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Bureau de Change
صرافیشــریف

توجه :انتقال ارز به ایران و برعکس نداریم.

Sharif

خدمات ارزی

___________
Sharif Exchange
261 boul. Cote-Vertu

 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.

St-Laurent, QC H4N 1C8

Cote vertu, Bus 121 E

EXCHANGE

Tel.:514-844-4492

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

$

جنب دانشگاه کنکوردیا

www.sharifexchange.ca

H3G 1M6
info@expertfx.ca

GUY
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از مونترال به تهران از

1060

کنوانسیون دریای خزر" :ترکمنچایی" دیگر؟

دارالترجمه رسمی یکتا

 ص10 :

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

GUY

با 25سال سابقه کاری در کانادا

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

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

 ص16 :

www.ParsPlumbing.ca

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

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

2178 Ste-Catherine W.

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

RESTAURANT ONYX INC

ناهیدپاکروان

محضردارومشاور
حقوقی RESTAURANT
ONYX INC

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

www.sutton.com

pg. 5ONYX INC
RESTAURANT

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

Cell: (514) 827-6364

RESTAURANT ONYX INC

وحیدخلـجی

مشاور امالک در مونتریال

فیروزهمتیان

(514) 561-3-561

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

fhemmatiyan@sutton.com

مشاور امالک در مونتریال

NOTAIRE-NOTARY

صرافیآپادانا

APADANA
EXCHANGE

RESTAURANT ONYX INC

Residential Real Estate Broker

Cell.: 514-298-4567

سفر به ایران

حمیدرضا

RESTAURANT ONYX INC
خلیفی
RESTAURANT ONYX INCمشاور امالک در سراسر مونتریال

Tel.: 514-839-7318

1970 Ste-Catherine O,

مسکونی و جتاری

21 :

MASSOOD HASHEMI

3 :

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

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

و South shore

مسعود هاشمی

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

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

در گرامیداشت
جانباختگان تابستان ۶۷
«ما خواهان شناسائی کشتار
زندانیان سیاسی به مثابه ی
جنایت علیه بشریت هستیم!»

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

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

 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

 سال  25شماره  24  1384مرداد 1397

PAIVAND: Vol. 25  no.1384  Aug. 15, 2018

وامﻣﺴﮑﻦ
وامﻣﺴﮑﻦ
ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻐﻠﻰ و اﻗﺎﻣﺘﻰ
ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻐﻠﻰ و اﻗﺎﻣﺘﻰ

وامﻣﺴﮑﻦ
ﺗﺴﻬﯿﻼت وﯾﮋه ﺟﻬﺖ :
وﯾﮋهوﺟﻬﺖ :
ﺗﺴﻬﯿﻼت
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
واردﯾﻦ
ﺗﺎزه
اﻗﺎﻣﺘﻰ
ﺷﻐﻠﻰ و
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
و
واردﯾﻦ
ﺗﺎزه
اﻓﺮاد ﮐﻢ داراﻣﺪ و ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎل)داراى ﺑﯿﺰﻧﺲ ﺷﺨﺼﻰ(
ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎل)داراى ﺑﯿﺰﻧﺲ ﺷﺨﺼﻰ(
داراﻣﺪ و
ﮐﻢ
اﻓﺮاد
ﺟﻬﺖ :
ﺗﺴﻬﯿﻼت وﯾﮋه
ﮐﺎﻧﺎدا
ﻏﯿﺮ ﻣﻘﯿﻢ
اﻓﺮاد
ﮐﺎﻧﺎدا
ﻣﻘﯿﻢ
ﺗﻤﺪﯾﺪﻏﯿﺮ
اﻓﺮاد
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﺗﺎزه واردﯾﻦ و
وام اول ،دوم و ﺳﻮم
ﻣﺴﮑﻦ،
وام
ﺷﺨﺼﻰ(
ﺑﯿﺰﻧﺲ
اﻓﺮاد ﮐﻢ داراﻣﺪ
دوم و ﺳﻮم
اول،
ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎل)داراىوام
ﺗﻤﺪﯾﺪ ووام ﻣﺴﮑﻦ،
اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﻘﯿﻢ ﮐﺎﻧﺎدا
ﺗﻤﺪﯾﺪ وام ﻣﺴﮑﻦ ،وام اول ،دوم و ﺳﻮم

اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﻪ:
ﺑﯿﻤﻪ:
اﻧﻮاع
وامﻣﺴﮑﻦ
ﺑﯿﻤﻪ
ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ و
ﺑﯿﻤﻪ:
ﻣﺴﮑﻦ
وام
ﺑﯿﻤﻪ
ﻋﻤﺮ و
ﺑﯿﻤﻪ
ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﻮدرو
اﻧﻮاعﺑﯿﻤﻪ
ﻣﺴﮑﻦ
ﺑﯿﻤﻪﺑﺎﻋﻤﺮ و ﺑﯿﻤﻪ
ﺧﻮدرو
ﺧﺎﻧﻪ و
در ﺑﺎزار
ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﯿﻤﻪوامﻧﺮخ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺧﻮدرو
ﺑﺎﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎﻧﻪ و
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار

ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺮزﺑﺎﻧﭙﻮر

ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺮزﺑﺎﻧﭙﻮر
ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺮزﺑﺎﻧﭙﻮر
ﻣﺸﺎور اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻰ و ﺑﯿﻤﻪ
ﻣﺸﺎور اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻰ و ﺑﯿﻤﻪ

ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار
آﯾﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﯾﺮان داراى درآﻣﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ و در ﮐﺎﻧﺎدا ﺧﯿﺮ؟
روزﺧﯿﺮ؟
ﮐﺎﻧﺎدا
ﻫﺴﺘﯿﺪ و
داراى
در
ﻫﻤﭽﻨﺎن
آﯾﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن درآﯾﺎ
ﺟﻬﺖﮐﺎﻧﺎدا
اﯾﺮاندر
ﻫﺴﺘﯿﺪ و
درآﻣﺪ
داراى
در90
ﮐﻤﺘﺮ از
درآﻣﺪﺷﻤﺎ
ﺧﯿﺮ؟ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺮﯾﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ
اﯾﺮانﭘﯿﺶ
آﯾﺎ
ﻣﺸﺎور اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻰ و ﺑﯿﻤﻪ

ﺟﻬﺖ 90روز
ﮐﻤﺘﺮﯾﺎاز
ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ
آﯾﺎﺟﻬﺖ
آﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ
از  90روز
اﯾﺮانﮐﻤﺘﺮ
ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ
ﺧﺮﯾﺪ
ﭘﯿﺶ
اﺳﺖ؟!
ﻫﻤﭽﻨﺎن در
ﭘﺮداﺧﺖ و
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﮐﺎﻧﺎدا
در
ﻫﻤﭽﻨﺎن در
درو ﯾﺎ
در ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
اﺳﺖ؟!ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﯾﺮان اﺳﺖ؟!
اﯾﺮان و ﯾﺎ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﮐﺎﻧﺎدا

WWW.DOMINIOZFINANCIAL.COM
WWW.DOMINIOZFINANCIAL.COM
INFO@DOMINIOZFINANCIAL.COM
WWW.DOMINIOZFINANCIAL.COM
INFO@DOMINIOZFINANCIAL.COM
INFO@DOMINIOZFINANCIAL.COMﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ.
از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪ اى ﻣﺎ
اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ
اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪ اى ﻣﺎ ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ.
اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪ اى ﻣﺎ ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ.
514 813 3633

514 813 3633

4030 BOULEVARD DE LA CÔTE-VERTU
111DE LA CÔTE-VERTU SUITE 111
4030SUITE
BOULEVARD
VILLE
ST-LAURENT
,
H4R
1V4
VILLE
ST-LAURENT
4030 BOULEVARD DE LA CÔTE-VERTU SUITE 111, H4R 1V4

514 647
813 1601
3633
514 647 1601
1 800 240EXT6119
01 EXT 01
1514
800647
240 1601
6119
1 800 240 6119 EXT 01

VILLE ST-LAURENT , H4R 1V4

RAV4 LE FWD 2018

Starting at $ 28,500 + Taxes

CAMRY L 2018

Starting at $ 28,804 + Taxes

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

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

514 376-9191
www.alixtoyota.com

%
0
for certain
cars only

بامدیریت الکس پورقناد

وام با نرخ بهره

Financing

Contact Alex Pourghannad
for additional rebates

برترین سرویس و ارزان ترین بها

EARN AEROPLAN MILES WITH ALIXTOYOTA.COM

برای هموطنان گرامی

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.
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مشاور امالک مسکونی در مونترآل و حومه

آرزو گتمیری

های شما
پرسش
به متامی ـایی روز
گردهم
ت  19تا 21
در ر از ساع
سپتامبـ
24
ی دهیم:
م
خ
پاس
ام مسکن
مشاور و
با حضور گان --
 -رایس بگیرید.
با من متا
جهت رزرو
• 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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ایران :در آستانه...

ایـران :طغیان داخلی،
فشار آمریکا و ناتوانی اروپا

چه کســی در جنگ تحمیل اراده تهران بســته اســت .ایــن اتحادیه
سیاسی و بازی پیچاندن مچ طرف قــادر به کنــار آمدن بــا پیامدهای
مقابل که میان تهران و واشنگتن تحریمهای آمریکا نیست به همین
برقرار است خواهد ُبرد؟
دلیل عمل کــردن به وعدههایش
آیــا مذاکراتــی بــرای امضــای ناممکن اســت .روسیه و چین نیز
قراردادی جدید با توجه به رویکرد بــا گزینههایی کــه برای ایــران در
تــازه آمریکا میان ایــران و ایاالت نظــر دارند قادر نیســتند به تهران
متحده آغاز خواهد شد؟
اطمینــان بدهند که با تحریمهای
آیا ایــاالت متحد در تــاش خود آمریکا قادر به رفع مشکالت تهران
برای ایجاد تحولی بنیادین جهت خواهند بود .بنابراین واضح است
تقسیم همه منطقه خاورمیانه که که ایران در مقابل تصمیمات دولت
فصول آن پس از اشــغال عراق در ایاالت متحده آمریکا تنهاست و بر
سال  ۲۰۰۳آغاز شد موفق خواهد خالف گفته جواد ظریف که:
شد؟
«آمریکا به دلیل تغییرات مداوم در
آیــا رژیم ایران در ایجــاد ثبات در مواضع دیگــر قابل اعتماد دیگران
داخــل ایران و مهارکردن خشــم نیست» یا بر خالف اطمینان دادن
مردم موفق میشود؟
آیتاللــه خامنهای بــه مردم مبنی
پیامدهای آزمایــش قدرت جدید بــر اینکه« :هیچ کس هیچ غلطی
آمریکا بــرای تــوازن منطقهای و نمیتواند بکند نســبت بــه اوضاع
بینالمللیچگونهاست؟
ما نگران نباشند ،مطمئن باشند،
ایــن پرســشها در حالــی مطرح هیچ تردیــدی در این جهت وجود
میشــود ،کــه تابســتان گــرم ندارد این را به همه بگویید» اتفاقا
تحــوالت ایــران و هــرج و مــرج ایران در رویارویی با آمریکا تنهاست
مخــرب منطقــهای به شــدت در و به نظر میرسدکه اعتماد به نفس
حــال افزایش اســت.
بیــش از حــد اربابان
دیگر
ها
ی
«ایران
پاســخها با ترکیبی از
قــدرت در تهــران بــا
متغیرهــای داخلی و منیتوانند رجن واقعیتهــای داخلی
تعادلنیروهاییتحت فراوانی که در و مواضــع ملمــوس
خارجی مغایرت دارد.
کنتــرل واشــنگتن از طول  ۴۰سال
یک سو و آشوبهای
اعتراضــات مردمــی
حتمل
گذشته
جهانی از ســوی دیگر
در شــهرهای بــزرگ
مرتبط است.
کرده اند را تاب ایــران چون تهــران،
بیاورند.
جنبش عظیــم مردم
اصفهــان ،شــیراز و
ایران یک هفته پیش
مشــهد در ماههــا و
مرکــز یک حــوزه علمیــه مذهبی هفتههای گذشته همچنان ادامه
در غرب کشــور را هــدف قرار داد .داشته است.
شعارها و اقدامات تظاهرکنندگان این اعتراضات با افزایش خشــم و
ایرانــی بیانگر هویــت این جنبش نارضایتی مــردم از رژیم جمهوری
اســت که برای اولین بــار از زمان اســامی و عملکــرد اقتصــادی و
ســقوط پهلوی در ســال  ۱۹۷۹تا سیاســت خارجــی آن روز بــه روز
کنون به عنوان حــرکات نمادین ،گستردهترمیشود.
اصــل و کلیــت رژیــم جمهــوری طبقه متوســط در ایران همیشــه
اسالمی را هدف قرار داده است.
مهمترین عنصر فعال در جنبشها
عالوه بر فشــار جنبش اعتراضی ،بــوده اســت کــه البته این بــار نیز
حکومــت ایــران و دولــت حســن ایــن طبقــه نقــش اساســی را در
روحانی از آشفتگی داخلی نیز رنج جنبــش جدیــد ایفــا میکنــد اما
میبــرد .این اختالفــات در داخل ورود بازاریان ،رانندگان کامیو 
نو
نهادها بــا تغییر
اعتصابات صنفی
بخش هــا ی
وزیــر کار و امــور ایران در رویارویی با
،
اجتماعی توسط آمریکا تنهاست و اعتماد مختلــف
پارلمان و دعوت به نفس کاذب اربابان حمله بــه مراکز
احمــدی نــژاد
حوزههای علمیه
قدرت در تهران با
رئیس جمهوری
دینــی در ایــران
اســامی ســابق واقعیتهای داخلی و نشــا ند هند ه
نظــام از روحانی خارجی مغایرت دارد .میــزان غلیــان
بــرای اســتعفا
جنبــش و قیــام
و کنارهگیــری از پســت ریاســت ملــت ایــران اســت کــه مقامــات
جمهوری همراه بود.
جمهــوری اســامی در خامــوش
بحران داخلی ایران احتماال با شروع کــردن آن تا کنون عاجز و ناموفق
تحریمهایجدیدآمریکاعلیهتهران بودهاند.
بدتر میشود .روز سهشنبه گذشته ،بــه نظــر میرســدکــه جمهــوری
هفتم اوت ،دونالد ترامپ در یکی از اسالمی در نظر دارد با دادن برخی
معروفترینتوییتهایشگفت:
امتیازهــا و عقبنشــینی در برابــر
«هرکسی که با ایران معامله کند فشارهای خارجی ،جنبش داخلی
بداند که با ایاالت متحده معامله را ســرکوب کند .تهران با ارســال
نخواهدکرد».
برخی پیامها از طریق واسطههای
به نظر میرســد که دست اتحادیه خــود بــه مراکــز تصمیمگیــری
اروپــا بــرای یافتــن راهحلــی برای
{>> ادامه در صفحه}32 :
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هر شنبه و یكشنبه
دل و جگـر
تازهگوسفندی
موجود می باشد

بستن
یسنتیوفالوده
وكلو
چهفومندركلبه
ع
موجانخاطرات
خوش ایران را
زندهمیكند

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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شعر و ترانه...
سفره ها خالی
قفسه ها بی کتاب
دیوارها فرو ریخته
آینه ها شکسته
دیگر دری نیست
ِ
باد سوخته از هر سو وزان است.

آه...
اگر نخواند خروس
نخروشدخیابان
اگرنشکفد
گل مریم
روی کشاله ی سحر
ما
از غارهای تاریک
به دانش باران نمی رسیم
و شب شسته نمی شود :
با رویایی پیر
گم می شویم
در تکه تکه ی آن همه آینه ی شکسته
در خواب های هول.
آه...
اگر
نخواندخروس
نخروشدخیابان.
__________
عیدی نعمتی (تورونتو )

ــــــــــــــ
شب نشینی خرچنگ های مردابی
در این زمانه بی هیاهوی الل پرست

خوشا به حال کالغان قیل و قال پرست
چگونه شرح دهم ،لحظه لحظه خود را
برای این همه ناباور خیال پرست

به شب نشینی خرچنگ های مردابی
چگونه رقص کند ماهی زالل پرست

رسیده ها چه غریب و نچیده می افتند

به پای هرزعلف های باغ کال پرست

رسیده ام به کمالی که جز اناالحق نیست

کمال دار را برای من کمال پرست

هنوزم زنده ام و زنده بودنم خاریست

به تنگ چشمی نامردم زوال پرست
(محمدعلیبهمنی)
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عربستان و جمهوری اسالمی دو دشمن حقوق بشر
اعتراض کانادا به دستگیری مدافعان حقوق بشر
و واکنش تند دولت دینی عربستان

علیرغم دشمنی و رقابت آشکار دو رژیم دینی جمهوری
اسالمی و عربستان سعودی ،شباهتهای بسیاری
میان این دو نظام موجود است .در جمهوری اسالمی
روحانیون از راه تسلط بر پستهای کلیدی کشور از
جمله ،نهاد رهبری ،ریاســت قوه قضائیه ،شــورای
نگهبان ،مجلس خبرگان و شــورای مصلحت نظام
اداره کشور را در دست گرفتهاند .در عربستان قران و
سنت قانون اساسی کشور را تشکیل میدهد
و مقامات دینی در این کشور تصمیمسازند.
در هر دوکشور مقامات دینی غیر پاسخگویند
چــرا که خود را نماینده خدا و پیامبر بر روی
زمینمیسنجند.
قوانین جزایی و مدنی در هر دو کشور بر پایه
شریعت بنا شده است .افراد آزادند مسلمان
شــوند اما خروج از اســام با مجــازات مرگ
روبروســت .تبعیض علیه زنــان ،اقلیتهای
اســامی و دینــی و دگراندیشــان امری رایج
است .در جمهوری اسالمی زنان تنها با اجازه
شوهر و یا فرد مذکر خانواده صاحب پاسپورت
میشوند.
در عربســتان زنــان دارای نگهبــان ()guardian
مردند که به زنان اجازه میدهد به مسافرت روند و یا
در بیرون خانه شــغلی برگزینند .زنان در هر دو نظام
دینی نصف برادرانشان ارث و دیه میبرند .قضاوت زن
مجاز نیست زیرا بر پایه شرع مقدس زنان از صالحیت
قضاوت برخوردار نیستند.
تشابه دیگر هر دو نظام دینی در دشمنیشان علیه
حقوق بشر است .دو ماه پیش نسرین ستوده وکیل
و مدافع حقوق بشر و زنان دستگیر شد و قاضی دادگاه
میکوشــد وی را برپایه اتهام واهی جاسوسی به پنج
ســال زندان محکوم ســازد .دادگاه وی را از انتخاب
وکیل باز داشــته اســت .هم اکنون نرگس محمدی
مدافع دیگر حقوق بشر دوران شانزده ساله محکومیت
اش را میگذرانــد .وی اخیرا بالفاصله پس از جراحی
کیســه صفرا بــه زنــدان بازگردانده شــد .عبدالفتاح
سلطانی وکیل و عضوکانون مدافعان حقوق بشر نیز
از سال  ۱۳۹۰در زندان به سر میبرد و تنها اخیرا پس
از مرگ دختر جوانش اجازه یافت به مرخصی رود.
ســازمانهای حقــوق بشــری از جملــه ســازمان
عفوبینالملــل هموار نگرانیشــان را از نظام قضایی
عربســتان ابــراز داشــتهاند در ایــن نظــام مدافعان
حقوق بشــر با شکنجه ،تنبیهات بدنی و حتی اعدام
روبرویند .اخیرا اعتراض دولت کانادا به دســتگیری
مدافعــان حقوق بشــر بــا واکنش تند دولــت دینی
عربســتان روبرو شد .این دولت روابط دیپلماتیک و
اقتصادیاش را با کاناد قطع نمود و حتی از شــانزده
هزار دانشجوی عربستان در کانادا خواست که کانادا
را ترک و برای تحصیل در دانشــگاههای کشورهای
دیگر ثبت نام کنند! دولت کانادا در برابر درخواست
عذرخواهی از دولت عربستان بخاطر دفاع از حقوق
بشر در این کشور مقاومت کرده است .دولت حقوق
بشرســتیز روسیه از عربستان پشتیبانی کرده است.
ظاهرا بهرهبرداری بیشتر از دالرهای نفتی عربستان
این کشــور را به طمع انداخته است .ترامپ نیز که از

بهجز نهادینه شدن فساد ،زیانهای جبرانناپذیر به
محیط زیســت ،بحرانهای ژرف اقتصادی ،بیکاری
و گرسنگی فراگیر جمعیت تهی دست کشور حاصلی
نداشته اســت .رقابتهای دینی  -سیاسی دو نظام
دینی در منطقه ســبب کشته شــدن صدها هزار نفر
در کشــورهای عراق ،سوریه و یمن گردیده و موجب
آوارگی میلیونها نفر شده است .ولی فقیه با حیف و
میل منابع در این رقابت بیحاصل منافع ملی کشور
را زیر پا گذارده به نیازهای عاجل کشــور بیاعتنایی
نشان میدهد .رشد احزاب راست و عوامگرا
در اروپا نتیجه غیر مســتقیم سیاســتهای
جاهطلبانه منطقهای این دو نظام اســت چرا
که مسئله آوارگان این کشورها را با مشکالت
بسیار روبرو کرده است .راه حل مشکالت در
جمهوری اسالمی و عربســتان جدایی دین
از دولت و برقراری نظامی ســکوالر دمکرات
اســت که دیــن و دولــت از دخالــت در امور
یکدیگــر بپرهیزند و عقالنیت و علم و تجربه
بشــری جایگزیــن قوانیــن قرون وســطایی
شریعت و سنت گردد.
(م رها)

دولت لیبرال کانادا راضی نیست فروش اسلحههای
گرانقیمت به عربســتان را به دفاع از حقوق بشــر و
ارزشهــای دمکراتیــک غربــی ترجیح داده اســت.
موضــع ضعیف اتحادیــه اروپا نیز در برابر عربســتان
تاسف آور است.
بســیاری از جوانان ایرانی در هر فرصتی از روحانیون
و متولیان دینی با صدای بلند خواســتهاند که سپهر
سیاســی و همگانــی کشــور را تــرک و بــه حوزهها و
مساجد بازگردند .چهل سال حکومت دینی در کشور

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی
برخی از خدمات ما شامل:

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

_________________________

Nazgol Fallah Toussi,

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

Tel.: (514) 697-0225

Voyages Lexus

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

________________________________
1455 PEEL, local 148

•
•
•
•
•

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

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

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

Cel.: 514-942-4178

Tel.: (514) 849-7711 Ext.: 143

خدمات حسابداری و دفترداری

فتوشاپ

سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

5263 boul Cavendish

Montreal Quebec H4V 2R6
Email: loyale.accounting@gmail.com
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در ماه ژوییه ،بازار امالک مسکونی
در مونتریال بهترین وضعیت خود
در  8سال گذشته را داشت .بنابر
ارقام منتشر شده توسط «انجمن
امــاک کالن شــهر مونتریال»،
شــمار واحدهــای فروخته شــده
دراین ماه در بیشــترین حد در 8
سال گذشــته بوده است .در این
ماه  3201ملک مســکونی (خانه
تک خانواده ،آپارتمان یا ساختمان
های  2تا  5واحدی) به ارزش کل
 1.24میلیــارد دالر فروخته شــده
اســت .ایــن ارقام ازنظــر تعداد 1

درصــد و از جهــت رقم فــروش 4
درصد از ژوییه  2017بیشتر است.
بــه این ترتیــب ،تعــداد معامالت
قطعــی از آغــاز ســال  2018بــه

 30226واحد می رسدکه
 5درصد بیشــتر از مدت
مشابه سال  2017است.
رقــم کل فــروش ایــن
مدت نیز نسبت به زمان
مشابه سال پیش 8درصد
افزایش یافته اســت .در
ایــن مــدت بیشــترین
افزایــش قیمت مربوط به
ساختمان های  2تا  5واحدی بوده
که نسبت به ســال پیش  8درصد
بیشتر شــده اســت( .تلخیص از
الپرس مونتریال 7 ،اوت .)2018

درگذشت آقای  3درصد
برنــارد ترپانیــه ،چهره
برانگیــز
جنجــال
کمیســیون تحقیــق
شــاربونو درگذشت .او
که در جریان تحقیقات
کمیســیون شاربونو به
نــام «آقــای  3درصد»
معــروف شــده بــود در
ســن  79ســالگی بــه
علت ابتال به ســرطان ریه
روز ســه شنبه  13اوت درگذشت.
در مــاه ژوئــن گذشــته ،وضعیت
نامســاعد ســامت برنارد ترپانیه
ســبب شــد که «مدیریت تعقیب
جنایی و جزایی» ( )DPCPحکم
به توقف روند تعقیب وی بدهد تا
او ناگزیر نباشد به طور همزمان در
 2دادگاه محاکمــه شــود .دانیال

راک ،دوست و وکیل او می گوید:
«با توجه به شرایط ،او درسال های
اخیر زندگی چندان خوبی نداشت.
او هنگام مرگ احســاس بدبختی
نمی کرد اما این تلخکامی را داشت
که می دید بســیاری از افرادی که
به آنها کمک کــرده بود حتی با او
حرف هم نمی زدند» .آقای ترپانیه
در ســال  2012توســط «واحــد

دائمی ضد فســاد»
( )UPACهمــراه
بــا فــرد شــماره دو
شهرداری مونتریال
فرانــک زامپینــو
و پائولــو کاتانیــا،
پیمانکار ساختمان
بازداشــت شــد .در
ســال  2017نیــز
برنارد ترپانیه به اتهام
ایجاد یک نظام فسادآمیز تقسیم
قراردادهــای شــهرداری باردیگــر
بازداشــت شــد .بــه گفتــه وکیل
برنــارد ترپانیه ،او هرچــه درمورد
مسئله مورد تحقیق می دانست را
گفته بود( .تلخیص از تارنمای لو
دووآر 13 ،اوت .)2018

تیراندازی مرگبار در فردریکتن :دستکم  4کشته
به گفته پلیس فردریکتن (نوو
برانزویک) در ایــن تیراندازی
کــه صبح جمعــه  10اوت رخ
داده  4تــن از جمله دو افســر
پلیس کشــته شــده اند .این
تیراندازی در منطقه مسکونی
شمال شهر بوده است .بنابر
اعالم پلیس یک تن بازداشت
شــده و تهدید و خطــری برای

مردم وجود ندارد .در بیانیه ای که

توســط پلیس فردریکتن
منتشر شــده آمده است:
«ایــن زمانی دشــوار برای
خانــواده هــای قربانیان و
همکاران ما اســت» .نام
قربانیــان ایــن تیراندازی
اعالم نشده است( .پرس
کانادیــن ،نقــل از گازت
مونتریال 10 ،اوت .)2018

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

گزارشــی کــه روز ســه
شــنبه  31ژوییه منتشر
شــد حاکی است که هر
خانواده  4نفره کانادایی
به طور متوسط 12935
دالر درســال 2018
برای خدمات بهداشت
و درمــان مــی پــردازد.
ایــن پژوهــش توســط انســتیتو
«فریزر» انجام شــده که یک مرکز
مطالعــات غیرحزبــی و مســتقل
اســت .کانادایــی هــا ایــن رقم را
نه به طور مســتقیم ،بلکه توسط
مالیات می پردازند .اکثرکانادایی
ها از هزینه واقعی خدمات پزشکی
آگاه نیستند زیرا بابت آنها صورت

حسابی دریافت نمی کنند ،اما این
به معنای آن نیست که پولی بابت
خدمات پزشکی نمی پردازند چون
این پول به شکل مالیات پرداخت
می شود .پژوهشگران این انستیتو
با بررســی اطالعات ســازمان آمار
کانادا و انستیتوکانادایی اطالعات
پزشــکی ،تخمین می زنند که هر

خانــواده کانادایــی
شــامل پدر ،مــادر و
 2فرزنــد بــا درآمــد
ســاالنه 138008
دالر مبلــغ 12935
دالر (درسال )2018
برای خدمات پزشکی
خود می پــردازد که
پس از محاسبه تورم ،حدود 68.5
درصد بیشتر از سال  1997است.
هــر فرد تنها نیز به طور متوســط
 4640دالر بابت خدمات پزشــکی
مــی پــردازد .میــزان پرداختــی
افراد مختلف برحســب درآمد آنها
متفاوت اســت( .تارنمای ســام
تورنتو 2 ،اوت .)2018

بهترین و بدترین شهرهای کانادا برای یافتن شغل
جابجایــی از شــهری بــه
شــهر دیگــر بــرای یافتن
کار تصمیم مهمی است.
بــرای گرفتن این تصمیم
مهــم آگاهــی از چگونگی
وضعیت کار در شهرهای
مختلــف ضروری اســت.
برای کسب این آگاهی فرد
بایــد اطالعاتــی در زمینه ظرفیت
بالقوه هر شــهر برای ایجاد شغل،
نرخ بیکاری در آن ،میزان جرایم و
جنایات و نرخ رشد جمعیت داشته
باشــد .بنابــر تحقیقی کــه دراین
مورد انجام شــده 5 ،شــهر دارای
بهترین و بدترین شرایط یافتن کار

به شرح زیر اعالم شده است:
در ردیف نخست این فهرست شهر
له وی در کبک (با نرخ بیکاری 3.4
درصد) قــراردارد و در ردیف های
بعدی شــهرهای کامروز در آلبرتا
(نرخ بیکاری 3.9درصد) ،ویستلر
در بریتیش کلمبیا ( 4.3درصد)،

الکومب در آلبرتا (4.9
درصــد) و رد دیــر در
آلبرتــا ( 4.9درصــد)
قراردارند.
بدترین شــهرها برای
یافتــن شــغل نیــز به
ترتیــب کلوونــا در
بریتیش کلمبیــا (6.7
درصد) ،سن جان در نوو برانزویک
( 7.7درصد) ،پیتر بورو در انتاریو
( 7.8درصد) ،ســادبری در انتاریو
( 8.4درصد) ویندســور در انتاریو
( 9.7درصد) هســتند( .تارنمای
مونتریال بالگ 31 ،ژوییه .)2018

خشونت مسلحانه در تورنتو
مــوج اخیــر تیراندازی
در تورنتــو باعث شــده
بسیاری از کارشناسان
ایــن شــهر را گرفتــار
بحرانی فزاینــده به نام
خشــونت مســلحانه
بدانند.
از  1ژانویــه تا  23ژوییه
 ،2018پلیــس تورنتو
 228حادثــه تیراندازی
را ثبت کرده است .در
اواخر ماه ژوییــه  2016فقط 208
مورد و در دوره مشــابه سال قبل
 205تیراندازی ثبت شده بود .به
عبارت دیگــر ،تعداد تیراندازی ها
از سال  2016به میزان  10درصد
افزایش یافته است...
تفــاوت نگــران کننده تــر این که
تیرانــدازی های امســال مرگبارتر

بوده اســت .مرگ و میر ناشــی از
تیراندازی درسال جاری در مقایسه
با ســال گذشته  70درصد افزایش
یافته است :شورای شهر تورنتو 8
میلیون دالر به مبارزه با خشــونت
مسلحانه اختصاص داده است.
 7میلیــون دالر از این مبلغ صرف
افزایش نظارت می شــود و تنها 1

میلیــون دالر برای
ســرمایه گذاری در
ایجــاد فرصت های
اجتماعی مناســب
بــرای مقابلــه بــا
عوامــل ریشــه ای
خشونت اختصاص
خواهــد یافــت.
همچنین ،شــورای
شــهر با پرداخت 4
میلیــون دالر بــرای
خرید لوازم پیشرفته موافقت کرده
است.
بسیاری از گروه های حامی آزادی
های مدنی این لوازم را ابزاری برای
افزایش نظــارت پلیس بر اعضای
جامعه می دانند و با آن مخالفند.
(تلخیص از تارنمای ایران جوان،
 3اوت )2018
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تنش در روابط دیپلماتیک عربستان سعودی و کانادا
درپــی اعتــراض کانــادا بــه
عربســتان ســعودی بــرای
بازداشــت فعــاالن حقــوق
زنان ،ریاض دســتور اخراج
ســفیر کانــادا را صــادر کرد
و ســفیر خــود را از اتــاوا
فراخوانــد .ریــاض روز
دوشــنبه  5اوت بــه ســفیر
کانادا دســتور داد که ظرف
 24ســاعت خاک عربستان
را ترک کند .وزارت خارجه
عربســتان نیــز گفــت ایــن
کشور همه معامالت جدید
بین کانادا و عربستان را به
حالــت تعلیق در مــی آورد.
حــدود  10درصــد واردات
نفت خام کانادا از عربستان است.
کانــادا خــود دارای منابــع عظیم
نفت اســت .به نوشــته ســی بی
اس ،وزارت خارجه عربســتان در

بیانیه تهاجمی خود گفت هرگونه
اقدام بیشــترکانادا در این راستا به
عنوان «به رسمیت شناختن حق
مــا بــرای مداخله در امــور داخلی

کانادا به شــمار مــی رود».
یک سخنگوی وزارت خارجه
کانادا گفت این کشــور «به
شــدت نگــران» اقدامــات
عربســتان اســت .او گفــت
کانادا همیشه برای حمایت
از حقوق بشرکه حتما شامل
حقــوق زنــان و آزادی بیان
درسراســر جهان می شود،
مــی ایســتد .او گفت دولت
کانــادا هیــچ گاه در ترویــج
ایــن ارزش هــا تعلــل نمــی
کند و آن را برای دیپلماسی
بین المللی حیاتی می داند.
کانادا خواستار آزادی فوری
فعاالن حقوق زنان که اخیرا
ریاض آنها را بازداشــت کرده شده
است( .تلخیص از تارنمای صدای
آمریکا 6 ،اوت .)2018

عزیمت پیش از موعد  800پزشک رزیدنت سعودی
بــا عزیمت پیــش از موعد
نزدیــک بــه  800پزشــک
رزیدنت ســعودی از کانادا،
کــه  225تــن از آنهــا از
شــبکه بیمارســتان
هــای دانشــگاه مــک
گیل هســتند ،گائتان
بــارت ،وزیر بهداشــت
و درمــان کبک ابراز اطمینان کرد
که خدمات درمانی در بیمارستان
هــای کبک افــت نمی کنــد .در
بحبوحــه مناقشــه دیپلماتیــک
بین کانادا و عربســتان سعودی،
حکومــت ایــن کشــور از همــه
دانشجویان خود در کانادا خواسته

کــه بــه عربســتان بازگردنــد .در
حال حاضر  796پزشــک سعودی
درحــال گذرانــدن دوره رزیدنتــی
خود ،عمدتا در بیمارســتان های
دانشگاهی هستند .از این تعداد،
 225تــن در شــبکه بیمارســتان
هــای دانشــگاه مک گیــل ،یعنی

کانادا یکی از صادرکنندگان
عمــده غــات اســت و
عربستان ســعودی درپی
بــروز تنــش در روابــط
تهدیــد کــرده کــه واردات
غــات از ایــن کشــور را
متوقــف خواهد کــرد .در
روزهــای گذشــته تنــش
هــای بســیاری در روابــط
دو کشــور به وجود آمده اما شاید
هیچ یــک مانند تهدیــد به توقف
واردات غــات توخالــی نباشــد.
فزون بر این ،عربســتان سعودی
روند اعزام دانشــجویان خود برای
تحصیل به کانادا را متوقف کرده،
به دانشــجویان درحــال تحصیل

دستور بازگشت داده و اوراق بهادار
کانادایی خود را در معرض فروش
گذاشته است .کانادا یکی از بزرگ
ترین صادرکنندگان غالت اســت
ولــی عربســتان ســعودی خریدار
چندان بزرگی نیســت .آمارهای
موجود نشان می دهد که در سال

روز جمعه  10اوت دولت کبک
برنامــه مشــروح جدیــد خود
علیه خشــونت های خانوادگی
و زناشــویی را اعالم کــرد .در
این برنامه به ویژه صرف مبالغی
بــرای ایجاد محل هایی جهت
پذیرش قربانیــان و همچنین
تســریع روند طرح پرونده این
خشــونت ها در دادگاه پیش بینی

شــده اســت .این موضوع توسط

«مرکز دانشگاهی سالمت
مک گیــل» ( )CUSMو
بیمارستان عمومی یهودی
مونتریــال مشــغول به کار
هســتند .گائتــان بــارت،
وزیــر بهداشــت و درمــان
تأکید کــرد که عزیمت این
تعــداد پزشــکان رزیدندت
ســعودی اثــری بــر کیفیــت ارائه
خدمات درمانی در کبک نخواهد
داشت« :ما رزیدنت های دیگری
پیش بینی کرده ایم که برای تأمین
خدمات درمانی کفایت می کند».
(تلخیص از تارنمای رادیوکانادا9 ،
اوت .)2018

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی
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نشت یک تریلیون لیتر فاضالب به دریاچه های کانادا
روز چهارشــنبه  5اوت،
گروهــی از کارشناســان
«حافظــان آب دریاچــه
انتاریو» به همراه فعاالن
محیــط زیســت در بندر
تورنتــو حضــور یافتنــد
تا درباره بارندگی شــدید
شــب پیش از آن و اثرش
بر تأسیســات قدیمــی فاضالب و
سرریز آن به دریاچه بررسی کنند.
آنها برای پی بردن به این اثر نیازی
به انجام آزمایش نداشــتند زیرا در

ایــن محل و اطــراف پل های عابر
پیاده بزرگ ترین شهر کانادا مملو
از انواع زباله های سمی و خطرناک
در آب شــناور بود .پــس از انجام

آزمایــش مشــخص شــد که
میزان باکتری موجود در آن
«بسیار بیش از میزان مجاز»
است ...تورنتو مانند بسیاری
از دیگر شــهرهای کانادا ،به
طــور منظم نشــت فاضالب
به دریاچــه هــا ،رودخانه ها
یا اقیانوس ها را بررســی نمی
کند .ازاین رو ،معلوم نیســت که
چه مقدار فاضالب وارد این منابع
آب می شــود( .تلخیص از تورنتو
استار 12 ،اوت .)2018

توقف خرید غالت کانادا توسط عربستان سعودی جنگ بازرگانی ایاالت متحده در همه جبهه ها
 2017عربستان سعودی
 68هــزار تــن غــات از
کانادا خریده اســت .این
مقدار در مقایسه با میزان
خریــد برخی کشــورهای
دیگــر ،ماننــد اندونزی و
ایاالت متحده که هریک
حــدود  1.5میلیــون تن
غالت از کانادا خریده اند
مقدار زیادی نیســت و بیش از آن
کــه کانــادا را دچار مشــکل کند،
عربستان ســعودی را برای تأمین
غــات مــورد نیــازش به دردســر
می اندازد( .تلخیــص از تارنمای
تلویزیون ســی بی ســی 11 ،اوت
.)2018

برنامه دولت کبک علیه خشونت خانوادگی

الــن دیویــد وزیر امــور زنان و
اســتفانی واله وزیر دادگستری
در مونتریال اعالم شد.
وزیــر امور زنــان تأکید کرد که
خشونت های زناشویی را نباید
تنهــا یک دعوای زن و شــوهر
تلقی کرد« :خیلی بیش از این
است»( .ژورنال دو مترو10 ،
اوت )2018

ایاالت متحده دست به یک جنگ
بازرگانی همه جانبــه علیه چین،
اتحادیــه اروپــا ،مکزیــک ،ژاپن و
کانــادا زده اســت ...ایــن جنــگ
چشم دربرابر چشم و دندان دربرابر
دنــدان با چیــن به کاهش رشــد
ناخالص جهانــی  0.07درصدی تا
سال  2020می انجامد .کانادا هم
که مشمول افزایش تعرفه واردات

در توافق مبادله آزاد
بازرگانی سال 1994
تاکنــون بــه نتیجه
ملموســی نرســیده
اســت( .تلخیص از
ژورنال دو مونتریال،
 8اوت .)2018

فــوالد و آلمینیــوم بــه
آمریکا شده ،از تاریخ 30
ژوئن دست به اقدامات
مقابلــه به مثلی زده که
مابــه ازای آنهــا 12.6
میلیــارد دالر خواهــد
بــود .مذاکــرات انجام
شده بین ایاالت متحده
وکانادا برای تجدیدنظر

پسر زامبی خودکشی کرد
کــه سراســر بدنــش را خاکوبــی
کرده بود ،در ســن  ۳۲ســالگی با
خودکشی به زندگی اش پایان داد،
ریک ،معروف به «زامبی ُبوی» دو
بار رکورددارگینس شد.

