تر
ام
پ
دو بار با یک رییس
و
ن
تان
یا
هو
«
دماوند» و
علیه کشور» جمهــور افری
«مبتالی به کمر در
د»
هی
چ
ا
دب
قایی دســت دادی و
یا
ت خصمانـ
می باشد.
ـه و موهنی سالم علیک ک
ن
دا
ش
ته
ا
ردی ،و با این کار،
ند
بل
که
با قا
اوکه چه
طعیت ،رو در خود و کشــور
ره اش نسبت به مال
ها
ت
را
ی
م
س
خ
رو
ره
ی
خا
«
ص
جمهوری اس
دیگر «مدر
المی» ،که با و عــام نمود
ن» و «مالیم» است،
آ
ن
ها
د
ی؟ آیا دســت ندادن
ش
من
و خــ
ی می ک
ود را با عینک آفتاب
ند قرارگرفته با رییس جمه
ی و ریش اند.
ور اســراییل ،کاری
مرتب ،شــی
خصمانــه و
ک و پیــک می کند،
هیــ
چ
موهــن و بــر خال ِف
کــ
مالیی ست در
س نگفتــه اســت «ادب
ردیف دیگر مالها،
دیپلماتیک» نبود؟
«
جم
هــ
ور
ی
ا
با کل
ســامی» آداب خاتمی ،به
ماتی نرم و مالیم ،که
پ
عن
شــ
وا
ن
ت
باز
یک
ن
دی
ذ
پل
ما
خیره
تیک را کنار بگذارد.
آن هــا اگــر در
ی تیــم جم
وغ نباشــد ،هیــچ
مذ
اک
هــوری اســامی ،بر
ره
ب
نیست.
ی قید و
شرط با هیچ نیمکت نشان
ک
شــ
ور
ده شده تا خامنه ای
ی،
نق
ض
او مرد
کر
ی ســت بزدل و بی
امت «ایران» او را بــه وقت
عم
ض
ل،
ــر
ور
ت
وا
نی
رد
س
باز
ت.
ی
کــه جــز ایفــا
کند ،و با بــاز
ی نقش کپســول
اینگ
ی دادن مردم ایران
ونـ
ـه
رف
تار
اکسیژ
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خوانـدنی ها...

چرا ایران عقب ماند و کره جنوبی پیش رفت؟
ما (یعنی ایران وکره جنوبی) با هم شروع کردیم؛ حدود شصت سال
پیش! اما کره جنوبی اکنون جزو قدرت های اقتصادی جهان و دارای
کیفیــت زندگی باالتری اســت .این در حالی اســت که ایــران با وجود
داشــتن منابع غنیتر و شرایط مناسبتر عقب ماند! شاید بالفاصله
چالشهای خاص پیش روی ایران را برشــمریم کــه از کنترل ما خارج
بود .اما مشکالت پیش روی کره اگر از ما بیشتر نبود کمتر هم نبود.
کــره جنوبــی در عــرض کمتــر از شد و خروج تکنســینهای ژاپنی
بیست سال چهار بحران را تجربه نیز بر وخامت اوضاع افزود .حاصل
کرد :استقالل از ژاپن ،جنگ کره ایــن جنــگ خانمانســوز چیزی
جنوبی و شــمالی ،انقــاب آوریل جز کشــته شــدن پنج میلیون نفر
 ۱۹۶۰و کودتــای نظامــی .پس از کره نبود! اوضاع اقتصادی بســیار
جنگ دو کــره و درنهایت جدایی اســفبار بود .فقر کــره جنوبی در
ایــن دو از یکدیگــر ،نــود درصــد زمینه منابع طبیعی باعث شد که
برق شــبه جزیره و هشــتاد درصد تأمین غذای مردم نیز با دشواری
تولیــدات معدنــی و شــیمیایی و همراه باشــد .درآمد ســرانه اهالی
فلزی در بخش شمالی قرارگرفت و این کشــور در دهــه  ١٩٦٠حدود
کره جنوبی از این امکانات محروم هفتاد دالر بود یعنی کمتر از درآمد

کشور درمعرض تهدید جدی...
•

* روســیه برای ما دوستی
مطمئن نخواهد بود .امروز
شــاهد این هســتیم که با
تمــام وقاحــت َا َســد وزنه
همنوایــی خود بــا پوتین
را ســنگینتر کرده و حتی
حضــور شــهیدان مدافــع
حرم را در ســوریه کمرنگ
و بعضــا کتمــان میکند و
آخرین خیانــت را در اوپک
و کنوانســیون بین المللی
دریای خزر به چشــم خود
دیدیم.

•

* دور نیســت کــه ایــن دو
مهــره سیاســی [اســد و
پوتیــن] ،ما را در راه منافع
خود و بزودی برای نتانیاهو
و ترامپ قربانی کنند ،اما ما
بی توجه به اینکه در جهان
سیاســت امــروز ،وفاداری
مادام العمر معنی نداشته،
دوست همیشگی و دشمن
دائمــی وجــود نــدارد ،به
سیاســتهایی یکســان،
مســتمر و واحــد دســت
زدهایم و دریغ از یک تشــر
به این دو فرد.

•

* بخش زیــادی از واردات
کشــور و خــروج ارز فقــط
تحمیل قدرتهایی نظیر
چیــن و روســیه اســت.
ماحصل این معادله برد-
باخــت ،افزایــش فقــر و
فالکــت و بی اعتمادی در

سرانه کشورهایی مانند هاییتی و
اتیوپی .یعنی فقر مطلق!
اما چگونــه کشــوری اینچنین به
درآمد ســرانه ملی ســی هزار دالر
رسید؟
برای پیشــرفت کــره ریشــه های
متعــددی برشــمردهاند .در ایــن
نوشته کوتاه فقط میخواهم روی
دو نکتــه تاکید کنم و بــرای ایران
آینده درس بیاموزيم.
•
جلب اعتماد عمیق ملی و
همگام سازی ملت
هنــر حاکمیت کره جنوبی آن بود
کــه مــردم را همــراه خود کــرد و
مناســبات ملی را به گونه ای چید
که مــردم ،حاکمیت را باور کردند

>> ادامه از صفحه7 :

بین مردم است .میطلبد
که حلقه تفکر اول کشور از
نظامی به اقتصادی سیاسی
تغییر نماید تا در سیاست
خارجی برد برد معنا یابد.

•

* اشــتباه تاریخــی دیگــر
حاکمیتها حسادت بوده
بخصوص نسبت به افرادی
کــه در دل مــردم جایــگاه
محکمی داشتند .ما نیز در
حال تکرار همان اشتباهها
و رفتارها هســتیم ،بعضی
بــا خطاهای بی شــمار در
مصونیت کامل قرار دارند
و دیگران با همه محبوبیت
ملی و نجابت و سیادت به
گونهای در حصر و ممنوع
التصویــری و مــردم نظاره
گر این رفتار سراسرکینه و
حسد.