ریک ژنســت ،مــدل کانادایی که
سراسر بدنش را خاکوبی کرده بود،
در سن  ۳۲سالگی با خودکشی به
زندگی اش پایان داد.
ریــک ژنســت ،مــدل کانادایــی

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

مـداد را آبونه شوید:

www.medad.ca

از مطالعه «مداد» لذت ببرید و خواندن آن را به دوستانتان هم توصیه کنید.
«مداد» ،مجله آنالین فارسیزبانان مونترال438-738-8068 :
No. 3285 Cavendish Blvd, Apt 355 Montréal, QC
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خزر توسط
یون
امضای کنوانس زی ایران
ی :سی هرو
روحان سپیدکوه
در

10

آماده شوید!

ا برای ادامه تحصیل و بازار کار

انگلیسی  /فرانسوی بیاموزید!
نامنویسی کالس های انگلیسی و فرانسوی

روزانه و شبانه :متام وقت یــا نیمه وقت

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

خیانت در قزاقستان؛ دروغ در تهران
 ۱۴اوت -دریــای کاســپین کــه
مازنــدران یــا خزرهــم خوانــده
میشــود ،بزرگتریــن دریاچه دنیا
اســت و ۳۷۶هــزار کیلومترمربــع
وسعت دارد.
طــی قرنهــا قســمت اعظــم این
دریاچه درخاک ایران قرارداشــته،
اما به تدریج با توسعه روسیه تزاری
بیشتر سواحل این دریاچه در خاک
روسیه قرار میگیرد.
تا اینکه درجریان جنگهای ایران
و روس طی قراردادهای گلســتان
(۱۸۱۳میــادی) وترکمانچــای
(۱۸۲۸میالدی) ،هم قسمتهای
زیادی از خاک ایران جدا شده و در
نتیجه بخشهای بزرگی از ساحل
ایــن دریاچه درخاک روســیه قرار
میگیــرد و هم به موجب بندهای
 ۵قــرارداد گلســتان و  ۸قــرارداد
ترکمانچای ،حق کشتیرانی در این
دریا از ایران سلب میشود.
پــس از ســقوط دولــت تــزاری،
دولت کمونیستی شــوروی در ۲۶
فوریه  ۷(۱۹۲۱اسفند  )۱۲۹۹این
بندهــا را به ایران میبخشــد و در
فصــل یازدهم این قــرارداد ،اجازه
کشــتیرانی با پرچم هرکشور داده
میشود .بعدا در  ۲۵مارس ۱۹۴۰
( ۵فروردین  )۱۳۱۹قرارداد دیگری
میان دو کشور شاهنشاهی ایران و
جمهوریسوسیالیستیشورویبه
امضاء میرســد که به موجب ماده
 ۱۳ایــن قــرارداد نه فقــط بر حق
کشتیرانی برای دو طرف پافشاری
میشــود بلکه تصریح میگردد که
کشــور دیگــری نمیتوانــد در این
دریاچه کشتیرانی نماید.
همچنین این دریاچه به نام دریای
ایران و شوروی نامیده میشود.
در ایــن قرارداد و موافقتنامههای
متعدد ماهیگیری و بازرگانی پس
از آن ،طرفین تصریح میکنند که
به غیــر از ده مایــل (۱۶کیلومتر)
از ســاحل کــه بــه عنــوان منطقه
اختصاصــی ماهیگیــری اســت،
بقیه دریا میان دو کشــور مشاع و
حاکمیت  ۵۰-۵۰بر این دریاچه به
رسمیت شناخته میشود.
هزاران نقشــه رســم 
ی چاپ شده
توسط دو کشور نیز این حاکمیت
 ۵۰-۵۰را نشــان میدهــد و
هیچگونه اعتراضی نیز از هیچکدام
از طرفین صورت نمیگیرد.
پــس از وقوع انقالب اســامی در
فوریــه ( ۱۹۷۹بهمــن  )۱۳۵۷در

ایران ،حکومت جمهوری اسالمی
ی تعهدات دولت شاهنشاهی
تمام 
ایــران را برعهــده میگیــرد و
خللــی در ادامــه قــرارداد  ۱۹۴۰و
توافقنامههــای بعــدی بــه وجود
نمیآید.
در ســال  ۱۹۹۱جمهــوری
سوسیالیســتی شــوروی ســقوط
کرده و به چندین کشــور تقســیم
میگردد .از این پس ایران با چهار
کشــور ترکمنســتان ،قزاقستان،
آذربایجان و جمهوری روســیه در
این دریاچه همسایه میشود.
رؤســای جمهــوری ایــن چهــار
کشــوردر همــان ســال  ۱۹۹۱در
آلماتی پایتخت قزاقستان در بیانیه
مشترکی تصریح میکنندکه تمامی
قراردادهای دولت شوروی سابق را
رعایت کرده و محترم میشمارند.
امــا پــس از چنــدی آذربایجــان و
ســپس قزاقســتان بــا دعــوت از
کمپانیهــای غربــی ،بهخصوص
شرکتهای آمریکایی شروع به ایراد
اشــکال در قرارداد  ۱۹۴۰نموده و
خواهان تقسیم دریا میشوند.
ایران در این ســالیان در نامههای
متعددی به دبیرکل سازمان ملل تا
سالهای  ۱۹۹۶و ۱۹۹۷همواره بر
همان قرارداد ۱۹۴۰و مشاع بودن
دریا تصریح میکند.
اما از این ســالیان بــه بعد با ابالغ
سیاست «نگاه به شرق» به وزارت
خارجه توســط آقــای خامنهای و
نزدیک شــدن به روسها ،صدای
اعتــراض ایــران کمرنــگ و نهایتا
خاموش میشود و حکومت ایران
میپذیرد که رژیم حقوقی جدیدی
برای خزر نوشته شود.
تا کنون دهها جلسه کارشناسی از
نمایندگان این  ۵کشــور و چندین
جلســه در ســطح وزرای خارجــه
و ســران برگزار شــده است .نقطه
شــروع پایمال کردن حق ایران را
باید اولین اجالس سران دانست.
این جلسه به تاریخ  ۲۲و  ۲۳آوریل
( ۲۰۰۲ســوم و چهارم اردیبهشت
 )۱۳۸۱درعشــقآباد پایتخــت
ترکمنستانبرگزارمیشود.
در پیشنویــس بیانیه این اجالس
در ماده  ،۷لزوم تدوین رژیم جدید
حقوقی و در ماده ۱۲موضوع مشاع
بودن ســطح دریا اما تقسیم بستر
دریــا مطــرح میگردد .درجلســه
ســران موضع آقــای خاتمیرئیس
جمهوری اســامی ایران تشکیل

چهارگانــه
کمیســیونهای
کارشناســی و سیاست دفع الوقت
است تا از زیر بار تقسیم دریا شانه
خالی کند.
اما رئیس جمهوری روسیه ،آقای
پوتین ،با تندی نســبت بــه آقای
خاتمیحــرف او را میبرد و اعالم
میکندکه این حرفها وقت را تلف
میکند و روسیه با عقد قراردادهای
دوجانبه با دیگرکشورها ،مشکل را
حل خواهدکرد.
ایــن حرفهــا بــا اعتــراض دولت
ایران مواجه نمیشــود و تنها آقای
خاتمــیاز شــدت عصبی شــدن
کمــردرد میگیرد و ۲۴ســاعت در
اقامتگاهش بستری میگردد.
امــا آقــای پوتین پس از خــروج از
جلســه ،بــه فاصله ۲۴ســاعت در
مصاحبــهای در بندر آســتاراخان
اعالم میکند که نیروهای مســلح
روســیه رزمایشــی در  ۱۰امــرداد
همان ســال در دریــای خزر برگزار
میکنند و در واقع قشون روسیه را
هم پشتوانه حرفش قرار میدهد.
قــرار جلســه بعــدی ســران هــم
بــرای ســال بعــد (۲۰۰۳میالدی
یــا ۱۳۸۲خورشــیدی) گذاشــته
میشود که عمال با ۴سال تاخیر در
 ۱۶اکتبــر ۲۴( ۲۰۰۷مهر )۱۳۸۶
در تهران برگزار میشود.
اکنون مشخص شده که آذربایجان
و قزاقســتان در  ۱۰آذر ســال قبل
ازآن اجالس یعنی ،۱۳۸۰در مسکو
توافقهــای خــود را کــرده بودند
و در واقــع به همراه روســیه قرار و
مدارشــان را گذاشــته و سپس در
اجــاس عشــقآباد شــرکت کرده
و ایــران را در مقابــل کار انجــام
شــده قرار داده بودنــد .کما اینکه
 ۲۰روز بعــد از اجالس عشــقآباد
یعنــی در ۲۳اردیبهشــت ،۱۳۸۱
روســیه بــا قزاقســتان پروتکل دو
جانبــهای را امضاءکرد که با وصل
کردن دو سر نقاط ساحلی این دو
کشــورعمال حدود ۲۷درصد دریا
سهم قزاقستان و حدود ۱۹درصد
دریا سهم روسیه میگردد .سپس
نیــز در اول مهرمــاه همان ســال
 ۱۳۸۱در قــرارداد دیگــری میــان
روســیه و آذربایجان سهمیحدود
 ۱۸درصــد هــم با همیــن فرمول
بــرای آذربایجــان در نظــرگرفتــه
میشــود و درواقع  ۶۴درصد بستر
دریا را این ســه کشــورمیان خود
تقسیم میکنند .اما در سطح آب
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که اتفاقا برقراری مرز به نفع ایران
است ،فرمول روسها مشاع بودن
سطح است و این بدین معنی است
کــه کشــتیهای جنگی روســیه و
قزاقستان که دو قدرت اتمیدر این
دریا هســتند میتوانند تا نزدیکی
ســواحل ایران بیایند و بنادر انزلی
و نوشهر و ترکمن و تمام شهرهای
ساحلی ما را تهدید کنند ،اما ایران
چــون تنهــا چنــد قایــق کوچک
ماهیگیری در این دریا دارد امکان
مقابله به مثل ندارد.
در این ســالها روســیه هــرکاری
دلش خواسته کرده و فرمولی راکه
بدترین حالت بــرای ایران بوده به
ایران تحمیل کرده است.
آقای خامنه ای هم خیانتکارانه ،هر
از چند گاهی لزوم «نگاه به شرق»
و همراهــی بــا روســیه و دوری از
آمریکا را به دولت تاکیدکرده است.
وزارت خارجــه و دولت جمهوری
اســامی ایران هم تا اجالس اخیر
در قزاقستان( ،یکشنبه  ۲۱امرداد
 ۱۲ ،۱۳۹۷آگســت  )۲۰۱۸به این
دل خوش بودهاند که زیر ســندی
را امضــا نکــرده وگاهی نیــز تکرار
کردهاند کــه هیچ قــدرت خارجی
نباید به دریای کاسپین بیاید.
در حالــی که در این دوره درســت
برعکــس بــه قدرتهــای اروپایی
و آمریکایــی احتیاج داشــتهایم تا
روسها راوادار به انعطاف کنیم.
فاجعــه خیانت در اجــاس تهران
شکل گرفت .این جلسه سهشنبه
 ۱۶اکتبــر ۲۴( ۲۰۰۷مهــر)۱۳۸۶
در تهران تشکیل شد .قبل از این
جلسه روسیه با یک مانور ماهرانه

به ایران قبوالنده بود که در داستان
بحــران اتم 
ی از ایران پشــتیبانی و
مســئله نیروگاه بوشهر را هم حل
خواهدکرد .همچنین منابع روسی
با طــرح توطئه ترور آقــای پوتین
در تهران ،ســفر او را هم تا آخرین
لحظه در ابهام گذاشــته و در واقع
به ایران گران فروخته بودند .عمال
هم آقای پوتیــن در روز اجالس با
یک ساعت تاخیر به تهران آمد.
در جلســه ســران ،آقای نظربایف
رئیــس جمهــوری قزاقســتان به
صراحت مطرح کرد که با ســقوط
شــوروی ،قراردادهــای آن رژیــم
از جملــه قــرارداد  ۱۹۴۰بــه تاریخ
پیوسته است .از آقای احمدی نژاد،
رئیس جمهوری اســامی ایران و
هیئــت همراه او هیــچ صدایی در
نیامد .آقای علــیاف از آذربایجان
هــم تصریح کــرد که این کشــور
برای قراردادهای دو جانبه در این
دریا اهمیت بسیار قائل است و آنها
را محترم میدانــد .باز هم هیئت
ایران ســاکت بود و هیچ اعتراضی
نکــرد .میخ آخر را هم آقای پوتین
به این تابوت کوبید و گفت که بهتر
اســت کشــورهای جنــوب دریای
خــزر (یعنی ایران و ترکمنســتان)
از کشورهای شمال (یعنی روسیه
و قزاقســتان و آذربایجــان ) درس
بگیرند و مشکل را میان خودشان
حــل کنند .یعنی ۶۴درصد بســتر
دریا تقســیم شــده ،آن  ۳۶درصد
باقی را هم این دو کشور با فرمولی
میان خودشان تقسیم کنندکه اگر
حتی به تســاوی هم تقسیم شود،
ســهم ایــران  ۱۸درصد میشــود.











آن هم ۱۸درصدی که دارای هیچ
ذخیره قابل حســاب نفت و گازی
هم نیســت .ضمن آنکه اگر همان
فرمول شــمالیها اعمال شــود و
دو ســرخط ســاحلی ایــران یعنی
بندر آســتارا به بندر حسینقلی به
هم وصل شــود ،سهم ایران کمتر
از ۱۱درصد و ســهم ترکمنســتان
۲۵درصــد خواهدبود (روشــی که
مورد نظر ترکمنســتان اســت .به
اضافــه دعوایــی که بر ســر ناحیه
میانی دریا با آذربایجان هم دارد).
بــاز هــم از دیــوار صدا درآمــد و از
هیئت ایران صدایی برنخاست.
و جالبتــر آنکــه رئیــس جمهوری
اســامی ایــران تنهــا در نطقش،
مســئله مهربانــی و مهــرورزی را
مطــرح کــرد و اینکه ایــران وطن
دوم شما است و مواظب باشیم که
غریبهها (بهخصوص آمریکاییها)
نیایند .در حالی که این کشــورها
حتــی اجازه ندادند بــه عنوان یک
دلخوشکنک ایران هم که شده در
بیانیه پایانی ،جملهای علیه آمریکا
نوشــته شــود ،موضوعی که مورد
درخواست ایران بود.
چند تعارف هم نســبت بــه ایران
نوشــتهاند کــه در حد اساســنامه
آژانــس بینالمللی انــرژی اتمیو
پیمــان  NPTو توضیح واضحات
است.
آقــای پوتین هــم وقتی خــرش از
پل گذشــت و خیالش راحت شــد
که هیئــت غافل و دستنشــانده
ایران چیزی نگفته و ساز مخالفی
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محیط زیست...

جهنم خودساخته در نیمی از جهان

میلیاردهاانساندرنیمکرهشمالی،
از آمریکا گرفته تا اروپا و از خاورمیانه
تــا شــرق آســیا ،گرفتــار یکــی از
داغترین تابستانهایی هستند که
در دهههای اخیر تجربه کردهاند و
اگر بخواهند مقصر این وضع را پیدا
کنند ،باید انگشت اتهامشان را به
سمت خود برگردانند.
آتشســوزیهای گســترده در
کالیفرنیــا و یونان ،مــوج گرما در
اروپــای شــمالی ،خشکســالی در
بریتانیــا و اســکاندیناوی وگرمای
کشــنده در ژاپن و کانــادا ،همگی
پدیدههایی هستندکه مدتهاست
دانشــمندان دربارهشــان هشــدار
دادهاند و حاال ،موعد حساب پس
دادن رسیده است.
دانشمندان،معتقدند:
شرایطی که میلیاردها انسان حاال
در نیمکرهشمالی تجربه میکنند،
نتیجــه ســالها بیتوجهــی بــه
محیطزیست و افزایش چشمگیر
گرمایــش جهانی است.تابســتانی
که در آن هســتیم،بهصورت ویژه
بازتابی از نگرانیهای دانشمندان
به شــمار میرود .فقط کافی است
به این رکوردهای نگرانکننده که
در همین هفتهها ثبت شده دقت
کنیم:
51.3درجــه ،گرمتریــن دمــای
ثبتشده در آفریقا در الجزایر
41.1درجــه باالتریــن دمــای
ثبتشده در تاریخ ژاپن در نزدیکی
توکیو
42.6درجه کمینه گرمترین دمای
ثبت شده شبهنگام دنیا در عمان
و البتــه اوضاع در ســرزمینهایی
که بهصورت تاریخی با گرما بیگانه
هستند هم ناامیدکننده است:
بیشــتر ســرزمینهای اروپــای
شــمالی یک خشکســالی مــداوم
را تجربــه میکننــد و ماههاســت
که شــاهد بارش بــاران نبودهاند.
ایــن خشکســالی باعــث شــده
ســرزمینهای ســبز و مخملیــن
بریتانیا وکشورهایی مانند دانمارک
و ســوئد بــه رنــگ قهــوهای و زرد
درآینــد و این تــازه بخش بیخطر
این تابســتان بوده است .آتش در
نزدیکی قطب شمال در سوئد ،دنیا
را غافلگیرکرده است و آتشسوزی

گسترده در یونان بعد از زمستان و مشــاهده نمیکردیــم .پیامدهای
بهاری خشک وگرم ،جان دهها نفر تغییرات اقلیمی دیگر بر هیچکس
پوشیدهنیست.
را گرفت.
•
ما آنهــا را حی و حاضر میبینیم و
چرا این تابستان اینقدر داغ
اتفاقی که این تابستان افتاده مثال
است؟
بارزی از آن است».
دلیــل پیدایــش چنیــن آیا دیر به گفته او ،دیدن این شرایط
تعبیر شدن پیشبینیهای
شرایطیدراروپا،ایستایی شده
علمی آنهاســت؛ «بهعنوان
خارقالعاده جت استریم است؟!
(رودباد) است .این کانال
یــک دانشــمند دیــدن این
عظیــم جریــان هوایی،
شــرایط نشــانهای از درست
اینطور کار میکندکه هوای خنک بــودن پیشبینیهای ماســت اما
روی اقیانوس اطلس را به تمام قاره بهعنوان یک شــهروند کره زمین،
اروپا منتقل میکند .اما امســال ،واقعا نگران هستم چون (بروز این
نزدیــک 2مــاه اســت کــه چنین شــرایط) به این معناست که ما به
اتفاقــی نیفتــاده .دلیل ایســتایی هیچکــدام از اقدامات ضــروری و
جت اســتریم در نیمکرهشــمالی ،حیاتیای که بایــد انجام میدادیم
مستقیمابهگرمایشجهانیارتباط عمل نکردهایم».
دارد .یــا بهعبــارت دقیقتــر ،بــه ارتباط بین پیامدهای آب و هوایی
گرمایش ســریع قطب شمال و در خشــن و تغییــرات اقلیمــی ،در
نتیجه ،از دست رفتن یخچالهای تابستانی که در آن هستیم ،بیشتر
بزرگ این منطقه .پس به سادگی از هر زمان دیگری آشــکار و واضح
میتــوان گفت شــرایط فعلــی در اســت .پروفســور سوان ســاتن از
نیمکرهشــمالی ،پیامــد تغییرات دانشگاهریدینگدرانگلیسمعتقد
اقلیمیاست.
است که تغییرات اقلیمی «درست
•
مقابل چشمان ما» ظاهر شدهاند.
چهره خشن تغییرات اقلیمی
او درگفتوگــو بــا گاردیــن گفتــه
برای انسانهای عادی ،این شرایط اســت« :هیچکــس حتــی نبایــد
کامال عجیب و غافلگیرکننده است ذرهای از وجود امواج گرما و اثرات
اما دانشــمندان مدتهاســت که آن در بخشهــای مختلــف دنیــا
بروز چنین شــرایطی را پیشبینی متعجبباشد».
کردهاند .براساس تحقیقات آنها ،از نظــر مــان ،هنوز بــرای کاهش
از مدتهــا پیــش مشــخص بــود گازهای گلخانهای دیر نشده است
کــه تغییــرات اقلیمی باعــث بروز چون بــا افزایش گرمایش جهانی،
پدیدههــای خشــن آب و هوایــی پیامدهــای تغییــرات اقلیمی هم
خواهــد شــد .دانشــمندان در بدتر خواهد شــد؛ «شرایط ،مثل
تحقیقاتــی کــه درباره مــوج گرما بــاال رفتــن از یک صخره نیســت
در نیمکرهشــمالی داشــتهاند بــه بلکه مثل راه رفتن در میدان مین
این نتیجه رســیدهاند که تغییرات است.
اقلیمی بــازه زمانیای را که انتظار بنابراین بحــث درباره اینکه آیا دیر
میرفــت نیمکرهشــمالی در آن به شــده است یا نه مثل این است که
اوج گرما برسد عمال دوبرابر کرده بگوییــم خب به راه خود در میدان
است.
مین ادامــه خواهیــم داد .چنین
پروفســور مایکان مان از دانشــگاه ایدهای واقعا مســخره خواهد بود.
پــن و یکــی از برجســتهترین بایــد از همــان راهی کــه آمدهایم
اقلیمشناســان دنیــا در اینباره به برگردیــم و ســریعا از میــدان مین
گاردین گفته است:
خارج شویم .مسئله هماکنون دیر
«شــرایطی کــه حــاال میبینیــم ،یا زود بودن نیست،بلکه این است
چهــره تغییــرات اقلیمــی اســت .کــه (اگــر اقدامی نکنیم) شــرایط
میتوان گفت اگر تغییرات اقلیمی چقدر بدتر خواهد شد.
نداشــتیم،هرگز شرایط خشنی را
جواد نصرتی

کالس های رایگـان فرانسوی
در قـلب NDG
مبتدی | متوسط | پیشرفته

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

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

Fall semester / Session d’automne :
)Du 24 septembre 2018 au 09 decembre 2018 (11 weeks/ semaines
Levels: Beginner, Intermediate & Advanced
Niveaux: Débutant, Intermédiaire et Avancé

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

ou (514) 755-3480

Tel.: (514) 484-8899

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

سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA
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کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما
________________

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

وحدت گرگها ،تقسیم غنائم و دستکاری صوری:

 3راهبرد استمرارطلبان برای تعویق فروریخنت حکومت
مجیدمحمدی
با تشــدید تحریمها و
دشوارتر شدن شرایط
اقتصادی بــرای مردم
در کنار تداوم سرکوب
سیاســی و فرهنگــی
و اجتماعــی همــهی
اســتمرارطلبان بســیج شــدهاند
تــا راه حلــی بــرای دوام حکومت
الهــی فاســد و ناکارآمــد و یاغــی
موجود پیدا کنند .بخش خارجی
اســتمرارطلبان در کار البــی بــا
دولتهــا و گروههــای چپگــرا و
تبلیغات سیاســی ترامپهراســی
است.
اما بخش داخلی اعم از اعتدالگرایان
و اصالحطلبــان بــه فعالیتهای
دیگری عالوه بر تبلیغات سیاسی
مشغولاند .اقدامات آنها را در سه
راهبرد وحدتطلبی جهت کاهش
تنش در درون کاســت حکومتی،
دستکاری صوری در قوهی مجریه
(و نــه نهادهای انتصابــی و قوای
قهریه) جهت انحراف افکار عمومی
از مشــکالت ساختاری ،و تقسیم
غنائــم بــرای راضی نگاه داشــتن
پایــگاه در حــال ریــزش حکومت
میتوان خالصه کرد.
•
وحدت یا آشتی ملی
تقریبا عموم سیاسیون جمهوری
اسالمی و باالخص اصالحطلبانی
کــه میخواهنــد جایگاه خــود در
حکومت متزلــزل را تثبیت کنند
از وحــدت و آشــتی ملــی ســخن
میگویند (برای نمونه نگاه کنید به
بهــزاد نبوی ،انصاف نیوز  ۶مرداد
 ،۱۳۹۷و اسحاق جهانگیری ،ایسنا
 ۲مرداد  .)۱۳۹۷وحدت ملی برای
گروههایی که در کاست حکومتی
هســتند یعنی آب شــدن یخهای
میان اصالحطلبان و اصولگرایان
از یک ســو و حل مشکالت میان
بخشــی از اصالحطلبان (خاتمی)
و بیت و ســپاه .این وحدت هیچ
ربطی به مطالبــات عمومی ندارد
و قــرار نیســت از شــکاف ملــت و
دولت کاســته شــود .رفع حصر از
کروبــی ،موســوی و رهنورد تنها
به کار نمایش پاســخ به مطالبات
کهنه بعد از ده سال ابراز وفاداری
اصالحطلبان منجر میشود.
ایــن وحــدت در درون کاســت
حکومتی البته غیرممکن است.

نمیشــود در رقابتهــای
سیاســی گروهــی را بــرای
ســالها به زندان فرســتاد
و عامــل بیگانــه و فتنهگر
معرفــی کــرد و بعد همه با
همدلــی در کنار هــم قرار
بگیرند .آنها که به ســرکوب
از ســوی خــود واقــف هســتند

عوامل سازندهی این رژیم
فرسوده،احنصارطلبتر
از آن هستند که وحدت
میان آنها ممکن باشد.
(خامنهای و فرماندهان سپاه) گول
رفع حصر برای نزدیکی جناحها را
نخوردهاند .در شــرایطی که سپاه
و بســیج خامنهای از دست مردم
خشمگین فرارکنند اصالحطلبان
خواهنــدگفــت «بــه شــما نگفته
بودیــم؟» اما اکنون بــرای آویزان
ماندن به حکومــت و برخورداری
از رانتها و فعال سیاســی ماندن
از وحدت سخن میگویند .سخن
گفتن از وحدت در شــرایط فضای
قبرســتانی نوعــی ســپر محافــظ
اســت .در شــرایط حاضر چیزی
قالبیتر از وحدت میان نیروهای
نزدیک به حکومت و اصالحطلبان
و اصولگرایــان و هســته ســخت
حکومت وجود ندارد .ناســراهای
ب علی
آنها به براندازان نیز نه از ُح ّ
بلکه با هدف کاهش بغض معاویه
اســت .کروبــی و موســوی بعد از
رفع تدریجی حصرکه سالها طول
خواهدکشید چیزی در حد خاتمی
خواهند بود اما با بازتر شدن فضا و
افزایش اعتراضات زبان آنها درازتر
خواهد شد.
•
پیشگیری از ریزش
یکی از نتایج مستقیم این وحدت
تقســیم غنائم بــرای پیشــگیری
از ریزش بیشــتر نیروهــای درون
کاســت حکومتی اســت حتی اگر
نتیجهی آن جنگ اقتصادی میان
آنهــا و مردم باشــد .به نظر میآید
در یک دورهی چند ماهه مقامات
و نزدیکانشــان از همهی جناحها
حدود  ۱۰۰تریلیون تومان (تفاوت
قیمــت  ۳۰میلیــارد دالر ۴۲۰۰
تومانی بــرای واردات و دالر ۷۵۰۰
تومانــی بــازار در ماههــای اخیــر)

به جیب بزنند .بــا دالر یازده هزار
تومانــی این رقــم به حــدود ۲۰۰
تریلیون خواهد رسید.
وقتــی حســن روحانــی همــهی
تهدیدهای خود را به بستن تنگهها
معطوف می کند مشــخص است
کــه مهمترین نگرانــی حاکمان از
کاهش درآمدهای نفتی اســت که
آنها از سرچشــمهاش بر میدارند.
تک تک اعضای خانوادهی مقامات
ســهمی بــزرگ وکوچــک (مثــل
ســهم بیش از دو میلیــون دالری
پــدر شــوهر دختر روحانــی که در
اتریش ســاکن است) از این منابع
میبرند .وقتی قرار باشد روحانیون
و ســپاهیان از تحریمهــا منتفــع
شــوند جناح مقابل حتمــا باید از
این کیک ســهمی داشــته باشد تا
وفــاداریاش ادامه پیدا کند .این
ســهمگیری صدای واحــد آنها در
حمایت از سرکوب معترضان را به
خوبی توضیح میدهد .اگر عباس
عبــدی و محمدرضــا جالییپــور
کــه عائلهمنــد و پرهزینهانــد
هماننــد قراردادهــای انحصــاری
دوران خاتمــی برای نظرســنجی
یا رانتهــای مطبوعاتی ســهمی
نمیبردنــد تــا این حــد معترضان
را تحقیــر نمیکردنــد .عناصــری
کــه در خــارج از کشــور در جهت
بقــای نظــام کار میکنند به طرق
مختلــف از «پروژههای فرهنگی»
(که البی امیراحمدی در دانشگاه
راتگــرز یکــی از دریافتکنندگان و
توزیعکننــدگان آن تحت عناوینی
مثــل ترجمه یا تحقیق اســت) تا
«پروژههای امنیتی غیرمستقیم»
(پروندهســازی بــرای مخالفــان
در شــبکههای فارســیزبان مثــل
بیبیسی فارسی ،صدای آمریکا و
رادیو فردا) برخوردار میشوند.
دعوت از افرادی مثل علی علیزاده
به عنوان «پژوهشــگر فلسفه» به
این رسانهها دقیقا همین کارکرد را
داشته است.
بیبیسی فارسی استاد قالب کردن
ایــن چهرههــای خلقالســاعهای
است که با شدت تمام از جمهوری
اسالمی دفاع و برای مخالفان آن
پروندهسازیمیکنند.
بــاز بــودن دســت مدیــران برای
فســاد و ســوء اســتفاده ،ناشی از
تــرس مقامــات باالتــر از ریــزش

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

5263 boul Cavendish

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

مشاور امالک در مونتریال:
مسکونی و جتــاری
 ارزیابی رایگان از خانه شما
 کمک به تهیه وام مسکن با کمترین بهره
 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه
 پرداخت هزینه محضر تا 1300دالر

Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی

کسانی است که در آستانهی برائت
از نظام قرار دارند .مدیرانی که هم
اعضای خانواده و هم حسابهای
بانکی و مستغالتشان در آمریکا و
کانادا و اســترالیا و اروپاســت تنها
با کســب و کارهــای چند میلیون
دالری یــا چنــد ده میلیون دالری
در مواضــع خــود ایســتاده و در
منقبــت یــک کارگــر ســاختمانی
(قاســم ســلیمانی) یا روضهخوان
(علی خامنهای) سخن میگویند.
فساد و سوء اســتفاده از قدرت در
جمهوری اسالمی نه یک انحراف
یا نقض قانون بلکه پاداش حکومت
به کارگزارانی اســت که دستهای از
اراذل و اوبــاش مثــل خامنهای و
ســلیمانی را رهبر جهان اســام و
سردار فراملی میخوانند.
•
دستکاریمنایشی
اصولگرایــان و اصالحطلبــان (هر
دو اسم مســمایی ندارد) به اتفاق
(بجز چند استثنا که قدرتی ندارند)
خواهــان تغییراتــی در کابینــه یا
تغییر در ساختار وزارتخانهها مثل
تفکیک برخی از آنها برای مواجهه
با مشــکالت اقتصادی هســتند.
آنهــا تصور میکننــد این تغییرات
{>> ادامه در صفحه }12 :میتوانند ناخشــنودی مردم برای

فجایع اقتصادیای را که در جریان
است فرو نشانند و جایی برای تکرار
بازی مسخرهی انتخابات بازکنند.
اما این تغییرات هیچ چیز را عوض
نخواهد کرد .بجــای آنکه ولیالله
سیف رئیس ســابق بانک مرکزی
دالرها ،یوروها و طالی روحانیون
و ســپاهیان را جابجــا کنــد حاال
عبدالناصــر همتی رئیــس کنونی
ایــن بانک ایــن کار خواهدکرد؛ یا
به جای محمد شریعتمداری وزیر
صنعــت و معدن و تجــارت ،دو یا
ســه نفــر از اطالعاتیهای ســابق
کار واردات و صادرات و پولشــویی
علما و سپاهیان ،فروش معادن به
خودیها و خصولتیسازی صنایع
را حل و فصل خواهندکرد .همهی
این مدیران کارگزاران بیت و سپاه
هستند و خود نه تصمیم مستقلی
میگیرند و نه در سیاستگذاریها
نقش دارند .بیت است که تصمیم
میگیرد به سفارت عربستان حمله
شود و بعد یکباره تعداد مسافران
از کشــورهای حاشــیهی خلیــج
فارس یک میلیــون و نیم کاهش
مییابد و کشــور دو میلیارد دالر از
این جهت خسارت میبیند .در این
مورد نمیتوان مقامات جهانگردی
کشــور را مــورد مواخذه قــرار داد

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

چون تصمیمــات در جای دیگری
گرفته میشود.
شــگفتانگیز اســت کــه نقــادان
اســتمرارطلب و طرفــداران دو
آتشــهی نظام از یکســو خواهان
تغییر مدیران هســتند (حســین
راغفــر ،ایلنا  ۷مــرداد  )۱۳۹۷و از
ســوی دیگر خود اذعــان دارند که
مدیریت در راس هــرم میان ۴۰۰
تــا  ۵۰۰نفر (همانجا) یا دویســت
خانواده دســت به دست میشود.
آیــا آنها که حســن روحانی و دیگر
امنیتیهای پیرامونش را به عنوان
نمادهــای تدبیــر و امیــد معرفی
کردهاند نمیدانســتند کــه اینها از
حیث فســاد و ناکارآمــدی تفاوتی
با گــروه احمدی نــژاد ندارند و در
ایران تحت جمهوری اسالمی قرار
نیست چیزی عوض شود؟
•
فقدان حتولخواهی
همهی شواهد از حرکت جامعهی
ایــران بــا ســرعت زیــاد به ســوی
پرتگاه حکایت دارد :سرمایهگذاری
داخلــی و خارجــی در کشــور از
ســال  ۱۳۸۴کامال متوقف شــده
اســت؛ ســیل ســرمایه و نیــروی
انســانی تحصیلکــرده و ماهــر به

{>> ادامه در صفحه}29 :
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یادواره...

آژانس مسافرتی

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

اینک با

فرنازمعتمدی

6
 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
F: (514) 842-8021 Metro: McGill
farnaz@hot.ca www.hot.ca

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

االهه بقــراط  -نوجوان بودم ولی
آهنگهــا ،بیپروایــی و نقدی که
در زبان تندش وجود داشــت ،مرا
به برنامههایش جذب میکرد .این
بود که وقتی برای اجرای کنسرت
به کاخ جوانان ساری آمد ،خودم را
به خواهــران و برادرم که بزرگتر از
من بودند ،تحمیل کردم تا مرا هم
با خود ببرند .مطابق مد آن زمان،
پیراهن تنگ و کمر باریک نارنجی
به تن داشــت و با دستمال سفید
عرق صورت و پیشــانیاش را پاک
میکرد .وقتی پس از اجرای برنامه
در سالن غذاخوری کاخ جوانان با
همــان زبان تند شــروع کرد همه
چیز را دســت انداختن ،نمیشــد
فهمید شــوخی میکنــد یا جدی
میگویــد ،آن هــم با ذهــن هنوز
کودکانه و بیتجربهی من.

•

آن سالها
روز هفتــم اوت  ۱۹۹۲فریــدون
فرخزاد ،هنرمند آگاه و آزاده ایران،
با دهها ضربه چاقو در خانه خود در
شهر ُبن به قتل رسید .فکر میکنم
در یــادآوری خاطره هنرمندی که
امروز «هنرمندان» کشورش را به
آسانی میتوان خرید و فروش کرد،
هیچ ســخنی گویاتر از حرفهای
خودش نیست که نه از تعهد و وام
هنرمند به مردم ،بلکه فقط از خود
و تعهد خویش به مردمی ســخن
میگوید که با «پول» آنها ،اگرچه
کوتاه ،ولی خوب زندگی کرد.
فرخزاد در یک مصاحبه تلویزیونی
میگوید« :ســالها قبل وقتی که
در کشور یونان حکومت پادشاهی
یونان سرنگون شــد ،روشنفکران
یونانی و در صدر آن روشــنفکران،
هنرمنــدان معــروف یونــان مثل
تئودراکیس ،و خانم ملینا مرکوری
که امروز وزیر فرهنگ دولت یونان
است ،که دولت سوسیالیستی هم
هســت ،به دور دنیــا راه افتادند و
مشــغول مبارزه شدند برای آزادی
کشورشان و مردم کشورشان .این
یک مثال کوچک است برای اینکه
بدانیــد چرا من به بــه دور دنیا راه
افتادم.
مــن فکــر میکنــم کــه هنرمند،
معلم اخالق اجتماعاش نیست و
هنرمند وظیفه خاصــی هم ندارد
که تکلیف ملتی را روشن کند .ولی
فکر میکنم کــه وظیفه هنرمند،
هنرمندی که به خاطــر مردم باال

او اشتباه نکرد...
رفتــه ،از مردم بهره مالی گرفته ،و
خیلی خالصه و ساده بگویم ،با پول
مردم ،اگرچه با کار هنریاش ،ولی
با دستمزدی که از مردم به دست
آورده خوب زندگــی کرده ،وظیفه
دارد در زمانــی کــه ملتــی گرفتار
میشود و کشوری در بند است راه
بیفتد و حداقل کاری که میتواند
بکند این است که حرف بزند.
من نمیگویــم که اگــر من حرف
زدم ،مردم ایران باید حرفهای مرا
حتما گوش بکنند و قبول بکنند.
نه ،من انسان آزادهای هستم و فکر
میکنم که فقط باید بگویم .شــما
میخواهید حرفهــای مرا گوش
بکنید ،قبول بکنید یا میخواهید
نکنیــد .ولی وظیفــه یک هنرمند
گفتــن مطالــب و گفتــن واقعیت
است .بنا بر این از همه چیز بریدم،
از پدر ،مادر ،خواهر ،برادر و سگ
وگربــه ،از همــه چیــز که داشــتم
بریــدم ،از تمــام مادیــات ،از تمام
مســائل روحی ،عشــقی ،غذایی،
از هر چــه که فکر میکنید بریدم،
دور دنیا راه افتادم برای اینکه برای
مردم کشورم قدمی بردارم .ممکن
اســت که بعضیها به این قدم من
ارج نگذارنــد وآن را نپســندند ،آن
مسئله بعضیها هست .اما وظیفه
من اســت بــه عنوان انســان زنده
ایرانی به دور دنیا بروم و این قدم را
بردارم .بعدها مردم خواهند گفت
که آیا درست قدم برداشتم یا اینکه
اشتباه کردم.
خوشــبختانه همیشــه انســانی
سیاسی بودم .اگرکه من در گذشته
ســلطنتطلب میبودم و یــا وزیر
میبودم ،یا وکیل میبودم یا منافع
بخصوصــی میبــردم از حکومتی
کــه ســابق بر ایــن ،در کشــور ما
وجود داشت و امروز میآمدم و به
خاطر آن حکومت مبارزه سیاسی
میکــردم خیلیهــا ،بخصــوص
گروههــای چپی میتوانســتند به
من بگویندکه تو وزیر بودی ،وکیل
بــودی ،منافــع خاصی داشــتی،
صاحب صنایع بــودی ،نمیدانم،
مدیرعامل بودی و به خاطر منافع
شخصیات آمدی و داری از چیزی
دفاع میکنی .خوشــحال هســتم
کــه نه از صاحبان صنایع بودم ،نه
هرگز وزیــر بودم ،نــه وکیل بودم،
بلکه انســانی آزاد بودم و آزاده .اما
سیاســی بودم .و اگر امروز از چیز
خاصــی اینجــا دفاع بکنــم ،هیچ

کســی ،بخصوص گروههای چپ
نمیتوانند به من لکهای بچسبانند
که داری از رژیمی دفاع میکنی که
خودت در آن شــغلی و ســهامی و
منفعتی داشتی .من امروز هم که
در آمریکا هســتم ،اگر همین االن
به یکــی از کابارههای لسآنجلس
بروم چنان منافعی خواهم داشت
که هیچ چپی در دنیا آنقدر منفعت
به دست نخواهد آورد ولی نه هرگز
دنبــال منافــع بودم و نه هســتم.
منفعــت مــن ،منفعــت ملــت ما
هســت و بهرهای که مــن از کارم
میبرم بهــرهای اســت که نصیب
کشورمان و ملتمان خواهد شد.
مــن این طور فکر میکنم ،شــاید
اشتباه بکنم .من قانونساز نیستم
و هیــچ کــدام از حرفهایــی کــه
میزنم قانون نیســتند .میتوانید
آنها را راحت رد بکنید.
من انســان سیاســی بــودم .از ده
دوازده سالگی سیاسی بودم .چپ
بودم .به جناح چپ عالقه شدیدی
داشــتم .خیلی زود بــه اروپا رفتم.
در آلمــان غربی درس خواندم .در
آنجــا طبیعتا با احزابــی که وجود
داشــتند نزدیکــی سیاســی پیــدا
کردم بخصوص با حزب سوسیال
دمکــرات که ویلــی برانــت و این
اواخر هلموت اشمیت ،رهبران آن
حزب بودند .عالقه شدیدی به این
حزب داشتم .شدیدا چپگرا بودم.
رشــته تحصیلیام مارکسشناسی
بود .یکی از معدود مارکسشناسان
ایران هســتم .دکتر حقوق هستم
در رشته مارکسشناسی و طبیعتا
وقتی کســی مارکس را میشناسد
حتما نمیتواند طالب آدولف هیتلر
هم باشــد .مثل تمام جوانهایی
کــه در کشــورهای کاپیتالیســتی
زندگی میکنند چپگرا بودم و اتفاقا
تمام جوانانی هم که در کشورهای
سوسیالیســتی زندگــی میکنند،
غربی فکر میکنند .وقتی در آنجا
بلوایی میشود ،شورشی میشود،
نیمچه انقالبی میشود ،جوانها
احســاس غربــی بــودن دارنــد.
لهســتان بهترین نمونهاش است.
جوانهــا اکثرا غربی فکر میکنند
و از چیزهایی دفاع میکنند که به
مارکس اصال ربطی ندارد .بنابراین،
آدم سیاســیای بودم و تحصیالتم
سیاست بوده .وقتی هم که به ایران
برگشتم ،آدم بسیار سیاسی بودم و

{>> ادامه در صفحه}28 :

مرکز آموزشی بزرگساالن هایاسکول مونتریال
انگلیسی

بیاموزید  :نامنویسی ترم پائیزی

کالس های انگلیسی مقدماتی :
ENGLISH LITERACY COURSES
FRENCH SECOND LANGUAGE COURSES CCBE
REGISTRATION: August 8,9,13,14,15,16, 2018
9:00 A.M. - 11:00 A.M. / 5:00 P.M. - 7:00 P.M.

نامنویسی:
اطالعات
		

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

اطالعات کالس هاCourse information: :
8:45 A.M. - 12:45 P.M.
)Fall Session 2018 (August 27 - Nov. 29
5:30 P.M. - 9:30 P.M.
)Fall Session 2018 (August 27 - Nov. 29

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

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

مدارک ضروری:

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

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال
www.addhi.net

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

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

مدرسه فرزانگان

گروهرقصخورشیدخانوم

Tel: 514-775-6508

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

facebook: Farzanegan Montreal

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

اجنمندوستدارانزرتشت

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی کودکان:

تلفن)514( 626-5520 :

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

M EK IC

514-624-4579

)2900 Lake (DDO

کتابخانهنیما

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

مرکز فارسی زبانان

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

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

IBNG

بنیاد سخن آزاد

هرشنبه :ساعت  12/30تا 15/30

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

5180 Queen Mary #400
438-386-6111
------------------

(514) 731-1443

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

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

بنیاد آموزشی و فرهنگی آپتین

بنیاد نیکوکاری ایرانیان  :نیکو

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

همبستگیبازرگانی
www.ibng.ca

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

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

کتابخـانه نوروززمین

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

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

کافـــه لیت
www.cafelitt.ca

دوستداران موسیقی کالسیک
)(Dialogue
514-484-8748

زندانیان سیاسی
ی یادمان کشتار
برگزار
ر ساعت  ۷عصر
مب
تا
شنبه  ۸سپ
ت در صفحه 16
ک غربی :جزئیا
در  ۷۱۴۱شربرو

کمیته یادمان برگزار میکند

«بحث آزاد اوضاع سیاسی ایران و چشم انداز»
----------------

شنبه  ۱۸آگوست ساعت  ۷بعد از ظهر

---------------م
کان :کتابخانه نیما  ۵۲۰۶بلوار دکری شماره ۳

Address: 5206 Boul. Decarie Suite #3
Tel.: 514-485-3652

مداد ،مجله آنالین مونتــرال

مـداد را آبونه شوید:

www.medad.ca

از مطالعه «مداد» لذت ببرید و خواندن آن را به دوستانتان هم توصیه کنید.
«مداد» ،مجله آنالین فارسیزبانان مونترال438-738-8068 :
3285 Cavendish Blvd, Apt 355 Montréal, QC

نان سنگک

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

کیفیتعالی،
بهای مناسب

پخــتروز

>> ساعات کار:

6925 Sherbrooke W.

Tel.: 514-894-8372

ترم پائیزی2018 :

ظرفیتمحدود

( 24سپتامبر تا  7دسامبر)

Tel.: 514-737-3642

Snowdon

Fall session 2018
)(Sept. 24 – Dec. 7

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

محل ثبت نام

نمايش «همه مي دانند» اصغر فرهادي
درجشنواره فیلم تورنتو TIFF
شــماری از مهمترین
فیلمهــای امســال
آمریــکا و جهــان در
فهرســت جشــنواره
بینالمللــی فیلــم
تورنتــو  ۲۰۱۸جــای
گرفتهاند.
«یــک ســتاره متولد
شده است»« ،اولین
مــرد» و «بیوههــا»
از جملــه فیلمهایــی هســتند که
در جشــنواره ســینمایی تورنتــو
که پیشــتاز فصل جوایز سینمایی
است ،اکران میشوند.
جشنواره بینالمللی فیلم تورنتوکه
از  ۶تا  ۱۶سپتامبر برگزار میشود
شماری از فیلمهای معتبر سال را
در فهرست امسال خود گرد آورده
است که «پسر زیبا» درامی درباره
مصرف مواد مخدر با بازی استیو
کارل و تیموتی شــاالمه« ،رقیب
پیشــتاز» بــا بــازی هیــو جکمن
در نقــش ســناتور گری هــارت و
«پیرمرد و اسلحه» تریلری با بازی
رابرت ردفــورد که بــا آن از دنیای
بازیگری خداحافظی خواهد کرد،
از جمله آنها هستند.
برنامهریــزان ایــن جشــنواره بــا
تماشــای تقریبــا  ۷هــزار فیلم ،از
میان آنها دست به انتخاب زدهاند.
پیــش از ایــن فیلمهایــی چــون
«جاذبــه» ۱۲« ،ســال بردگی»،
«اســپاتالیت» و «شــکل آب» با
نمایش در جشــنواره فیلم تورنتو
ت اسکار شدند.
وارد رقاب 
بــا ایــن حــال فیلمهایــی چــون
«مادر!» دارن آرنوفسکی و «حومه
شهر» جرج کلونی نیز بودهاند که

در این جشنواره به نمایش درآمدند
اما بعد مســیر موفقی را پشت سر
نگذاشتند.
فهرســت کامل فیلمهای حاضر
در بخش جشنها (گاال) عبارت
است از:
• «پســر زیبا» ســاخته فلیکس
فون گرونینگن از آمریکا
• «گالوســتون» ســاخته مالنی
لورن از آمریکا
• «همــه میداننــد» ســاخته
اصغرفرهادی از اسپانیا /فرانسه/
ایتالیا
• «اولیــن مرد» ســاخته دمین
شازل از آمریکا
• «نفرتــی که منتقــل میکنی»
ساخته جرج تیلمن از آمریکا
• «مرد پنهان» ســاخته جیانگ
ون از چین
• «زندگــی رفیــع» ســاخته کلر
دنی از آلمان/فرانسه/لهستان/
بریتانیا
• «لوازم شوهر» ساخته آنوراگ
کاشیاپ از هند
• «معلــم مهدکودک» ســاخته
سارا کوالنگلو از آمریکا
• «ســرزمین عادتهای ثابت»
ساختهنیکولهالوفسنر

• «خــود زندگــی»
ساخته دن فوگلمن از
آمریکا
• «عمومی» ساخته
امیلیو استونز از آمریکا
• «خــوان ســرخ»
ساخته سر تروور نان
از بریتانیا
• «ستارهای متولد
شــده است» ســاخته
بردلی کوپر از آمریکا
• «ســایه» ساخته ژانگ ییمو از
چین
• «آنچه آنها داشــتند» ســاخته
الیزابت چومکو از آمریکا
• «بیوههــا» ســاخت اســتیو
مککویین از بریتانیا و آمریکا
در بخــش ویــژه نیــز  ۲۸فیلــم
جــای دارنــد کــه «بن برگشــته»
ســاخته پیتــر ِ
هجــز« ،میتوانــی
زمانــی مــرا ببخشــی؟» ســاخته
ماریــل هلــر« ،کفــر ناحــوم»
ســاخته نادیــن لبکــی کارگــردان
لبنانی« ،جنگ ســرد» ســاخته
پــاول پاولیکوســکی« ،کولــت»
ساخته واش وستمورلند« ،رقیب
پیشتاز» ساخته جیسون ریتمن،
«دختران خورشــید» ســاخته اوا
هوســون« ،هتل بمبئی» ساخته
آنتونــی ماراس« ،مانتو» ســاخته
ناندیتا داس« ،پیرمرد و اسلحه»
ســاخته دیویــد لــووری« ،رم»
ساخته آلفونسو کوارون« ،برادران
سیســترز» ســاخته ژاک اودریار،
«آخر هفته» ســاخته استال مگی
و «ریک پســر سفید» ساخته یان
دمانژ از جمله آنها هستند.
•

اجنام کلیه امور ساختمانی
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Renovations

با مدیریت مجید توسلیان

www.shaterabbas.ca

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین

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

شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6عصر
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6عصر
دوشنبه:تعطیل

را بر روی سایت بخوانید

14

با بیش از  25سال پیشینه
در خدمت جامعه
ایرانیانمونتریال

)

Tel.:514-835-6243

ه
دف ما
خ
شنودی
ش
ماست!
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ﮐﻼس ﻫﺎی راﯾﮕﺎن زﺑﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮان

< آﻧﻼﯾﻦ < متﺎم وﻗﺖ
< ﺗﺨﺼﺼﯽ < ﭘﺎره وﻗﺖ

ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

514 864-9191 <

ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ

www.LeSuccesParleFrancais.gouv.qc.ca

Courtier Immobilier Agréé
، سالم
.من شیما هستم
و به عنوان سفیر زبان فرانسه
MIDI در كـــالس های
در خدمت شما هستم
.تا به سواالت شما در این زمینه پاسخگو باشم
شما می توانید از این طرق
:با من در ارتباط باشید
Email: shima_niick@yahoo.com
Télégramme:
https://t.me/joinchat/F-fnsAvlQsOPz98nEJo4cQ
Facebook: Shima T Nick

¥°¶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

مرکزکاریابیجوانان

بهروزباباخانی

www.cje-ndg.com

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?

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

مشاور رمسی وام مسکن

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

The CJE NDG offers:

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

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

 ساله هستید35  تا16 آیا شمابین
آیا در جستجوی کار هستید؟
NDG, Côtes St-Luc, اگر در ناحیه
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

15
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کلیسایاجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

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

کشی
ش
ج
ال
ل
ع
ا
دل
بت است
داوند مح
خ
فی

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

اطالعیه...
کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ،۶۷
جنایت علیه بشریت...

در گرامیداشت قربانیان تابستان ۶۷

ما خواهان شناسائی کشتار زندانیان سیاسی به مثابه
جنایت علیه بشریت هستیم!

ســه دهه از کشــتار هزاران زندانی
سیاســی بــه دســتور آیتاللــه
خمینــی رهبــر وقــت جمهــوری
اســامی میگــذرد .ایــن جنایت
یکــی از فاحشترین مــوارد نقض
حقوق بشــر در تاریخ معاصر ایران
و مصــداق بــارز «جنایــت علیــه
بشــریت» اســت .هزاران اسیر در
زندانهای جمهوری اســامی که
بیشــتر آنــان از ســالهای آغازین
دهه شصت در زندان بودند و عده
زیــادی از آنها محکومیت خود را
گذرانده بودند ،در تابستان ۱۳۶۷
توســط مأموران حکومت به قتل
رســیدند .جمهوری اســامی در
فاصله  ۶۰تا  ۶۷نیز هزاران زندانی

بمناسبت چهل سال کشتار رژیم جمهوری
اسالمی و سی امین سالگرد قتل عام
هزاران زندانی سیاسی در ایران

• «زنان و انقالب»
سخنران میهمان ،زندانی سیاسی دهه شصت:
خانم مرسده قائدی
• شعر خوانی شاعر زندانی سیاسی دهه شصت:
مجید میرزایی
• هنر نمایی گروه رقص خورشید خانوم،
به سرپرستی خانم آرام بیات
• موسیقی ،به همراه آوای خانم شیرین مهربد
زندانی سیاسی دهه شصت

ورودی 10 :دالر
زمان :شنبه  8سپتامبر
ساعت  6/30عصر

نه می بخشیم
و نه فراموش میکنیم

16

F.C. Smith
Loyola Campus
7141 Rue Sherbrooke West
Montréal, QC H4B 1R6

برای اطالعات بیشتر با ایمیل زیر تماس بگیرید:
Koshtaredahe60@gmail.com

را به جوخه اعدام سپرده بود.
ایــن کشــتار بنابــر فرمانهــای
چندسطری آیتالله خمینی انجام
گرفت .در سایه نظریه والیت فقیه
و دخالت دین در سیاست ،چنین
فرمانی امکان صدور یافت.
در زندانهای جمهوری اسالمی،
حاکمــان شــرع ،دادســتانها و
نماینــدگان وزارت اطالعــات پس
از بازجوییهــای چنــد دقیقهای،
هــزاران تــن را بــه چوبههــای دار
ســپردند .تصمیم ایــن هیئتها
مصداق کامل قضاوت خودسرانه
بــود .اغلب اعدام شــدگان تنها به
خاطر خــودداری از ابــراز انزجار از
عقاید خود به قتل رسیدند.
هیئت مرکــزی مأمور صــدور این
احــکام ظالمانــه ،افــرادی مانند
نیــری ،پورمحمــدی و رئیســی را
شامل میشدکه هنوز در جمهوری
اسالمی صاحب مقام و قدرتاند.
آوایی وزیر دادگستری فعلی کابینه
روحانی مأمور کشــتار زندانیان در
خوزستان بود.
جمهوری اسالمی نخست کوشید
بر جنایت هولناک ســال  ۶۷پرده
ســکوت بیافکنــد .اما افشــاگری
آیتالله منتظری و تالش بیوقفه
ســی ســاله از ســوی خانوادههای
اعدامشــدگان ،فعــاالن حقــوق
بشــر و ســازمانهای سیاســی
آزادیخــواه نگذاشــت تــا فاجعــه
ملی ســال  ۶۷فراموش شــود .در
ســایه ایــن تالشها و افشــاگری
احمــد منتظــری ،مقامــات رژیم
در ســالهای اخیر مجبور شــدند
که ســکوت در مورد کشــتار  ۶۷را
بشکنند.
برخی از این مقامات ،منکر دخالت
شخصی خود در قتل عام شدهاند.
برخی دیگر ،که شــواهد غیر قابل
انکار مانع از حاشــای آنهاست ،به
دروغ مدعیانــد قتل عام زندانیان
سیاســی بخشــی از مقابله رژیم با
مبارزهمسلحانهسازمانمجاهدین
خلق بوده اســت .این دروغ نیز در
برابــر این واقعیت رنگ میبازد که
اوال مجاهدین اعدام شده در سال
 ۶۷اکثــرا بــه دلیل عــدم دخالت
در اقدامــات مســلحانه بــه زندان
محکوم شده بودند و ثانیا در میان
قربانیان ،نام صدها عضو و هوادار
ســازمانها وگروهائــی از چــپ به
چشــم میخورد که مشی سیاسی
آنها مسلحانه نبود.
جنایــت هولنــاک  ۶۷تــا کنــون
وجدان اصالحطلبان حکومتی را
تکان نداده است.
ســکوت اصالحطلبــان حکومتی
و عــدم محکومیت ایــن جنایت،
بهیچوجه قابل توجیه نیست.
تعــدادی از آنهــا در آنزمــان در

مســئولیتهای اصلی حکومت و
وزارت اطالعات بودند.
بــدون برخــورد صادقانــه بــا این
فاجعــه و بدون اظهار شــرمندگی
و پوزشخواهــی از پیشــگاه
خانوادههای قربانیان و همه مردم
ایران ،باور اصالح طلبان به حقوق
بشــر و پرهیــز از خشــونت ،مورد
تردید خواهد بود.
مــا در ســیامین ســالگرد فاجعه
تابســتان  ۶۷از همــه تالشهای
سه دهه گذشته برای نشان دادن
ابعاد جنایــت به جهانیان قدردانی
میکنیم .ما پشــتیبان خواســت
شناخته شدن این کشتار زندانیان
سیاســی ایــران در دهــه شــصت
بــه مثابــه جنایت علیه بشــریت و
محاکمــه آمریــن و عاملیــن این
جنایــت در دادگاههــای صالحــه
هستیم.
بــه بــاور مــا در چنین شــرایطی،
ســخن گفتن از عفو و فراموشــی
کشــتار  ۶۷به ســخره گرفتن حق
قربانیــان و ابتداییتریــن موازین
دادرســی اســت .حقیقتیابــی و
پیگــرد عوامــل جنایــت اهمیــت
حیاتــی دارد .حقیقتیابــی با این
هدف که چنین جنایتی دیگر هرگز
تکرار نشود برای توسعه سیاسی در
ایران ضرورتی مبرم است.
ما در سالگرد قتل عام ۶۷همچنین
از خواســت منــع مجــازات اعدام
حمایــت میکنیم و برایــن باوریم
که این مجازات ســبعانه باید برای
همیشه از ایران رخت بر بندد.
ایــران نیز باید به اکثر کشــورهای
جهان بپیونــدد که قوانیــن آنها
مجازات اعدام را منع میکند.
مــا از اقدامات آیتاللــه منتظری
برای آشــکار کردن ایــن جنایت و
تحمل فشارهای سنگین به خاطر
آن ،قدرانی میکنیــم و یاد هزاران
مرد و زنی را گرامی میداریم که به
«جرم» دگراندیشی و ایستادگی بر
عقاید خود ،در زنــدان بودند و در
تابســتان  ۶۷در محاکــم تفتیش
عقیــده دالورانــه بــر عقایــد خود
ایستادند و جان خود را نثارکردند.
ما قدردان تالش شاهدان زنده آن
دالوری بــرای پاسداشــت خاطره
جان باختگانیم و خواهان مجازات
عاملیــن و آمریــن ایــن جنایــت
هولناک هســتیم .باشد که در پی
شب تیره استبداد مذهبی  ،صبح
روشن آزادی بدمد.
---------------

هیئت سیاسی اجرائی:
اتحاد جمهوریخواهان ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
سازمانهای جبهه ملی ایران در
خارج از کشور
همبستگیجمهوریخواهانایران
 ۲۴مرداد ۱۳۹۷
( ۱۵اوت )۲۰۱۸
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دشمنان مردم!

صدها روزنامه آمریکایی علیه ترامپ متحد شدند
 ۲۵مــرداد -هیئتهــای
تحریریــه روزنامههــا از
سراســر آمریــکا بــه ایــن
حرکت اعتراضی پیوستند،
از جملــه روزنامههــای
محلی همچــون «لیکویل
ژورنــال» و روزنامههــای
قدیمی همچون «نیویورک
تایمــز» ،روزنامههــای
لیبــرال و محافظــهکار ،به
فراخوان روزنامه «بوستون
گلوب» پاســخ دادند .این
حرکت نشانهای از مقاومت
روزنامهنــگاران آمریــکا در
برابر حمالت مداوم دونالد ترامپ
به مطبوعات این کشور است.
دونالــد ترامــپ ،رئیسجمهوری
آمریکا رسانههایی را که از او انتقاد
میکنند دشــمنان مــردم آمریکا
میداند .او همواره این موضوع را
در برابر دوربینهای تلویزیونی و در
توئیتر خود عنــوان کرده ،آنها را
به انتشار «خبرهای جعلی» متهم
کرده و گاهی نیز بهشکل مستقیم
به برخــی از روزنامهنــگاران حمله
کرده است.
«بوســتون گلــوب» در بیانیهای
که منتشــرکرده ،نوشته است که
روزنامهنــگاران دیگر نــه بهعنوان
شــهروندان کشــور کــه بهعنوان
«دشــمنان مــردم» معرفــی
میشــوند .حمــات ترامــپ بــه

مطبوعــات آزاد ســتون مهمــی
از سیاســتهای اوســت و ایــن
پیامدهای خطرناکی دارد ،از جمله
آنکه اعتماد مردم به گزارشهای
مستقل را سلب میکند.
بیانیه افزوده است که این سیاست
بــه دالالن سیاســی ،از آنــکارا تــا
مسکو و از پکن تا بغداد این پیغام
را میفرســتد کــه روزنامهنــگاران
را میتوان دشــمن تلقــی کرد اما
«روزنامهنگاراندشمننیستند».
وبســایت «بوســتون گلــوب»
رســانههایی را کــه بــه بیانیه این
روزنامه پیوســتهاند فهرست کرده
است :حدود  ۳۵۰روزنامه و رسانه
آمریکایــی از ایــن بیانیــه حمایت
کردهاند.
نیویورک تایمز از نیاز به مطبوعات

آزاد نوشته و گفته است که
در ســال  ۲۰۱۸مضرترین
حمالت از ســوی مقامات
دولتــی بــه مطبوعــات
صــورت گرفت .به نوشــته
این روزنامه درســت اســت
که رســانهها بایــد بهدلیل
اشــتباهاتی کــه مرتکــب
میشــوند مورد انتقاد قرار
گیرند« ،اما اصرار بر اینکه
حقایــق ناگــوار “خبرهای
جعلی” هستند ،تهدیدی
برای دموکراســی اســت و
روزنامهنگاران را دشــمنان
مردم خواندن ،خطرناک است».
«لیکویل ژورنال» ،روزنامه محلی
ایالت کانتیکت آمریــکا از فضایی
نوشته است که در آن بیاعتمادی
عمومی به رسانههای معتبر دامن
زده میشــود و به جــای آن باور به
منابع غیرمعتبر بیشتر میشود و از
این طریق دموکراســی تحت فشار
قرار میگیرد.
روزنامههایــی نیــز بودنــد کــه از
فراخــوان «بوســتون گلــوب»
حمایــت نکردنــد .از جملــه وال
اســتریت ژورنــال کــه در اینباره
نوشــت :ترامــپ و همچنیــن
مشــاوران رســانهای او حق آزادی
بیان دارند.

•

رس��توران آنیک��س

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

6195 St-Jacques H4B 1T7

-1چلوکب��اب کوبی��ده
-2چلوجوجه با استخوان
-3چلوجوجه بی استخوان
- 4چلو کب��ا ب ب��رگ
- 5چلوکب��ا ب چنج��ه
-6چلوکب��اب بلغ��اری
-7چلوکب��اب ش��اهی
-8چلوکب��اب س��لطانی
-9چلوکب��اب وزی��ری
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Lester B. Pearson
Continuing Education

مرکز آموزش بزرگساالن لستر بی پیرسون

Lester B. Pearson Continuing Education offers:

business class is 1 day a week for 5 months
Professional Sales 3 days a week for 10 months
) Professional Waiter (7 months
Upon completion:
you will receive: Diploma from the Quebec Ministry of Education
----------------------Loans
and
Bursaries
up to 900$ per month
__________________________________




For registration please call: Chantal

514-516-7737
chantaldaysab@gmail.com
----------------------------------------------

www.lbpce.ca

17

18

 سال  25شماره  24  1384مرداد 1397

PAIVAND: Vol. 25  no.1384  Aug. 15, 2018

در شهــر...

مشاور امالک مسکونی در سراسر کبک

نگاهی به برگزاری  8امین جشنواره اوریانتالیس

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

رخ نمـــای فرهنگ غنی ایرانی در مونترال
 ٢تا  ٥آگوست در اولدپورت مونتریال
نزدیكــی بیــن ملل گوناگــون می
غزل خردمند (مونتریال)
پیوندهای فرهنگی
میان شــرق و غرب
ریشــهای به قدمت
تاریخ دارد .همواره
ایــن دو فرهنــگ
در طــول تاریــخ بد
بســتان هایی با هم داشته اند که
به رشد هر دو فرهنگ منجر شده
است .این بد بستان ها در گذشته
بــه شــیوه هــای متفاوتــی چون
ســفر بازرگانان و تبــادل کاالهای
کشــورهای مختلف با هم و حتی
لشکرکشــی هایی خونین صورت
گرفتــه اســت .در عصــر حاضر به
یمن پیشــرفت تکنولوژی ارتباط
میان کشورهای مختلف از این سر
کره خاکی تا سوی دیگر به راحتی
میسر شده است .اما هر فرهنگی،
خرده فرهنــگ ها و ظرافت هایی
دارد کــه ممکــن اســت در ایــن
ســرعت انتقال اطالعات از طریق
تکنولــوژی آنطــور که الزم اســت
معرفی نشــود .برپایی جشــنواره
هــای بین فرهنگی همــواره راهی
برای پرکردن خالء موجود در این
ی اســت
انتقال فرهنگی وکوششــ 
در جهــت تقویت فضا برای تبادل
فرهنگــی گســترده و ایجــاد درک
مشــترک و افزایش حــس اعتماد
میان کشــورها .کشور پهناورمان
ایران ،این روزها بیشتر از هر دوره
تاریخی نیازمند معرفی به جهانیان
اســت .چــرا کــه صــورت زیبــای
فرهنگ قدیمی ایرانی پشت ابرهای
بدمنظر سیاست پنهان شده است.
جشنواره «اوریانتالیس»کوششی
است در این راستا.
«اوریانتالیــس» هر تابســتان ،به
منظــور تبــادل فرهنگی شــرق و
غرب و معرفی فرهنگ شــرقی،در
بندر قدیمی شــهر مونترال برگزار
می شود .اما این شهرگشاده دست
امکان معرفی فرهنگی های دیگر را
نیز فراهم کرده است.
در ایــن جشــنواره بســیاری از
كشورهای شرقی از جمله ایران ،به
همراه كشورهایی از اروپا و شمال
آفریقا شركت می كنند.
«اوریانتالیــس» بــا برنامــه های
متنــوع رایگان ،نظر مردم شــهر
مونتــرال را بــه تفاوت هــاو البته
شــباهت های قومــی و ملی
هرکشــوری جلــب می کند.
برنامه های نظیر
هــای
كارگاه
هنری،ســرگرمی،نمایش و
نمایشگاه هایی با رنگ و بوی
قومی و فعالیــت هایی برای
تمام گروه های سنی از جمله
برنامــه هــای این جشــنواره
است.
در ایــن گردهمایــی بیــن
المللی ،غرفه ها با اســتفاده
از نمادهــای هنــری و
فرهنگی،ســعی در معرفــی
و انتقــال آداب و رســوم
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کشورهای مختلف داشته و برای
بازدیدكنندگان امكان چشیدن مزه
ناب غذاهــای محلی ،شــرکت در
برنامه های هنــری و به طور كل،
آشنایی با بخش كوچكی از سنت
كشــورهای مختلــف را فراهم می
كند.
“Alchimies creation et
”cultureبرگزاركننــده هرســاله
این جشنواره ،به واسطه ی معرفی
فرهنگ های مختلــف ،از تفاوت
های جغرافیایی و نمایاندن ظرائفی
از شــباهت های فرهنگی ســبب

شود.
•
از ازدواج به سبک ایرانی
تا خوردن کاهو سکنجبین
در غرفه ایران
«خانــه ایــران» بــا مدیریــت
بانــوان نیما مشــعوف و تینا
فرشــادگهر نمایندۀ ایــران در
این جشنواره است.
ایــن نماینــده شایســته کــه
همواره سعی در معرفی آداب
و رسوم و سنت های ایران در
مونترال داشته ،از ماه ها قبل
با پشــتكاری خستگی نا پذیر
شروع به تدارك و برنامه ریزی
بــرای حضور هر چــه پررنگ
تر خود در این جشــنواره می
كند.
"خانــه ایــران" امســال نیــز
برای پنجمین ســال متوالی
با حضــور پررنگ خود در این
جشــنواره،به غرفــه ی ایران
جلوه ای ویژه بخشید.
كارگاه خطاطــی بــا حضــور
گرم همیشــگی آقای فروتن،
آموزش آشــپزی ایرانی با هنر
نوجوان شركت كننده شایان،
سازهای ایرانی همراه با اجرای
موســیقی در كنــار آكادمــی
«رمی» ،و رقص ،نمونه هایی
از برنامه های شاد و منحصر
به فردی بود كه غرفه ی ایران
در جشــنواره ی امسال برای
مخاطبــان خــود بــه نمایش
گذاشت.
برنامه های غرفه ایران مانند
هــر ســال در چهــار روز ایــن
جشنواره ی باشــكوه در سه
بخــش برنامــه هــای داخل
غرفــه ،برنامه هــای صحنه و
آتلیه آموزشــی در چادر آتلیه های
فســتیوال بــا همــكاری و اجرای
موســیقی زنده توســط اســتادان
آكادمی رمی جمعه ساعت ٥عصر،
رقص گروه سیمرغ ساعت ١٢:٣٠
و بانــو ماندانــا روشــن و دی جی
مهران در ســاعت  ٨شــب شنبه،
اجرای «گــروه نوجوانــان كر» به
سرپرستی علیرضا فریفته یكشنبه
 ٥عصر و ســاعت ٨:٤٥گروه های
رقص «ســیمرغ» و «اولدوزالر»
همراه با «سودا» رقصنده مهمان
بــود که همه برنامه ها روی ســن
اصلی جشنواره اجرا شد.
برنامه های متنوع و جذابی
كــه در فضای داخلــی چادر
ایرانیان اجرا شدند نیز مورد
اســتقبال بازدیدكننــدگان
قرارگرفت از جمله:
آموزش خوشنویسی ،آموزش
ســفالگری ،کارگاه تنبك در
روز جمعه  ٣آگوست و آتلیه
زیبایی روز شنبه  ٤آگوست و
آتلیه دف یكشنبه  ٥آگوست.
در چهــار روز نمایشــگاه،
غرفــه ایــران بــا همــكاری
شــایان منویــی از غذاهــای
رنگارنــگ ایرانــی را از جمله

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

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

info@loadextransport.com

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور

در كلیه سطوح
-------------

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

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

www.paivand.ca

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع

بیزنس خود را به ما بسپارید! با پیوند دیده شوید...
میرزاقاسمی ،آش جو ،حلوا ،كاهو
و سكنجبین ،به عالقمندان ارائه
داد.
همچنین،آموزش فارســی نویسی
توســط نیمــا مشــعوف از جملــه
ســرگرمی های پرطرفداری بود كه
عالقمندان زیادی را به خود جلب
كرد.
در این جشنواره ،سفالگری ،قالی
بافــی و صنعــت پــرورش زعفران
توسط كمپانی بونسا در این غرفه
ها به مخاطبان معرفی شد.
بانو لیال و دختر نوجوان فعال خانه
ایران رناك هم مثل هر ساله شانه
به شانه  ٤روز با قبول مسولیتهای

فــراوان در غرفه در این نیك كمك
فراوان كردند.
امســال دی جی ســم بعد از ســه
ســال همــكاری بــا خانــه ایــران
در فســتیوال بــه دلیــل موفقیت
بــاالی خــود مســتقیما از طــرف
مســولین فســتیوال برای برنامه
اختتامیــه دعوت شــده بــود .در
كناركشــورهای عربی كه با ساز و
رقص و موســیقی خود،غرفه های
پررونقی داشــتند ،خانه ایران نیز،
با اجرای برنامه های گوناگونی كه
ســعی در معرفی فرهنگ و تمدن
ایرانی داشت،توانستند عالقمندان
زیــادی را در هیاهــوی غرفه ها و

آداب و رســوم گوناگون به ســمت
خودبكشانند.
یكی از رویدادهای جالب این چهار
روز جشــنواره مراسم حنا بندان و
مراســم عقد دو جوان ایرانی در دو
روز در چادر غرفه بود كه به شــیوه
ی ایرانی برگزار شد و افراد زیادی را
با این سنت آشنا كرد.
این رویداد به تنهایی نقش پر رنگی
در معرفی فرهنگ و ســنت ایرانی
داشت.
عکس ها :با سپاس از
علیرضــا فروتن
•
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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

T.A.M Travel

آ ژ انس
مسافرتی

مشاور مجرب شما :مهریصدوقی

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

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

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

Email: maryagency@gmail.com

 ارزیابی رایگان از خانه شما
 کمک به تهیه وام مسکن با کمترین بهره
 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه
 پرداخت هزینه محضر تا 1300دالر

Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی

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

www.paivand.ca

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

ـاو
هر چهارش ره رایگان

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

>> ت

ـو
ج
ه
ت
و
ج
ـه

ه

ر روز هفته

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

پی
ش
خ
ر
ی
د

در بهت
ر
ی
ن
م
ن
طقه

wn
o
t
n
w
o
d
به قیم

با بهای اجاره ،صاحب خانه دخلواه خود شوید!
ارزیابی و مشاوره رایگان
 کمک برای اخذ وام مسکونی و جتاری با کمترین بهره
کمک برای تهیه وام مسکن برای تازه واردین
به کانادا و همچنین برای ایرانیان غیرمهاجر در کانادا
د خریداران نیازی
• آیا می دانستی
 Non residentsبا کمترین پیش پرداخت
ورسانت ندارند؟!
به پرداخت پ
هدیه ما به خریداران 1200دالر هزینه محضر

ت
مناسب!

یه ما به خریداران:
• هد
دالر هزینه محضر
1200

Cell.: 514-969-2492

نادرخاکسار

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty

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

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

مشاور امالک در مونتریال:
مسکونی و جتــاری

یکم و پانزدهم ماه

مها
 مشجران عزیز
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جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیا
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Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

 سالگی6
-

DR JEA
N

0 :ودکان
ختنه ک
LOUIS
B

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

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



















































































 





Lumineers
Veneer














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

Ap

po

rtez vot

in!
v
re

 اورژانس:پزشک خانواده

:پزشکان خانواده

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

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

هم اكنون
بوتاك
س و فیلر
تو



Dr. Raymond Rezaie

: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

EXCLUSIVE EVENT

 خرید و فروش،همراه با شما در انتخاب

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید

HOSTED BY

MASSOOD HASHEMI

You are cordially invited to an exclusive seminar hosted by
Massood Hashemi for Montreal’s most exclusive condominium.
Tour des Canadiens 3, the newest phase of the $2 Billion Quad
Windsor community, is the most sought-after address in the
vibrant downtown core and now is your opportunity to own at
this landmark destination.

مشاوره و ارزیابی رایگان

،و فروش
رید
مسینار رایگان خ به فارسی
ام مسکن
بعدازظهر
6 تا3اجاره و و ت از
گوس
514-57
4-547  آ26یکشنبه
2 :رزرو
تلفن
Immo-Plus

مسعودهاشمی

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

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker
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WHEN: August 26, 2018, 3pm-6pm
WHERE: 750 RUE PEEL (COIN ST-ANTOINE)

RU

O

RE SO
GA IND
W

THIS IS AN OPPORTUNITY YOU DON’T WANT TO MISS!