•

* همه مردم در این راستا،
دو نامــه مقام رهبری را در
کتــاب بر تبعیــد صفحات
 ۲۴۶و  ۲۴۷خطــاب بــه
ریاست شهربانی ایرانشهر
و مســئوالن کمیته ایرانی
دفاع از حقوق بشر مطالعه
کنند.
* آقای دکتر روحانی شــما
بــه عنــوان پاســدار قانون
اساســی قطعــا از وضعیت
زندگی ســخت آحــاد ملت
آگاه بــوده و میدانیــد کــه
خط فقر به  ۴۷میلیون نفر

رســیده و امنیت غذایی و
دارویی کشور درهالهای از
ابهام قــرار گرفته و کاهش
 ۵۰درصــدی ارزش پــول
ملی وگرانی افسارگسیخته
را بخشــی از اقتصاددانــان
دلســوز ما به خــود دولت
منتسبمیکنند.

•

* وقتی بیــش از  ۹۰درصد
اقتصــاد ما دولتی اســت،
بنابراین انگشــت اتهام در
بازار خودرو ،ارز ،مسکن و
طال به سوی خود دولت و
بانک مرکزی نشانه میرود.
آقــای دکتــر روحانــی آیــا
سوزنبانان اقتصاد متوجه
فرار قطار اقتصاد از ایستگاه
دوگل شده اند؟
آیا شما به عنوان لوکوموتیو
ران اصلی این قطار خواهید
توانستتصمیمیشجاعانه
بــرای نجــات ایــن ارابــه
ســرگردان بگیریــد؟ و آن
را از هــوای مه آلــود که بر
تمام مسیر سایه افکنده به
سالمت خارج کنید.

•

* مجلــس و ملــت منتظر
آخرین حرکت نجات بخش
شــما است ،شــاید یک راه
هــرس و حــذف درختــان
کهنــه و علفهــای هــرز
اطــراف آنهــا ،در مناصب
گوناگون مدیریتی کشــور
است.

•

و همراه او شــدند و در زمان های
حساس نه در برابر و نه در کنار که
در پشت حاکمیت ایستادند.
بگذارید چند مثال کوچک بزنم:
دولــت کره برای گرفتــن وام های
بین المللی به شــدت در مخمصه
افتاده بــود .آمریکا آنان را پس زده
بود .دولت کره هزاران کارگر معدن
و پرستار به سوی آلمان غربی اعزام
کرد .مزیت کارگران کرهای این بود
که آنها از همه ملیتها با ســوادتر
بودنــد .ایــن کارگــران درآمدهای
خود را به کره میفرستادند و دولت
کره با وجود کم بودن مقدار آن ،با
وثیقه گذاشتن این درآمدها به اخذ
وام از بانکهــای خارجی از جمله
دویچه بانک آلمان موفق شد.
طی بحران مالی  ۱۹۹۷ارزش پول
کره سقوط کرد و قیمت طال سیر
صعودی سرسامآوری را آغاز کرد.
در پاســخ به این اوضاع ،مردم کره
در کمپین ملی طال با بخشــیدن
داوطلبانه طال به دولت جهت فائق
آمدن بر بحران جهان را شگفتزده
کردند!
بــا شــیوع آنفلوآنــزای خوکــی از
مکزیک در ســال  ،۲۰۰۹کارکنان
شــرکتهای کره ای در مکزیک با
پوشیدن ماسک به کار خود ادامه
دادنــد که نتیجــه آن افزایش نفوذ
شــرکتهای کــره ای در آن بــازار
بــود .این در حالی بود که کارکنان

سایر ملتها ترجیح دادندکه برای
حفظ سالمتی خود مکزیک را ترک
کنند.
•
مهارت تبدیل کردن بحرانهای
مالی به سکوهای پیشرفت
دومین متغیری که دوســت دارم
آن را برجسته کنم ،مهارت تبدیل
بحران به سکوی پرش است.
چند مثال فشــرده را با هم مرور
کنیم:
ســال  ۱۹۷۳میــادی جنگی بین
اعــراب و اســرائیل شــروع شــد و
قیمت نفت بیش از ســه برابر شد!
ایــن ضربه مهلکی بــود به اقتصاد
کره که یک قطره نفت نداشــت و
تازه شــروع به ســرمایهگذاری در
صنایــع مربوطه آن کــرده بود .اما
دولت کره یک تصمیم استراتژیک
گرفــت :تمرکز روی فرصت رشــد
باالی ســاخت و ساز در خاورمیانه
(به خاطر بــاال رفتن قیمت نفت)
و اعزام کارگــران خود به منطقه و
احداث پروژههایی به ارزش سالیانه
 ۱۰میلیارد دالر.
حــدود ســال  ۱۹۹۷بحــران مالی
آسیا از تایلند آغاز شد و کشورهای
آسیای شــرقی را فرا گرفت .شش
شــرکت از ده شرکت بزرگ کره ای
تا مرز سقوط رفتند .دولت کره تا
مرز ورشکســتگی پیش رفت و زیر
بار بزرگ تریــن وام (قرض) تاریخ

33

رفــت .کره این وضعیــت را به یک
فرصــت اصالحات عمیــق تبدیل
کرد:
شــرکت های ورشکســته بســته و
یــا ادغــام شــدند و شــرکت های
بــزرگ دســت به تجدید ســاختار
زدند .دولت کره این تحوالت را با
قاطعیت عملیاتی کرد.
نتیجه اصالحات فوق العاده بود:
ذخایــر ارزی کــره از چهار میلیارد
دالر ،به صد میلیارد رســید و کره
سه سال زودتر وامش را پس داد!
فقط این دو عامل باعث پیشرفت
کرهنیست!
در تحلیل پیشرفت کره به عوامل
مختلفــی از جمله تعامــل پذیری
بین المللی (دوســتی بــا جهان)،
فرهنگ سخت کوشی و انضباط و
نگرش استراتژیک (انتخاب بخش
بسیار محدودی از صنایع به عنوان
صنایع راهبردی و حمایت ويژه از
آنان در هر مقطع زمانی) و اجماع
ملی را بر شمردهاند .اگر چرخ را از
نو اختراع نکنیم و عصاره موفقیت
هــای جهانی را بــا تجربیات بومی
ترکیب کنیم و واقعــا به آن پایبند
باشــیم ،آنگاه ایران نیــز می تواند
راه شادکامی و پیشرفت را سریع تر
طی کند.
مجتبیلشکربلوکی
منبع :کانال تلگرام توسعه و اقتصاد