RU
RU

Cell.: 514-298-4567

E
S
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JA
CQ

UE
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ES

ER

VI

RI

WINE & CHEESE WILL BE SERVED | PARKING AVAILABLE

SA

IN

T

PLEASE CALL TO RESERVE YOUR PLACE
AT THE EVENT 514-574-5472

E

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

massood.hashemi@century21.ca

LOCATED 2 MINUTES FROM LUCIEN L’ALLIER METRO STATION

RU

21
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For All Real Estate and Mortgage Needs
(Residential, Commercial, Financing)

مشاور رمسی امالک

Courtier Broker Nick Stamiris

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

Tel.:438-931-6999

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

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

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

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

بــرایاجاره

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

www.cbnsrealestate.com

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

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

1/1
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خانواده...

تنهایی افسردگی میآورد؟

آیا تنهایی باعث افسردگی
میشود؟
با اینکه تنهایی معموال احساسی
موقت است اما واقعیت این است
که وقتی به شکل مزمن درمیآید،
عواقبی جــدی به همــراه خواهد
داشت .تنهایی مزمن میتواند به
سالمت آسیب بزند ،کیفیت خواب
را پاییــن بیاورد و باعث احســاس
غم و ناامیدی شــدید شود .حتی
ممکن اســت فرد را وارد چرخهای
خطرنــاک کند به ایــن ترتیب که
او همه فعالیتهای اجتماعیاش
را کنار بگذارد و در نتیجه بیشــتر
احساس تنهایی کند.
تحقیقات نشــان میدهد احتمال
بروز نشانههای افسردگی در کسی
که یک سال است احساس تنهایی
میکند ،بیشتر است.
براســاس تحقیقاتی که در فنالند
انجــام شــده ،افــرادی کــه تنهــا
هســتند در مقایســه با کسانی که
در کنار خانــواده زندگی میکنند،
 ۸۰درصد بیشــتر در معرض ابتال
به افســردگی قــرار میگیرنــد .در
بخشی از این تحقیقات آمده است
که شرایط مسکونی بد برای زنان
و نبود حمایتهای اجتماعی برای
مــردان از عواملــی اصلــی ابتال به
افسردگی در افرادی است که تنها
زندگی می کنند.

•

آیا افسردگی باعث تشدید
بیماریهای دیگر هم میشود؟
افسردگی ممکن است روی تمام
بدن تاثیر بگــذارد و باعث ابتال یا
بدتر شدن بیماریهای دیگر شود.
سال گذشته نشریه پزشکی بریتانیا
()British Medical Journal
پــس از بررســی پرونــده پزشــکی
بیش از یکصد و شــصت هزار فرد
بالغ ساکن انگلستان و ولز به این
نتیجه رسید که کسانی که خود را
مبتال به افســردگی توصیف کرده
بودند ،بیش از سایرین به سرطان،
به خصوص سرطان روده بزرگ،
پروستات و لوزاملعده مبتال شدند.

همچنین ،ابتال به سرطان خون و
سرطان مری نیز در میان این گروه
بیشتر بوده است.
پژوهشگران در نتیجهگیری از این

PAIVAND: Vol. 25  no.1384  Aug. 15, 2018

ی مردان'
'یائسگ
چیست؟

مشاهدات احتیاط به خرج داده و
گفتهاند که وجود ارتباط آماری به
معنای رابطه علت و معلولی نیست
و نمیتــوان با قاطعیــت گفت که
حــاالت روحی خاصی به ســرطان
منجر میشود.

•

راههای موثر تشخیص
افسردگی و درمان آن چیست؟
اول بایــد مشــخص شــود آیا فرد
افسردگی دارد یا نه.
اگر دارد شدت افسردگیاش چقدر
است.
هیچ آزمایشــی برای تشــخیص
افســردگی در حال حاضر وجود
نــدارد هر چنــد تحقیقــات اخیر
احتمــال اینکــه بتوان بــا آزمایش
خون افســردگی را تشــخیص داد
مطرح کرده است.
تشــخیص افســردگی بــه عهــده
پزشــک است که با معاینه پزشکی
و آزمایشهایی مثل آزمایش خون
و ادرار ابتــدا احتمال بیماریهای
دیگر را بررسی میکند و در صورتی
کــه کــه بیمــاری دیگــری وجود
نداشــته باشد پزشک ســوالهای
فراوانــی دربــاره ســبک زندگــی و
ســامت عمومی خواهد پرســید
و احتمــال دارد از بیمــار بخواهد
پرسشنامهای را پرکند.
در صورتــی که افســردگی خفیف
باشــد احتمال دارد پزشــک ابتدا
توصیــه بــه ورزش و همچنیــن
مشــاوره کند ،یا بــه بیمار توصیه
کند به گروههایی کــه افراد دارای
مشکل مشابه تشکیل میدهند و
درباره آن صحبت میکنند ،ملحق
شــود یــا توصیــه بــه رفتاردرمانی
شناختی ( )CBTکند.
پزشــک معمــوال بعــد از دو هفته
دوباره بررســی میکند تا ببیند آیا
به درمان دارویی نیاز هست یا نه.
در افســردگی متوســط یا شــدید
پزشک ممکن است درمان دارویی
را هم اضافه کند.
بیش از ســی داروی ضد افسردگی
وجود دارد اما تصمیمگیری برای
انتخاب داروی مناسب کار پزشک
است که براساس ویژگیهای فرد،
عالئم و عوامل دیگر دارو را انتخاب
می کند.

برای تشخیص افسردگی
شــیوههای مختلفــی
وجــود دارد .ارزیابیهای
روانشناسی و روانپزشکی
دقیــق بــرای تشــخیص
افسردگی ضروری است.
پس از تشخیص انتخاب
دارو هــم کاری بســیار
تخصصی اســت که روانپزشک با
در نظر گرفتن عوامل زیادی برای
هر بیمار انتخاب میکند .در کنار
دارو مشــاوره روانشناســی مثــل
رفتاردرمانی شناختی ( )CBTهم
ممکن است به تنهایی ،یا همراه با
دارودرمانی توصیه شوند.
اخیرا دانشــمندان با مطالعه ۵۲۲
آزمایش که در آن  ۱۱۶هزار و ۴۷۷
نفر شــرکت کرده بودنــد دریافتند
کــه  ۲۱نــوع معمــول قرصهای
ضد افسردگی بیشتر از دارونماها
(قرصهای ســاختگی) در کاهش
عالیم افسردگی حاد در بزرگساالن
موثر بوده است.
در ایــن مطالعــه همچنیــن
تفاوتهــای زیــادی در تاثیر انواع
داروها مشخص شده است.
نویســندگان ایــن گــزارش که در
مجله پزشکی لنست منتشر شده،
میگوینــد این نشــان میدهد که
افــراد بیشــتری میتواننــد از این
داروها بهره ببرند.

مشاور فروش
اتومبیل های
نـو و دوست دوم

رضانوربخش

Cell.: 438-402-0429
RAY NOOR
لیز سانتافه ۲۰۱۹
Sales
Consultant
(برای  ۶۰ماه)
Représentant Des Ventes
شروع از:
Hyundai Gabriel St-Jacques
 ۲۰۵دالر
6435 St Jacques St
هر  2هفته
Montreal, QC H4B 1V1
-----Tél: (514) 252-7777
شامل تکس و فی
rnoor@gabriel.ca

•

چطور بدامن افسردگی دارم
یا نه؟
غــم و انــدوه و بیحوصلگــی یــا
کجخلقی گاهی با افسردگی اشتباه
میشــود اما این حالتها الزاما به
معنای ابتال به افسردگی نیستند.
تشــخیص بیمــاری افســردگی
براســاس ارزیابــی معیارهــای
مختلف صــورت میگیرد که فقط
کار متخصصان است.

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

•

آیا مردان هم "یائسه"
میشوند؟
بعضــی مــردان ممکــن اســت در
دهه چهــل و پنجاه زندگــی دچار
افســردگی ،کاهش میل جنسی،
اختالل نعوظ و مشکالت عاطفی
شوند.
عالئم ممکن دیگر:
• تالطم خلق و کجخلقی و زود
از کوره در رفتن
• از دست رفتن حجم عضالت
وکاهش توانایی در ورزش
• کاهش انرژی

ماکانسلیمی

{>> ادامه در صفحه}24 :

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

22
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Travel Support

روانشناسی...

1(855) 606 0606
50021557

 3اشتباه بــزرگ
که همه انسان ها
مرتکب می شوند

آژانس مسافرتی تراول ساپورت

WWW.TRAVELSUPPORT.COM
مونترال به:

•

 – ۱ناتوانی در جلوگیری از ضرر بیشتر

Sunk Cost Fallacy

ضرب المثل معروف خودمان « ضرر را از هرکجا بگیری
منفعت اســت» درکی است تجربی که ما به آن رسیده
ایم ولی در واقعیت ،عمل کردن به آن دشوار است.
نمونه اش دانشجویی است که سالها زمان و پول صرف
تحصیل در رشته ایی کرده و در بین راه فهمیده است نه
تنها عالقه ایی به آن ندارد بلکه از آن متنفر است ،ولی
همچنان ادامه می دهد .یا مثال به رســتورانی گران که
غذای بدی هم آوردند رفته ایم ولی برای آنکه جلو ضرر
را بگیریم تا آخرین لقمه آن را می خوریم.

•

 – ۲تکیه بر اولین اطالعات به دست آمده

Anchoring
برنــده جایــزه نوبــل ،روانشــناس امریکایــی Daniel
 Kahnemanو  Amos Tverskyبرای نشان دادن
این خطای ذاتی بشر دست به یک تحقیق تجربی زدند تا
نشان دهند چگونه ذهن خطاکار بشر بر اساس دریافت
داده هــای اولیــه ،بــدون دقت الزم ،به طــور خودکار،
افکارش را سمت و سو می دهد.
ِ
اعداد صفر تا صد بر روی
آنها یک چرخ « شانسی» که
آن نوشته شده بود ساختند ولی طوری تنظیم شده که
فقط بر روی دو عدد  ۱۰و  ۶۵می ایستاد .آنها سپس ،از
شرکت کنندگان که نمی دانستند چرخ شانسی همیشه
فقط بر روی یکی از دو عدد ثابت می ایســتد سئواالتی
را پرسیدند.
محقققین از شــرکت کنندگان در ســنجش پرســیدند
نظرشان در باره تعدادکشورهای افریقایی چیست؟ بعد
از آنها پرســیدند آوردند آیا « تعداد کشورهای افریقایی
سازمان ملل بیشــتر از عددی است که با گردش چرخ
شانسی به دست آورده اند یا کمتر؟»
همه شرکت کنندگانی که ِ
عدد گردونه برای شان بر روی
 ۱۰ایستاد حدس ناخودآگاه (و خطاکارانه) شان این بود
که کشورهای افریقایی حدود  ۲۵عضو سازمان ملل را
تشکیل می دهند و همه کسانی که به عدد  ۶۵در چرخ
شانســی دست یافتند تعداد کشــورهای افریقایی را ۴۵
تخمین زده اند.

•

Optimism Bias

•

$1590

شیراز

$1415

مشهد

$1675

تهـران به:

$1325

تورنتو
ونکوور

$1499
$1399
$1645

تورهای زمینی آمریکا

مونترال به:

لندن

$1160

پاریس

$1095

آمستردام

$1043

بارسلونا
رم

واشنگنت
نيويورك

سنفرانسیسکو
لس آجنلس

$1215
$1319

فرانکفورت

$1414

استکهلم

الس وگاس

ونکوور

تورنتو
وینی پگ
کبک

$1459

استانبول

$1399

دبی

$1550

تور چین

$455
$299
$555
$590
$615
$595
$315
$480
$455

All Inclusive Packages

تور  ۱۰روزه چین $1440 + $480 Tax ...
تور سه روزه نیویورک و منهنت $199 .....
تور سه روزه نیویورک و آتالنتیک $229 ..

تور چهار روزه بوستون ،نیویورک سیتی و
واشنگنت دی-سی $271 ....................

Beijing, Xian, Shanghai, Suzhou, Wuxi
* نرخ تورهای چین شامل:
هر نفر در اتاق دبل در هتل  ۵ستاره با صبحانه 4 ،نهار و
 2شام می شود.

کروز  7روزه دبی

Holguin: .................... $478 + $380 Tax
**Cuba - Hotel Don Lino 2

Cancun:...................... $799 + $430 Tax
***Cancun -All Ritmo Cancun Resort and Waterpark 3
Santo Domingo: ........ $800 + 470 Tax
***Dominican -Whala Bocachica 3

Liberia: ...................... $750 + $360 Tax

تور پنج روزه بوستون ،نیویورک سیتی و
واشنگنت دی-سی $328 ....................

*****Costa Rica - Riu Guanacaste 5
Montego Bay: ............. $819+ 500 Tax
***Jamaica - Deja Resort 3

* نرخها بر اساس هر نفر در اتاق چهار ختته می باشند.

Nassau: ................... $1311+ $430 Tax

تورهای داخلی کانادا

January, February and March

$999 Tax Included

***Bahamas - Breezes Bahamas 3.5

*نرخها بر اساس هر نفر در اتاق دبل می باشند.

دیگر نگران هزینه های سفر خود نباشید.
شما می توانید هزینه های بلیت ویا تورهای
تور یک روزه آبشار نیاگارا $66 ............

تور سه روزه کانادا $175 ...................

تور نه روزه کانادا $834 ....................

تور هفت روزه پرنس ادوارد آیلند $554 ..

تور یک روزه بلومانتین $66 ..............
*نرخ تور  ۳روزه و  9روزه بر اساس هر نفر در اتاق چهار
ختته در هتل  ۳ستاره می باشد.
*نرخ تور  9روزه شامل بلیت پرواز منی باشد.
*نرخ تور  7روزه بر اساس هر نفر در اتاق چهار ختته در
هتل  4ستاره می باشد.

اخذ ويزا

ويزاى كانادا
ويزاى آمریکا
ويزاى شینگن
ويزاى انگلیس
ويزاى دبی
ويزاى چین

تفریحی خود را به صورت قسطی پرداخت کنید.
برای اطالع بیشتر با تیم تراول ساپورت متاس بگیرید.

!BOOK NOW, PAY LATER
تورهای اروپا

تور  ۱۲روزه اروپا $1650 + $610 Tax .......................................................
France, Switzerland, Italy & Monaco

تور  ۱۰روزه اروپا $1720 + $610 Tax ........................................................
France, Luxumburg, Germany, Netherland & Belgium

تور  ۱۰روزه اروپا $1664 + $610 Tax .......................................................
Germany, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Austria & Switzerland

تور  ۸روزه اروپا $1550 + $610 Tax ........................................................
London, Cambridge, York, Edinburgh, Glasgow, Gretna Green, Lake District, Manchester

* کلیه نرخها به همراه بلیت رفت و برگشت به تورنتو می باشند * .نرخها بر اساس هر نفر در اتاق دبل در هتل ۳
ستاره با صبحانه می باشند * .نرخها شامل کلیه ترانسفرهای فرودگاهی و بین شهری می باشد.

جهت اطالع بیشتر از تورهای این شرکت و تاریخهای حرکت تورها با مشاورین این شرکت متاس حاصل فرمایید.
* كليه نرخ ها به همراه تكس و پرداخت بصورت نقد و اقساط امكان پذير مى باشد* .مدت اقساط حداكثر  ٣ماه و تسويه كامل مبلغ قبل از سفر الزاميست* .تغيير تاريخ بر اساس قوانين ايرالين در
هر دو حالت خريد نقد و يا قسطى ،امكان پذير مى باشد* .نرخ هاى ارائه شده بر اساس زمان رزرو ،كالس پرواز و تاريخ پکيج قابل تغيير مى باشد .براى اطالع بيشتر از نرخ ها و يا مسيرهاى
ديگر با مشاورين اين دفتر تماس حاصل فرماييد.

متاس رایگان از ایران8531.2004 :

info@travelsupport.com

Designed by GETWAY

افــراد به طور غریزی فکــر می کنندکه اتفاق بد نصیب
آنهــا نخواهد شــد .همــه افرادی که بــه منطقه جنگی
اعزام می شــوند با آنکه شانس خطر را بیشتر می دانند
ولی فکر می کنند خودشــان در معرض ریسک کمتری
خواهند بود .درســت مثل همه هــزاران راننده ایی که
هر روز در تمام کشــورهای دنیا جانشــان را دتصادفات
از دســت می دهند .همین خطای همیشگی است که
ســیگاری ها را با منطق بســیار فــردی که در حقیقت
جهلی خوشبینانه است وا می دارد که به کشیدن سیگار
با وجود خطرات حتمی ابتال به سرطان و بسیاری عادت
ها که سالمتشان را به خطر می اندازد.

$1419

اصفهان

مونترال
اتاوا

BOOK YOUR TICKET ONLINE:

مونترال به:

تهران

تصمیم ســریع گرفتن شرط مهمی برای بقا بوده است
بــرای همین مغز بشــر طــوری تحول یافته اســت که
ِ
چوب
ناخواســته و ضرورتا ،خطاکار باشــد .ما همواره
غلط شعورمان را می خوریم .ما هرگز
پیش فرض های ِ
نمی توانیم این خطاها را به کنترل کامل در آوریم ولی
دانستن آنها شاید از درجه تخریبشان بکاهد.

 – ۳برای من اتفاق خنواهد افتاد

(به مدیریت ویکتور فرجامی)

Tel: 514.600.3114
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اجتماع...
آیا موبایلها
میتوانندمشکالت
عاطفــی ما را
حل کنند؟
یکــی از نخســتین انتخابهــای مــا برای
برقراری رابطه ،رابطه در جهان واقعی است،
اما برای خیلی از ماها ،احتماال روابط بیشتر
از طریــق تلفنهــای همراهمان یــا با خود
تلفنهای همراه برقرار میشود.
تلفنهای همراه ،خســارات ناشی از زندگی
با مــردم واقعی را جبــران میکنند .خالف
مردم عادی ،گوشی تلفن همیشه به لمس
واکنش نشان میدهد و انعطافپذیریاش،
بهانــهای قابل قبول بــرای فاصله گرفتن از
جنبههای پیچیــده ارتباطات واقعی فراهم
میکند.
هنگامی که دوســت یا آشنایی وارد حساب
کاربری خود میشــود یا کســی به تجزیه و
تحلیل موضوعی مورد عالقه ما میپردازد،
تقریبا برایمان غیرممکن اســت که ســریع
ســراغ گوشیمان نرویم و از موضوع سر در
نیاوریم:
دوســتی در کشــور دیگــری بچهدار شــده
یا کســی که مــا چندان نمیشناســیمش،
ممکن است نظر جدیدی در مورد تغییرات
سیاست خارجی کشور داده باشد.
تلفنهــای همراه بــه ما امکان دسترســی
بــه افــرادی را میدهنــد که در مقایســه با
آنهایــی که در ارتباط فیزیکی نزدیک با آنها
قرار داریم ،کمتر پیچیدگــی دارند .افرادی
کــه سالهاســت آنهــا را میشناســیم ،بــا
«فرشته»هایی مقایســه میشوند که حتی
یک دقیقه هم در زندگی واقعی با آنها روبهرو
نبودهایم.
در برهههای حســاس زندگی ،شرکتهای
خدمــات تکنولــوژی وعــده میدهنــد که
میتوانند سوپراستار عشــق یا همان «آدم
مناسب» را برایمان پیدا کنند .تصویری که
مقابلمان قرار میدهنــد ،واقعا اغواکننده
اســت .نظریه ضمنی آنها این اســت
که روابط ما تاحاال به این دلیل دچار
و مواجهه با شکســتهای
رابطه با یک
مشکل شده که نتوانستهایم فردی را شخص در زندگی خود .اما سایتهای پورن،
که به قدر کافی سازگار با ماست پیدا
برایشــان مهم نیســت که
واقعی،
کنیم ،نــه اینکه طــرف مقابلمان یا برخالف دنیای در اتــاق را بســتهاید یا نه و
خودمان آدمهای پیچیده و دشواری
برایشــان اهمیتی ندارد که
مجازی،
بودهایم .در این شــرایط ،این اعتقاد پیچیدگیهای
چطــوری پولتــان را خرج
که سازگاری ،دستاورد عشق است و فراوانی به همراه میکنیــد .آنهــا نیــازی به
میآورد
نباید آن را پیششرطی برای رابطه در
صمیمیــت ندارنــد و اگــر
نظرگرفت ،جایگاهی ندارد.
زیاد حرف نزنید ،شــکایتی
تلفنهــای همــراه همچنیــن به ما
نمیکنند.
امکان تماشای طیف وسیعی از افراد برهنه پیام ضمنی آنها این است:
را میدهند .پورنوگرافی ،قضاوتی نمیکند و مابه چیزی جز لذت شمااهمیت نمیدهیم،
دنبال گرفتن چیزی در ازای خود نیست.
میتوانید هرطوری که میخواهید باشید.
امــا رابطه با یک شــخص در زندگی واقعی ،ایــن ســایتها مقولــه ســکس را از جهان
پیچیدگیهای فراوانی به همراه میآورد:
احساسات کامال جدا میکنند و این موضوع
خشمهای حل نشدنی ،نیاز هر روزه به کنار هزینه پنهان وحشتناکی برای ما دارد.
آمدن با جنبههای غیرمنطقی وجود یک فرد یــا مثــا در تلفنهــای همــراه ،قلبهای
کوچــک و ایموجیهــا
وجود دارند .ممکن است
سادهدلی یا خودشیفتگی
به نظر برســد؛ امــا باید
پذیرفــت کــه تقریبــا
همــه ما عمیقا دوســت
داریم «الیک» شــویم و
تلفنهای همــراه ما این
را خیلی خوب میدانند.
وقتــی پیامــی دریافــت

با حضور

د
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.
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 ---هران-بهترین
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جی شهر !

میکنیــم کــه فالنــی از فالن شــهر یــا آن
یکی از بهمان هر میخواهند با ما دوســت
شوند ،هیجان زده میشویم .کلمات ساده
«الیک» و «دوســت» ،انتظارات عمیق و
لطیف روح ما را برمیانگیزند.
هیجانی آنی که آنهــا در ما ایجاد میکنند،
نشــان میدهــد امیدی در ما نهفته اســت
که تنفــر درونی ما از بین برود ،مشــکالت
و آرزوهــای مــا واقعــا درک شــود؛ و تمام
پیامهایی که میخواهیم به جهان ارســال
کنیم ،حداقل توسط یک نفر دریافت و درک
شود .این حقیقت ،تلخ و غمانگیز است.
اما ما نباید از تنهایی خود و از دشواریهای
روابط واقعی خود بترسیم .باید تالش کنیم
از ایــن بــاور که تلفنهــای همــراه راهحل
واقعی تنشها و بحرانهای روابط هستند،
دوری کنیــم .باید تــاش کنیم -هرچند
بســیار مشکل اســت -تا جای ممکن این
تکنولوژیهــا را کنــار بگذاریــم و در عوض
کاری آیندهنگرانه انجام دهیم:
بکوشیم تناقضهای پیچیده آدمهای واقعی
را دوست بداریم ،آدمهایی از جنس گوشت
و خون که اغلب عصبیکننده وگاهی بسیار
ارزشــمندند و در حال حاضرکنار ما حضور
دارند.
(آلن دوباتن)

افسردگی و تنهایی ...
• خستگی وکم خوابی یا بیخوابی
• تمرکــز کم و ضعف حافظه کوتاه
مدت
اما اصطالح یائسگی در مورد مردان
درســت نیســت زیرا مشکل به علت
کاهش تستوسترون نیست هر چند
که با افزایش سن ترشح تستوسترون
در مــردان کــم مــی شــود .دلیل در
اغلب موارد سبک زندگی یا مشکالت
روانشناختی است .مثال کاهش میل
جنسی یا اختالل نعوظ ممکن است
به علت اضطراب و افســردگی باشد.
در مورد اختالل نعوظ ممکن اســت
مشــکالت عروقی یــا روانشــناختی
دخیل باشند.
مشــکل روانشــناختی ممکن است
معموال ناشــی از مشــکالت شغلی و
کاری یا مشکل در روابط مثل طالق،
مشــکالت مالی یا نگرانی درباره پدر

عینک فرهت

>> ادامه از صفحه22 :
و مــادری ســالمند باشــد .در اینجا
ممکن "بحران میانسالی" هم دخیل
باشــد ،زمانی کــه مردان احســاس
میکننــد به میانه زندگی رســیدهاند
و از دســتاوردهای زندکیشان راضی
نیســتند یا بــه این فکــر میکنند با
مابقــی زندگی خود بایــد چه کنند و
این ممکن اســت باعــث اضظراب و
افسردگی شود.

دالیل دیگر میتواند اینها باشد:
 کم خوابی تغذیه ناسالم ورزش نکردن الکل زیاد سیگار کم ارزش دانســتن خود (low)self-esteem
•
____________________

جواد ایراخنواه

5655 Sherbrooke W.
NDG, H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671
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..دیدگاه

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

ZEKE

$

SECTIONAL RECLINER ELECTRIC

2,599

PRILLO.CA

FABIANO

* 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

BENEDICT POWER

2,599

CHAIR
FREE*

ROCKPORT
*with the purchase of the
sofa and loveseat

EVERYTHING

CANAPÉ $

MODULAIRE, Sectional Recliner Electric

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
SOFA

CHAIR
FREE*

*Free with the purchase of the love
seat and sofa

TO PAY!

• 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

$

1,499

LEILA COMPLETE 7 PIECE SET

$

2,999

dresser mirror chest 2 nightstands queen bed

Queen bed, 2 nightstands, dresser, mirror, chest

PRILLO.CA

• 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

2,199

4,499

5,299

SUPER PROMO

ZELDA
Brown

RECLINER SOFA

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

$

$

1,899

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

»«چهــل سال
ترانه ای برای مردم؛
یا بر علیه مردم؟

)حسین افصحی (تورنتو

مردم ایران جان خود در دست گرفته به خیابانها امده
 فریادشان بخاطر زندگی، فریادشان نان و اب است،اند
 به،هنرمندان مردم هم که از آنها جــدا بودند.اســت
اجبــار باید به آنها به پیوندند و به آنها روحیه مضاعف
 ولی ایــکاش حداقــل اندکی از مبــارزات این.بدهنــد
 ویا در این،مــردم در این چهل ســال اطالع داشــتند
مقطع دقت می کردندکه کالم ارتجاعی را بجای کالم
.انقالبی تحویل مردم نمی دادند
ترانه چهل ســال که خانم گوگوش و آقای قمیشــی
 شــعر ترانــه از آقای، که فکر می کنم.اجــرا کــرده اند
رهااعتمادی اســت و موزیک آن از آقای قمیشــی می
 من متاســفم که بعداز چهل ســال ایــن ترانه.باشــد
.حاصل چهل سال جنایت جمهوری اسالمی است
 ولی، چهل ساله که بریدند...«چهل ســاله که مردم
...»هیچی نمی گویند
دوســتان هنرمند این چهل سال مردم بودند و بهای
 از همان روزهای اول.بودن خود را با جانشــان دادند
انقالب عزیزان خلق ترکمن مختوم و توماج و یا حمله
به کردســتان و به خاک و خون کشیدن کردستان را
 قتل عام کشتار سال،60  کشتارهای دهه،نشنیدید
 جنبش، جنبش دانشجویی، قتل های زنجیره ای67
 همین، و اصلن شاید حافظه شما یاری نکند،88 سال
حرکت مردم که از دیماه ســال گذشته شروع شد و تا
 زندانهای مملو از دربندیان و آمار،امروز هم ادامه دارد
 همه نشان از ان دارد که مردم،باالترین اعدام در دنیا
،در این چهل ســال نه تنها نبریدند و سکوت نکردند
بلکه در مقابل جنایت کارترین رژیم دنیا ایستاده اند و
.جان خود را داده اند
و یا در جائی دیگر «یه مادری که چهل ســاله نان آوره
...» مـرده
َ
خانم گوگوش خود شما که بیشتر از هر زنی در جامعه
 چگونه،مرد ساالر ایران مورد ستم و آزار قرارگرفته ای
 بلکه در،امــروز نمی بینی که زن نان آور مرد نیســت
تمامــی حرکــت های خودجــوش خیابانــی رهبری را
 چرا فکــر می کنید که مــادری که تنها،بدســت دارد
 مرد است؟ و غیرت هنوز نزد،بچه اش را بزرگ کرده
!مردان است؟
...»و یا «یه روزی آخر تو رها می شی
دوستان هنرمند در هیچ کجای دنیا هیچ زمان هیچ
 تــا اراده و، امید واهی ندهید،انســانی رها نمی شــود
. رهائی در کار نیست،همت و توان خودشان نباشد
موزیک بسیار بد دیسکویی و تنظیم بسیار بدتر از خود
 و. با هربار شــنیدن آدم را عصبانی می کند،موزیــک
 سال است60 اجرای بسیار بد و غلط از خواننده ای که
خواننده می باشد و اجرای آماتوری سیاوش قمیشی در
.کنار خانم گوگوش
دوستان خوش آمدید به میان مردم ولی باالغیرتا کمی
.از مردم یاد بگیرید و زحماتشان را بی ارزش نکنید
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سالمت..

چیزهایی که شاید ندانید
موجب سرطان پوست میشوند
حترک منظم
جسمی به «بهبود
سالمت روحی
کمک می کند»

مطالعــه ای بــزرگ در آمریکا نشــان می دهد
که فعالیت منظم جســمی به مدت  ۴۵دقیقه
برای سه تا پنج بار در هفته می تواند به بهبود
سالمت روان کمک کند.
در ایــن مطالعــه یک میلیــون و  ۲۰۰هزار نفر
میزان فعالیت جســمی و وضــع روحی خود را
برای یک دوره یک ماهه گزارش دادند.
"روزهــای بــد" کســانی کــه ورزش کردند در
مقایسه با کسانی که ورزش نمی کردند به اندازه
یک روز و نیم در ماه کمتر بود.
ورزش های جمعی ،دوچرخه سواری و اروبیک
بیشترین تاثیر مثبت را داشت.
با این حال همه انواع تحرک جســمی از جمله
کار خانگی و رســیدگی به بچه ها ،صرفنظر از
سن یا جنســیت ،باعث بهبود وضعیت روحی
شد.
این مطالعه که نتایج آن در نشریه "روانشناسی
لنســت" چاپ شــده در نــوع خــود بزرگترین
تحقیق تا به امروز است اما نمی تواند ثابت کند
که فعالیت جســمی علت مستقیم بهبود حال
روحی است.
تحقیقات قبلی درباره تاثیر ورزش بر ســامت
روان بــه نتایج ضد و نقیضی منجر شــده بود.
بعضی مطالعــات می گفت که عدم تحرک می
تواند به وضع بد روحی منجر شود و همچنین
از عوارض آن باشد.
مطالعات نشــان داد کــه ورزش خطر بیماری
قلبی ،سکته مغزی و دیابت را کم می کند.
بزرگساالن شرکت کننده در این مطالعه گفتند
که به طور متوســط هر ماه  ۳.۴روز را در حال
بد روحی سپری کردند .برای کسانی که از نظر
فیزیکی فعال بودند این رقم دو روز در ماه بود.
در میــان کســانی کــه از قبل دچار افســردگی
بودند ،ورزش ظاهرا تاثیر بیشتری داشت .این
گروه ماهی هفت روز را درحال بد روحی سپری
کردنــد درحالی کــه این رقم برای کســانی که
ورزش نمی کردند ماهانه  ۱۱روز بود.
دفعات و طول زمان فعالیت جسمی هم عوامل
مهمی بودند.
براساس این مطالعه حالت ایده آل فعال بودن
به مدت  ۳۰تا  ۶۰دقیقه یک روز در میان بود.
اما این مطالعه نتیجه گیری کرد که چیزی به
نام "ورزش زیادی" هم وجود دارد.
دکتر آدام چکرود نویسنده این مقاله و استادیار
روانشناسی در دانشگاه ییل گفت" :قبال مردم
بر این باور بودندکه هرچه بیشــتر ورزش کنید
ســامت روحی شما بهتر است ،اما مطالعه ما
می گویدکه چنین نیست".
"اگر بیش از  ۲۳بار در ماه ورزش کنید ،یا برای
بیــش از  ۹۰دقیقه ورزش کنیــد ،این به وضع
بدتر روانی مرتبط است".
اوگفت که تاثیر مثبت ورزش های تیمی نشان
می دهــد که فعالیت های ورزشــی جمعی می
توانــد از انزوا بکاهد و برای اســتقامت روحی و
کاهش افسردگی خوب باشد.

تقریب ًا تمام
ســرطانهای ســلولی بــازال و
فلسی پوســت و اکثر مالنومها
بــا اشــعه ماوراءبنفــش ()UV
خورشید مرتبط هستند.
اشــعهی ماوراءبنفش خورشید
بــه  DNAدر ســلولهای
پوستی آسیب رســانده و باعث
جهشهــای ژنتیکی میشــود.
ایــن جهشها باعث میشــوند
کــه ســلولهای غیرطبیعی پوســت
به سرعت تکثیر شــوند و تومورهای
بدخیم ایجاد شود.
برخی از صفات فیزیکی موجب تشدید
این وقایع میشوند؛ به عنوان مثال،
افــرادی کــه دارای پوســت روشــنی
هســتند ،مالنیــن کمتــری تولیــد
میکننــد .مالنین رنگدانهای اســت
کــه میتوانــد برخی از (امــا نه همه)
اشعههای  UVرا مسدود کند.
در ایــن مطلب قصد داریــم در مورد
رایجتریــن علــل ســرطان پوســت
توضیحاتــی ارائه دهیم کــه بعضی از
آنها ممکن اســت چنــدان معمول
نباشند.

•

 .1زیــاد قرار گرفنت در معرض
پرتو UV
شما چه مدت طوالنی زیر نور خورشید
باشید و چه گهگاه در معرض پرتوهای
شدید  UVقرار بگیرید ،ریسک ابتال
بــه ســرطان پوســت را بــاال خواهید
برد .اگرکســی بیشــتر از  5بــار دچار
آفتاب سوختگی شود ،ریسک ابتال به
سرطان پوست را دو برابر خواهدکرد.
اگر موارد زیر شــامل حال شما باشد
پس باید بیشتر از بقیه از خودتان در
برابر پرتوهای مضر مراقبت کنید:
• در حال حاضر سرطان پوست دارید
• ســابقهی ســرطان پوســت در
خانوادهتان وجود دارد
• خالهای زیادی دارید .البته بیشتر
خالهامعمو ًالمشکلیایجادنمیکنند
اما داشتن خال زیاد ،احتمال سرطان
پوست را بیشتر میکند.
• زیــر نور آفتاب ،کک و مک میزنید
و خیلی زود آفتابسوخته میشوید.
• پوستتان روشــن و حساس است،
چشمهایتان آبی ،سبز و یا خاکستری
اســت و یــا موهای قهوهای روشــن،
قرمز و یا بلوند دارید.
• در ارتفاعــات زندگــی میکنیــد یــا
زیاد به ارتفاعــات میروید؛ جایی که

پرتوهای  UVقدرت بیشتری دارند.
• مــدت زمان طوالنی در فضای باز و
زیر نور خورشید هستید.
• بیمــاری خــود ایمنی داریــد؛ ً
مثال
لوپوس.
• عضــوی پیونــدی در بــدن دارید و
داروهــای ســرکوبکنندهی ایمنــی
مصرفمیکنید.
• دارویی مصرف میکنید که پوست
شــما را نســبت بــه نــور خورشــید
حساسترمیکند.

تحقیقی در سال  2016نشان داد 76
درصد از زنها میدانستند که چیزی
به نام «برنزه شــدن بیخطر» وجود
نــدارد اما فقــط  56درصــد از مردها
اطالع داشتندکه چنین چیزی وجود
نــدارد .یک دلیل دیگــر هم میتواند
این باشــد که پوست مردها ضخیمتر
است و چربی و کالژن کمتری زیر آن
وجود دارد ،بنابراین بیشتر در معرض
آســیبهای ناشــی از پرتوهای مضر
هستند.

 .2با افزایش سن ،احتمال
سرطان پوست بیشتر میشود
احتمال ابتال به سرطان پوست با باال
رفتن سن بیشتر میشود که علت آن
تأثیر فزایندهی سالهای زیادی است
که در معرض نور خورشید هستید.
البتــه طبــق گــزارش متخصصیــن
پوســت آنها بیشــتر در حال درمان
افراد مبتال به سرطان پوستی هستند
که در دهههای بیســت و سی زندگی
خــود هســتند .شــیوع اســتفاده از
اتاقکهای برنزه کننده مخصوص ًا در
میان زنان جوان سفیدپوست میتواند
توجیهکنندهی این ماجرا باشد.

 .4قرار گرفنت در معرض مواد
شیمیایی احتمال سرطان پوست را
افزایش میدهد
قــرارگرفتــن در معرض مقادیــر زیاد
آرســنیک کــه در آب چــاه و برخی از
آفتکشها وجود دارد ریسک سرطان
پوست را باال میبرد.

•

•

 .3احتمال ابتال به سرطان پوست
در میان مردان بیشتر از زنان است
هرچند طی چند دههی گذشــته آمار
ســرطان پوســت در میان زنان جوان
افزایــش یافته اســت؛ امــا همچنان
مردان بیشتر در معرض این بیماری
هســتند .آمار بیانگر این هســتند که
احتمال بروز ســرطان پوست پیش از
 50سالگی در زنان و بعد از  50سالگی
در مردان باالســت .احتمال سرطان
پوست در مردان باالی  80سال ،سه
برابر زنان در همین سنین است.
یکی از علتها میتواند این باشــد که
مردها نسبت به زنها دانش کمتری
از سرطان پوست دارند و برای همین
کمتــر از خــود مراقبــت میکننــد.

•

•

 .5برخی از درمانهای طبی
احتمال سرطان پوست را بیشتر
میکنند
افــرادی کــه جهــت درمان ســرطان
رادیوتراپــی میکننــد یــا بــرای
پســوریازیس تحت درمان با اشعهی
فرابنفش قــرار میگیرند ،بیشــتر در
معــرض ســرطان پوســت هســتند.
بیمارانی که پیوند عضو انجام دادهاند
و داروهای سرکوبگر سیستم ایمنی
مصــرف میکنند نیــز در معرض این
بیماریاند.

•

 .6ســــرطان پوست میتواند
عود کند
اگــر درگذشــته مبتــا بــه ســرطان
ســلولهای اســکواموس یــا مالنوما
شده باشید احتمال اینکه دوباره این
سرطانها را بگیرید وجود دارد.

•

 .7سایر مشکالت پوستی میتواند
ریسک سرطان پوست را افزایش
بدهد

وابستــــــگیعاطفیچیست؟

خوبمان را از دیگران انتظار داریم.
این که برای بقا به دیگران نیازمند باشیم،
انتظار داشته باشیم دیگران کارهای ما را به ما از ترس طرد شدن ،ترک شدن و رویارویی،
از خواســتهها و نیازهایمان چشم پوشی
انجامبرسانند،
میکنیم.
تصویر خود را در آیین ه دیگران ببینیم،
از دیگران بخواهیم به جای ما تصمیم بگیرند وابستگی عاطفی ما را در خدمت ترس های
خود و امیال دیگران قرار داده و به شــدت
و از نظر مادی مخارج ما را عهدهدار شوند.
آزادی خود بودن مان را محدود میکند.
وقتی از نظر عاطفی وابستهایم،
شادمانی خویش ،مفهوم "خود"مان و حال وقتی از نظر عاطفی وابستهایم

محققــان دریافتهانــد بین ســرطان
پوســت و زخمهــای شــدید ناشــی
از ســوختگیها ،لکههــای پوســتی
و عفونتهــای پوســت و یــا ســایر
آســیبهای مرتبط بــا بیماریهای
التهابی پوست ،ارتباط وجود دارد.

•

 .8بیماریهای ارثی میتوانند
فرد را مستعد سرطان پوست کنند
پیگمنتــوزوم
گزرودرمــا
()Xeroderma pigmentosum
یک اختالل ژنتیکی بسیار نادر است
کــه باعــث میشــود پوســت نتواند
آسیبهایی را که پرتو  UVبه DNA
وارد میکند ترمیم کنــد .افرادی که
ســندرم ســلولهای بنیادی عصبی
(یــک بیماری ژنتیکی کــه معمو ًال از
یکی از والدین به ارث برده میشــود)
دارنــد نیز ممکن اســت به ســرطان
پوســت دچــار شــوندکه معمــو ًال در
دوران کودکــی یــا نوجوانــی شــروع
میشود..

•

 .9ویروسها هم میتوانند
احتمال سرطان پوست را باال ببرند
 HIVویروســی کــه عامــل بیماری
ایدز اســت با تضعیف سیستم ایمنی
میتواند منجر به سرطان سلولهای
اســکواموس شــود .انــواع خاصــی
از ویروسهــای  HPVمخصوصــ ًا
آنهایــی کــه بــر انــدام تناســلی یــا
پوســت اطراف ناخن انگشــت دست
اثــر میگذارند هــم میتوانند موجب
سرطان پوست در این نواحی شوند.

•

 .10و باز هم سیگار!
محققان دریافتهاند کشــیدن سیگار
با ســرطان ســلولهای اسکواموس،
مخصوصــ ًا در ناحیهی لبها مرتبط
است.
•

باورمان این اســت که کلید آرامش ما در
دستهای دیگران است
و آنان بهتر از خودمــان خیر و صالح ما را
میدانند یا باورمان شــده که برای کسب
محبت و عشــق دیگران باید از خودمان
بگذریم.
(سو پتن سوئل)
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سالمت..

بند

دادنجوانيتان
وقتآشتيدادنجوانيتان
همينحاالست
باآرامشهمينحاالست
دالیلک مخوابی

د كه
هاي
به يا

قبــل از این که بــه دالیل اختالل
خــواب یا کمخوابی بپردازیم ،باید
بدانیم آیا واقعا چنین مشکلی داریم
یا نه.

آیا اختالل خواب دارم؟
اگر مدتــی طوالنی مرتبا دچار این
عالئــم باشــید ،اختــال خــواب
دارید:
• بیــدار مانــدن تــا دیــر وقــت و
دشواری در خواب رفتن
• در طــول شــب چنــد بــار بیدار
شدن
• بیدار شــدن صبح خیلــی زود و
ناتوانی در دوباره خوابیدن
• احســاس خستگی شدید بعد از
بیدار شدن
• بــا وجــود خســتگی ،یک چرت
کوتاه در طول روز دشوار باشد
• خسته و کج خلق بودن در طول
روز و دشــواری در تمرکــز به دلیل
خستگی

$

محل
دام از
لهات
ست
ي هم

يم!

سانند
ان را
ن كه
های
امس

بیخوابی من چیست؟
بــه طــور میانگین بزرگســاالن به
هفت تا نه ساعت ،کودکان به نه تا
سیزده ساعت و نوزادان و کودکان
نوپــا بــه دوازده تــا هفده ســاعت
خواب نیاز دارند.

شایع ترین دالیل کمخوابی و
بیخوابی عبارتند از:
• اســترس ،اضطــراب و /یــا
افسردگی
• سر و صدا
Sectionnel
• وقتی جــای خواب خیلی گرم یا
خیلی سرد باشد
ب ناراحت
• تخت خوا 
• الکل ،کافئین و یا نیکوتین
• مصرف تفریحی مواد مخدر مثل
کوکائین و اکستازی
• بیخوابــی ناشــی مســافرت
طوالنی با هواپیما (جتلگ)
ت شب
شیف 
• دیر خوابیدن یادگیری کودکان را
کاهش میدهد

999

1399$

Sectionnel

ایــن عالئم ممکن اســت در افراد
ماهها و حتی سالها باقی بمانند.

ی را
چطور میتوامن کمخواب 
خودم درمان کنم؟
کارهایی که باید انجام دهید:

چند ساعت بخوامب و دالیل

/ب 
یخوابی
و
ر
ا
ه
ه
ا
ی
م
و
ث
ر
د
رمان آن چیست؟

آرامشبخــش انجــام دهید ،مثال
حمام بکنید یا کتاب بخوانید.
• اتاق خــواب حتما باید تاریک و
آرام باشــد .از پردههــای ضخیم و
چشمبند استفاده کنید.
• مرتب ورزش کنید
• تشک ،بالش و روانداز و لباستان
باید راحت باشند

کارهایی که نباید اجنام دهید:
• کشیدن سیگار ،نوشیدن قهوه،
چای و الکل حداقل شــش ساعت
قبل از رفتن به رختخواب
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• هر شــب در وقت مشــخصی به
رختخواب بروید .فقط در صورتی
کــه احســاس خســتگی کردید به
رختخواب بروید.
• حداقــل یــک ســاعت قبــل از
رفتــن بــه رختخــواب ،کارهــای
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• خوردن غذای ســنگین در
شب
• ورزش کــردن حداقــل چهــار
ساعت قبل از خواب
• تماشــای تلویزیــون یــا صفحه
نمایش (موبایل ،تبلت ،لپتاپ)
قبــل از رفتن به رختخــواب (نور
شما را بیدار نگه میدارد)
• خواب کوتاه در طول روز

• رانندگی هنگام خوابآلودگی
• زودتــر رفتن به رختخواب برای
جبران کمخوابی شــب گذشــته،
پایبند زمان مشخص باشید.
میتوانیــد از قرصهــای خوابآور
اســتفاده کنیــد اما ایــن قرصها
عــوارض جانبــی دارنــد و ممکن

اســت در طــول روز خوابآلــوده
باشــید .توصیه این اســت که اگر
خوددرمانــی موثــر نبــود حتما به
پزشــک مراجعه کنیــد و حتما با
نظر پزشــک داروی خواب مصرف
کنید.

•

www.paivand.ca
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شرحو ویژه
های
شرح جدول
____________________با دو
جدول
یک جدول با دو 
9 1 4449
عادی3
 4یک 5
جدول عادي

1

2

جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح
حل در صفحه 34
ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم
بپردازید.شرحها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
ابتدا یکی از

3

4

5

6

M
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افقي:
 -1يك غ��ذاي ايراني كه ب��راي تهيه آن
از برنج ،گوش��ت ،مغزران ،نخودفرنگي2 ،
ادويه ،روغن و پياز س��رخ كرده اس��تفاده
3
ميش��ود -نويس��نده اس��پانيايي دن
كيشوت
4
 -2ضمي��ر اش��اره ب��ه ج��اي دور -دري��غ
5
خوردن -پيشكشها
 -3حركت��ي در كارات��ه -همس��خن6 -
طايفهاي از هند و اروپايي
 -4ريسمان -آئين زيارت كعبه -خطاب 7
بيادبانه -سو و جانب
8
 -5جمع شبح -جمع رئيس
 -6لباس رس��تم -گرفتگي زبان -پش��م 9
سوخته
 -7آت��ش -تران��هاي كه ب��راي خواباندن 10
ك��ودكان ميخوانن��د -عالم��ت مص��در
11
جعلي
 -8طب��ق اصل ش��صت و پنجم جلس��ات 12
مجل��س ش��وراي اس��المي ب��ا حض��ور...
مجم��وع نماين��دگان رس��ميت مييابد13 -
عالم يهودي -عملي كه موجب دلگرمي،
14
شوق و رغبت در كاري شود
 -9دل آزار كهن��ه -حركت��ي در ج��ودو15 -
باهوش ،زيرك
 -10مخف��ف گاه -از خطه��اي مع��روف
باستاني -بينظير در تاخت و تاز
 -11رفت و آمد -دريچه مشبك رو به حياط
 -12پروردگار -ورزش توپ و چوگان -حرف ندا -اسم مصدر از تنيدن
 -13شهري در روسيه -شماره -نامراد
 -14برتريها -واحدي در وزن -از رنگها
 -15سرماي بسيار سخت -دارويي كه سبب تسكين دردهاي جسمي يا رواني شود
عمودي:
 -1نام قديم قندهار -گياهي از تيره پنيرك كه گل و ميوه و ريشه آن مصرف دارويي دارد
 -2صفت شيطان -در آستركاري ،رنگ كاري و نقاشي به كار ميرود -جهنم
 -3پاكسازي گياهان هرز از زمين زراعت -مركز دومينيكا -آبگير
 -4خوراك مرغ -باالي چشم -تلخ -اشاره به نزديك
 -5اهلي نيست -سوره تعاون -كم مانده تا آدم شود!
 -6لنگه در -كوه ها -صندوق قديمي
 -7پرندهاي كبود رنگ -هرج و مرج -سالح آرش
 -8جنگ افزار -چغندر پخته -تابع
 -9نادان ،بيخرد -بقالها در آن ماست ميريختند -عطا دادن
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺻﻔﺤﻪ 3
ﺗﺎﺭﻳﺦ:
34L2gadval4448
ﻭﺍﺣﺪ 4 :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺧﺒﺮ:
 -10لق��ب اروپايي -با هم و
همگي -راز
كلم��ه ش��گفتي -ﻋﺎﺩﻱ حل جدول عادی شماره 4448
-11
15 14 13 12 11 10 9
8
7
6
5
4
3
2
1
صندل��ي دن��دان پزش��كي-
ﻭ
ﻝ ﻱ پ ﻝ
ﻥ ﺏ ﻭ
ﺍ
ﺍ ﺱ ﺕ
ﺍ
 1ﺝ
بانگ جانور درنده
ﻝ
ﻩ
ﺍ
ﻝ
ﻩ
ﺩ ﻱ ﻭ
ﺥ
ﺭ گ ﺭ
ﺯ
 -12انج��ام دادن -واح��د 2
ﺭ
ﺍ
ﻙ ﺏ
ﻡ
ﺩ
ﻡ
ﻩ
ﻥ
ﺍ
ﻝ
ﺍ
تنيس -راه ش��نريزي شده 3 -ﻱ
ﺕ ﻡ
ﺍ
ﺍ ﺱ ﻥ
ﺭ
ﺭ
ﺍ
ﻩ
ﺩ
ﺭ
4
بيوه
ﺯ
ﺍ
ﺯ
ﺭ
ﺥ
ﻡ ﻥ ﺱ ﻭ
ﻩ ﻱ
 -13غيربلي��غ ،كوت��اه5 -
ﺍ
ﻡ
ﻥ
ﺍ
ﺕ ﻭ
ﻱ
ﺍ
ﻝ ﺕ
ﺍ
 6ﺵ
بازيچ��ه كودك -اين ش��هر به
ﺱ ﻱ ﻥ
ﻩ
ﺭ
ﻭ ﺱ ﻭ
ﻡ
 7ﻱ ﻭ ﻱ ﻭ
خاط��ر آثار باس��تاني ف��راوان
ﻥ گ
ﺭ
ﺕ ﻭ
ﺍ
ﻝ ﻥ
ﻥ ﻙ ﻭ
ﺍ
ﺩ
8
و ديري��ن و مناب��ع طبيع��ي و
ﺍ ﺵ
ﻱ ﻭ
ﻥ ﻱ
ﺍ
ﻝ ﻱ ﻭ
ﻥ ﻙ
ﻭ
9
معدن��ي اطراف��ش ،يك��ي از
ﺕ
ﺭ ﺵ
ﺍ
گ ﺯ
ﻥ
ﺍ
ﺍ
ﻕ
 10ﺭ ﻙ
غنيتري��ن شهرس��تانهاي
ﺱ ﻥ
ﺍ
ﺭ ﻱ ﻥ
ﺩ
ﻱ ﺵ
ﺍ
ﺭ
11
استان آذربايجان غربي است
ﺭ گ
ﺍ
ﺩ ﺵ
ﺭ ﻙ
ﺍ
ﺕ
 12ﺕ ﺭ ﻙ
 -14ب��دل وض��و -محص��ول
ﺍ
ﻡ ﻱ
ﺭ
ﺍ
ﺭ ﺱ ﺕ ﻡ
ﺩ
ﻭ
 13ﻱ ﻩ
گون -باطل كننده
ﺭ
ﺍ
ﻙ ﻭ
ﺝ
ﺍ
ﺭ
ﻭ
ﺍ ﺱ
 14ﻥ ﺏ ﺭ
برزيل* -درهم
 -15شهري در
All
purchases
ﻝ ﻱ
ﻥ
ﺍ
ﺏ ﻙ
ﺍ
ﺭ ﺏ
ﺩ ﺵ ﻱ
ﺭ
 15ﺍ
و برهم
1

DÉC
$

1699

STORES

Pierrefonds
15757Pierre
Gouin
15757,
514 620-189
514must
62

with any other promo

*Avec to
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7 mcx

8

عادي 15 14 13 12
11 10
9جدول

7

ويژه
جدول 2
1

3

9

3

1افقي8:

4

4

5

6

7

افقي:
 -1يك غ��ذاي ايراني كه ب��راي تهيه آن  -1تابلويي از ونگوگ -ناحيهاي در استان
از برنج ،گوش��ت ،مغزران ،نخودفرنگي2 ،مازندران و از توابع شهرستان چالوس
ادويه ،روغن و پياز س��رخ كرده اس��تفاده  -23فريضه ماه مبارك رمضان -صدر -نخ
ميش��ود -نويس��نده اس��پانيايي دن بافتني
كيشوت
4
 -2ضمي��ر اش��اره ب��ه ج��اي دور -دري��غ  -3دستور زبان بيگانه -بقا ،جاودانگي-
5جديد و امروزي
خوردن -پيشكشها
 -3حركت��ي در كارات��ه -همس��خن -4 -از آح��اد زمان -سوس��ن كبود -امر به
6
ماندن -شيوه رفتار
طايفهاي از هند و اروپايي
 -4ريسمان -آئين زيارت كعبه -خطاب  -57تخل��ص حاج م��ال هادي س��بزواري-
بيادبانه -سو و جانب
كشور قذافي
8
 -5جمع شبح -جمع رئيس
 -6در آم��ار ب��ه معناي پراكندگي اس��ت-
 -6لباس رس��تم -گرفتگي زبان -پش��م
9شماره -نوعي ماهي
سوخته
 -7آت��ش -تران��هاي كه ب��راي خواباندن  -710شيريني سنتي تبريز -آكاردئون -اثر
ك��ودكان ميخوانن��د -عالم��ت مص��در ماتيسن
 -811تباه��ي ،ناب��ودي -نغم��ه و آواز-
جعلي
 -8طب��ق اصل ش��صت و پنجم جلس��ات 12بزرگترين بنگاه آمارگيري جهان
مجل��س ش��وراي اس��المي ب��ا حض��ور -9 ...حش��ره موذي -كشور اس��تعمار پير-
مجم��وع نماين��دگان رس��ميت مييابد13 -داستاني از كريستوفر فرانك
عالم يهودي -عملي كه موجب دلگرمي -1014 ،آب��ادي كوچك -بيخب��ر از پياده-
شوق و رغبت در كاري شود
زائ��ده اي كوچك و انگش��تي ش��كل كه از
 -9دل آزار كهن��ه -حركت��ي در ج��ودو15 -
روده بزرگ منشعب ميشود
باهوش ،زيرك
 -10مخف��ف گاه -از خطه��اي مع��روف  -11ديلم ،بيرم -تنبل
 -12خ��وردن -ن��ام كوچ��ك اولي��ن
باستاني -بينظير در تاخت و تاز
مشبك رو به حياط
رفت و
-11
دريچههنري
آمد-وصله
تشبيه-
ادات
فضانورد-
ندا -اسم مصدر از تنيدن
استانحرف
چوگان-
ورزش توپ و
پروردگار-
-12 -13
همدان
شهري در
افسانه سرا-
سرزنشگر-
نامراد
روسيه -شماره-
شهري در
-13
حروف يوناني
فلسطين -از
جنبشي در
كلفت-
 -14نان
رنگ1ها
وزن -از
يك در
واحدي
هايها-
برتري
 -15از-14
Sudoku
Puzzles
Easyيوكاريوتي ديده
ياختههاي
بيشتر
در
كه
مانند
بش��كه
اندامك
معده-
بيماري
www.printablesudoku99.com
 -15سرماي بسيار سخت -دارويي كه سبب تسكين دردهاي جسمي يا رواني شود
ميشود ولي در گياهان سطوح باال و قارچها حضور ندارد
عمودي:
Sudokuدارويي دارد
مصرف
آن
ريشه
و
ميوه
و
گل
پنيرك كه
عمودي -1:نام قديم قندهار -گياهي از تيره
1 4 2
9
5
Puzzle
مباحثه
شنود،
گفت
كردند -
جنگ بر
در هنگام
قديم
مخصوص كه در
1
كارو مي 7
نقاشي به4
تن9مي8
جهنم
رود-
كاري و
رنگ
آستركاري،
شيطان-
 -1زره -2صفت
آبگير 8
مركز دومينيكا5 -
زراعت2 -
4
اورنگ-
-3تخت و
 -2قلعه-
ابلههرز از زمين
گياهان
پاكسازي
2
اشاره به 4 8
نزديك
چشم-ازتلخ-
باالي
خوراك
 -3فيلم-4
پيامبران
كردن-
مرغ-خطر
راعي-
مجتبي
3
آدم1 2
 -5اهلي نيست -سوره تعاون -كم مانده تا 6
شود!7احسان
كشيدن
 -4بااهميت -فرمان توقف -عدد يك رقمي -به رخ
8
2 9 4 1
قديمي
كوه ها-
رئيس-در-
 -6لنگه
صندوقآلماني
كمك -آقاي
مدد،
 -5جمع
5
2
6
 -7پرندهاي كبود رنگ -هرج و مرج -سالح آرش
فلزي يا 9بلور8 -
 -6همان بس است -صداي به هم خوردن دو چيز 4 1
عفت2،آبرو
 -8جنگ افزار -چغندر پخته -تابع
7 9 1
8 5 3
آسان
آسوده،
ماست ميريختند -عطا دادن
در آن
كاتاليزور-بقالها
برافشان -بيخرد-
 -7غله -9نادان،
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺻﻔﺤﻪ 3
ﺗﺎﺭﻳﺦ:
34L2gadval4448
وضوﺷﻤﺎﺭﻩ ﺧﺒﺮ:
ميوه نورسيده -توپ پارچه -بدل ﻭﺍﺣﺪ4 :
ﺳﺎﻋﺖ:
 -1011:06:35-8لق��ب اروپايي -با هم و
ﺳﺎﻋﺖ11:06:35 :
4
34L2gadval4448ﺗﺎﺭﻳﺦ :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺻﻔﺤﻪ
ﻭﺍﺣﺪ 4 :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺧﺒﺮ:
آشكار -كله
گودرز-
پسر
-9
راز
همگي-
حل 9 4 7
حل جدول ویژه شماره 5 4448
4448Sudoku
عادی1شماره
جدول
Puzzle
 -11كلم��ه ش��گفتي -ﻋﺎﺩﻱ
ﻭﻳﮋﻩ
2
و1سر5 7 3
2
15 14
پرجمعيت12و 13
ش��هر11 10 9
7
6
9
8
دن��دان 7
6
صندل��ي 5
4
3
2
1
زيباي
4 8 -10
5
35151414 313
پزش��كي8 212 111 10 -
ﻭ
ﻝ ﻱ پ ﻝ
ﻥ ﺏ ﻭ
جانورﻱ ﺩ
ﻩ ﻙبانگ ﻉ
1
سوئد8 -
ﺕ 5ﺍ 1
درنده ﻱ ﺍ ﻡ ﻱ  1ﻥ ﺝ ﺩ ﺍ ﺍ 4ﺩ ﺍ  3ﺍﺱ6 7
حمد و ثنا -دندان
ﻝ
ﻩ
ﺍ
ﻝ
ﻩ
ﺏگ ﻱ ﺭ ﺯ  1ﺥ 8ﺩ ﻱ ﻭ
دادن -ﺏ ﻝ
انج��ام ﺏ ﻝ
 -12ﺍ
ﻥ
ﺍ
ﻡ
2
واح��د  2ﻡ ﺯ ﻭ ﺭ 7
مكر ﺍو
صدم��ه،ﻡآس��يب-
 3ﻱ ﺍ ﻝ ﺍ ﻥ -11
ﺭ
ﻙ ﺏ
4ﻩ  6ﻡ  5ﺩ
شده -ﻝ
ﺍ
ريزي ﻝ
تنيس-ﺭ راهﻱش��ن ﻩ
ﻥ گ
ﻩ
3
ﺍ 2ﺭ گ ﻥ 9
هند
ﺕ ﻡ
ﺍ
در ﻥ
ايالتي ﺱ
ﺍ ﺱ ﺍ  4ﺱﺭ ﺩ ﻩ ﻩ 9ﺭ ﺍ ﺍ ﺭ حيله-ﺭ  6ﺍ 4
ﻭ ﺏ
ﺭ
ﻭ
ﻡ
4
بيوه
جم��ع
خ��وب -ﺯ
ﺍ
ﺯ
اهل��ي -ﺭ
ﺱ 9ﻭ
 -12ﺥ 3
كوت��اه -ﻥ  5ﻡ ﻩ ﺭ ﻱ 6ﻩ  7ﻡ ﻥ 1
غيربلي��غ ،ﻱ ﻍ
ﻝ
ﺭ
 5ﻱ ﻥ -13ﻱ
ﺍ
ﻡ
ﻥ
كشور ﺍ
ﺕ 9ﻭ
ﺍ 4ﻱ
ﺍ ﺕﻝ ﺭ ﺕ
اين ش��هرﺍ به ﺩ  6ﻱﺵ ﺕ
كودك -ﺕ
ﺍ
بازيچ��هﺯ ﺕ
ﺍ
ﻡ
6
ايتاليا
امين -پول
ﺱ ﻱ ﻥ
ﻩ
ﺭ
ﻭ ﺱ ﻭ
ﻡ
ﺍ  7ﺭ ﻱ ﻭ ﺭ ﻱ ﻑﻭ
ﻭ
ﺩ
باس��تاني ﻥ
ﺩ ﻱ
 7ﻱ ﺡ ﻱ
ف��راوان
خاط��ر ﻱآثار
 -13سس��ت رأي -ناپ��اك-
ﻥ گ
ﺭ
ﺕ ﻭ
ﺍ
ﻝ ﻥ
ﻥ ﻙ ﻭ
ﺍ
ﺩ
8
ﻭ
ﺭ
ديري��ن وﻥمناب��ع ﻡ
ﺩ
ﺍو ﻥ
ﺭ
8
طبيع��ي و ﻡ ﺝ ﺍ ﻥ ﻱ روايت كننده
ﺍ ﺵ
ﻱ ﻭ
ﻥ ﻱ
ﺍ
ﻭ ﺯ ﻥ ﻱﻙ ﻥ ﺏﻝ ﻱ ﻭ
ﻕ9
يك��ي ﺍ
اطراف��ش ،ﻡ
معدن��ي ﻕ ﻝ چ
 9ﻥ ﺱ ﻙ
از
تش��ويش-
هيج��ان و
-14
ﺕ
ﺭ ﺵ
ﺍ
گ ﺯ
ﻥ
ﺍ
ﻕ ﺍ ﺍ
هاي ﻡ 10ﺍ ﺭ ﻱﻙ ﺕ
شهرس��تان ﺭ
ﻩ
ﻡ
تري��ن ﺍ
ﺩغني ﻥ
 10ﺩ
بزرگ��ي -ﺍفن��ي در
ﺱ ﻥ
رياس��ت ،ﺭ ﻱ ﻥ
ﺩ
ﺭ ﻑ ﺍ ﻝﻱ ﺵ
ﻱ
است ﺭ 11ﻭ
پ ﻱ
ﻱ
ﻩ
استان ﺍ
ﻡ
11
آذربايجان غربي
ﺭ گ
ﺍ
ﺩ ﺵ
كشتيﻙ
ﺭ
ﺍ
ﻱ 12ﺭ ﺕ ﺭ ﻭ ﻙ ﻝ ﻉﺕ
وض��و-ﺏ ﺭ
 -14ب��دلﺕ ﺩ
 12ﺵ ﻥ ﻱ
محص��ول
ﺍ
ﻱ
ﺭ
ش��هرهاي ﺍ
ﺕ ﻡ
ﺭ ﺱ
هند -ﻡاثري
 -15از
 13ﺍ ﻱ ﺕ ﻩ ﺭ ﻭ ﺍ ﺩ ﻕ
ﻭ
ﻥ
كنندهﺍ
گون -ﻩباطل ﻥ
ﺩ
ﺍ
 13ﻡ
ﺭ
ﺍ
ﻙ ﻭ
ﺍ
ﺭ
ﻭ
ﺭ 14ﻥ ﻱﺏ ﺱﺭ ﻥ ﺍ ﺍﺱ
ﺱ ﺍ
ﻱ
ﻩ
 -15ﺩ
ﺍ
ﺯ
 14ﺍ
وان
موس��يقايي ازﺝ لودوي��ك
درهم
برزيل-
شهري در
ﻝ ﻱ
ﻥ
ﺍ
ﺏ ﻙ
ﺍ
ﺭ ﺏ
ﺩ ﻝﺵ ﺏﻱ
ﻥ ﺱ ﻱ ﺱ 15ﻙ ﺍ ﻭ ﺭ
ﺍ
ﻥ ﻑ ﺭ
 15ﺱ ﺍو برهم
بتهوون
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1
7

8
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9
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8
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4

جدول اعداد سودوکو در صفحه 20

4

8

3

9

5

1

7

1

6

2

 -1تابلويي از ونگوگ -ناحيهاي در استان
مازندران و از توابع شهرستان چالوس
 -2فريضه ماه مبارك رمضان -صدر -نخ
بافتني
 -3دستور زبان بيگانه -بقا ،جاودانگي-
جديد و امروزي
 -4از آح��اد زمان -سوس��ن كبود -امر به
ماندن -شيوه رفتار
 -5تخل��ص حاج م��ال هادي س��بزواري-
كشور قذافي
 -6در آم��ار ب��ه معناي پراكندگي اس��ت-
شماره -نوعي ماهي
 -7شيريني سنتي تبريز -آكاردئون -اثر
ماتيسن
 -8تباه��ي ،ناب��ودي -نغم��ه و آواز-
بزرگترين بنگاه آمارگيري جهان
 -9حش��ره موذي -كشور اس��تعمار پير-
داستاني از كريستوفر فرانك
 -10آب��ادي كوچك -بيخب��ر از پياده-
زائ��ده اي كوچك و انگش��تي ش��كل كه از
روده بزرگ منشعب ميشود
 -11ديلم ،بيرم -تنبل
 -12خ��وردن -ن��ام كوچ��ك اولي��ن
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1

3

9
4

7

3

6

2

8

3

9

5

16

7

7

9

8

5
افقي:

2

5

2

جدول ويژه

1

2

6

1

15 14 13 12 11 10

8

9

8

8

9

8

6

9

8

فضانورد -ادات تشبيه -وصله هنري
 -13سرزنشگر -افسانه سرا -شهري در استان همدان
 -14نان كلفت -جنبشي در فلسطين -از حروف يوناني
 -15از بيماريهاي معده -يك اندامك بش��كه مانند كه در بيشتر ياختههاي يوكاريوتي ديده
ميشود ولي در گياهان سطوح باال و قارچها حضور ندارد
عمودي:
 -1زره مخصوص كه در قديم هنگام جنگ بر تن ميكردند  -گفت و شنود ،مباحثه
 -2قلعه -تخت و اورنگ -ابله
 -3فيلم مجتبي راعي -خطر كردن -از پيامبران
 -4بااهميت -فرمان توقف -عدد يك رقمي -به رخ كشيدن احسان
 -5جمع رئيس -مدد ،كمك -آقاي آلماني
 -6همان بس است -صداي به هم خوردن دو چيز فلزي يا بلور -عفت ،آبرو
 -7غله برافشان -كاتاليزور -آسوده ،آسان
11:06:35-8
ﺳﺎﻋﺖ:
ميوه نورسيده -توپ پارچه -بدل وضو
ﻭﺍﺣﺪ 4 :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺧﺒﺮ:
34L2gadval4448ﺗﺎﺭﻳﺦ :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺻﻔﺤﻪ  4ﺳﺎﻋﺖ -911:06:35 :پسر گودرز -آشكار -كله
ﻭﻳﮋﻩ حل جدول ویژه شماره 4448
و سر
 -10 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ش��هر پرجمعيت و زيباي
ﺍ
ﺩ
ﺍ
ﺩ
ﻡ ﻱ ﻥ
ﺍ
ﻉ ﻱ ﺩ ﻱ
ﻩ ﻙ
1
سوئد -حمد و ثنا -دندان
ﺯ
ﻭ ﺏ ﻱ
ﻡ
ﺏ ﻝ ﺏ ﻝ
ﺍ
ﻥ
ﺍ
ﻡ
2
 -11صدم��ه ،آس��يب -مكر و
ﺭ گ ﻥ
ﺍ
ﻝ
ﺍ
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نگاه...

سلبریتیهاییبدونعمقفکریاسلبریتیهایربات!
کلمــه ســلبریتی ()Celebrity
به معنای فردی اســت که شهرت
یافته و به دلیل شهرتش درعرصه
عمومــی واجد یک جایــگاه و وزنه
خاصی شده و به نوعی ،مرجعیت
یافتــه اســت .امــروزه شــاهد این
هســتیم کــه ســلبریتیها درحال
مرجعیــت و مقبولیــت یافتــن
هستند.
ایجاد دغدغههای کاذب در سطح
جامعه ،کشــاندن جریان سیاسی
اجتماعی کشور به سمت و سویی
خــاص ،کوچــک کردن یــا بزرگ
کــردن بســیاری از اخبــار در بین
مردم ،هزینهتراشــی بــرای برخی
اقدامــات دســتگاههای اجرایــی،
قضایی و نظارتی از جمله اقدامات
این سلبریتیهاســت کــه امروز با
توجه به رشد شبکههای اجتماعی
و اســتفاده عمــوم مــردم از ایــن
شــبکهها بیش از پیش در جامعه
دیده میشود.
نکته مــورد توجه در ایــن زمینه،
برخوردی است که صاحبان ثروت
و قدرت داخلی با این ســلبریتیها
میکنند؛ ســبلریتیها تا زمانی که
مطابق با نظرات جماعت نوکیسه
و تازه به دوران رسیده عمل کنند،
مــورد توجه تمام رســانههای این
قشــر هســتند و آنها را تا باالترین
حــد ممکن بــاال میبرنــد؛ اما اگر
در زمینــهای کوچک اظهار نظری
کننــد که بــاب میل آنها نباشــد،
نهتنها با طرد و یا بایکوت ،بلکه با
ناسزا و توهین از جامعه آنها را طرد
میکنند.
بــه عبــارت دیگر ســلبریتیها اگر
میخواهند رشــد کنند باید سری
به این قشــر نوکیسه جامعه بزنند
تــا از قــدرت رســانهای و پولهای
بادآوردهی آنها استفاده کنند ،اما
اگر این همکاری را پذیرفتند دیگر
اجازه حرکت در مســیری جز آنچه
این گروه مشخص میکنند ندارند.
به همین دلیل است که شاهد این
هســتیم که در انتخابات مختلف
ایــن افراد مشــهور و بــه اصطالح
الگوهای معرفی شده به جامعه در
حکم پیادهنظام صاحبان قدرت و
ثروت عمل کرده و در مورد نامزد
مورد نظر این جریــان در حد یک
کارشناس سیاســی نظر میدهند
و هر زمان کــه این جریان ،هزینه
ماندن در کنار رئیس جمهوری را
که خودش بر ســرکار آورده است
را زیاد ببینــد ،زمینه جدایی خود
از این رئیس جمهور را با اســتفاده
از همین جماعت شبهورزشــکار و
شبههنرمندفراهممیکند.
اگــر اتفاقهای اخیرکشــور و ابراز
پشــیمانی ســلبریتیهای وطنی،
از کمــک بــه رایآوردن حســن
روحانــی را در ایــن فرمــول قــرار
دهیم به خوبــی متوجه این نکته
خواهیــم شــد ،مثــا با یــادآوری
انتخابــات گذشــته ،نقــش علــی
اکبر هاشــمی رفسنجانی و رئیس
دولــت اصالحــات از اثرگذارتریــن
نقشها در جذب آرا برای حســن
روحانی به شــمار مــیرود .اما این

ابراز پشــیمانیهای سلبریتیهای بــا کنکاشــی جزیــی در زندگــی
کشور ،تنها تالشــی برای جدایی خصوص برخی سلبریتیها متوجه
جریانهــای اصالحطلــب از می شــویم کــه آنهــا در تعیین نام
رئیــس جمهور بــرای کم شــدن فرزنــدان خــود نیــز ســاز دیگری
بار مســئولیت اشــتباهات و عدم میزننــد ،ولی در عیــن حال خود
موفقیــت دولــت در عرصههــای را در همــه حوزههــای سیاســی،
مختلف اســت؛ حــال آنکــه دیگر اجتماعــی ،فرهنگــی ،نظامــی،
افکار عمومی جامعه چنین شــانه امنیتــی ،محیــط زیســت و…
خالــی کــردن از مســئولیتی را از صاحب نظر میدانند.
آنهــا نمیپذیــرد و ایــن جریــان و به عنوان مثال:
سلبریتیهای حامی آنها
نام دختر نیوشا ضیغمی
ها
سلبریتی
بایدپاسخگویاشتباهات
«لنــا» اســت ،ســام
خــود به جامعــه و عموم به الگویی درخشــانی «برکــه» و
مردم باشند.
فرزنــدان علــی کریمــی
برای
«هاوش» و «هیرسا» و
در واقــع آنهــا با ســرگرم جوانان
کــردن اقشــار مختلف،
«هیما» نام دارند!
تبدیل
بخصــوص جوانــان ،و
احسان کرمی نام پسرش
حمایــت یــک خــط در شدهاند
را «نیک مهر» گذاشــته
میانشــان از یک جریان،
است و «تیارا» و «ویانا»
مــردم را از خواســته اصلــ 
ی و نام دختران رضا صادقی است!
مطالباتشــان دورکرده و بعد از آن محسن چاووشــی نام «زانکو» را
نیز با چهــرهای حق به جانب ،جا برای پسرش انتخاب کرده است.
خالی میدهند و داستان کی بود ،احسان خواجه امیری یک پسر به
کی بــود ،من نبــودم را تداعــی نام «ارشان» دارد!
میکننــد! این روش منجــر به آن شیال خداداد نامهای «سامیار» و
میشــود که اپوزیســیون اصلی ،از «ساتین» را برای پسر و دخترش
هدفش دور شود.
گذاشــت .و «نیروانا» اســم دختر
سلبریتیهای ایرانی امروز همه جا مهراب قاسمخانی از ازدواج اولش
را قبضه کردهاند.
و «نویان» نام پســر وی و شقایق
از سینما ،تلویزیون ،مطبوعات و دهقان اســت .بابــک جهانبخش
دیگر رسانهها گرفته تا شبکههای نام «آرتا» را برای پسرش انتخاب
اجتماعی.
کرده اســت .امیر جعفــری و ریما
ایــن مســئله تنهــا به همیــن جا رامین فر اسم پسر خود را «آیین»
محدود نمیشــود و حاال بسیاری گذاشتهاند.مهناز افشار نام «لیانا»
از آنها فعال محیط زیست یا عضو را بــرای دختــرش انتخــاب کرده
کمپینهای حمایــت از حیوانات اســت و «سلین» نام دختر بهداد
نیز هســتند و به افکار عمومی هم سلیمی است.
جهت میدهند.
در این مورد نمونه زیاد است.
تحول در جوانان ،نگرش رســمی جالبتــر اینکــه چندی پیــش ،از
به فضای موجود ،گسترش فضای بازیگری در فضای مجازی سخن
مجــازی و کاهــش تاثیرگــذاری بــه میــان آمد کــه که بهواســطه
فرهنــگ مکتــوب و مطالعه ادبی عشــق و عالقهای که به سگهای
باعــث میشــود جوانهــا بــه دم زندهیــاب هاللاحمــر در جریــان
دســتترین گروههــای فکــری زلزله پیدا کرده بود ،فتوای شرعی
موجــود مراجعه کننــد ،در حالی دادکه سگ نجس نیست! یا بازیگر
که جوانــان فکر نمیکننــد امثال دیگری که مرگ حیوان خانگیاش
محســن تنابنــده ،رضــا صادقی ،را مترادف با پایان دنیا دانست!
ن رو ،سلبریتیها به الگویی
پرستو صالحی ،ترانه علیدوستی ،از همی 
باران کوثری ،ژوله ،مهناز افشــار ،برای جوانان تبدیل شدهاند.
نویــد محمــدزاده ،علــی کریمی ،و چنیــن شــد کــه آنــان صاحــب
حمیــد عســکری ،بهــاره رهنما ،وجهی دیگر شــدند که میشود آن
ی ربات» نامید،
تتلو یا افــراد دیگر چه مقدار عمق را پدیده «سلبریت 
فکــری دارنــد؛ البتــه این بــه این یعنی افرادی که بــدون هیچ فهم
معنا نیســت که اهمیت بازیگران کارشناســی و بــدون عمــق فکر،
کم باشــد ،اما زمانــی که بازیگران برای هــر موضوعی خود را مطرح
میخواهنــد نقش روشــنفکران را و اظهارنظر میکنند.
ایفــا کننــد ،فضای فکــری از یک نمونهها در این زمینه فراوان است.
فضای نخبهگــرای دموکراتیک به از هجوم به ســاختارهای مســکن
فضای پوپولیستی تبدیل میشود و مهــر تا همیــن جریان اخیــر ابراز
کار به آنجا میرسد که سلبریتیها پشــیمانی برخی از این چهرهها از
بــا عواطف طرفــداران خودشــان حضور در انتخابات که فقط و فقط
روبرو میشــوند ،نــه پیامهایی بر بــهعنوان واکنشــی آنی بــه انجام
اساس اندیشه و تعقل و عمق افکار رســیده اســت .و یا اخیرا شــاهد
آنها؛ و به این ترتیب میتوانند هر هستیم که کمپین تحریم افطاری
سوء اســتفادهای از این عواطف و روحانی را کلید زدند!
احساســات بکنند که مصداق این در واقع نکته منفی ماجرا اینجاست
ســوء استفاده ها در زندگی روزمره که بروز میکند.
مردم و ســطح مختلف جامعه به اظهارنظرهای سلبریتیها به سبب
صــورت واضــح ملمــوس و قابــل اینکه علم و دانــش کافی ندارند و
مشاهده است.
یا اصال فهم صحیحی از اداره امور

جامعه یا کشــور برایشــان میســر
نیســت ،ســطحی اســت و جالب
اینجاست که فقط به سبب شهرتی
که این افراد دارند ،توسط کاربران
اجتماعی مــورد پذیرش هــم قرار
میگیرند.
متاســفانه افــکار حاکــم بــر نظام
اجتماعــی بــا هــدف افزایــش
مشارکتهای سیاسی به اینگونه
رفتارهایپوپولیستیدامنمیزند،
ی که کیفیــت انتخابات در
بطــور 

او اشتباه نکرد…

>> ادامه از صفحه13 :

همیشــه هم دلم میخواســت که
اســتاد دانشگاه یا دیپلمات باشم.
اما از هنرم استفاده کردم ،هنری
که در من نهان بود و من اطالعی
از آن نداشــتم .به ناچــاری دنبال
شــغلی رفتم در تلویزیون ،و ُخب،
گفتندکه من هنرمند هستم .شاید
هنرهای دیگری هم میداشتم آن
موقع که خودم از آن خبر نداشتم.
که بعد در این دو سه سال [فعالیت
در تلویزیون] کشــف کردم آنها را.
مثال نویسندگی ،مثال شعرگفتن،
و در این مدتی که در ایران خمینی
زندگی کــردم ،دو ســه جلد کتاب
فارســی ،هــم ترجمه کــردم ،هم
سرودم».