1
افقي:
 -1فص��ل اول -فيلم��ي ب��ه
خروس
2
 سال  25شماره  10  1378تیر 1397
34
PAIVAND: Vol. 25  no.1378  July 01, 2018
كارگرداني مه��رداد فريد با بازي
34
3
حامد بهداد ()1392
ز -پدر-
4
 -2قواي نظامي -وس��يع و پهن-
کالس های زبان فرانسه رایگان ویژه مهاجران
تولیدی
شرکتهزار
یک هزار
5
�ز ن��ه-
FREE
FRENCH
CLASSES
FOR
IMMIGRANTS
مونترال
درجنوب
 -3واحد زلزله -شهري در استان
6
)Beginner level 3 (part time
نیازمندهمکاری
يزد -آشكار
Where:
District
Parc-Extension
ر -گنده
تکنسین و کارگر ساده
7
فراموشي -عزيز عرب -شهري
-4
میباشــد.
For women only: Monday and Wednesday from 9am to 12pm
كرمانشاه -درد
استان
8
تماس بگیرید:
در زیر
لطفا با تلفن های
ب ا مش ا
ر
ک
و نگار-
ت
Mixed group: Monday and Wednesday from 6pm to 9pm
خ
و
دهنده
روزي
فواق-
روستا-
-5
د
د
،
رت
ق
514-606-9007
و
9
ی
Call
NOW
for
registration
or
information:
(places
are
)limited
ت
ایرانیان
کامیونیتی
آن بک
 -6پدر ش��عر فارس��ي -محلهاي
وشیم!
514-949-5335
10
�م(ع) -
(514) 274-8117
در ش��مال غربي شهر تهران -يار PARTICIPATE in our
خوش!
11
COMMUNITY
نیازمنــدیها
ايراني-
پرستــار
 -7اتحاديه فوتبال اروپا -جلوس
12
دادن -ش��ركت كاميونس��ازي
شانس اول را به آنها
نگهداری از مادر و نوزاد
www.beyondbyaerus.com
13
همراه با اشتغال
دربیمارستانهنگامزایمان فروش کامیون
 اشكآلمان
سیار
به چند نفر فروشنده و سرویس کار
بدهید!
-------------Truck
+
job
(fix
run
Monday
to
)Friday
اتومبیل) فورا نیازمندیم .تلفن اطالعات :رضائی
 غذاي (با 14 -8عضو گوش -شهری در آلمان-
نگهداری از پدر و مادران
you make good money.
(514)735-5329
بسیاری از ایرانیان تازه وارد
الرأي
متفق
و
رفيق
در منزل شما
15
Also there is extra job for weekend to
Aerus company is looking for 2 persons
Published Since 1993
در جستجوی کـارند :در رستوران ،کارگاه،
سالمندان
ویاخانه
هاي
روش
از
يك��ي
درد-
واژه
-9
make extra money.
BIWEEKLY
NEWSPAPER
نافرمانon the road to give service and sale to our ،
اداره ،کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ ،آژانس،
تمــاس:
تلفن
اعظم -
FOR PERSIAN COMMUNITY
پردلي
متالورژي-
در
فلزات
دهي
شكل
International 2007 day cab.
clienteles. Car is must.
کارواش و...
(Montreal, Toronto, Ottawa,
Low millage (340000 km).
مشتريTel.:-
514-806-7870
جمع حرف -سزاوار
 -10قمر
Victoria,
Calgary
&
)Vancouver
ش -آب صفر درجه -ماه خارج!
آنـان را استخدام کنید!
Cummins engine. Good condition.
خوني
هاي
گروه
از
نيست-
تشنه
كردن-
افول
-11
برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید Mailing Address: :
ذيرايي -واحد پول كاغذي
---------------فروش فرش
2178
steCatherine
W.
سهولت
دايره-
جرأت-
كم
نيمسال-
-12
کار
جویـای
 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
تعدادى فرش ایرانى
ن و نوشتن -خرگوش
MONTRÉAL QC
514-655-6605
Ahmad
ظرفشويي
ليف
ترسناك-
طرز-
و
نوع
-13
نگهداری از سالمندان
نائین كاشان وتبریز
انجام كلیه كارهاى
هستید ،آگهی استخدام خود رادر صفحه
گرفتن
زنآشپزی
خود باز كردن -و یا
در انداره و طرح هاى
ساختمانى از
قبیلپول خودمان -سالخ شتر
واحد
 -14نامها-
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.
514-996-9692
در خانه شما (مهری)
مختلف بفروش مى
وپاركت و
نوعيرنگ
سرامیك و
آمــــوزش
آمــــوزش
 جویای دوست ،همسر ،هم خانه،
گروهي -فطرت ،قوه
ورزش
اطالعات:رسد-15 .
تلفن
غیره وتبدیل زیرزمین به

استخـــدام

یک اوکازیون عالی!

استخــدام

PAIVAND

azjune16free

ساختمان

Tel.: 514-284-6607

مسكونى
عمودي( :امید):
تلفن تماس

ها -درون صدف
دا -امر به نوشتن
ي
وان -گالبي -چارچوب عكس
نگهداری از عزیزان شما،
CARWASH
ميباكنند-
اغذ كه از نشاس��ته و
تجربه،
درستخانم
سفيده تخممرغتوسط
به چند نفر کارگر
free

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

استخدام پرستــار

امید رایگان از فوریه15

خدماتمالیاتی

در خانه -ما و شما -
(پاره وقت یا تمام وقت)
یا بیمارستان ،همراه با
برا ی کار در کارواش
رفرنس 5،سال سابقه کار
پرستار
دستیارگرد
دیپلمهآهني
نیازمندیم.خوزستان -صفحه
ل است -شهریفورادر استان
تلفن اطالعات( :احمد)
(زویــا)
يش
Tel.: 514-651-2661
514-503-7391

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120
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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
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کلبــه
عموجان

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

•
•
•
•
•

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

پیوند در ویرایش نوشته ها آزاد است.
514-242-6034مارك -كليد خودرو
 -8مركز تايوان-
Tel.:438-990-6529
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاه های
 -9مردمان صاحب ادب و فرهنگ -هرج و مرج -بازيكن تيم بايرن مونيخ
پیوندنیست.
 -10ش��هري در اس��تان پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی و
نوشتارهای توهین آمیز معذور است.
حل جدول ويژه شماره 5542
لرس��تان -واح��د ط��ول نقل نوشته ها-با ذکر ماخذ -آزاد است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1انگليسي -هرگز

freeazmar

ز

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

آمادگی برای آزمونهای
مدارس،نقليه
Tel.:توقف وسايل
514-812-5662محل
 -1عمل بارش-
دانشگاههاGRE، ،
 GMAT،و …
 CEGEPرئيس
 -2آش هليم -خودرو سنگين -جمع
علی صبری کارشناس مهندسی
اندوهگين
آسايش-
ریاضی از
کارشناس ارشد
 -3همان گل سرخ است -برق و
کانادا؛
کوئین
و
تهران
های
ه
دانشگا
پرسش -آزاده -نشانه فعل استمراري
شهرﺗﻨﻈﯿﻢباران-
-4
ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﺗﻬﯿﻪ ﻭ
آموزش به زبــانهای
مساوي
مغضوب-
فرشته
–
ايستاده
-5
ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ
فارسی و انگلیسی
Tel.:438-990-6529
دفترداری
شرکت و
 -6ثبت
-------------حالل گوشتخانه -پرندهاي شكاري و
فرنگي-
كيف
حسابها با نازل ترین قیمت
جلسه اول رایگان
----------------------زنان هنديعقيق -مركز مولداوي -لباس
ﺳﺎﻝ
شبيهﻃﻮﻝ 
سنگيﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ
-7ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ

Ptojan18

 آموزشبه
عادی
جدولهای
حل حل

شماره 5542
جدول عادی

خصوصی ریاضی

نوازندگی پیانو

Email:
info@paivand.ca
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,
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6107 Sherbooke W.
زندگي-
خ��رج
 -11دريا-
Tel.:
514-484-8072
________________

ارز

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

امالک و مسکن

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

اجنمن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین932-2953 ........ .
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
انجمنزرتشتیانکبکwww.zaq.org ...... .
مکیک373-5777.............................................
بنیاد سخن آزاد944-8111........................... .
حقوق بشرinfo@addhi.net .......................
249-4684 ........................................IBNG
انجمن زنان مونترال516-3007...................
دانشجویان:کنکوردیا848-2424 .............. .
کتابخانه نیمــا485-3652 .........................
موسسهخوئی341-2235 ..............................

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

کوتاه زیباتر است

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

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 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

info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند
مرکزشهرمونتریال:

aznov-jan’17tpshP

فـرش

بیمه اتومبیل

با ما تماس بگیرید.

نوعي نارنگي
تپش،شاطرعباس،ماهیسن لوران،کافه پرشیا،
اما...
بنویسید
ما
برای
خدمات
 -12فرو ب��ردن از راه گلو -پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید عموجان،کوپلی2:و ،1فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون،
ساختمـانی •
پسوند دال بر
زمان -جوابنوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود ،NDG auto .فتوشاپ ،ارز آپادانا ،کلینیک آریا،
احمــد
گرفته -ميوه چهارفصل • نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد آلفامدیک ،ارزخضر ،المیزان ،نور ،پاســیفیک،
ساختمانی
-13خدمات
کلیه
آحاد فارسیتایپ،سپسایمیلکنید.
سردسير -نو-
متروپولیس ،کبابسرا و...
بازسازی ،به سازی
عالی انيميش��ن
نق��ب-
ریوسود :کوه نور ،آدونیس ،دابل پیتزا ،مارشه
----------------------- -14کیفیت
مناسب بعدي پيت ®لوگوی پیوند®
سينمايي س��ه
افغان ،مارشه آریا ،کلینیک میرا ،مراکزفرهنگی
نرخ
بنيادي
داكتر-
و...
Tel.:
514-298-1393
کار استاد علی اصغر معصومی
Tel.:
514-265-0973
محلي
نان
پويانمايي-
-15
وست آیلند  :آدونیس ،شاتوکباب ،و...
(هنرمند و نقاش معاصر)
سن لوران :آدونیس ،سمی فروت
و سنتي آذربايجان غربي -----------------------------------
الوال :کوه نور ،آدونیس ،سمی فروت و...

نیـازمنـدی هـای پیوند

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

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؟...

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

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

گان پیوند )

کامپیــوتر

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

عینک سازی

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

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

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

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

شماره شما در
این لیست نیست؟

مهاجرت
محضر

وبسایت

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

وام مسکن

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

وکیل دعاوی

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

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

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

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

موسیقی (جشن ها)

ویدیو
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استخـــدام

Sam The Handyman

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

CLASSIFIEDS
سی
عکا
رز

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

50 X 70

______________
عکسبرایسوءپیشینه
)(واشنگتنیاایران

879

879 999

LASER SPA INSTITUT LEA

سوزاندن موهای بدن با لیزر

Estheticienne & Technicien LASER |
Diplome cidesco internations du paris

info@paivand.ca

) (نبش دکاری

SNOWDON

699$ 699$

Canapé

جوان کردن پوست و از بین بردن چین و
، گردن،چروک های صورت
و از بین بردن جوش ها و کک مک های
acne قهوه ای صورت
 برای هموطنان عزیز%15 با تخفیف

اطالعات آگهی
خود را به نشانی
:زیر ایمیل کنید

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

999

خدماتآرایشی

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

،گروه تئاتری تازه تأسیس
 یک:فراخوان
ِ
خواهان همکاری همه ی دوستداران تئاتر و
هنرهای نمایشی است از عالقمندان در خواست
:می شود با شماره تلفن زیر تماس برقرارکنند

Canapé

Meubles
Meubles
prilloprillo

Mega
Mega

vente
vente

514 659 4395

Tel.:(514) 772-5787

6565

999$ jusqu’à
999$

Sectionnel

Sectionnel

la qualitéla
auqualité
plus bas
au prix
plus bas prix

Sectionnel

7 mcx

7 mcx

7 mcx

Sectionnel

Sectionnel

Sectionnel

____________________
5655 Sherbrooke W.

879$ 879$

Tel.: 514-481-0671

Sectionnel

699

Canapé

$

Canapé

699

com

Tel.: 514-675-4405

اجنام امور ساختمانی

،دعوتنــــامهرسمی
ترجمـــهمدارک
514-624-5609

 



 


توسط شادی
(514) 678-6451
aznov152104nikpour

استخدام

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

514-441-4295

>6007343

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

فال قهـوه
و ورق

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

azjan15U

دارالترجمه رسمی فرهنگ

رضانوشادجمال

>6007343












 




































مترجم رمسی
شهــریاربخشی

514 585 - 2345

قابلتوجهخامنها

514 585 - 2345

abaee:azsepfree

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

صرافی
 ستاره5

تدریس زبان فارسی
در وست آیلند
پروینعبائی

$

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

Tel.: 514-518-4568

تدریس فارسی

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

صرافی
 ستاره5

:متخصصینباتحصیالتدانشگاهی
• عضویت در سازمان مهندسین
(و سایر سازمانهای حرفه ای) کبک
• تهیه رزومه موثر و نامه جذاب درخواست استخدام
 تغییر و پیشرفت شغل با بهره برداری،• مشاور در کاریابی
... مفید از بازار کار • آماده سازی جهت مصاحبه استخدامی و
...• ایجاد انگیزه کاریابی برای افراد در جستجوی کار
،• با کیفیت تضمینی توسط تیمی فعال مرکب از افراد ایرانی
. سال سابقه20 فرانسوی وانگلیسی زبان • با بیش از
017ازسپU

،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

تیم دکتـر مالکی در خدمت

جواد ایراخنواه

999$ 999$

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

PrilloPrillo
liquideliquide

Dépêchez-vous!
Dépêchez-vous!