•

سایه حضور حداکثری به فراموشی
سپرده میشود.
گفتنی است این شیوه از رفتار ،نه
تنها شایســته سلبریتیها نیست،
بلکــه اســتفاده ابــزاری کاندیداها
از قشــر مشــهور جامعــه تئــوری
سیاســت را کــه بــه دور از اخالق
اســت ،به ذهن متبــادر میکند و
از منظــر اخالق حرفهای ناپســند
و عوامفریبانه تلقی میشــود ،زیرا
تجربه ثابت کردهکه سوء استفاده

از شــهرت و رویکارآمــدن افــراد
بــا جاذبههای احساســی ،بــ ه دور
از عقالنیت سیاســی ،اجتماعی و
کارکردی اســت ،به همین جهت
این مسئله جامعه را در بلندمدت
دچار رکود کرده و به نارضایتیهای
اجتماعی دامن میزند؛ همچنانکه
بــه همیــن ســبب ،موجــی از
نارضایتیها ،اعم از اعتصابات و…
قابل مشاهده است.
(و .نیکان )

و سالهای بعد
در توضیــح فکر و عمــل فرخزاد،
چیزی بر ســخنان باال که سالها
پیش مطرح کرد ،نمیتوان افزود.
سالهایی که اردوگاه سوسیالیسم
در هــم فــرو میپاشــید و هنــوز
کســی نمیخواست باور کند بسی
بیــش از آنکه جوانان کشــورهای
کاپیتالیســت بــه «چــپ» عالقه
داشته باشند ،جوانان کشورهای
موســوم به «سوسیالیســم واقعا
موجود» به غرب و دســتاوردهای
آن عالقه نشــان میدهند تا اینکه
ســرانجام پرده آهنین را دریدند و
دیوار میان دو بلوک شــرق و غرب
را فرو ریختنــد .زمانی که فریدون
فرخزاد از خود وگرایش جوانان دو
قطب سخنمیگفت ،تازه لهستان
بود که گردنکشی را در برابر «برادر
بــزرگ» آغاز کرده بود .فرخزاد اما
چند ســالی بعدتر ،درستی ادعای
خود را درباره عالقه جوانان پشت
دیوار به جهان باز تجربه کرد ،اگر
چه پس از آن دو ســه ســالی بیش
زنــده نماند تــا در طول ســالیان
گذشــته ،این عالقــه را در جوانان
و نسل جدید ایران نیز ببیند و در
خرداد  ۸۸شــاهد جنبشــی گردد
که وی به خاطر آن به دور دنیا راه
افتاده بــود و «حرف» می زد تا نه

تنهــا «وظیفه» خــود را به عنوان
یک «انســان ایرانی» انجــام داده
باشــد ،بلکه بر ســر آن حتی جان
ببازد.
گذشت زمان نشان داد فرخزاد چه
آن زمــان که به عنوان «شــومن»
دریچــه جدیــدی را در برنامههای
سرگرمکننده تلویزیون ایران گشود
و چه زمانی کــه زبان تند و تیزش
را علیه انقالب اسالمی و حکومت
دینی برآمــده از آن بــه کار گرفت،
اشتباه نکرد.
فرخــزاد نخســتین خواننــده و
هنرمند ایران بود که در شــوهای
خــود از زنــان و حقــوق آنهــا ،از
مسائل جهان آن روز مانند جنگ
ویتنــام ،از لزوم گســترش آگاهی
و علیه برخی ســنتهای دســت و
پاگیــر اجتماعی ســخن میگفت
و بــه ســود معلــوالن و کــودکان
پرورشگاه کنسرت برگزار میکرد و
میکروفن به دست در خیابانها به
راه میافتاد تا چهره واقعی ایران را
در محــدوده امکانات اندکی که در
اختیار داشــت به نمایش بگذارد و
جامعه را به نقد خود بنشاند.
روند رشد طبیعی جامعه ایران اما با
انقالب اسالمی با انسدادی تاریخی
روبرو شــد .انســدادی که گویی از
ســر گذراندن پیامدهای فالکتبار
آن ،تنهــا شــرط وداع ایــران بــا
گذشته وگذار ایرانیان به آینده بود.
فرخزاد بالفاصله دور دنیا راه افتاد
تا با هنری که داشــت و وظیفهای
که برای خویش قائــل بود ،از این
انسداد بگوید ،و بگویدکه اختالف
این حکومت با حکومت پیشین بر
سر آزادی و آزادگی نبود (کنسرت
لندن  )۱۳۶۲بلکه بر سر «توضیح
المسائل» و بر ســر این بود که آیا
باید با پای چپ وارد خال شــد یا با
پای راست!
ولــی ســالها باید می گذشــت تا
مــردم کوچه و بازار نیــز در ایران،
همان زبانی را به کار بگیرندکه وی
در کنسرتهای خود به کار میبرد.
زبانــی کــه در دهه ســیاه شــصت

کــه «روشــنفکران» مــورد انتقاد
فرخــزاد بــرای شــکوفایی انقالب
شکوهمندشــان ،همچنان چشم
بــر خونهایی میبســتند کــه در
زندانها جاری بود ،حقیقتگوتر
از آن بــود که جمهوری اســامی
بتوانــد اجازه دهد همچنان بماند
و بگوید.
فریــدون فرخــزاد در بــه دور
دنیــا راه افتــادن و حــرف زدن و
روشــنگریهایش کــه ســرانجام
مخاطبــان خــود را در میــان
نسلهای جوانتر یافت ،بیتردید
اشتباه نکرد .اشتباه او در این بود
که درنیافت نباید فریب خورد و هر
کس و ناکســی را به خانه و حریم
خصوصی خویش راه داد ،و به این
ترتیب مانند بســیاری از مخالفان
شناخته شدهای که توسط رژیم به
قتل رســیدند ،راه نابودی خویش
را بــر جمهــوری اســامی هموار
ساخت.
پینوشت در اوت :۲۰۱۸
گذشــت زمان درســتی ســخنان
فرخزاد را بیش از پیش به نمایش
میگذارد.هنرمندانخودفروختهو
رانتخوارکه با لودگی شرایط اسفبار
کشــور را به تمسخر میگیرند و با
وعدههای روحانی «دابســمش»
حمایتی و تبلیغاتی درست میکنند
(نمونه این «هنربندان» رانتخوار
و دور از مــردم در هیــچ رژیمــی
وجود نداشــته اســت!) دورانشان
به پایان میرسد .مردم بار دیگر به
خیابان میآیند و این بار با زبانی به
ِ
صراحت فرخزاد که بالفاصله پس
از انقــاب  ۵۷آن را بــه کارگرفت،
همــان خواســتهایی را مطــرح
میکننــد که ایــن هنرمنــد آگاه و
تنها ،در تمام برنامههای خود پس
از انقــاب مطرح میکــرد .زمان
الزم بود تا خواســت اقلیت آگاه و
دوستدار ایران و انسان به تدریج به
خواست اکثریت تبدیل شود.
•
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رفاق یار هن آ م
نیکند هک بتوا ن گفت ...

ی
دل آسا ی

دوست و همکار عزیزمان

زنده یاد آقای مهدی درخشانی

پس از تحمل درد و رنج سالیان متمادی در غربت
از میان ما رفت.
اندوه از دست دادن این انسان زحمتکش را
به خانواده و تمامی دوستانی ،که تا به آخر کنار او بودند،
صمیمانهتسلیتمیگوییم.

دوستان دیرین و ارجمند
خانواده محترم رستم پور
عزیزان ،یاران سوگوار

دوستان و همکاران مهدی
در فرودگاه پی یر الیوت ترودو

همدردی

درگذشت غم انگیز عزیزدلبندتان،

زنده یاد ارجمند ،آقای سهراب رستم پور

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

خانواده های محترم فرزایی ،شکوه فر،
سیمکانی و شریعتی
سروران و عزیزان سوگوار
درگذشتنابهنگام

صرافی شریف

زنده یاد ارسالن فرزایی

این انسان زحمتکش و دوست فداکار،
ما را در اندوهی بزرگ فرو برد .فقدان وجود این پدر مهربان و
همسر از خود گذشته و برادر گرامی را
به شما خانوده های وابسته تسلیت گفته،
برایتان از صمیم قلب بردباری را خواهانیم.

دوستان شما در فرودگاه پی یر الیوت ترودو

مجید محمدی :وحدت گرگ ها...
ســوی خارج روان اســت؛ هشتاد
درصد از صندوقهای بازنشستگی
ورشکســته شــدهاند و وضعیــت
بانکهــا بهتــر از ایــن صندوقها
نیســت؛ کســب وکار درکشــور با
تعطیلی کارخانهها و تقلیل فعالیت
تولیــدی کارخانههــای موجود به
 ۳۰تا  ۵۰درصد ظرفیت با سرعت
بسیار رو به افول است .هنجارهای
ایدئولوژیک و مذهبی در حال فرو
ریختناند بدون آنکــه در حوزهی
عمومــی در بــاب هنجارهــای
جایگزینگفتگوییدرجریانباشد.
فرهنــگ و هنرکشــور در انحصار
تبلیغــات سیاســی و یاوهگویــی و
یاوهســازی اســت .حاکمان همه
مســببان این شرایط و بهرهمند از
این شرایط هســتند و نمیتوانند
چارهی مشــکالت را یافته و آنها را
اجــرا کنند .بالیی کــه یک راننده
کامیــون (مادورو) بر ســر اقتصاد
ونزوئــا آورد یک روضهخوان دارد
بر سر ایران میآورد.
در هر ســه راهبــرد فوق نــه تنها
اثری از توجه به مشکالت یادشده
و تغییــرات اساســی و الزم بــرای
حل آنها به چشــم نمیخورد بلکه
همــه در جهت تشــدید وضعیت
موجود اســت .اگــر اصالحطلبان
و اعتدالگرایــان بــه القابــی که بر
خــود نهادهانــد واقــفمیبودنــد

>> ادامه از صفحه12 :

بایــد خواهــان تغییــرات بنیادی
میشــدند ،تغییراتــی مثــل پایان
بخشــیدن به مداخــات خارجی
نظــام (ده تا پانزده میلیــارد دالر
صرفهجویی ساالنه) ،توزیع همهی
درآمدهای نفت وگاز و پتروشیمی
و واگــذاری ادارهی آنها بر اســاس
هیئــت مدیــرهی منتخــب بــه
شهروندان و اداره کشور بر اساس
مالیــات (اگــر واقعــا میخواهند
تحریــم نفتــی را منتفــی کننــد
راهــش این اســت) و حذف  ۲۰تا
 ۳۰میلیــارد دالر رانت مســتقیم
مقامــات ،پایان دادن به سانســور
و فیلترینــگ و پارازیــت ،تعطیل
کردن ماشین تبلیغات با انحالل
رادیوتلویزیون حکومتــی که آن را
به راستی صدا و سیمای جمهوری
اسالمی باید نامید ،و دادن مجوز
به شبکههای خصوصی رادیویی و
تلویزیونی (حــدود  ۳تا  ۵میلیارد
دالر صرفهجویــی ســاالنه در
بودجهی عمومی) ،قطع بودجهی
دولتینهادهایدینی(صرفهجویی
ساالنه حدود  ۵میلیارد دالر) ،عفو
عمومی به قربانیان نظام سرکوب
و تعطیــل کــردن دم و دســتگاه
عریض و طویل و نهادهای موازی
ســرکوب ،انتخابات آزاد و رقابتی،
همهپرسی بر سر موضوعات مورد
اختالف میــان ایرانیــان ،و پایان

دادن بــه نفرتپراکنی علیه ایاالت
متحده و ادعای ریختن یک کشور
(اســرائیل) بــه دریا (پیشــگیری
از صدهــا میلیــارد دالر خســارت
عدم ســرمایهگذاری در کشــور).
همینجاســت کــه اصالحناطلبی
و تحولناخواهــی اصالحطلبان و
اعتدالیون آشکار میشود .دعوای
آنها بر سر میزان برشی است که از
کیک منابع به خودشان میرسد.
در شــرایط دشــواری اقتصــادی
استمرارطلبان نمیتوانند همانند
جنتــی و علمالهــدی مــردم را به
روشهــای معمــول حکومــت در
این شــرایط یعنی ریاضتکشــی و
صبر دعوت کننــد چون میدانند
مردم کوچه و بازار پایگاه اجتماعی
آنهــا نیســتند .آنها بهتــر از همه
میدانندکه انتخابات در جمهوری
اسالمی ایران یک نمایش کمدی
اســت که دلقکها اجرا میکنند.
ریاضت توصیهی روحانیونی است
کــه میخواهند خــود را به عنوان
ریاضتکش به مردم بفروشند.
همچنین پس از چهل سال ،دیگر
نمیتوان افــراد را به انتظارکشــی
برای اتوپیــا و مدینــهی فاضلهی
آخونــدی (عــدل آخرالزمانــی
هپروتی) دعوت کرد.

•

هـم

دردی

دوستان گرامی،
خانواده های محترم
فرزائی ،شکوه فر،
سیمکانی،شریعتی
عزیــزانسوگوار

درگذشت غم انگیز عزیز دلبندتان

زنده یاد ارسالن فرزائی
را در مونتریال ،به شما دوستان مهربان
و همچنین به کلیه بستگان ارجمند
تسلیت عرض نموده؛
برای فرد فرد شما
آرامش و شکیبایی آرزومندیم.
ما را همراه و در کنار خود بدانید.
جایش در جمع ما
بسیار خالی است.

عقیل زویدانی و Marta Bilyk
 Walter Bilykخلیل شهرویی،
دکتر مهدی صدیقی ،بهزاد کازرونی،
مسعود امیدپور
و منوچهر غالم پور
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Sensing

•

ویژگی افراد درونگرا
introversion
 )۱از تنهایی انرژی میگیرند
 )۲نمیخواهندکانون توجه باشند
 )۳شنونده های خوبی هستند

ازنازی بپرس!...

الل که باشی،
ز
آمسان در تو
پیداست...

هرگز فکر نکنید با داشتن پول زیاد
شما ثروتمند خواهید بود.
در دنیای امروزی ثروت فراتر از پول
است.
ناپلئون هیل در کتاب کلید طالیی
 15نوع ثروت را معرفی می کندکه
داشتن آنها ما را ثروتمند میکند:
 -1نگرش مثبت
 -2ارتباط موثر
 -3ادب
 -4یادگیری مادام العمر
 -5انضباط شخصی
 -6تندرستی واقعی
 -7آرامش خاطر
 -8خالقیت

زاهــدی گفت كه جواب چهار نفر
مرا سخت تکان داد؛
•
اول مــرد فاســدی از کنــار مــن
گذشت و من گوشه لباسم را جمع

•

 -9عشق ورزیدن به کار
 -10داشتن برنامه و هدف
 -11داشتن قلب و زبان شاکر
 -12درک دیگران
 -13استفاده موثر از زمان
-14بخشندگی
 -15اعتماد به نفس
------

تسلط بر خود
بزرگترین تسلط است

•

همراهــی در دنیــای بیرونــی
یعنــی همراهــی فرزندانمــان در
زندگی شــان ،همراهــی همســر،
همراهــی کارکنانمــان ،همکاری
دوســتانمان در دنیای بیرونشــان
به طور کلی هــر نوع همکاری در

•

خیانت در قزاقستان
در بند اول ماده  ۸ســندی که روز
یکشنبه  ۲۱امرداد ۱۲(۱۳۹۷اوت
 )۲۰۱۸بــه امضای آقای روحانی و
رؤسای چهار کشــور دیگر حاشیه
دریای مازندران رسید ،آمده است
که:
«تعیین حدود بســتر و زیربســتر

•

•

افراد موثر ،خودشــان را پیوسته
توانمند میکنند" زیرا
که بدرســتی دریافته اند
که تمــام موفقیت های ما معجزه هستیم!
بیرونــی از درون آغاز می ما همگی معجزه هســتیم .چون ما
شود .و راهبری شخصی انسان ها هر روز به کارهای روزمره مان
یعنــی شناســایی درون رسیدگی میکنیم و در تمام این مدت
خودمــان و حرکــت از همگی میدانیم که همه چیزها و همه
کسانی که عاشقشان هستیم هر لحظه
درون به بیرون است.
ممکن است از پیش ما بروند.
————-

جز کدام دسته
هستید?!

ویژگی افراد حسی

و با این که ایــن را میدانیم زندگی
میکنیم و به زندگیمان ادامه میدهیم.
(دیالوگ فیلم )2006 Littel Children

•

ویژگی افراد شهودی

بله گفنت به زندگی!

زندگی را پذیرفتن و به زندگی بله گفتن،
معنای بخشــایش اســت .ما خود را می
بخشیم و بخشوده میشــویم .بزرگترین
عشــقی که میتوانیم به همه گذشته ها
بدهیم ،دوســت داشتن لحظه حال است.
(دکتر والتر اچ .لشکر )
Intuition

)۱به الهام و دریافت قلبی معتقدند
)۲از تکرار یک مهارت خســته می
شوند
)۳بــرای نــوآوری و تخیــل ارزش
زیادی قائلند

•

ویژگی افراد احساسی

Feeling

)۱بــه همدلــی و درک دیگــران
اهمیتمیدهند
)۲به راحتی از دیگران تشــکر می
کنند
)۳از طرف دیگــران بیش از اندازه
عاطفی ارزیابی میشوند

•

ویژگی افراد منطقی

Thinking

 )۱بیــش از حــد بــرای منطق و

زاهدی گفت كه جواب چهار نفر مرا سخت تکان داد

کردم تــا به او نخورد  .او گفت ای
شیخ خدا می داند که فردا حال ما
چه خواهد بود!
•
دوم مستی دیدم که افتان و خیزان

خزر :خیانت در قزاقستان دروغ در تهران...
نزده ،در مقابل ســوال خبرنگاران
ایرانی که از او میخواستندکه قول
بدهد تا ســال دیگر که کرملین را
ترک میکنــد ،نیروگاه بوشــهر را
راهانــدازی کندگفت که وقتی بچه
بوده تنهــا به مامــان جانش قول
میداده است و عمال به ریش ایران
خندید .داستان پشتیبانی از ایران
در ماجرای بیعاقبتی مثل داستان
اتمیو غنیســازی اورانیوم را هم
عمال موکول به پیشــنهادی که به
رهبری ایران داد ،نمود.
به ایــن ترتیب با رفتار خیانتکارانه
هیئــت ایرانــی در اجــاس تهران
کــه بــا ســفارش آقــای خامنهای
صورت گرفته بود و با ســکوتی که
در عــرف حقوقــی به منزلــه تائید
ضمنی مدعای ســران کشورهای
دیگر اســت ،روندی شروع شد که
طی آن پایمال شدن حق ایران در
دریــای خزر جنبه نهادینه حقوقی
به خود میگیرد و تا اجالس اخیر
سران که در قزاقستان ،یکشنبه ۲۱
امرداد ۱۳۹۷برگزارشد ،عمال دریا
تقسیم ومنابع آن بهرهبرداری شد.

ویژگی افراد برونگرا
در من
ِ
زندانی ستمگری بودextraversion ،
که به آواز زجنیـــرش
 )۱از تعامــل بــا دیگــران لذت
هرگز خو منیكرد!...
میبرند
 )۲بیــش از آنکه گوش بدهند
حرف میزنند
دنیــای بیرونــی از رهبــری زندگی
)۳دوست دارندکانون توجه باشند
خودمان شروع می شود.

)۱تمرکــز بــر دریافــت
اطالعاتشان با حواس
پنجگانهاست
)۲به زمــان حال توجه
دارند
)۳از تکرار یک مهارت
خسته نمی شوند

•
چهارم زنی بســیار زیبا که درحال
خشــم از شــوهرش شــکایت می
کرد .گفتم اول رویت را بپوشــان
بعد با من حرف بزن!

عدالت بها قائل اند
 )۲از طــرف دیگران خشــک و بی
انعطاف ارزیابی می شوند.
 )۳بزرگترین انگیزه ی آنها در کار
موفق شدن است

•

ویژگی افراد قضاوت کننده
judging
)۱معتقدند اول کار بعد تفریح
)۲زمــان را منبع تمام شــدنی می
دانند
)۳نتیجه گرا هستند

•

ویژگی افراد دریافت کننده

Perceiving

)۱اول تفریح بعدکار
)۲زمان را منبع تجدید شدنی می
دانند
)۳نتیجه گرا نیستند.

گفت من که غــرق خواهش دنیا
هســتم چنان از خود بیخود شده
ام کــه از خــود خبــرم نیســت تو
چگونه غــرق محبت خالقی که از
نگاهی بیم داری؟

>> ادامه از صفحه10 :

دریــای خــزر بــه بخشهــا باید از
طریــق توافــق بین کشــورهای با
سواحل مجاور و مقابل ،با در نظر
گرفتــن اصــول و موازیــن عموما
شناخته شده حقوق بینالملل به
منظور قادر ســاختن آن دولتها
بــه اعمال حقوق حاکمــه خود در
بهرهبــرداری از منابــع زیربســتر
و ســایر فعالیتهــای اقتصــادی
مشــروع مرتبط با توســعه منابع
بستر و زیربستر انجام شود».
ایــن بند یعنــی دولــت جمهوری
اســامی ایران تقســیم  ۶۴درصد
دریــا میان ســه کشــور روســیه،
قزاقستان و آذربایجان را به رسمیت
میشناسد و پیشاپیش توافق میان
آذربایجــان و ترکمنســتان بر ســر
حوزههــای انرژی کف خــزر را هم
قبول دارد .میماند هر توافقی که
بــا ترکمنســتان بر ســر  ۳۴درصد
باقیمانده خزر بکند که عمال فاقد
هر منبع نفت وگازی است.

•

راه مــی رفت به او گفتم قدم ثابت
بردار تا نیفتی  .گفت تو با این همه
ادعا قدم ثابت کرده ای؟
•
ســوم کودکی دیدم که چراغی در

دست داشت گفتم این روشنایی
را از کجا اورده ای؟ کودک چراغ را
فوت کرد و آن را خاموش ساخت
و گفت :تو که شیخ شهری بگو که
این روشنایی کجا رفت؟
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چرا خیانت؟
نیمــیاز خــزر یعنــی حق ایــران،
۱۸۸هزارکیلومتر مربع وسعت دارد
و اگر حتی ترکمنستان َک َرم کند و
همان ۲۰درصد دریا (که خواست
ایــران اســت) هــم بــه کشــورما
اختصاص داده شود ،عمال وسعتی
بیــش از ۱۱۰هزارکیلومتــر مربــع
یعنی معادل اســتانهای اصفهان
یــا فارس و بیــش از خوزســتان و
ســایر اســتانهای کشــور از ایران

جدا شده است .ضمن آنکه برآورد
اولیــه نشــان مــیداد کــه ذخایــر
نفت زیر دریای خــزر ۲۰۰میلیارد
بشکه اســت و برآورد آمریکاییها
در بدتریــن حالــت ایــن ذخایر را
۱۷۸میلیارد بشکه نشان میدهد
که به قیمت نفت بشکهای ۷۰دالر
فعلی ،ســهم  ۵۰درصدی ایران از
این ذخایــر حدود ۷هــزار میلیارد
دالرمیشــود .یعنی معــادل بیش
ازصد و بیســت ســال درآمد فعلی
نفــت ایــران .این به غیــر از ذخایر
گازی است که هنوز مراحل نهایی
اکتشاف را میگذراند .بدون شک
آقــای خامنــهای و دیپلماســی او
در جمهوری اســامی تــا اینجای
کار ضربــهای بــه منافــع ملــی و
تمامیت ارضی ما زده که در تاریخ
معاصر ایران حتی بــا قراردادهای
ترکمانچــای وگلســتان هــم قابل
قیاس نیست .چون الاقل قاجارها
در دوجنــگ بــا روسهــا در گیــر
شــدند و وقتــی شکســت خوردند
به قرارداد خفتبــار تن دادند ،اما
آقای خامنهای تنها با وابستگی به
روسها و دلخوشی به حمایت آنها
از قــدرت خود و پســرش ،مرتکب
این خیانت شــده است .فاجعهبار
اینکه مردم را نادان فرض میکنند
و آقــای روحانــی و وزارت خارجــه
ایشان به دروغ مدعی میشوند که
دریا تقسیم نشده است.

•

چه باید کرد؟

اوال چــون این حکومــت نماینده
مــردم ایــران نیســت ،امضــای
مســئوالن آن پــای هــر ســندی،
میتوانــد در روزگار پــس از نظــام
جمهوری اســامی ،از سوی ملت
ایران و حکومت منتخب آنان باطل
اعالم شــود .ایــن را بایــد به تمام
مجامع بینالمللی اعالم کرد.
ثانیا قــرارداد  ۱۹۴۰بایــد کماکان
معتبــر شــمرده شــود و چــون
ایــن قــرارداد در مــورد کــف دریا
و منابــع آن ســاکت اســت ،ملت
ایران تنها فرمولــی را میپذیرد که
انحصاراســتخراج منابــع نفــت و
گاز متعلــق به شــرکتی گــردد که
ســهامداران آن ،ایــن پنج کشــور
ســاحلی بوده و ســهم ایران دراین
شرکت ۵۰درصد باشد ۵۰ .درصد

شوروی سابق میان چهار کشور یا
چهل کشور تقســیم شود ،از نظر
ایران بال اشکال است.

•

سخنی با منایندگان مجلس
از آنجا که هر نوع تغییر در خطوط
مرزی بــه موجب اصــل ۷۸قانون
اساســی فعلــی کشــور ،تصویــب
الاقــل  ۴پنجم نمایندگان مجلس
را میخواهــد ،نمایندگان مجلس
مراتــب اعتــراض و بیاعتبــاری
قرارداد امضاشده از سوی روحانی
را بایــد اعالم نمایند .مجلس باید
نامه رسمیبه دولت بنویسد و در
صورت لزوم ،دولت را به خاطر آن
ساقط هم بکند.
در این مرحله بسیار الزم است که
ملت ایران مکرر در مکرر برای ثبت

حقوقــی مدعایش ،بــر حق -۵۰
 ۵۰خودش در دریای کاســپین و
تکیه بــر قراردادهای امضاء شــده
قبلی با شــوروی پافشــاری نماید.
همچنیــن همزمــان با اســتفاده
ازمؤسسات بینالمللی حقوقی به
کمپانیهای نفتی فعــال دردریای
خزر باید اخطــارکرد که درصورت
سرمایهگذاری بدون جلب موافقت
ملت ایران با میلیاردها دالرشکایت
ی بعدی مواجه
از سوی رژیم مردم 
خواهند شد.
خاکم به سر،
ز غصه به سر خاک اگرکنم
خاک وطن که رفت،
چه خاکی به سرکنم!
(میرزاده عشقی)
محسن سازگار1
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زنــــان...

گفتو گو با نخستین زن جهانگرد ایرانی

مشوق اصلی شما برای
سفر چه کسی
بود؟
همیشه مادرم
نفر اولــی بود که مــن را به
سفر کردن تشویق میکرد.
مــادرم خــودش اهل ســفر
است و سفر از کودکی برای
ما چیز عجیبی نبود .قبل از
موتورسواری دور دنیا ۶۸ ،کشور را
رفته بودم و بعد هم تصمیم گرفتم
با موتور ادامه بدهم و از هندوستان
ســفر من شروع شــد .در این یک
ســال و نیــم  ۷قاره (آســیا ،اروپا،
آمریکایشمالی ،آمریکایجنوبی،
آفریقا ،اســترالیا و قطب جنوب)،
 ۶۴کشــور و  ۱۱۰هزار کیلومتر را
بــا موتور رفتم کــه در حال حاضر
رکورددار آسیا و خاورمیانه است و
هیچ مرد دیگری نبوده که در یک
سفر تمام این مسافت را طی کند،
جز بــرادران امیــدوار کــه آنها هم
ایرانی بودند و  ۶۶سال پیش تمام
قارهها را با موتور و ماشین طی ۱۰
ســال سفرکردند و افتخار دیدن و
آشنایی با یکی از برادران را در ایران
و دیگری را در شیلی داشتم.
از همسرم هم تشکر میکنم چون
او کسی بود که من را تشویق کرد
تــا ســفرم را ادامه دهــم و در این
مدت انتظارکشــید تا سفر من به
اتمام برســد و نمیتوانم از نقشــی
کــه برادرانــم میــاد و پویــان در
حمایت از ســفرهای من داشتند
چشمپوشیکنم.

دور
دنیا با موتورسیکلت

ســفر بــه دور دنیــا و دیــدن
قارههــای مختلــف و
سرزمینهایی که هر کسی جرات
رفتن بــه آن را ندارد شــاید رویای باشم .یک روز موتور دوستم پارک
بسیاری از ما باش د اما برای یکی از بود و نشســتم روی آن ،دوســتم
زنان ایرانی این سفرها رویا نیست .وقتی ایــن صحنه را دیــد گفت تو
مارال یازرلو  Maral Yazarlooبا تا بــه حال تجربــه موتورســواری
تمام توانش با مشکالتی که ممکن نداشــتی و حتــی نمیتوانــی آن را
اســت برای یــک زن ایجاد شــود روشن کنی .موتور را روشن کردم
روی موتورش نشست و به تنهایی و  ۱۰۰متــر جلو رفتــم و بعد به او
کشورهای زیادی را سفرکرد.
گفتم من اگر بخواهم میتوانم هر
او که  ۳۶سال دارد و متولد شمال کاری را انجام دهم.
ایران اســت  ۱۶سال پیش جهت همین باعث شــد تا موتورسواری
تحصیل ایران را ترک و به کشــور یــاد بگیرم و دوســتم هم بعضی از
هندوستان مهاجرت کرد.
تکنیکهــا را به من آمــوزش داد.
در رشــته  MBAتحصیــل کرد و پــس از خرید اولیــن موتو ر هارلی
حاال دکتــرای مدیریــت بازرگانی دیویدســون بــه صــورت حرفهای
دارد و بعد از اتمام تحصیل در یکی موتورسواری کردم و کیلومترهای
از شــرکتهای خوب هندوســتان زیــادی را با موتورســیکلت ســفر
مشــغول بــه کار شــد .او در ایــن کردم .به دلیل اینکه در طول هفته
شرکت مسوول بخش بازرگانی بود مشــغول کار بــودم نمیتوانســتم
و  ۱۲سال هم سابقه کاری دارد.
زیــاد از موتــورم اســتفاده کنم اما
او یک ســال و نیــم پیش تصمیم آخــر هفتههــا  ۱۰۰۰کیلومتــر با
میگیرد تا سفرهای دور دنیا خود موتورم مســافت طی میکــردم و
را شــروع کنــد و بــه همین دلیل قبل از اینکه ســفر در دنیــا را آغاز
از هندوســتان خــارج شــد .او از کنــم رکورد بیشــترین کیلومتری
انگیزهاش برای شــروع ســفرهای که با موتور سنگین در هندوستان
دور دنیا به «جهانصنعت» گفت :طی شــده بود به نام من بود .من
 7ســال پیــش بــه واســطه کارم اولیــن زنی بودم که در برنامههای
بــا موتــور و موتورســواری آشــنا هارلی دیویدســون شرکت میکرد
شــدم .یــک روز از طــرف یکــی از و همچنین بیشترین مسافت طی
کمپانیهــای معــروف «هارلــی شده با این برند هم به نام من ثبت
دیویدسون» برای من ایمیلی آمد شــد .بعد از آن یــک «دوکاتی» و
که قرار اســت تولیــدات این برند بعد هم «بــی.ام.و ».خریدم .بعد
وارد هندوستان شود .زیبایی این از اینکه سفر دور دنیا را تمام کردم
موتــور من را جذب کرد و یک روز رفتم اســپانیا پیش همان دوستم
که باالخره برای دیدن آن به مکانی و بــه شــوخی گفتــم حتــی اجازه
که موتورهــا را نمایــش میدادند نمیدهم به موتورم دست بزنی.
رفتــم و تصمیم گرفتم که نارنجی •
آن را بخرم .همان موقع پول پیش کشورهای دیگر هم از شما
آن را دادم و چنــد مــاه بعد اولین دعوت کردند؟
موتور  ۱۲۰۰سیســیام را تحویل کشــورهای دیگــر هــم از طــرف
هارلی دیویدسون شروع کردند به
گرفتم.
•
دعوت کردنم از جمله قطر و مصر
قبل از این هم جتربه
کــه چند روز با آنها همــراه بودم و
موتورسواریداشتید؟
موتورسواری میکردیم و همیشه
قبــل از آن هم ســوار موتور شــده ســفر از چیزهای اصلی زندگی من
بــودم امــا نــه اینکــه بــه صورت بود.
جــدی و تخصصی آمــوزش دیده •

•

چه اتفاقی افتاد که این سفرها
را شروع کردید؟
همیشه دوســت داشتم تمام دنیا
را ببینــم و االن  ۱۱۰کشــور از
 ۲۰۴کشــور دنیا را ســفرکــردهام
و در آینــدهای نهچنــدان دور بقیه
کشورها را هم میبینم.
نکته جالب اینکه در پرو و مســیر
سفر هم ازدواج کردم و یک سال و
نیم است که شوهرم منتظر است
تا ســفرم تمام شود و برگردم .بعد
از ازدواج شرایط کمی عوض شده
اســت وقتی برگردم به هندوستان
قســمت اصلی زندگی من قسمت

خانوادگیام میشود و تصمیم دارم
ســفر با موتور را کمتــرکنم با هم
سفرها را ادامه بدهیم.
•
شما جتربه رفنت به قطب جنوب
را هم دارید .قطب جایی نیست
که هرکسی سفر کند و مطمئنا سفر
هیجانانگیزیبوده.
درست است .سفر به قطب جنوب
ســفری نیست که هر کســی برود
اما باالخــره یکی از قارهها اســت.
برای من که تصمیم داشــتم تمام
قارهها را ســفر کنم ،ســفرم بدون
قطــب جنوب کامل نمیشــد و از
قارههای اصلی سفر من بود .برای
ســفر به قطب جنوب باید به شهر
«اوشــوایا» میرفتم کــه مردم به
آنجا میگوید آخر دنیا .در نقشه این
شهر پایین آمریکای جنوبی است
و در نقشــه بــه صــورت یک نقطه
دیده میشود و درست جایی است
که جاده تمام میشــود و بعد از آن
دیگــر اقیانوس اســت .برای رفتن
به قطب جنــوب حتما باید به این
شهر میرســیدم .وقتی به اوشوایا
رســیدم یــک قایق گرفتم و ســفر
هیجانانگیزم به این قاره متفاوت
را شــروع کردم .قطــب جنوب از
جزیرههای زیادی تشــکیل شــده
که هر جزیره برای خودش قوانین
بسیار سختی دارد که نظارت برای
اعمال قانون هم بســیار زیاد است
و همه باید پیروی کنند .بسیاری
از کشــورها بــرای خودشــان یک
جزیره دارند مثال آرژانتین یا شیلی
یا انگلیس و شما باید برای ورود به
هر جزیره اجازه داشــته باشید .هر
کشــتی و قایقی اجازه ندارد بیشتر
از  ۱۰۰نفــر را پیاده کنــد و داخل
کشتی هم قوانین خاص خودش را

دارد .در قطب حتی راه
رفتن هم سخت است و
همه جا عالمتگذاری
زمان :یکشنبه  9سپتامبر
شــده چــون محــل
از ساعت  ۱۱صبح تا 13:30
زندگــی پنگوئنهــا،
در محلدفتر انجمن
شــیرهای دریایــی و
زنان به گفتگو خواهیم نشست.
سایر موجودات ساکن
به همــه زنان عالقمند
قطــب اســت و نبایــد
خوش آمد می گوئیم:
وارد محوطه زندگی آنها
8043 St Hubert
شد.
Montréal, QC H2R 2P4
هیجان این ســفر زیاد
)(Metro: Jarry
اســت .دیدن کوههای
یــخ و پرنــدگان و
اتومبیلرانی و موتورسواری هم به
اقیانوس اما خطرهای
خــودش را هم دارد وکاپیتانهای زنــان گفتهام .خیلی از زنها ترس
ماهــری را برای عبــور از اقیانوس زیادی در ذهنشان دارند مثل اینکه
میطلبــد .در این مکان موجهای ســفر تنها تــرس دارد؟ یــا امنیت
بلندی به ارتفاع  ۱۲تا  ۱۵متر هم چطور اســت؟ در واقــع زنها باید
وجود دارد اما تجربه جالبی بود که کمی بیشتر از مردها احتیاط کنند
چون خطر همیشه انسان را تهدید
دیگر نمیخواهم تکرار شود.
•
میکند .اما اینکه فرهنگ ســفر با
تا به حال از سفری پشیمان
کولهپشتی در کشــورهای اروپایی
شدهاید؟
یا آمریکایجنوبی شناختهتر است
نه تا به حال پشــیمان نشــدم .در موضــوع دیگری اســت و خطرات
راه قطب جنوب چند بار آرزوکردم کمتــری دارد .در ایــران از کودکی
زودتر به اوشوایا برسم اما پشیمان همیشــه با واژه «نه» آشنا شدیم
نشــدم .در بعضــی از جادههــای و خانــواده برای ســفرکردن موانع
آمریکای جنوبی در روز یک ماشین زیــادی را ایجــاد کردهانــد و بایــد
هم رد نمیشد و من فکر میکردم یادمان باشــد تنها ســفرکــردن و
اگر موتورم بیفتد باید چه کار کنم «هیچهایــک» هــم در ایــران کار
اما همیشــه با شرایط کنار آمدم و راحتی نیســت .من هــم در تمام
هیچ مســیری را به خاطر شرایط این مــدت ترسهایی داشــتم که
کوتاه نکردم.
باعث شده شــب نخوابم و صدای
•
ضربان قلبم را بشنوم اما تجربه تلخ
تصور بسیاری زنان ایرانی این
نداشــتم؛ چیزی که در این مدت
است که گشنت و سفر کردن برای
فهمیدم این اســت که تمام مردم
ت و نشدنی است.
زنها کار سخ 
دنیــا با هــر نژاد و مذهــب و رنگ
شما هیچهایک هم کردید و دوست
پوســت اول از همه انسان هستند
دارم از جتربههاتون بدامن.
{>> ادامه در صفحه}32 :
ایــن حرفهــا را در فدراســیون

جلسه اجنمن زنان

توصیه وکیل آزاده ،سلطانی داغدار به همکاران
و روزنامه نگاران درباره زندانیان بیپناه
ژیالبنییعقوب
--------------نشستم یک گوشه که عبدالفتاح
سلطانی می گویدکارم دارد ،یعنی
پدرداغدار چه کارم دارد؟ کنارش
که مینشینم می گوید:
امروزصبــح از در زندان که بیرون
آمــدم خانوادههــای زندانیهــای
تظاهــرات تهــران را دیــدم ،زیاد
بودند ،باید پنجاه شصت نفرشان
در اوین باشند .در باره شان اطالع
رسانی کنید .به وکیل های حقوق
بشــری هم بگوییدکه بروند سراغ

شــان و زودتر وکالتشــان را قبول
کنند ،این جور زندانی ها خیلی بی
پناهند.
می گویــم آقای ســلطانی ،چطور
میتوانید؟ اصال چطور می توانید
بعد از چند ســاعت که خبر مرگ
فرزنــد عزیزتان را شــنیدید ،فکر
این چیزها باشید؟ گریه ام که می
گیرد دلداری ام می دهد و شعری
از فردوسی میخواند:
گر این تیر از ترکش رستمی است
نه بر مرده بر زنده بایدگریست
مــی گوید :برای کســی کــه رفته

کاری نمیتوانیم بکنیم باید به فکر
زنده ها باشیم.
شــریف تــر و دغدغــه مندتــر از
عبدالفتاح سلطانی می شناسید؟
موقع خداحافظی باز شعر را برایم
میخواند:
این تیر از ترکش رستمی است
نه بر مرده بر زنده بایدگریست
و مــی گویــد :این طــور زندانی ها
را بیشــتر اذیت می کنند .هرکس
هرکاری می تواند برایشان بکند.

32
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نگــاه...

دکتر کورش عرفانی

بدون آگاهی از آزادی خبری نخواهد بود

ملت ها به آزادی نمی رسند مگر
آن که به آگاهی رسیده باشند.
این قانون ســاخته ی ذهن کسی
نیســت ،منطــق حاکم بــر تاریخ
اجتماعی بشر بوده است که علوم
انســانی آن را کشــف کــرده و در
اختیــار ما گذاشــته اســت .پیوند
میان آگاهی و آزادی یک رابطه ی
تنگاتنگ و به نوعی ،علت و معلولی
است .گویی آگاهی ،نقش علت را
برای آزادی ،به عنوان معلول ،ایفاء
می کند .به عبارت روشــن تر ،اگر
قرار باشد که ملتی به آزادی دست
یابــد ،نخســت و به عنوان شــرط
الزم ،باید به آگاهی رســیده باشد،
در غیــر این صورت ،آزادی رویایی
بیش نخواهد بود.
اما این پیوند قوی ازکجا می آید؟
ضــرورت آگاهــی بــرای آزادی
چیست؟

•

تعریف آگاهی
درک این رابطه منوط به داشــتن
تعریف دقیقی برای آگاهی است.
در ایــن چارچــوب بایــد گفت که
آگاهی عبارت است از «تشخیص

درست منافع خویش» .به عبارت
دیگر ،یک جامعه باید بداند منافع
او درگرو رفتن به چه ســمتی و به
دســت آوردن چــه چیزی اســت.
آگاهــی یعنــی جامعــه دریابد چه
برای او خوب و چه بد است .وقتی
مردمی بــه این قدرت تشــخیص
برسند می توانند بدانندکه زیستن
در اســتبداد به معنــای فاجعه ی
استعفای از انسانیت است ،محروم
کردن خویش از هر شانســی برای
پیشــرفت مادی و معنوی اســت،
اجــازه غــارت و چپــاول خــود را
صادر کردن اســت و در یک کالم،
زیستنی است در ناامیدی ،ترس،
افسردگی و محرومیت از شکوفایی
و بهروزی و خوشبختی.
بــا یــک چنیــن درکــی اســت که
اعضــای جامعه دیگــر نمی توانند
نبود آزادی را تحمل کنند و حاضر
باشند زنده بودن را به جای زندگی
باور دارند .این کاریست که آگاهی
می کند .آگاهی ،ضــرورت مبارزه
برای دســتیابی بــه آزادی را برای
جامعه جا می اندازد و حیات بدون
آن را ناممکــن می ســازد .در این

ایران :طغیان داخلی و...
جهانی ،نوعــی انعطافپذیری از خود
نشان داده است اما این انعطافپذیری
رژیــم در برابر فشــار خارجی با هدف
ادامه روند ناسازگاری با مردم خود در
داخل و عدم قبول هرگونه اصالحات
اساسی و بنیادین طراحی شده است.
یک کارشناس امورداخلی ایران در این
باره به مقامات تهران هشدار داده که :
«ایرانیهــا دیگــر نمیتواننــد رنــج و
ی فراوانی که در طول  ۴۰سال
بدبخت 
گذشته تحمل کرده اند ،تاب بیاورند.
شــاید رژیم برای خاموش کردن قیام
مــردم بــه خشــونت روی بیــاورد اما
چنین اقدامی موجب انفجاری بزرگتر
وگستردهتر خواهد شد».
بــر اســاس تجربــه جنبش ســبز در
ســال  ،۲۰۰۹عامــل خارجــی عامل
مهمــی در آینده تحرکات داخلی ایران
اســت اما عامل مهــم و تعیینکننده
و سرنوشتســاز خــود ملــت ایــران
اســت .قیــام مــردم در برابــر ناتوانی
رژیمــی کــه فاقدکنترل موج فســاد،
فروپاشــی ارز ،عدم تعــادل و اختالل
در زیرســاختهای اقتصادی و باعث
ناامیدی جوانان نســبت به آیندهشان
شــده اســت؛ جوانانی که امروز علیه
سیاســت رژیم تهــران در تلف کردن
منابع ملی و هدر دادن اموال عمومی
برای جنگهای نیابتــیاش خارج از
مرزهای کشور ،اعتراض میکنند.
عالوه بر این مشــکالت و بحرانهای
داخلی ،ســطح مشــکالت با شــروع
پیامدهای ناشی از تحریمهای آمریکا،
افزایش خواهد یافت .یک مقام ارشد
در وزارت امــور خارجــه آمریــکا گفته

معناســت که ظهور آگاهی در یک
جامعــه نقش علت برای حرکت به
ســوی آزادی را به عنــوان معلول
مطــرح می ســازد .آگاهــی ،علت
آزادی است .آزادی ،معلول آگاهی
است.

•

نقش آگاهی:
کارکــرد دیگر آگاهی عبارت اســت
از ضــرورت حفــظ آزادی پــس از
دســتیابی برای آن .آزادی ممکن
اســت در مقاطعی که رخدادهای
تاریخی به هــم گره می خورند ،به
طور تصادفی به آزادی دست یابد.
اما این نوع از بهره بردن از آزادی-
کــه از دل آگاهــی بیــرون نیامده
اســت ،-هرگــز پایــدار و ماندنــی
نیســت .چرا که آزادی ،دشــمنان
خود را دارد .این دشــمنان ،وقتی
از نبود مدافعــان کافی و قدرتمند
بــرای آزادی مطمئن می شــوند،
اقــدام به حذف و قلع و قمع آن می
کنند .پس ،آزادیی که برخاسته ی
از آگاهی نباشــد ،ماندنی نیست؛
دیر یــا زود از چنگ مــردم در می
آورند.

دلیــل اصلــی موفقیت دشــمنان
آزادی نبود آگاهی در جامعه است.
آگاهــی به معنای توان تشــخیص
درســت منافع خود .وقتی جامعه
قادر به تشخیص این نکته نیست
کــه آزادی تا چه حد بــرای حیات
مادی و معنوی او ضروری اســت
در مقابل دشمنان آزادی مقاومت
نمی کند ،ایستادگی نمی کند ،می
ترســد ،کوتاه می آیــد و بازی را به
استبدادگران می بازد.
این اتفاق چندین بار در تاریخ ایران
رخ داده است:
در نهضت مشروطیت ،در جنبش
ملی شــدن نفت و در انقالب سال
 .57در هر ســه مقطع ،ما به طور
تصادفی از آزادی برخوردار شدیم،
اما چون جامعه ی ایرانی به عنصر
آگاهی مجهز نشده بود ،نتوانست
در مقابل دشمنان آزادی بایستد و
آزادی را پاس داشته و نگه دارد.
هر بار از دســت داد و برای بازیابی
آن مجبور شــد که دهه هــا باز در
محــاق اســتبداد زیســت کنــد و
هزینه ی سنگین آن را بپردازد.
دشــمنان آزادی چنــان بــه ایــن
فرمول ضــرورت آگاهی آگاه بودند
کــه پــس از انقــاب تمــام تالش
خود را متمرکز کردندکه از یک سو
نیروهــای آگاه جامعه را با زندان و
حبــس و اعــدام از بین ببرنــد و از
ســوی دیگر ،با گســترش جهل و
مذهب و خرافــه و ترس ،اجازه ی

•

شـرایطکنونی:
اینک نیز پس از چهل سال استبداد
خشن مذهبی و با فرارسیدن زمان
تغییر سیاســی در ایــران باز برمی
گردیم بر سر همان معادله علت و
معلولی:
آیا جامعه ی کنونی ایران از عنصر
آگاهی برخوردار است که بتواند به
واســطه ی آن به آزادی دست یابد
یا خیر؟
و بنــا بــه تعریفی که بــرای آگاهی
ارائه دادیم ،ســوال را می توان این
گونه مطرح کــرد که آیا جامعه ی
ایران به قدرت تشــخیص درست
منافع خویش نائل شده است که از

زنان :دور دنیا ...

>> ادامه از صفحه6 :

است :
«حــدود  ۱۰۰شــرکت بیــن المللــی
قصد دارند بــا آغاز اعمال تحریمهای
آمریــکا بــازار ایران را تــرک کنند.این
شــرکتها در بخــش انــرژی و مالــی
فعالیــت مهمــی در ایــران داشــتند.
ت اتومبیلسازی
پیش از این سه شرک 
فرانسوی «پژو»« ،رنو» و «دایملر»
آلمانی ،و همچنین صنایع «توتال»
فرانســوی و«زیمنس» آلمان ایران را
تــرک کردهاند .بنابراین اولین بســته
تحریمها علیه سیستم بانکی ایران آثار
منفی خود را به ســرعت نشــان داد و
اثــرات منفی دومین بســته تحریمها
در مــاه نوامبرکه نفــت و انرژی ایران
را هدف قــرار خواهــد داد ،به مراتب
شدیدتر و موثرترتر خواهد بود.
همــه ایــن نتایــج و دادههــای واقعی
ملمــوس ثابــت میکنــد کــه ایاالت
متحــده آمریکا همچنان بازیگر اصلی
بینالمللــی و تنهــا قــدرت بــزرگ و
فوقالعاده آغاز قرن بیست و یکم است
و مقوله جهان چندقطبی که بعضیها
پس از کاهش نقش آمریکا در عراق یا
سوریه یا افغانستان و بازگشت روسیه
و ظهــور اتحادیــه اروپــا ،چین ،هند
و برزیل از آن ســخن گفتهاند ،هنوز
ســرابی بیش نیســت .با وجود همه
انتقاداتی که از دولت ترامپ میشــود
ولی واقعیت این است که آمریکا برای
مــدت طوالنی به عنوان محور قدرتی
کــه جهــان دور آن میچرخــد باقــی
خواهد ماند.
با توجه به همه این دادهها و برخالف
ســر و صداهــای تبلیغاتی رســانهای

شــکل گیری آگاهی ،یعنی قدرت
تشخیص درست منافع خود را ،به
جامعهندهند.
موضوع بر ســر این اســت که این
فرمول کمیت پذیر نیست ،کیفی
اســت .یعنی ،تا زمانــی که عنصر
آگاهی در یک جامعه شکل نگیرد،
گذر زمان ،یــا تعداد تصادف های
تاریخی ،نمی توانــد این معادله را
حل کند .نیاز است که یک بار برای
همیشه ،اعضای جامعه بتوانند به
قــدرت تشــخیص درســت منافع
خویش برســند و به این واســطه،
یعنی به همت آگاهی کسب شده،
ضرورت رفتن به سوی آزادی و نیز
اهمیت حفظ آن را دریابند و به آن
عمل کنند.

وتهدیدهــای رژیم ایران برای بســتن
تنگههــا و واکنشهــای نظامــی و
مانورهــای چند روز گذشــته تهران،
رونــد بررســی و تحلیــل امور نشــان
میدهد که تهران در حال تالش برای
بازگشــت به مذاکــره با واشــنگتن و
امضای قراردادی جدید در باره برنامه
هستهای با ترامپ است .طبق برخی
از منابــع ،تهــران این بار امــا از همه
برنامهای هســتهاش عقبنشــینی و
منافع اسرائیل در سوریه را مراعات و
از نزاع یمن به کلی خارج خواهد شد و
قرار است تابع دیدگاه جدید آمریکا در
باره استقرار و ثبات در منطقه شود.
به نظر میرســد این مسئله در ظاهر
نوعی خوشــبینی در باره حل و فصل
نزاع میان واشــنگتن و تهران اســت
کــه بیش از چهار دهه ادامــه دارد اما
در واقع نوعی تسلیم بی چون و چرای
رژیم ایران در برابر شرایط تعیین شده
از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری
آمریکاست .البته باید با احتیاط به امور
نــگاه کرد زیــرا تا زمانــی که تصویری
حقیقی از مسائل متبلور نشده و تا قبل
از رسیدن پاییز آینده نمیتوان تحلیلی
کامل از مسائل خاورمیانه و تحوالت
آن داد چــون تاریــخ این منطقه به ما
یاد داده اســت که گاهــی رویدادهای
شگفتانگیز و دور از انتظار نیز اتفاق
میافتد.
______
منبع :روزنامه العرب
نویســنده :د .خطــار ابودیاب اســتاد
علوم سیاسی؛ پاریس
•

و محبت میکنند .در آرژانتین
در خانه مــردم خوابیدم و غذا
خوردم و همه جهانگردانی که
به ایران ســفرکردند این کشور
را دوســت دارند و این فرهنگ
مهماننــوازی مختــص ایران
نیســت و همه جا رفتار خوبی
دارند .اگر ســفر نکنیم هرگز از
زندگی چیزی نمیفهمیم.
•
در این سفرها وقتی
موتورتان خراب میشد
با چه معضالتی مواجه
میشدید؟
در آفریقا این اتفــاق افتاد و
تنها قارهای بود که وســیله
بــرای موتور ســنگین پیدا
نمیشــد .قبل از ســفرم در
آفریقای جنوبی موتورم را به
تعمیرگاه بی.ام.و .سپردم تا
سرویس شود اما این اتفاق
نیفتاد و موتــور من را چک
نکردنــد و بــه دروغ گفتند
موتــور مشــکلی نــدارد .در
آن ســفر ســه بار موتور من
خــراب شــد .اولین بــار در
جــاده تاریکــی در یک چاله
افتاد و بــاد چرخ جلو خالی
شد .آنجا نمیتوانستم توقف
کنم چــون در منطقه خطر
حمله حیوانات وحشی بودم
و مجبور شدم  ۷۰کیلومتر
بــا چرخ بدون بــاد تا اولین
تعمیــرگاه برانــم! در تمــام
این مواقع از پس مشکالت
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طریق آن بتواند انتخابی را کندکه
برایش آزادی به همراه داشته باشد
یا خیر؟
سرنوشــت ایران به پاسخ دقیق به
این پرسش وابسته است .پاسخی
نه از ســر حدس و گمان و شــاید،
بلکه بر اســاس عینیات و واقعیت
موجود.
پس ،این بار هشیار باشیم .اگر می
بینیم که مردم به سوی جایگزین
هایی می رونــد که از قبل امتحان
خــود را در مقابلــه ی بــا آزادی و
احترام به حقوق بشر پس داده اند،
باید در قدرت تشــخیص درســت
مردم ،حتــی در زمان فعلی و پس
از یک صد سال تالش برای کسب
آزادی ،در تحقــق ایــن رویــا ،این
بارهم شک و تردید داشته باشیم.
به همین دلیل است که وظیفه ی
نیروهایفرهیختهیجامعهایجاب
می کند که در این ایام حســاس با
کار رسانه ای و روشنگری ،جامعه
را مجهز به دانشــی عمومی کنند
که از طریق آن «قدرت تشــخیص
درســت منافع خــود» ،یــا همان
«آگاهــی» ،شــکل گیــرد .چه در
غیر این صــورت ،خواهیم دید که
تحت تاثیر رســانه های فریبکاری
چــون مــن و تــو و امثــال آن ،بار
دیگر جامعه را به ســمت بازتولید
استبدادهای قدیمی نو َ َبزک شده
ببرند .هشیار باشیم.
•

>> ادامه از صفحه31 :
برآمدم و با موفقیت هم مشکل
حل شد.
•
از چالشهایی که با زبان
داشتیدبگویید
بیشــتر چالشم با کشــورهای
اســپانیاییزبان بود چــون در
برخــی شــهرها هیــچ کلمــه
انگلیسی بلد نبودند و در آفریقا
هــم با پانتومیم ارتبــاط برقرار
میکــردم .بــرای پیــدا کردن
خوابگاههــا هــم از برنامههای
تلفــن همراهــم اســتفاده
میکردم .در شــهرهای بزرگ

مشــکل زبــان نداشــتم چون
همه انگلیســی حرف میزدند.
در کامبــوج بــا اولیــن و تنها
کســی که ارتباط برقــرار کردم
یک پسر ناشــنوا و الل بود که
از مشــکالت جســمی هم رنج
میبرد .با او ارتباط برقرارکردم
چــون نه زبــان نه نــژاد برایش
اهمیت نداشت و درس بزرگی
کــه گرفتم ایــن بود کــه ما به
اشتباه فکر میکنیم زبان شرط
اول ارتباط گرفتن است.

(«جهان صنعت»)
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پیر خراسانی مونتریال!
طنـز

ویش پناهی گزیده است
هر کس برای خ
ارث «الیوت ترودو» ایم!
ما در پناه و
pirekhorasani@yaho
o.ca

مظلومینومعصومین!

و نــوری همدانی و امثالهم به
خاطر گرفتن پول های مفت
هــزاران میلیــاردی متنفرند
ولــی خــود آن آیــات عظــام
شعار می دهندکه چرا فساد؟
چرا کــم کاری؟! دولت در اقتصاد

ضعیف عمل می کند چرا تیم اش
را عــوض نمی کند؟! انگارکه خود
آن ها نیستندکه بر پول های مردم
چنگ انداخته اند و تا توانسته اند،
خورده اند!

جالبه کــه مردم از ّ
مکار شــیرازی
حاج شیخ حسن می
هم شــده اند ،باز
ورمالیده داد و آن ها
شکالت ساختاری
های پاچه
گوید :این ها م
ی
ردند و یا به کشورها
شاهزاده و شهبانو
کالت زمان شاه!؟
خو
پول ها را
زمان شاهه!! به
مش
که
ت
رو
ها
ـه دادند و کارخانــه
ند یــک پولی به این
با اینکه محمد رضا شاه پهلوی ایران بیگانـ
بگوئیــد اگر دار
اال کشــیدند و چهل
دســت از سر شاه
یاردهــا دالر ذخیره ارزی و پاره کردند و ب
ها بدهند شــاید
را با میل
و کشــور کلی وام از
کارخانه خارجی ریز
ت
شــ
گذ
ل
ــا
ن
س
ســهام چندی
ها ذلّه بردارند!؟
فتــه و مــردم از آن
درشــت و میلیاردها دالر طلب از خارج گر
و
جــی تحویل آخوند
کشــورهای خار

یک سوال؟

در دولــت آقــا
امــام زمــان (عج)
تحــت مدیری
ّت داهیانه و مد ّبرانه
آیــات عظــام
و حجــج اســام و
ریاست عالیه
حضرت رهبر مع ّظم
مسلمینوم
ستضعفینجهانو
حومه ،ت
شکیالتی وجود دارد
ت
حت عنوان نیروی

33

هــوا فضا
ی ســپاه ماســتخو
ارا
ن
که
آق
ایا
ن
در ای
انقالب اســ
ن چهل سال بر سر
امی!؟ مــا این را می
دان
شگ
اه
ها
ی
م
فهمیم
عتبر و مهم کشور
که می شود با چند
ط
ی
ا
ره
ّ
آ
ور
ده
انـ
ـد و
یک موتوره قد
فــرار دانشــمندان و
یمی سســنا  172و
دان
ش
ج
ویا
ن
ن
ُخبه به خارج کشور
اوســتر و پایپــر و تر
بیت چند تا از و
با
قــ
ی
ما
ند
ن
چنـ
الت و لــو
ـد پخمه حزب
ت ها به عنوان خلبا
ن!
ال
له
ی
در
چن
چیزی به نام
ته آقایان ،ســپاه چه
نیروی هوائی ســپاه
ح
رف
ی
م
ی
ت
وا
ند
راه انداخت ،ولی با
در رشــته صنایع
توجه به بالئی ف
ضائی داشته باشد؟

استفتاء؟!

هنوز اش بیشــتر
اآلن! گفت :آن ها که
ـد ا د ی همین
باشد؟ گفتیم :هر
تعـ
تیم :درست است که
ص نمرده اند! گف
ت کــه رهبر مع ّظم
ــا
خ
ّ
ازمریــدان
ند و عربده می وق
هنوز هیاهو می کن
زیــادی میــل مــی
گفتنــد :یا شــیخ
ده اند ولی شــکر
مــا
ند ولی در اصل مر
چون با فرمایشــات
دیمَ :سلّونی کش
رم است فرمایند!
مو
فر
مسئلة؟
هنوز بدن شــان گ
ً بالئی بر سر مردم
(ترجمه :چون
ید ایشان حتما
ی!
نــ
دو
مر
فق
قَ بل ان ت
د!
ــان متوجه نیستن
شــد که از هر سیل
ما با سر خودش
های نازل خواهد
که
ن
بپرسید قبل از ای
پرســید درایــن روز
ونامی و توفانی بدتر
ت شما دیگــری
ت و زلزله و ســ
حم
ر
!»
کشیدن «جُوس
کا
خونــدی خمس وز
گر هم در بین فتاوی
ذیجود پربرکت آ
ید خواهد بود! ا
ود
نعمت داشتن وج
را بــه چه کســی با
را از
ی دیدید ،بدانید اثر
یدی مــال مــان
دهید ما تناقضاتــ
مر
!)
یم
خودمان محروم کن
ب
ما
ظر
ن
به
بدهیم؟ گفتیم:
دو لیوان مســکراتی
پرسید؟ با توجه به
میلیارد همیــن
برخاســت و
هبــر مع ّظم تا هــزار
که می نوشیم که در
ر
به
ســفناک رژیــم الهی
ید دست اســت
اوضــاع ا
تکمیل بشــود شــا
صورت واجب اســت
م ،چه زمانی اش
مــردم ایران آن
ّ
ــ
ظ
مع
و رهبر
ســر مریــدان ما و
آتش به اختیارعمل
نمــاز م ّیت بر از
د! احــدی از اخلص
خوانــدن
ب بــردارد و برو
جنازه آن ها واج
د :یا شیخ کنید!
خلصین ما هم پرسی
است؟گفتیم م
چه زمانی بخوانیم که
نماز آیات را
ثــواب و فضلیت

نرخ نان!؟ پاسپورت جمهوری اسالمی! و را داخل این بازی کرده اند که
به بعضی از رفقای زرنگ مان سپس در کنسرت ُپر درآمد اش امیدواریم مردم حواس شان
توصیه می کنیم نان را به نرخ در لس آنجلس خوشخدمالی باشد!؟ البته قبل از همه این
مدت ها قبل خانم
روز بخورند ،ببینند باد از کدام مردم را کرد و پرچم شیر و موجوداتّ ،
آقــازاده ،از واژه روان و مانــوس رژیم ناشریف جمهوری افالسی
طرف می آید بادبان شان را رو خورشید نشان را به دور بدن شیرین نوبل الدوله هم این
معمــم و مــک ّلا فقط در
«زالو زاده!» استفاده کنند زیرا اعــم از ّ
به همان طرف تنظیم کنند! و مطهر اش پیچید و اکنون هم بوی خر داغ کردن را درک
مان
گرامــی
میهنــان
هــم
بــه
چــون نیک بنگرید تمام عادات جانــوری به نام زالــو یافت می
در این راستا به شاه ماهی هنر آهنگ انقالبی «چهل سال!» فرموده و خودشان را داخل
به
پس
این
از
کنیم
می
توصیــه
و خصائل فرزندان سردمداران شود!؟
ایران اقتدا کنند که به هنگام را خوانده است! یعنی به خوبی این شامورتی بازی چپانده اند!
جای واژه ســنگین و بی معنی
ند و حرمین شریفین
پیروزی انقالب باشکوهمند بوی کبابی را حس فرموده اند به جناب «آفتاب پرست!» این
نشین
ی
م
از این راه حل بهتر
یین شبانه روز غرق
اسالمی «آقا خوبه!» را به که حاصل داغ کردن خر است! جانور محترم
شده اند نظام الهی
عسگری
گرمازده
هید؟ وقتی برق گران
افتخار امام راحل (ج) خواند و البته عده دیگری از همین و هنرمند هم
خوا
نــورمی شوند!؟
ی تصمیم گرفته که
؟
ّت کمتر مصرف می
!
الم
ل
جماعت من جمله آقای صدا توصیه می کنیم راه ح
اس
بشود مل
ل مهر ماه پول برق
پس از خروج از میهن اسالمی با
ن که مردم سه ماه
مردم درتاریکی می
او
از
تکمیل با ای
که زمانی در یکی از
کشورک
برای
کنند
کمک سربازان نه چندان گمنام
دم رو زیاد کنه! دیگه
طع برق زجر دیده و
مر
از ق
و فکل کراواتی امام زمان (عج) های جنوب خلیج فارس به تحصیالت اش
در تورنتو به مردم ایران توهین خاطر حفظ مصالح جیب چند
صباحی
اون هم نه یکی دوساعت بلکه  24هستندکه کنتورهای شان دست
حکمت قطع برق!؟
کرد که :شما در پوست گوسفند گشاد و حساب بانکی اش از در محضر خانم
ساعته روشن هستند! بعد هم به خــورده! که دولت پول این چهار
درایــران چنــد روز بــاران باریــد
تلمذ
از ایران خارج شده اید و من با خواندن ترانه «خلیج فارس» «فائقه!» و امثال ذالک به ّ
چراغ هــای بولوارها و خیابان ها مدل اسراف را از باقی مانده مردم
خودداری فرمود هم خودشان
ولی خاموشــی ها ادامه داشت از
بپردازد!؟
ّ
دقت کن همه یکی دوساعت پیش مــی گیرد یعنــی  70درصد مردم
دوســتان اداره برقــی پرســیدیم:
از تاریکــی هوا روشــن و از طرف یــا پول برق نمــی دهند و یا فقط
ایــن خاموشــی هــا از ُپــر نبودن
پیر خراسانی
دیگر یکی دوساعت پس از روشنی ده بیست تومن می دهند ومردم
نکبت و ادبار!؟
سدهاســت؟ گفت :نه چــون ما
نیش زنبور!
ل
مدینه منوّره مونرآ
هوا خاموش می شوند! سوّمی که عادی دســت کم یــک میلیون و
–
دا
انا
ک
فقط  12درصد برق مان از نیروی
جای
می گوینــد یک
اه آگوست المبارک!
از همه مهم تر است خانواده های گاهــی تا ســه چهــار میلیون می
در خبــر ها آمده بود کــه چند روز قبل در پانزدهم م
دری آب پشت سدهاست! گفتیم :پس
نگفتنی؟! بدن مردی
سال  2018درب
یکی از بیمارستان های کشور در حالی که
شهید و جانباز و اطالعات از دادن دهنــد تا بیت المال رهبر ّ
معظم
هارم مشکل چیه؟ گفت :دریک کلمه
را زنبور نیش زده بود
برابر با بیست و چ
مهمی بوده
جراحی
پول برق معاف هســتند وهمین کم نیــاورد و بتواند به خودی ها
ّ
بیماری تحت عمــل ّ
 1397بی لیاقتی مدیران! تمام امام زاده
زنــش دعــا مــی کرد
َامرداد ماه سال
است برق شهر می رود و ژنراتور اضطراری
باعث شــده بیشــترین مصرف را حقوق کالن بدهد!؟
ره ای ها مثل امام رضا چراغانی هستند
خدایــا دردش بره ولی
مهرورزی زنجی
بیمارستان هم خراب بوده وکار نمی کرده
داشــته باشــند و چهارم کســانی
یک
بــادش بمونــه! از
اد و سربلند باشید.
است!؟ می توانید حال و روز آن جراح و به
شاد و آز
طــرف خوشــحالیم
ویژه مریض بخت برگشــته را در ذهن تان ــــــــــ
ای دولت تدبیرکه با وعده ی خرمن
هم عاشق و هم عاقل و هم زاهد و عارف
کــه آخونــد ها قــراره
تصوّرکنید؟
از مردم ما رأی ربودی ،چه نشاطی
شادان ز چنین نیک شهودی ،چه نشاطی!
گورشــونو گــم کننــد
صد حیف فریب تو و ارباب تو خوردیم
ولــی از طــرف دیگــر
_______________
چون صادق و مسوول نبودی ،چه نشاطی؟
احسنت،واقعازیباگفته؛
دلمــان می ســوزد که
هشت اوت ۲۰۱۸مونترال
هرگز به خودش دیده وطن در همه اعصار
منهمیکمختصری
ایــن تحریم هــا مردم
ک تو
(عبارت چه نشــاطی تا بیت از چشمه اش 
«چه نشاطی؟ »
این گونه خرابی و رکودی چه نشاطی؟
دراستقبالشسرودم:
رو آزار مــی دهند! آرزو
و از خون دل من اســتفهام انکاری اســت و غم
با سفرۀ بی نان و نمکدان ،چه نشاطی؟
زاین حال دگرگون و از این تلخی دوران
ای شاعره بانوکه سرودی« :چه نشاطی»
بخوابیم
می کنیم شب
انگیزست ،ولی از آن بیت به بعد تحسین است و
با داغ جوان ،بیکار و بیمار ،چه نشاطی؟
بنواز به سر پنجه ی عودی ،چه نشاطی
گفتی چه سالمی چه درودی چه نشاطی!
صبح که بلند شــدیم
با لحن شاد خوانده می شود) .
غصهی کم آبی و خشکیدگی خاک
با ّ
زان کهنه کالهی که زمانی سر ما رفت
دیگر چه امیدی است به آن دولت تدبیر؟
ببینم تحریم رفته و به
در تفرش وکرمان و خراسان ،چه نشاطی؟
ماندست به جز تاری و پودی؟ چه نشاطی
از وعده َب َرد خلق چه سودی؟ چه نشاطی
جای مــردم بی گناه،
با ُمعضلاشراف ّی ِتبیتوزیران
از چشمه ی اشک تو و از خون دل من
بیکاری مردان و زنان فقر و فالکت
آخونــد ها تــوی اوین
در شهر لواسان و جماران ،چه نشاطی؟
زاییده شود سیلی و رودی ،چه نشاطی؟
ُپر شد وطن از حزن و خمودی! چه نشاطی
زندانیهستند!؟
باطفلیتیمیکهبهتاریکیشبها
َ
ازگونه رنجیده ی مام وطن آن روز
خشک است زمین باد و هوا پر شده ازگرد
خوابیدهبهسرمایخیابان،چهنشاطی؟
پنهان شود آثارکبودی ،چه نشاطی!
مردم خفه در هاله ی دودی! چه نشاطی
مونتریال)
وقتی برود پول من و مردم ایران
یدوستی(
شب رفته سحر آید و غمها به سر آید
در جمعه سخنران شکم سیر چه گوید؟
مدرضاعل
تا ونکوور و بالی و تایوان ،چه نشاطی؟
مح
به به چه خروجی چه ورودی چه نشاطی!
دیگر چه رکوعی چه سجودی چه نشاطی
تا در شرر زلزلهها کودک میهن
بر زاگرس و دامن سر سبز دماوند
سر برده به الک خود و سنگین همه خفتیم
آقای روحانی رئیس جمهور محترم در سخنرانی جان داده به کوالک زمستان چه نشاطی؟
عنقا کند از شوق صعودی ،چه نشاطی
جانا چه قیامی چه قعودی چه نشاطی
تا خوردن اموال فقیران و ضعیفان
 22بهمن 96فرمودند :
گل گوید و گل بشنود آالله ز بلبل
خواندیم چهل سال فقط قصه ی پرواز
آسان شده بر جمع مدیران ،چه نشاطی؟
است".
نشاط
"سالآینده،سال
دردا ،چه فرازی چه فرودی؟ چه نشاطی
ای جانم عجب گفت و شنودی ،چه نشاطی!
پاســخ بانوی شــاعر زهــرا فراهانی به ایشــان را تا گوش شما بر غم مردم شنوا نیست
Tél.: (514) 223-6408
دل پر درد
چون تیر شود شادی و آزادی ایران
دستان تهی سفره ی خالیِ ،
ِ
بر چهرۀ پیران و جوانان ،چه نشاطی؟
میخوانیم.
هرلحظهبهچشمانحسودی،چهنشاطی!
مانَد َک َرم و بخشش و جودی؟ چه نشاطی!
Tél.: (514) 561-6408
زهرافراهانی

زالو زاده!
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با دو شرح

����� ���� 5

�����:

 سال  25شماره  24  1384مرداد 1397
����15:15:31 :
جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح
ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

استخـــدام
جدول ويژه

4450

کالس های زبان فرانسه رایگان ویژه مهاجران

12 11 10

9 8 7 6 5 4 3 2 1
FREE FRENCH
CLASSES FOR IMMIGRANTS

ها و عصرانههاي 1
وادي چ��ون نان 2

)Beginner level 3 (part time
Where: District Parc-Extension

ي ،پني��ر ،گردو،
يشود  -از توابع 3
For women only: Monday and Wednesday from 9am to 12pm
Mixed group: Monday and Wednesday from 6pm to 9pm
4
)Call NOW for registration or information: (places are limited
ب  -ش��هري در
5
ده
عقل
الهه
ير
6
ام��ون ده��ان -

(514) 274-8117

7

استخــدام

پرستــار

نده  -جمع امام
www.beyondbyaerus.com 8
گان  -ناسيونال به9چند نفر فروشنده و سرویس کار سیار
اتومبیل) فورا نیازمندیم .تلفن اطالعات :رضائی
(با -
يزاري جس��تن
10
(514)735-5329
Aerus company is looking for 2 persons
د شمارش دكان 11
on the road to give service and sale to our
جاه و نهم تشكيل
حيت آنها منوط clienteles. Car is must. 12

نگهداری از مادر و نوزاد
دربیمارستانهنگامزایمان
-------------نگهداری از پدر و مادران
در منزل شما
ویاخانهسالمندان

اعظم  -تلفن تمــاس:

Tel.: 514-806-7870

13

azjune16free

ولت��ر  -عالم��ت
فروش بیزنس تولید پوشاک
14

ساختمان

کمپانی تولید پوشاک زنانه با  ۲۵سال سابقه درخشان
ش��هري در استان 15
در عرصه های گوناگون با تجهیزات کامل،
سين
شرایط عالی و نازل ترین قیمت بفروش می رسد.
 بنياد چيزي -برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل کنید.
ماني
Tel.: 514-984-7200
گاهي  -ضد خير  -ناخوش ،بيمار
ه  -تنها و يگانه
ي زخم  -رود روسيه
كر بحري
free

استخدام پرستــار
CARWASH

abedi free

گاري

زمين

ش-

دي -
ان��م،

صورت
ينده،

 قلعهكهف
ماهر

حل جدول عادی شماره 4449
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 15باتجربه یا بی تجربه
یک آقای
 13به 14
ایتالیایی
برای کار در قنادیافقي:
شرایط خوب)
هيدرولوژي  -پرستو
فورا نیازمندیم( .با-1
(ماریا):
تماس-بگیرید
تي��ره پنيرك كه
گياه��ي از
زیرآت��ش
لطفا با شماره تلفن-2
Looking
مي��وه وfor
a male
worker
مص��رف دارويي
ريش��ه آن
گل و
to work in an Italian
 -confectionaryبيابان
دارد
تند -inش��هر
St-Leonard/Anjouبهش��ت  -س��س
 -3صفت
East-Montreal
كندي
no. belowترور
pls contact Maria at the
 -4بهان��ه و خردهگيري  -ضمير متصل
514-592-5660
دوم شخص مفرد  -خالص
 -5چرك زخم  -آدمكش  -شهر استان
اردبيل  -ناني كه از آرد خشك پزند
 -6بيباكي  -هالك  -دندان آذري
 -7خ��الف پي��ش  -كنگره س��ر ديوار -
مهاجم رم
 -8كجاوه  -دورويي  -گسترده شده
 -9تخلص ش��عري مه��دي اخوان ثالث
نمادي از نطفه و نژاد در سفره نوروزي
به یک صندوقدار مرد-،ترجیح ًا
باتجربه - ،درختي از تيره زيتونيان
برای کار در dépanneur
 -10نوع��ي ماهي  -ميوهاي سرش��ار از
واقع در مرکز شهر،
____________________
ويتامين  -شهر زيارتي
به صورت پاره وقت
5655
Sherbrooke
W.
نیازمندیم -11 .صداي برگ خش��ك  -ش��ورهزار -
تلفناطالعات:رياكار  -از ويتامينها
Tel.: 514-481-0671
Tel.:438-293-1251كش��ور آفريق��ا  -اس��م تركي  -نام
-12
پسرانه
 -13ه��ر جس��م ه��ادي الكتريس��يته -

استخدام

آرایشـــــگاه

آژانس مسافرتی

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

آموزش رانندگی

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

آموزش موسیقی

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

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

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

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

ALIXتویوتا376-9191.................................
تویوتا ایل پرو 376-9191 ................................
الگانسلیزینگ865-2595..............................
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نیـازمنـدی هـای پیوند

ازدواج

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

ارز

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

امالک و مسکن

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

اجنمن ها و سازمانها

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

بیمه اتومبیل
اتو الگانس 482-4500 ...................................