مربی کاریابی

عینک
فرهت

2299$ 2299$

 انتاریو و ایران،رسمی کبک
جامعه
عضو
Setمترجمان
de chambre à partir
Set
de 1099$
de chambre
/ Ensemble
à•
partirsalle
de 1099$
à dîner/ àEnsemble
partir salle à dîner à partir
de 1599$ / Sofas en tissu
deàa
1599$
partir/ de
Sofas
499$
en/tissu
Sofasàaenpartir
cuir de
àa 499$ / Sofas en cuir àa
$
partir
de
699$
/
Sofas
sectionnels
partir
de
699$
en
cuir
/
Sofas
à partir
sectionnels
de 879$ en
/ Sofas
cuir à partir
de 879$ / Sofas
اسناد و مدارک
کلیه
رسمی
ترجمه
•
Sectionnel
rabatables en cuir à partir
rabatables
de 799$ en
/ Consoles
cuir à partir
à partir
de 799$
de 299$
/ Consoles à partir de 299$
de
de
/ Table
à café à partir de/ 299$
Table /àTable
café àdepartir
coin de
à partir
299$de
/ Table
199$de
/ coin à partir de 199$ /
 گواهی امضاء و کپی برابر اصل،رسمی
دعوتنامه
Miroirs
à partir de 99$تنظیم
/ Miroirs
Bureauxà partir
à•
partirdede99$
699$
/ Bureaux
/
à partir de 699$ /
rabais Curio
rabais
à partir de 699$ / Curio
Unitésàmurales
partir deà699$
partir/ de
Unités
499$murales
/ Matelas
à partir de 499$ / Matelas
et sommiers
à partir
de et
299$
sommiers
/ Divansà lits
partir
de 299$
de 699$,
/ Divans
etc.lits à partir de 699$, etc.
فرم ها
انواع
تکمیل
•à partir
Beaucoup de
Beaucoup
pièces
uniques,
de
pièces
etc.
uniques,
کانادا
ایران به
رسمی از
ترجمه
• etc.
021-85312009 :• تلفن مستقیم از ایران
Sectionnel

1399$ 1399

Sectionnel

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

%%

jusqu’à
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 راهنمایمشاغل
www.paivand.ca
ایرانیان مونتریال
 آبونه مان گسترده






































































 › تر

ج



ª





















¹


º

»




¼























½













¦









 ¦



½



م



ه

ر



س
م
›


 فروش کلیه بلیت




























گ
 

































 یک

وا
ل

ه







¶


¢




¢

£
















¢





©



¸




½






یه ا
ی ا




Uazjune2011




 



¶


¶


·
³















ها
کنسرت
و
ها
برنامه








































º

»




¼
























½













¦










¦



½

















¬





¦




 ¦


«









¶





¢







¢

£
















¢




©



¸



½







¶




¶



·
³



دیجیتال
تپش
در
روزه
همه



£


ARBARG
›
مضا و کپ سناد
ترج
و مد
یب
› ت مه ش
رابر
فاهی
ک
م
د
ی
ر
اصل
ل
م
›
فرمهای م حاکم
اخذ
و ادا
ویزای تو ختلف
رات
ر
ی
ستی

ارک

02, 
da













µ


#2
a










¬




¦




 ¦


est, ec, Can
eW





























£





¨




514












µ
















£

ª





³
























































¡

wn

o











£
ª


wnt




















 Do












¡





















 









§


























NDG






 















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


¥


¸






«
¹



¥


¸




«
¹

 369-3474(FISH)




 

W., Tel.:

Iranian Business Directory

uv
uéb
nne
2
l, Q
aiso ntréa
28 3
o
0, M
53 1
83
165 2P3 - M 91 43 o21)-8
6
(
H
a
:
4
an
g.c
H3 +1-51
han
m ir
:
Tel ree fro di@far
f
u
5
Toll r.davo
p.35







l:
, Ap
Emi
blvd B 2L9
h
s
i
4
d













n
, H
a
Cav uebec 83
85
0
lQ
0
32







ته
trea 14 916
n
o
،ران
M
-5
کارگر








: +1
شمال
Tel
 تقا،ی
ط
ع
54
بلوار
کشاو
4 81
 نب،رز
پ
669
 ش کو172  الک511 /
a
چه گ
1
،1
c
یت
.




















































2
طب
g
ق
،ی
،2 ه
664 arhan
f
واحد
- 21
7































+98 voudi@

:



l

 Te h.da



l:
i

m
E







N

IRA

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca




























223-3336

Z

آموزش فشرده حسابداری
تدریس خصوصی و نیمه
آموزش کلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته



کانادا
خصوصی حسابداری
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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
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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»
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معرفی دوربین Fujifilm X-A5
بــا درود بــه دوســتان
هنردوســت و گرامی.
کــه
همانطــور
میدانیــد بخشــی از
مقاالت عکاسی بنده،
به معرفی محصوالت
و ادواتی می پردازد که
کارآمد و خاص بوده و
آنها را به عالقمندانی
کــه بــه دنبــال خرید
دوربیــن هســتند ،پیشــنهاد
مینمایم .با توجه به قیمت نسبتا
مناسب دوربینهای «بدون آینه»
و سادگی کار با آنها ،این دوربینها
محبوبیت زیــادی در بین مصرف
کنندگان ،و جایگاه ویژه ای در بین
مقاالت اینجانب دارد.
این شــماره نیز به معرفی دوربین
فوجی آیکس آ  5اختصاص داشته
کــه بــا توجه بــه مزایــای فــراوان
آن ،نســبتا ارزان و در عیــن حال
کارآمد بوده و جوابگوی بســیاری
از نیازهای یک عکاس هنردوست
میباشد.
ویژگــی هــای ایــن دوربیــن را
بصــورت فهرســت وار و خیلــی
ساده شرح میدهم:

• دوربیــن فوجی ایکــس آ  5یک
دوربین «بدون آینه» برای عکاسی
و فیلمبرداری میباشد.
• کیفیــت تصاویــر ویدئویی این
دوربین قابل قبول بوده و میتواند
فایل با خروجــی  4Kبه ما تحویل
دهد .البته در وضعیت  4Kتعداد
فریم ضبط شــده در هــر ثانیه در
حد  15فریم بوده و نباید انتظارات
خیلی زیادی از آن داشته باشیم.
به عنوان مثال ،برای فیلمبرداری
از ســوژه هــای متحــرک و تهیــه
سکانسهای «حرکت آهسته» یا به
اصطالح «اســلو موشن» کارآیی
آنچنانــی نــدارد .برعکس چنانچه
بخواهیم به جای  ،4Kدر وضعیت
 HDفیلمبرداری کنیم ،میتوان تا
 120فریم در ثانیه را به
تلفناستودیوفوتوبوک:
ثبت برساند.
(514) 984-8944
• سنســور آن نیــز از
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
نــوع  APSCو با دقت
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
24مگاپیکسلمیباشد.
WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1
• بســیار ســبک و کم
STUDIO
تلگرامPHOTOBOOK :
حجم بوده و استفاده از
گروه ما در فیسبوک« :همه چیز در مورد مونترآل»
آن راحت است .کوچک
تلویزیون آنالین مونترآل پالس MTL PLUS TV
بودن و وزن  300گرمی
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
از مزیتهــای جالب این
دوربیــن بــوده و باعــث
میشود که بتوانیم تقریبا
جلسهرفعاشکالوتمرینتنظیمات
همیشــه آن را همــراه
دستیدوربینشمادر«استودیو
خود داشته باشیم .البته
دالر
فوتوبوک» ،طی دو جلسه به مبلغ70
بخشــهای زیادی از بدنه
(برایهرجلسه)،پرتره،عکاسیدرشب دوربین پالستیکی بوده
وعکسهایخانوادگی
و همیــن باعــث کاهش

اسپشیال این شماره:

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

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

قابــل توجــه وزن آن
شــده اســت .یــک
الیه چرمــی اضافه
شــده بر روی بدنه،
زیبایــی خاصی به آن
داده است.
• ایــن دوربیــن
معمــوال بــا یــک لنز
 15-45میلیمتــری
فروخته میشــود .این
لنــز «نرمــال» تقریبا همــه کاره
بــوده و بســیاری از نیازهــای یک
عــکاس آماتــور را پاسخگوســت.
«شارپنس» عکسهای این لنز نیز
در حد بســیار قابل قبولــی بوده و
وضوح تصاویر آن بســیار باالست.
البته شــاخص دیافراگم آن  3.5تا
 5.6بــوده و بنابرایــن در جاهــای
تاریــک باید فقط تــا همین حد از
این دوربین انتظار داشته باشیم.
• نکتــه جالب دیگــر این دوربین
ایــن اســت کــه میتوانیــم در
وضعیــت فیلمبرداری ،سیســتم
«اتوفوکــوس» آن را فعــال نموده
و یا بصــورت «دســتی» و از روی
صفحــه ی نمایشــگر ،تصویــر را
تنظیمنماییم.
• یکــی دیگر از قابلیت های دیگر
دوربینهای «بدون آینه» این است
که فاصله سنســور و لنــز کم بوده
و میتــوان عکســهای «ماکــرو»
تولید نماید .با این خاصیت جالب
میتوانیم عکسهای زیبا و متفاوتی
از اشــیاء کوچــک تهیه نمــوده و
زیباییهای پنهان سوژه های ریز را
به نمایش بگذاریم.
بر همین اساس ،دوربین میتواند
تا فاصله  2اینچی به سوژه نزدیک
شده که بسیار جالب توجه است.
از ایــن ویژگی میتوانیم برای تهیه
عکسهای جواهرات ،و حشرات و
سایر ســوژه های کوچک استفاده
کنیم.
• لنــز این دوربیــن قابل تعویض
بوده و میتوان بعدا آن را با لنزهای
دیگری جایگزین ساخت.
• باتــری این دوربین نیز بســیار
بــادوام بــوده و پــس از یک شــارژ
کامــل میتــوان با آن حــدود 450
قطعه عکس به ثبت برسانیم.
• صفحه نمایش  3اینچی دوربین
نیز قابل چرخش بوده و میتوان آن
را  180درجــه چرخاند .همچنین
این صفحــه نمایش «لمســی»
بوده و میتوان با لمس بخشی از
تصویر ،فقط بر روی آن نقطه ی
خاص «فوکوس» کند.
• بــا ایــن دوربیــن قادر اســت
فایلهای  RAWرا نیز تولید و به
ثبت برساند.
• دوربین به یک فالش سرخود
و اتوماتیک مجهز است.
• مثــل اکثر دوربینهای نســل
جدید ،قابلیت اتصال به شــبکه
«وای فــای» و «بلــو تــوث» را
داشته و به کمک آن میتوانیم به

راحتی آن را به تلفن همراه متصل
و تصاویــر را بــه ســرعت منتقل و
منتشرنماییم.
• همچنین با توجه به اینکه اکثر
مصرف کنندگان امروزی دوســت
دارند عکسهای خود را با فیلترهای
مختلــف تزیین و در شــبکه های
اجتماعی منتشر نماید ،تنظیماتی
در ایــن دوربیــن وجــود دارد کــه
میتــوان از  17فیلتــر پیش فرض
داخــل نرم افــزار دوربین بهره برد

و عکســهای زیباتری تهیه نمود.
طبیعتــا این قابلیت برای انتشــار
عکسها در فضای مجازی و ارسال
بــه دوســتان اســتفاده میگــردد.
بنابرایــن اگر در فضــای مجازی و
وبالگ فعال هستید ،این دوربین
برای شماســت ،بدون آنکه نیازی
به رتوش تصاویر بر روی کامپیوتر
داشته باشید!
• با توجه بــه ابعاد کوچک و وزن
کم آن ،دوربین بســیار مناســبی

بــرای تهیــه تصاویــر «ســلفی»
میباشد.
• ویژگی منحصر بفرد این دوربین
است که میتواند چندین تصویر را
از ســوژه گرفته و بدون استفاده از
کامپیوتر و بــر روی خود دوربین،
ویدئوهــای «تایــم لپــس» تهیه
نماید.
• قیمــت این دوربین و لنز آن در
حدود  700دالر میباشد.
•

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور

در كلیه سطوح

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

Tel.: (514) 549-4697
saberjalilzadeh@yahoo.ca
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we know what being Maria
all is about. We are lucky
Khanoom Maria. We had
you and now we get to be
like you.
-----------We wanted to thank everyone for the attending the
funeral, sending flowers
and sending your messages
in the Paivand newspaper
or social Media, it means a
lot to us.
Thank you Maria.
Rest in peace.
You will always be in our
hearts.
As Maria says:
Keep safe, stay healthy, and
make sure laughter is in
your everyday life.