بیمه و مشاور مالی

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

پزشــکی

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

تاکـسی

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

تبلیغات

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

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

Mailing Address:
2178 ste- Catherine W.
MONTRÉAL QC

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

حمل و نقل

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

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

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

کوتاه زیباتر است

روانشناسی  /روانکاوی

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند
مرکزشهرمونتریال:

شماره شما در

کامپیــوتر

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

کلینیککایروپرکتیک

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

کتـابفروشی

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

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

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

گرانیت

شیرینی پزی و قنادی

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

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

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

عینک سازی

فرهت(ایرانخواه)481-0671..........................
قالیشوییکارگاهفرش739-4888...............
شادی678-6451 ............................................ .

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

گان پیوند )

کــــارواش

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

سوپر و فروشگاه

این لیست نیست؟

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

گرافیک و طراحی

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

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

تپش،شاطرعباس،ماهیسن لوران،کافه پرشیا،
برای ما بنویسید
اما...سعی کنید عموجان،کوپلی2:و ،1فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون،
• پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا
نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود ،NDG auto .فتوشاپ ،ارز آپادانا ،کلینیک آریا،
• نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد آلفامدیک ،ارزخضر ،المیزان ،نور ،پاســیفیک،
فارسیتایپ،سپسایمیلکنید.
متروپولیس ،کبابسرا و...
ریوسود :کوه نور ،آدونیس ،دابل پیتزا ،مارشه
-----------------------®لوگوی پیوند®
افغان ،مارشه آریا ،کلینیک میرا ،مراکزفرهنگی
و...
کار استاد علی اصغر معصومی
وست آیلند  :آدونیس ،شاتوکباب ،و...
(هنرمند و نقاش معاصر)
سن لوران :آدونیس ،سمی فروت
----------------------------------الوال :کوه نور ،آدونیس ،سمی فروت و...

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

فـال

دندانپزشک

•
•
•
•
•

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

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

رستــوران

فـرش

خشکشویی

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

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

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

شانس اول را به آنها
بدهید!
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937-8296.......................................... . VIVA
481-6765 ............................................EVE
شهرزاد489-6901 ......................................... .
فاطی 772-5787 ..............................................

PARTICIPATE in our
CO

عینک
فرهت

انجام كلیه كارهاى
ساختمانى از قبیل
و
وپاركت
رنگ
سرامیك وستاره
كفن دزد �
آمــــوزش
آمــــوزش
زیرزمین به
وتبدیل
غیره
شيرين  -هاله ماه  -غذاي بيمار
ترش و
ميوه
-14
خصوصی ریاضی
نوازندگی پیانو
مسك
واچوفسكي
نىفيلمي علمي  -تخيلي به نويسندگي و كارگرداني برادران
خوش��گلو-
-15
يكدر سطوح
رزميووایرانی
کالسیک ،پاپ
(امید):
سالتماس
كه درتلفن
فيلمنامه
اكران شد .اين فيلم آميزهاي از اكشن ،هنرهاي
1999
آمادگی برای آزمونهای
مبتدی تا پیشرفته
است
چند اليه
Tel.:
514-812-5662
مدارس ،دانشگاههاGRE، ،
علی صبری با بیش از  ۲۰سال
عمودي:
 GMAT، CEGEPو …
سابقهدر نوازندگی پیانو
مهندسی
کارشناس
صبری
علی
يكي از
ورف��ل
فرانتس
از
اث��ري
ساس��انيان
دوره
در
مهم��ات
و
اس��لحه
ذخيره
مح��ل
-1
بهرهگیری از متدهای قدرتمند و
بيستمارشد ریاضی از
قرنکارشناس
آلماني زبانبرق و
تخصصی برای کودکان ،نوجوانان
نويسندگان
بزرگترين
مالیاتی
خدمات
کوئین-کانادا؛
دانشگاههای
شمشير و بزرگساالن؛ آموزش به زبانهای
تهران وآسيا
كوهي در
فلزي  -سلسله
شيميايي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
عنصرﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ
-2ﺗﻬﯿﻪ ﻭ
آموزش به زبــانهای
انگلیسی و فارسی
مثل
توليد
سلول
نهادن
گردن
بدكار
ﮐﻮﭼﮏ

-3ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ
فارسی و
انگلیسی -نخ بافتني Tel.:438-990-6529
ارتباطي
هاي
نشانه
از
اي
مجموعه
ثبتماده
 -4شتر
دفترداری
شرکت-و
-------------ترین قیمت
 نازلحسابها با
خوشبو  -كشور نيشكر
گلي
 -5گندم
جلسه اول رایگان
ﺳﺎﻝ
مخففﻃﻮﻝ 
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ-ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ
نسترن  -ماده برگ چاي  -فتنه
 -6رشته
---------------------->>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
 -514-242-6034سزاوار  -كشتي جنگي
 -7سردخانه خانگي
Tel.:438-990-6529
 -8فارسي زبان  -جاويدان  -ميوه به
ﺗﺎﺭﻳﺦ :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺻﻔﺤﻪ
35L2ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ4449ﻭﺍﺣﺪ 5 :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺧﺒﺮ:
4 -9سالح ويرانگر  -بياسم
11:07:09
ﺳﺎﻋﺖ11:07:09 :
ﺳﺎﻋﺖ:
و نشان  -ادامه دهنده
4449
شماره
ویژه
جدول
حل
ﻭﻳﮋﻩ
 -10حرف ندا  -رنگ زغال
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خدمات
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ساختمانی در
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گ ﺍ ﻝ ﻭ پ -13
کلیهخدمات
ﺍ
ﻭ
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 8ﻥ ﻱ ﺱ ﺕ ﻱ
رنگها
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پوش
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ﺭ
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ﺱ ﻭ
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 10ﺩ
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ﺕ معروف نرخ
ﺍ ﺱ ﺍ
ﺕ ﻥ
ﻡ
ﺭ
ﻩ
ﺍ
 11ﻱ
غرب
معماري
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ﻱ
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Tel.: 514-265-0973
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د شارکت
خ
و
د
،
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یت آن
ب
ک
و
ش
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کامیونیتی ایرانیان

امید رایگان از فوریه15

اقيانوس
آس��تانه
ي جزيرهاي و كوچ��ك در دري��اي كارائيب و در
شما،
عزیزان
نگهداری از
ً
نفر
هزار
160
ا
ح��دود
 197از بريتاني��اي كبير
اس��تقالل يافت و توسط خانم با تجربه،
به چند نفر کارگر
در خانه -ما و شما -
(پاره وقت یا تمام وقت)
در ساق پا  -مجبور شده  -بازيكن خوديیادر تيم
بیمارستان ،همراه با
برا ی کار در کارواش
رفرنس 5،سال سابقه کار
 مهم بودن  -آشكارفورانیازمندیم.
دیپلمهدستیارپرستار
ل  -آقاي فرانسوي
تلفن اطالعات( :احمد)
(زویــا)
ز كشورمان  -خالق
514-651-2661اشاره
نزديك  -پايگاه اينترنتي -
Tel.:به دور 514-503-7391
 شعله آتش  -پوشش كتابﺷﻤﺎﺭﻩ ﺻﻔﺤﻪ 3
ﺗﺎﺭﻳﺦ:
35L2ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ4449ﻭﺍﺣﺪ 5 :ﺷﻤﺎﺭﻩ
ماز -
عادی
های
ﺧﺒﺮ :حل جدول
freeazmar
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پیوند996-9692.................................................
گرانیت آیل 952-7400 ................................ .

گلفروشی

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

لوله کشی

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

مهاجرت

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

محضر

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

موسیقی (جشن ها)

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

وبسایت

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

دکترعطاانصاری

در کلینیک مدیکال
آلفامــدیک

درمــان کلیه
مشکالت ارتوپدی پا

• ساخت کفی های طبی
• انواعکفشهایطبی،
جوراب واریس
• مچ بند ،زانوبند ،کرست های طبی
• داروهای طبیعی برای درمان
بیماری های پا

1253 Rue Guy

Tel.: (418) 440-9494
وام مسکن

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

وکیل دعاوی

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

ویدیو

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

1397  مرداد24  1384  شماره 25 سال
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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

Hunt Auto Parts

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

Canapé

فـروش کلیه لوازم خودرو

Meubles
Meubles
prilloprillo

سفـــارشآنالین

Mega
Mega

www.huntparts.ca

vente
vente

یا تلفن

Tel.: 514-268-1212

ارسال رایگان برای ساکنین جزیره مونترال

Tel.:(514) 772-5787

6565

999$ jusqu’à
999$

Sectionnel

Sectionnel

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

2299$ 2299$

la qualitéla
auqualité
plus bas
au prix
plus bas prix

Sectionnel

Dépêchez-vous!
Dépêchez-vous!

مترجم رمسی مترجم رمسی
1699 1699سروران
1099نغمه
1099 یکتا
1899
1899
خاطره حتویلداری

ارزشریف

7 mcx

PrilloPrillo
liquideliquide

 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

p2j19

%%

jusqu’à

7 mcx

7 mcx

7 mcx

Sectionnel

Sectionnel

Sectionnel

879
Sectionnel

$

699

Canapé

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

999$ 999$

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

7 mcx

Canapé

879
699

514 659 4395

$

صرافی
 ستاره5

$

com

اجنام امور ساختمانی

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

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

May 25See
and
26,
2013
only.
May 25 and
26, 2013
only. only.
with any other promotion or discount.
with anyDoes
othernot
promotion
apply toorprevious
discount.
purchases.
Does not See
applyin to
store
previous
for details.
purchases.
January
26inand
store
27,for2013
details.
only.January
26 and
27, 2013

514 585 - 2345

azjan15U
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،دعوتنــــامهرسمی
ترجمـــهمدارک
514-624-5609

Tel.: 514-675-4405

>6007343

514-441-4295

دارالترجمه رسمی فرهنگ

مترجم رمسی
شهــریاربخشی

تدریس زبان فارسی
در وست آیلند
پروینعبائی

>6007343












 




































تدریس فارسی

توسط شادی
aznov152104nikpour

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

فال قهـوه
و ورق

(514) 678-6451

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

صرافی
 ستاره5

قابلتوجهخامنها

514 585 - 2345

،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
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 راهنمایمشاغل
www.paivand.ca
ایرانیان مونتریال
 آبونه مان گسترده
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223-3336

Z

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



کانادا
خصوصی حسابداری






































 سال8  تا2 آموزش موسیقی برای کودکان از
مطابق با مطالب و سرفصلهای
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Lester B. Pearson کالج










¬




¦




 ¦


،به زبان های فارسی





3333








µ




Cavendish,
#285
انگلیسی و فرانسه
Montreal,
H4B
2M5

























 



 


همکاریکنید
باپیوند





مرکزاسالمیایرانیان
























«
،وارد
تازه
جوان و

















 










£















...حتــی شــما








¥


¸






ª
 














µ

































£



¨



 

نویسان
روزنامه
،مترجمان
،نویسندگان








£
ª









³










































¡









































¥


«



«
¹

















§








































 
















، اگر عالقه مندید،اگر دستی به قلم دارید
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فخـاریان
514-996-1620
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210 St-Jacques (Lachine)



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

aznov’15U

Re-Mi

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

نیماازاگوسترایگان



















 
















. پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد:توجه

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

وش!
خ

آموزشعکاسیبهزبان .. .

تصویربرداری از محله های مختلف شهر

فعالیــت و دنبــال کــردن
رویدادهــا در شــبکه هــای
اجتماعی یکی از سرگرمیهای
پرطرفــدار مــردم در تمــام
کشورهایدنیاستبطوریکه
که اکثــر افــراد ،روزی چند
ســاعت از زمان خــود را به
«وبگــردی» اختصــاص
میدهند.
همین حضور پرشور مردم،
کارشناسان تبلیغاتی را نیز
به فکر انتشــار آگهــی های
مختلــف در این شــبکه ها
انداختــه ،چــرا کــه دنیای
مجازی ،بیشترین مخاطب
را در بین ابزارهای تبلیغاتی
دارد .مزیــت دیگــر آن ایــن
است که به راحتی در اختیار
همگان میباشــد و میتوان
با اختصاص چندین کمیت
مختلف ،یک «بازار مقصد»
را بصورت هدفــدار برای آن
تعریف نمود.
یکــی از آگهــی هایــی کــه
اینروزهــا در شــبکه هــای
اجتماعــی میبنیــم ،آگهی

برای مشاورین امالک

تلفناستودیوفوتوبوک:
(514) 984-8944

WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM

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

تلگرامSTUDIO PHOTOBOOK :

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

اسپشیال این شماره:

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

فــروش امــاک و
مســتقالت بــوده کــه
کاربــری بســیار باالیی
دارد .انتشــار این گونه
آگهی هــا در اینترنت و
شــبکه های اجتماعی،
ویژگیهای زیادی دارند
که برخی از آنها عبارتند
از:
• قابلیت نشــان دادن
ملک بــه مشــتری از راه
دور بــدون اتالف وقت و
استفاده ی بهینه از زمان
• آمارگیری های دقیق از
تعداد مشاهده مشتریان
از امالک آگهی شده
•
قابلیــت اضافــه

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

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

کــردن نقشــه و تکنیکهای
جســتجوی امالک در یک
محدوده جغرافیایی خاص
• اســتفاده از جنبــه هــای
هنری فن تصویربــرداری و
ایجاد اشتیاق در خریدار
• نشان دادن تمامی زوایای
آشــکار و پنهان ملک مورد
نظر به مشتری
• باالبــردن بازدید مجازی
مشــتری از تعــداد امــاک
بیشتر و جلب اطمینان وی
از انتخاب خود
•
افزایــش پديــداری
«ویزیبیلیتــی» ملک مورد
نظر برای فروشنده
• باال بردن ســرعت فروش
ملک و صرفه جویی در زمان
• باالبردن فروش و بالطبع
افزایش درآمد
• و بسیاری موارد دیگر...
یکی دیگر از جنبه های جالب
تصویربــرداری از امــاک،
ویژگیهــای جدیدی اســت
که تکنولوژی در اختیار این
بخش از بازار قرار داده است.
مثال چند سالی است که میبینیم
میتوان عالوه بر عکس ،ویدئوهای
بسیار جالبی از تمامی قسمتهای
داخلی و خارجی امالک تهیه شده
و در اختیار مخاطب قرار میگیرد.
دوربین با حرکتهــای آرام و بدون
لرزه خود ،از داخل تمامی اتاقها و
قسمتهای داخلی و خارجی منزل
حرکت کرده و مثل این اســت که
عمــا خریدار ،پا به درون آن خانه
گذاشته باشد.
تصویــر برداری هوایی بــا پهپاد از
امالک هــم زوایای پنهان دیگری
را به خریدار نشان میدهد که البته
محدودیتهای خاص خود را دارد.
کار جالــب دیگــری کــه میتوانیم
در این زمینه انجــام دهیم ،تهیه
تصاویر  360درجه است که تمامی
قسمتها داخلی ملک را با دقت باال
برایمان به نمایش میگذارد.
یکــی از مفیدتریــن و پرمخاطــب
ترینکارهایی که میتوان انجام داد،
ســاخت ویدئوهای اطالع رسانی
در مورد محله های مختلف شهر
اســت کــه میتــوان در آن و بطور
خالصه ،اکثر ویژگیهای جالب هر
کــدام از محله هــای مختلف را
به نمایش گذاشــت .مثال فالن
محل مربــوط به چــه قومیت یا
ملیتی بوده و امکانات آموزشی،
تفریحــی ،ترافیکــی ،معماری و
غیره آن چه مواردی میباشند.
ایــن تکنیک ،ویژگیهــای جالب
توجه خود را دارد:
• شــناخت مردم از محله های
مختلف شــهر بیشــتر میشود و
حتی اگر مخاطب ،خریدار خانه
هم نباشد ،برای اجاره منزل هم
که شــده ،به تماشای آن خواهد

36

Lester B. Pearson
Continuing Education

مرکز آموزش بزرگساالن لستر بی پیرسون

Lester B. Pearson Continuing Education offers:

business class is 1 day a week for 5 months
Professional Sales 3 days a week for 10 months
) Professional Waiter (7 months
Upon completion:
you will receive: Diploma from the Quebec Ministry of Education
----------------------Loans
and
Bursaries
up to 900$ per month
__________________________________




For registration please call: Chantal

514-516-7737
chantaldaysab@gmail.com
----------------------------------------------

www.lbpce.ca

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور

در كلیه سطوح

ابتدایی |||| مقدماتی |||| ردیف

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

پرداخت و مطلب را نیمه کاره رها
نمیکند.
• این روش ارتباطی در اصطالح
«تبلیغات غیر مســتقیم» نامیده
میشود و سعی دارد مطالب مفیدی
را بــه اطالع مخاطب برســاند .در
نتیجه مخاطب بیشتری را به خود
جذب کرده وکارآیی بیشتری دارد.
این نوع آگهی ها ،به جهت اطالع
رســانی مفید و نــوع ارتباط حرفه
ای که با مخاطــب برقرار میکند،
بازخورد بسیار باالتری دارند .یکی
از دالیــل آن این اســت که بر روی
مقوله فروش تاکید بسیار کمتری
داشــته و بیشــتر آموزنده اســت.
طبیعتا مخاطب نیز ارتباط بهتری
بــا آن برقــرارکــرده و چنانچــه در
لحظه مشاهده ویدئو ،قدرت خرید
ملک را نداشته باشد ،مخاطب را
در آینده به سمت این نوع تبلیغات
جلب و ترقیب خواهد نمود و یا آن
را به دوستانش معرفی خواهدکرد.
مخاطب همیشه دوست دارد کار

متفاوت و جدیــد ببیند و حوصله
و زمان خواندن متــون طوالنی را
ندارد .انتشــار چنیــن مطالبی در
اینترنت و شــبکه هــای اجتماعی
باعث میشود که مخاطب ،تفاوت
را احســاس کند و بداند که با یک
اکیپ حرفه ای طرف است.
نکتــه دیگــری که در ســاخت این
ویدئوها باید مد نظــر قرار بگیرد،
«مختصر و مفید بودن» آن است
چــون اگر خیلــی طوالنی باشــد،
کشــش الزم را در مخاطب ایجاد
نکــرده و بــزودی از آن رد خواهــد
شــد .به بیان بهتر ،باید بیشترین
پیام را در کوتاهترین زمان ممکن
به مخاطب انتقال داد تا احساس
نکند کــه در حال اتالف وقت خود
است.
حتــی میتــوان از عکســها ،یــک
«اســاید شــو» تهیــه ،و نتیجــه
را بصــورت ویدئــو و اضافه کردن
موزیک در متن تصویر ،در فضای
مجازی به نمایش درآورد.

در سایتهای «لیستینگ امالک»
نیز که عکسهای مختلف ملک در
آنها به نمایش گذاشــته میشــود،
طبیعتــا خریــدار جــذب امالکــی
خواهد شد که عکسهای حرفه ای
و تمیزتری از آن به نمایش درآمده
و بــه یک ویدئوی «بازدید مجازی
 »Visite Virtuelleنیــز مزیــن
باشــد .مشــخص اســت که توجه
مخاطــب ،به امالکی کــه تصاویر
آن با تلفن همراه گرفته شده باشد
بســیار کمتر خواهد بود .بنابراین
در تهیه این عکسها و ویدئوها باید
از ادوات حرفــه ای ،دوربین های
فول فریم ،عکسهای «اچ دی آر»،
لنزهــای مختلف ،سیســتمهای
ویدئویی  ، 4Kنورپردازی صحیح،
لرزه گیر یا حتی «اسالیدر» و نرم
افزارهــای ادیت حرفــه ای صوتی
تصویری کمک گرفت.
ملکتانپایدار!

37

1397  مرداد24  1384  شماره 25 سال

PAIVAND: Vol. 25  no.1384  Aug. 15, 2018

New Quebec Immigration
Application Intake Rules for 2018
August 6, 2018 –
New rules came into effect
regarding the intake and
processing of applications
for permanent selection.
These rules pertain to
applications submitted by
economic immigration candidates and sponsorship applications submitted under
the collective sponsorship
stream of the Selection of
Refugees Abroad Program.
Note that the rules do not
change Québec’s immigration objectives. Hence,
for 2018, Québec expects
to admit between 49,000
and 53,000 immigrants,
as anticipated in Québec’s
Immigration Plan for the
year 2018.
•
Skilled workers
Persons who want to immigrate to Québec under the
Skilled Worker Program
can soon submit a declaration of interest through the
Arrima system (declaration

of interest system). Intake
of immigration applications
for this program will now
be carried out through this
system. From now on, only
candidates invited by the
Minister can submit an
application for permanent
selection.
Candidates who want to
submit an application
under the Programme de
l’expérience québécoise
(PEQ – Québec Experience Program) can do so
at any time by following
the instructions that apply
to the program without
submitting a declaration of
interest.
Once received, the following applications for permanent selection will receive
priority processing:
- Applications submitted
under the Programme de
l’expérience québécoise
(PEQ – Québec Experience
Program);
- Certain applications

submitted following an
invitation from the Minister, which are applications
from persons who have a
validated job offer.
•
Investors
The maximum number of
applications for permanent selection that will be
received under the Investors Program is 1,900 for
the period from September
10, 2018 to March 5, 2019.
Applications received after
the maximum number
of applications has been
attained will be returned to
the applicants. A maximum
of 1,235 applications from
foreign nationals from the
People’s Republic of China, including the administrative regions of Hong
Kong and Macao, will be
accepted.
Investor candidates who
demonstrate, by submitting
results of a test recognized
by the Ministère, that they

zarbarg paivand

Z

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

ARBARG

Iranian Business Directory

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca

صرافیآپادانا
حمیدرضا

خلیفی

1970 Ste-Catherine O,

APADANA
EXCHANGE

Tel.: 514-839-7318

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید

have advanced intermediate
proficiency in French are
not subject to the maximum
number of applications and
can submit their application
at any time. These applications will be given priority
processing.
•
Entrepreneurs
The maximum number of
applications for permanent selection that can be
received under the Entrepreneur Program is 60 for
the period from August 15,
2018 to March 31, 2019,
including a maximum
number of 25 applications
for stream 1 of the program
and 35 applications for
stream 2. Applications received after the maximum
number of applications
has been attained will be
returned to the applicants.
Entrepreneur candidates
who demonstrate, by submitting results of a test recognized by the Ministère,
that they have advanced
intermediate proficiency in
French are not subject to
the maximum number of

applications and can submit
their application at any
time.
•
Self-employed workers
The maximum number of
applications that can be received under the Self-Employed Workers Program
is 50 for the period from
August 15, 2018 to March
31, 2019. Applications received after the maximum
number of applications
has been attained will be
returned to the applicants.
Self-employed candidates
who demonstrate, by submitting results of a test recognized by the Ministère,
that they have advanced
intermediate proficiency in
French are not subject to
the maximum number of
applications and can submit
their applications at any
time.
•
Collective sponsorships
The maximum number of
sponsorship applications
that can be received under
the collective sponsorship
stream of the Selection of

Refugees Abroad Program
is 750 for the period from
September 17, 2018 to
February 1, 2019. Applications received after
the maximum number
of applications has been
attained will be returned to
the applicants.
A maximum number of
sponsorship applications
that can be received is
also set for each guarantor
category.
These new rules are in
effect from August 2, 2018
to March 31, 2019.
Please do not hesitate
to contact our office for
further details on the new
immigration application
intake rules.
_________
Keep safe, stay healthy, and
make sure laughter is in
your everyday life.

ترجمــه فارســی مقــاالت را در
وبسایت ما بخوانید
Immigration Canada Maria
Cottone
Represented by Jean Sébastien Boudreault (Lawyer)
www.mariacottone.com
info@immigrationcmc.com

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید

37

38

 سال  25شماره  24  1384مرداد 1397

PAIVAND: Vol. 25  no.1384  Aug. 15, 2018

بدن ما بیشتر از میکروب تشکیل شده
تا سلولهای انسان
دانشــمندان میگویند بیشــتر بــدن ما را
موجودات میکروسکوپی تشکیل میدهند
و فقط  ۴۳درصد بدن انسان از سلولهای
انسانی تشکیل شده است.
شــناخت هر چــه بیشــتر ایــن مجموعه
موجــودات میکروســکوپی (ویــروس،
میکــروب ،قــارچ و آرکیــا) کــه در کل
"میکروبیوم" یا یا "ریزاندامگان همزیست"
نامیــده میشــود ،بــه درک بهتــر مــا از
بیماریهای مختلف از انواع آلرژی گرفته
تا پارکینسون کمک میکند.
دانشمندانی که در این حوزه کار میکنند
هم این پرسش را مطرح میکنندکه انسان
بودن به چه معناست و هم روی روشهای
درمانی نوآورانه کار میکنند.
پروفســور روت لــی مدیــر بخــش علــوم
میکروبیــوم موسســه ماکــس پالنــک
میگویــد" :میکروبیــوم بــرای ســامت
انســان ضروری است .بدن انسان فقط از
سلولهای انسان تشکیل نشده است".
جای جای بدن انسان پوشیده از موجودات
میکروسکوپی است ،هر چه خود را بشویید
و ضدعفونــی کنید هــم میکروبها باقی
خواهندماند.اینموجوداتمیکروسکوپی
بیشــتر از هر جای دیگر در اعماق تاریک
و پیــچ در پیچ وکم اکســیژن رودههای ما
زندگی می کنند.
پروفسور راب نایت ،از دانشگاه سن دیهگو
کالیفرنیا میگوید:
"ما بیشتر میکروب هستیم تا انسان".
اما به جز تعداد ســلول ،ما از نظر ژنتیکی
هم در بدن خود در اقلیت هستیم.
ژنوم (مجموعــه ژنهای) انســان ،از ۲۰
هزار ژن تشکیل شده است" .اما مجموعه
ژنهای موجــودات میکروســکوپی بدن
مــا ،رقمــی بین دو تا بیســت میلیون ژن
میشود".
ســارکیس مازمانیــان ،میکروبشــناس
"مؤسسه فناوری کالیفرنیا" میگوید:
"ما فقط یک نقشــه ژنتیکــی نداریم بلکه
یک نقشــه ژنتیکی دوم هم داریم که ژنوم
میکروبیومهاست و فعالیت بدنما را بهتر
میکنــد .به نظر من آنچه ما انســانها را
تشکیل میدهد ،ترکیبی است از دیانای
ما و دیانای میکروبهای بیضرری که
در بدن ماست".
ســاده انگاری اســت اگر فکرکنیم که این
همهموجوداتمیکروسکوپیبدونوظیفه
و فایده خاصی در بدن ما وجود دارند.
علم دائم در حال کشف نقش میکروبیومها
در کار دســتگاه گوارش ،تنظیم سیستم
ایمنی و مبارزه با بیماریها و نقش آنها در
تولید ویتامینهای الزم است.
پروفسورنایتمیگوید":مااخیرادریافتهایم
که چگونه این موجودات میکروسکوپی به
شــکلی باورنکردنی به ســامت ما ارتباط
دارند".

PROGRAMS
STARTING SOON AT

VERDUN ADULT
& CAREER CENTER

•

ِ
وحشتناکخودکشیآدمهایمشهور
تاثیر

در اولیــن واکنــش شــاید خیلــی
هــا بگویند خودکشــی دو نفر آدم
مشهور ،هیچ فرقی
بــا دو انســان دیگر
ندارد .بخصوص که
بر اســاس آمار ،در
هر نیــم دقیقه یک
نفــر در ســیاره ما
اقدام به خودکشی
مــی کنــد .دومین
دلیــل مــرگ و میر

RESIDENTIAL AND
COMMERCIAL DRAFTING

بــه ایــن ترتیــب مــا بایــد دربــاره دنیای
میکروبها جور دیگری فکرکنیم .تا امروز
رابطه ما بــا میکروبها بیشــتر رابطهای
خصمانه بوده است.

میدان نبرد میکروبی
ک و واکسن ،سالحهای ما برای
آنتیبیوتی 
مبارزه با آبله ،سل و استافیلوکوک طالیی
مقاوم به متی سیلین (  )MRSIبه شمار
میروند.
ایــن مبارزه نتیجه خوبی داشــته و زندگی
بســیاری را نجــات داده اســت امــا برخی
از محققــان نگراننــد که در این مبــارزه با
باکتریهای شــرور" ،باکتریهای خوب"
هم ناخواسته صدمه دیدهاند.
پروفســور لی میگویــد" :در پنجاه ســال
گذشــته کار فــوق العــادهای در نابــودی
بیماریهــای واگیر انجــام دادهایم .اما در
مقابل به طور گســترده و وحشــتناکی با
افزایش انواع بیماریهای سیستم ایمنی و
آلرژی رو به رو شدهایم".
تحقیق درباره میکروبیومها باعث میشود
بفهمیــم که چــه تغییراتی در آنهــا ایجاد
میشــود و ایــن میتوانــد موفقیــت ما را
در جنــگ با عوامل بیماریزا بیشــترکند
بخصــوص اکنون که با یک بیمــاری تازه
مواجه هســتیم که باید راه درمــان آنها را
بیابیم".
میکروبیومها با بیماریهای التهابی روده
و پارکینسون و تاثیر داروهای ضد سرطان،
شیمی درمانی و حتی افسردگی و اوتیسم
هم مرتبط دانسته میشوند.
چاقی یک مثال دیگر است.
مشخص شده که سابقه خانوادگی و سبک
زندگــی نقــش مهمــی در چاقــی دارد اما
میکروبهای مفید چی؟
خوردن انواع همبرگر و شکالت هم باعث
چاقی میشود هم بر نوع میکروبهایی که
در دستگاه گوارش تولید و تکثیر میشوند
تاثیر میگذارد.
از کجــا معلــوم کــه ترکیــب نامناســب
میکروبهایی که متابولیسم غذا را در بدن
انجام میدهند باعث چاقی نمیشود؟
پروفسور نایت موشهایی را در آزمایشگاه
مطالعه کرد که در اســتریلترین محیطی
که در دنیا وجود دارد به دنیا آمدهاند .این
موشها در تمام مراحل زندگیشان کامال
به دور از هرگونه میکروب بودهاند.
پروفســور نایــت میگوید" :ما توانســتیم
نشــان دهیم که اگر از نمونه مدفوع افراد
چــاق یا الغــر ،باکتریها را جــدا کنیم و
این باکتریهــا را به بدن موشها منتقل
کنیم ،موشها بر اساس اینکه باکتری را از
کدام یک از انسانها گرفتهاند چاق یا الغر
میشوند".
تزریق باکتری افراد الغر به موشهای چاق
حتی باعث کم شدن وزن آنها میشود.

بین افراد  ۱۵الی  ۲۹ســاله جهان
خودکشی است.
خو د کشــی
افــرادی مثــل
کیــت اســپید و
آنتونــی بوردین
می تواند مهمتر
از مــرگ دو نفــر
باشــد چون این
افــراد ســمبل
خوشــبختی و
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مرکز حرفه و فن
بزرگساالن «وردان»

نقشه کشی ساختمان های
جتاری و مسکونی

Are you a visual person
with an interest in design
?and construction
Become a Draer in
!16 months
1600 hour Program
Diplôme d'études
)professionnelles (DEP
Financial Assistance Available

!START YOUR DRAFTING CAREER TODAY

!DON’T DELAY, REGISTER TODAY

www.lbpce.ca/vacc
514.798.0405

6050 BOUL. CHAMPLAIN, VERDUN
پروفســور نایت میگویــد" :نتیجه خیلی
جالبی اســت اما اکنون ســوال این است
که آیا این آزمایش در انسان هم قابل اجرا
است یا نه".
جامعه پزشــکی بســیار امیدوار اســت که
بتواند از میکروبها به عنوان داروهای تازه
استفاده کند" :میکروب به مثابه دارو".

•

گنجینهاطالعات
بــا دکتــر ترفر اللــی ،در موسســه "ولکام
تراست سانگر" که یک موسسه تحقیقات
ژنتیکی در بریتانیا است ،دیدارکردم .او در
این موسسه تالش میکند که میکروبیوم
کامــل افراد ســالم و افراد بیمار را کشــت
دهد.
او میگویــد بیمــاری ممکن اســت باعث

حتی رویاهای بسیاری از افراد دنیا
هستند .وقتی آنها تن به مرگ می
دهند آدم های همه جوامع بشری
دچار ترس و یاس می شوند.
کیــت اســپید و آنتونــی بوردیــن
افراد خودســاخته ایی بودند که با
زحمــت و همت شــخصی تبدیل
به الگوی بسیاری از انسانها شده
بودنــد .بــرای همین خودکشــی
آدم های موفق و مشهور که هرچه
خواســتند بــه دســت آورده اند با
عقل و شعور بشر جور در نمی آید.
مرگ این نوع انســانها فقط زنگ

حذف برخی موجودات میکروسکوپی شود
و هدف این است که دوباره آنها را وارد بدن
کنیم:
"هر روز شــواهد بیشتری نشان میدهند
کــه ترمیــم میکروبیوم یک فــرد میتواند
بــه مــداوای بیماریهایی ماننــد کولیت
اولســراتیو ،نوعی بیماری التهابــی روده
منجر شود".
"فکر کنم برای بیشتر بیماریهایی که ما
دربارهشان تحقیق میکنیم به ترکیب شاید
ده یا  ۱۵نوع میکروب مختلف نیاز باشد".
علم داروهــای میکروبی ،در مراحل اولیه
خود است اما بسیاری از محققان معتقدند
که بررســی و نظارت بــر میکروبیوم بدن
خیلــی زود به کاری رایج تبدیل میشــود
چــون ماننــد گنجینهای طالیــی -البته

خطــر افزایش خودکشــی در بین
افرادی که افســردگی ،تشویش یا
اسکیزوفرنی دارد نیست .تصمیم
بــه مرگ افــراد مشــهور و موفق،
بــرای بخش وســیعی از بشــر که
در رنــج اســت نیز ناگــوار و حتی
خطرناک اســت .خودکشی افراد
مشــهور می تواند گریبان افرادی
که از تنهایی ،بیکاری و طالق رنج
مــی برند را نیز بگیــرد .یا آنها که
مورد سوستفاده جنسی قرارگرفته
اند ،آنها که قلب شــان شکســته
شــده اســت و بازماندگان زلزله و

به رنگ قهــوهای -از اطالعات مربوط به
سالمتی است.
پروفســور نایــت میگوید" :خیلی دشــوار
اســت که فکرکنیم که هر قاشــق کوچک
از مدفوع انســان،آنقدر حــاوی اطالعات
مربــوط بــه دیانای میکروبهــای بدن
است که برای ذخیره کردن آن به چند تن
دی وی دی الزم است".
"در حال حاضر ما با هر بار سیفون کشیدن
همه این اطالعات را نابود میکنیم".
"بخشــی از چشــمانداز آینده این است که
در زمانــی نچنــدان دور ،وقتــی ســیفون
را میکشــیم ،اطالعــات مدفــوع ثبت و
وضعیت سالمتی ما مشخص شده باشد.
این تحولی بسیار بزرگ خواهد بود• ".
جیمزگاالگر

جنگ و … بشر از خود می پرسد
اینها که روزگار تماما به کام شــان
اســت از زندگی می گریزند ما چرا
باید تحمل کنیم؟
طبیعی است که باید نگران دامنه
وسیعتری از خودکشی ها در آینده
باشیم .جوامع سیاره ما شاید مثل
یک روســتا از هم خبــر دارند و از
هم تقلید می کنند و یاد می گیرند
ولی مثل افراد قبیله و روستاهای
قدیــم ،حــس دلبســتگی و حس
فامیلی شــان هنوز عمیق نشــده
اســت .هنوز پرچم هــا و مرزها و

دشــمنی هــای قدیــم و جدید به
انسان سیاره ما اجازه نمی دهدکه
مثل روســتای قدیم ،از پشتیبانی
عمومی برخوردار باشند.
بیائیم در حد توان ،با همه آنهایی
کــه در حلقــه زندگی ما هســتند
بیشتر توجه کنیم .مهربانتر باشیم
و برای شــان وقت بگذاریم .بشــر
احتیــاج بــه معنویــات بیــرون از
دنیــای سیاســت دارد .به عزیزان
مان احترام بگذاریم و سعی کنیم
بر شادی و رفاقت بیفزائیم• .
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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

PAiVAND

جنب دانشگاه کنکوردیا

خدمات ارزی

)

Tel.: 514-996-9692

بهروز

)(Montreal, Ottawa, jVictoria, Calgary, Vancouver

since3
199

Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W. H3G 1M6
GUY

Vol. 25, no.1384, 15 août, 2018

Published by: PAYVAND comm. inc. Advertising: PAIVAND
Tech.: S. Rezai | H. Harandi | Distribution: Babak V.

 مطمئنترینوسریعترینروش انتقالارز
با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران

 خریدار ارزهای خارجی
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ناهیدپاکروان

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

سفر به ایران

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده
)1253 Rue Guy (Metro: Guy

ASGARI

FARZIN

ARCHITECTE

ﻓرزﯾن ﻋﺳﮕری

آرﺷﯾﺗﮑت رﺳﻣﯽ ﮐﺑﮏ
ﻣدﯾرﯾت ﭘروژه  -طراﺣﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن

بدون وقت قبلی

7روز
هفته

behrooz@babakhani.ca

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

514.803.5240

تپـشدیجیتال

www.tapeshmontreal.com

تبدیل سیستم های
ویدیوئی

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

Tel.: (514) 933- 8383

طراﺣﯽ داﺧﻠﯽ  -ﭘﯾﮕﯾری اﻣور ﺷﮭرداری

info@asgari.ca
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1112 St Laurent Blvd,
Montreal, QC H2Z 1J5
----------------------- st-Laurent

کاست و کامپکت دیسک،
کتاب ،کارت تلفن

6162 Sherbrooke w.

Tel.: 514-871-1119

Tel.: 514-223-3336

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
NDG, H4A 1W6
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