ترجمــه فارســی مقــاالت را در
وبسایت ما بخوانید
Kami and
Michael Monfared
www.mariacottone.com
info@immigrationcmc.com
Maria’s path continues

make them strong.
We don’t want to leave
them to strengthen them.
There must be another way.
We will find it.
We often hope that you are
able to know some of our
joys. I hope you can know
some small piece of our
life. We wish you could see
your future grandchildren
and we wish you could
have felt the love in your
heart. You’ll miss all of it,
but we’re hoping someday
we will see you and you
will tell us you were there
with us. We hope you will
tell us you were able to see
Michael and Karolina’s
children’s faces when they
burst into this world.
We hope you can see how
our life getting is slowly
getting better.
The dogs often play well
together. The times they
play are sweet jewels in
our day. When they make
us smile out of pure joy,
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everyone to remember you
serving us with love and a
smile. When we remember
this perspective we feel
good. We feel more like
you.
We learned how to be a
good person from you.
You were a fantastic wife
and mom. We were lucky
to have you.
Maria, you were fantastic,
awesome, loving, creative,
giving, and kind.
We learned to give to
others and be generous by
watching you.
The loss of you made us
strong. We became a stronger and closer family, who
wanted to do it all like you.
We love that we became
strong, but we hate that we
had to lose you to do it.
We hope our family and
friends become strong.
We hope they don’t have to
lose a loved one to become
that way. We will mold
them; give them tasks to

Khanoom Maria was awesome,
loving, creative, giving, kind...
you were well versed in
your profession and always
acted in an honest and
truthful way, but because
you made everyone, who
came to see you, feel comfortable. You made them
feel at ease about a major
change in their lives, they
were taking a risk and you
were their safety net.
We miss the foods you
made. No one can make
food the way you made it
Maria. You gave food to us
with love and your smile.
It can’t be replicated. It’s
impossible, no one else
has your smile. We always
think of you when serving
a plate of food and we want

We survived.
We searched for many
things to fill the void. Many
were bad things, but some
were good.
We have good friends who
help and distract us. We
have the rest of our family
too who give us love. We
have dogs to console us
and give us company. Zoe,
Killi and Sunny always
look for you, we see them
searching, but they could
never find you. We understand their sadness and
confusion.
During your time working
as immigration consultant,
you made countless friendships. Not only because

 10ماراتون در
 10استان کانادا

کنسرت همایون شجریان در مونترال

تشکیل تیم بیس بال
در مونتریال

آقــای پاتریک شــارل بوا
دونــده  47ســاله کبکــی
اولیــن دور ماراتــون
 42/5کیلومتر را در دور
مونتریال و کانال الشین
در مدت  3ساعت به پایان
رســانید و مورد استقبال
تماشــاچیان و دوســتان خود قرار

آقــای اســتفان بروفمن ســرمایه

گذار و پیمانکار در جلســه ای که

با حضــور  1400نفر از بازیکنان و

عالقه مندان بیسبال تشکیل شده
بود ،اظهار داشت که در نظر دارد

برای تشکیل چند تیم بیسبال در
مونتریال سرمایه گذاری نماید .در

ایــن گردهمایی تعداد  100نفر از

بازیکنان برای تشکیل تیم بیسبال
انتخاب شدند و همچنین  15نفر

بعنوان مشاور و مسئول برگزارکننده
مسابقاتتعیینگردیدند.

آقای بروفمن ضمن تشــکر از تک
تک شرکت کنندگان اظهار داشت
که قبل از انجام مســابقات رسمی

در نظــر دارد یک دوره مســابقات

دوســتانه بــا تیــم هــای BLUE

 JAYSاز تورنتو و CARDINAL
از آمریکا در استادیوم المپیک برگزار

نماید.

بــرآورد ســرمایه گــذاری بــرای
اســتادیوم بــزرگ بیســبال یــک

میلیــارد و دویســت و پنج میلیون
دالر خواهد بود .طبق نظرسنجی

برای تشکیل تیم بیسبال مونتریال
 60درصد از اهالی مونتریال موافق

بــا ســرمایه گذاری و تشــکیل تیم
هستند.

گرفــت .آقــای شــارل بــوا در نظر
دارد تعــداد  10دور ماراتــون را در
 10اســتان کانادا در مدت  10روز
انجام دهد .اولین دور ماراتون وی
در منطقــه شــارل
بوا ،محل تولد او
خواهد بود .آقای
شــارل بــوا اظهار
داشت که انتخاب
ایــن منطقــه بــه
افتخــار آقــای
TERRY FOX
دونــده معــروف
کانــادا اســت که
علیرغــم بیماری
سرطان و از دست
دادن یــک پای خود ،مســیرهای
طوالنــی را دویــده و در حقیقــت
بنیانگــزار و مشــوق این رشــته از
ورزش دو می باشد.
آقای شارل بوا در سال  2017نیز 7

دوره
ماراتــون را در  7روز
انجــام داد ومــورد
تشویق عالقه مندان
این ورزش در اســتان
هــای مختلــف قــرار
گرفت.

موفقیت
دوچرخه
سوار فلج در
کوه های
کلیماجنارو

W

e miss you so much.
We wish you were
here. We can tell you are
an irreplaceable mom for
Michael, are an unforgettable wife for Kami and an
)incredible mother (in-law
for Karolina. When a
woman dies, her family is
no longer whole. The loss
makes it hard to breathe.
That family flails in the
wind like a cottonwood
seed: a piece of fluff that
gets knocked about the
world by the wind.
Sometimes we landed on
solid ground, sometimes
we landed in a pond and
almost drowned.
But we’re still here.

ورزشـــی...

نامه ی رسیده
با اشــتیاق فــراوان بلیط  75دالری این کنســرت را
خریــدم .جمعیت فراوانــی از عالقمندان در ســالن
انتظار جمع بودند .پس از باز شــدن در سالن و قرار
گرفتن در صندلی شــماره گذاری شده خود منتظر
شــروع برنامه شــدم .جای من به نسبت دور از سن
موزیســینها بودو انها به اســانی قابل رویت نبودند.
بمحض ورود اعضای ارکستر و اقای شجریان سالن
تاریک شــد و من متوجه تعداد زیادی از افراد شدم
که از ردیفهای پشــت بسمت صندلیهای خالی جلو
تــر هجوم اوردند .طبیعی بود کــه در اثر این تهاجم
نظم سالن برای مدتی دگرگون شود .جالب این بود
که ردیف جلوی من بارها خالی و پر میشد و من در
این زمان اصال قادر به تمرکز کردن و شنیدن صدای
خواننــده نبودم .تا اینکه همــه مهاجمین در محل
ثانوی خود که از قرار قیمت ان دو برابر مبلغ پرداخت
شــده انها بود ،قــرارگرفتند و ســالن ارامش خود را
دریافت.
برنامه اقای شجریان بسیار جالب و اعضا ارکستر در
هنرنمایی و مهارت تمام مرا از اینکه به کنسرت امده
بودم راضی و خوشــنود کرد .لیکــن پس از خاتمه و
تجدید نظر نســبت بانچه که اتفاق افتــاده بود ،بی
مورد ندیدم جند نکته ای را متذکر شوم شاید در اینده
کمکی به بهبود این چنین برنامه ها بکند.
اول اینکــه ســالن برنامه محلی بــرای اجرای چنین
ارکســتری نبود .اساسا این یک سالن سخنرانی بود
و یا اگرنبود بنظر من ضعیف بود .دو پرده تلویزیونی
باالی سن هم تاریک بود و جلوه روشنی از خواننده و
اعضای ارکستر نداشت.
ثانیا اینکه مشتاقان برنامه با داشتن بلیط های ارزانتر
بتوانند به اسانی به صندلیهای نزدیک سن که قیمت
آن حد اقل دو برابر اســت دســت یابند ،واقعا باعث
شگفتی است و نشانگر سهل انگاری و یا سود جویی
کارگذاران این برنامه است.
ثالثا مطلع شدم که تعدادی از بلیطها تکراری بوده و
بعضی صندلها به دو نفر فروش رفته بود.
احســاس من این اســت که این سالن در خور ارزش
چنین شــخص هنرمندی چون همایون شــجریان
نبود و تاسف میخورم که این سهل انگاری ها نشانگر
طینــت خاص مــا ایرانیان اســت که هنــوز در قدر
شناســی و برگذاری چنین برنامه هایی کمبود های
بنیانی داریم.
با احترام ،حامد حایری مونترال
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یادداشتهای«شامپیون»!
وســف تی زهــوش ،از
ی
دیمیترینایرانیانجامعه
ق
یرانی مونتــرال ،قهرمان
ا
یشینتیمملیپینگپنگ،
پ
بیفدراسیونپینگپنگ
مر
،1963
رمان تیم ملــی ایران
قه
چکســولواکی 1976؛
در یوگسالوی ،1965
ورزشــی در کلکته1976؛
خبرنگارکیهــان
شیالمپیکمونتریال1976؛
خبرنگارکیهانورز
فنی داوران تنیس روی
سرپرســت کمیته
یی درتهران 1974؛ مشاور
میزمسابقات آسیا
جهانیدرانگلستان1977
فنیمسابقات

بدنبال خبر ورزشــی در
روزنامــه پیوند یکم ماه
ژوئن  2018در ارتباط با
سفر حادثه جویانه دوچرخه سوار
فلج کبکی بــه کوه های
کلیمانجــارو ،آقــای
جیمی پلیته  41ساله
موفق شد با دوچرخه
مخصــوص خــود که
بوســیله قدرت دســت
حرکت می کند ،خود را به
نقطه باالی کلیمانجارو برساند.
آقای پلیته اظهار داشته که مسیر
حرکت وی بسیار خطرناک و ترس
آفرین بوده و در قسمتی
از مسیر همراهان خود
را نمــی دیــده و ایــن
مســاله تــرس زیــادی
بــرای او ایجــاد کــرده
بــود .لیکــن علیرغــم
همه مشکالت مسیر و
انرژی بســیاری که باید
برای حرکــت دوچرخه
خــود صرف مــی کرده
است ،بسیار خوشحال
است که این سفر حادثه
جویانــه را انجــام داده و در پایــان
مسیر احساس میکرده است که در
روی کره مارس قرار دارد.

پیاده روی فامیلی با
بچه های دهکده

یک خانواده مرکب
از  8بــرادر و یــک
خواهر با سن های
 52تا  68ســال از
شــهر ســن ژرمن
دولــه بــرای  331نفر کــودکان
دهکــده «ابی تی بــی» کفش
هــای مهمانی فراهــم کردند و
باتفاق آنان در راهپیمایی دسته
جمعی دهکده شرکت نمودند.
در این مراسم دوشیزه نیوا تانیا
دونده معروف ماراتون بوستون
و نیــز دونــد ماراتــون 160
کیلومتری آمریــکا در مدت 27
ســاعت حضور یافت و به همراه
این فامیل و کودکان دهکده به
راهپیماییپرداخت.
برای برگذاری ایــن راهپیمایی
مــردم کمــک های مالــی خود
را از طریــق پرســتار دهکــده
بــرای خرید کفش هــا پرداخت
نمودند .کودکان دهکده حسی
خوشحالی از داشتن کفش های
دو با شادی فراوان دراین مراسم
شرکت نمودند.
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www.CentraCondo.com
1000 de la Montagne
• Adjacent to Lucien-L’Allier Metro station
• One block from Concordia university
• Stylized kitchen cabinet up to ceiling
• Central A/C system
• 6 European sized appliances
• Over 30,000 sq.ft.
Five-Star Signature Club includes:
Indoor & outdoor swimming pool,
indoor & outdoor Jacuzzi,fitness center,
sauna, multi functional room,
entertainment room,BBQ area ,etc.
• Six elevators
• 24/7 concierge service and security
• ACQ warranty
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% 20 با پیش پرداخت فقط
صاحب واحدی در شیک ترین
 طبقه50 ساختمان
واقع در قلب مرکز شهر مونتریال شوید
مخارج محضر توسط ما
پرداخت خواهد شد

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker

CONDO FOR SALE
1 bedroom, 1 bathroom
1000 de la Montagne #515
downtown Montreal
$276,582
+GST & QST

CONDO FOR SALE
2 bedrooms, 1bathroom
1000 de la Montagne # 816
downtown Montreal
$398,347
+GST & QST

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

Cell.: (514) 971-7407 کاظم پرتو تهرانی
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 مطمئنترینوسریعترینروش انتقالارز
با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران

 خریدار ارزهای خارجی
بابهترین نرخ روز

BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY

info@expertfx.ca

 Mailing Address:

باباخانی

2178 Ste-Catherine W.
Montreal, QC H3H 1M7

)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

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

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

Tel.: (514) 933- 8383

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

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

طراﺣﯽ داﺧﻠﯽ  -ﭘﯾﮕﯾری اﻣور ﺷﮭرداری

info@asgari.ca






مشاور رمسی وام مسکن

514.803.5240

فروش کلیه بلیت
برنامه ها و کنسرتها

همه روزه در

به مدیریت :بیژن احمدی

تپشدیجیتال

با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی

-------

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

223-3336

514-

Tel.: 514-871-1119

از مونترال به تهران از

$1100
از تهران به مونترال از

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
NDG, H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

$850

تابستان:از مونترال به تهران از

$1298

تــــورهای
تفــریحی
بیمه مسافرتی

E
X
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G
E

____________________

1855 Ste-Catherine W.
)St- Marc
GUY

H3H 1M2 (Corner:

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

