خدمات ارزی

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

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

جنب دانشگاه کنکوردیا

GUY

Bureau de Change

___________
Sharif Exchange
261 boul. Cote-Vertu
St-Laurent, QC H4N 1C8

صرافیشــریف

1418

. انتقال ارز به ایران و برعکس نداریم:توجه

Cote vertu, Bus 121 E

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

www.sharifexchange.ca

$

Sharif

EXCHANGE
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از مونتــــرال به تهـران از

$990

دارالترجمه رسمی یکتا
 دعوتــنامه رمسی- ترجمه رمسی

Tel.: 514-439-8501

الیت
صرافی

فارکس

The Islamic Revolutionary Guard

انتقـال ارز

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

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

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

)(خضر

GUY

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

سال سابقه کاری در کانادا25 با

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

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

Tel.: 514.426.7200

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

www.ParsPlumbing.ca

مشاورامالک:آرزوگتمیری

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

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

3 :

Š

Tel: (514) 290-2959

(514) 561-3-561

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
،درمتــام نقاط دنیا
 دقیقه زمان نیاز دارید10 فقط به

£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d
1834 Ste-Catherine W., Suite 301, Tel.: (514) 933-3337

TO

ناهیدپاکروان

4010 Ste-Catherine W.

pg. 5

NOTAIRE-NOTARY

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

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

Ninous Givargiznia, BSc.

Agent Immobilier Affilie
RE/MAX

}f£¨† z çœÂ¼±› :të›Z fz£²›
ù£¿Ž }£¼ ®›ò fd
مونتریال
ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£
gfZ !مشاور امالک در سراسر
fÂ›Z fd çœêÂ‘ ä…®¨†جتاری
£… مسکونی و
ú¾ûZãÅ… ç…£ fZg£… Í ®رایگان
¬›  ارزیابی

iÂÀÅœ

مشاور امالک در مونتریال

South shore و

محضردارومشاورحقوقی

1410 Lonsdale
N. Vancouver, BC, V7M 2J1
Tel.: (604) 982-0909
Fax: (604) 982-0910
E- Mail: Vancouver@pars.ca

 ستاره5 صــرافی

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

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

وحیدخلـجی

VANCOUVER

سفر به ایران

E St., PH-A
H3J 8H9
2-0700
2-0800
s.ca

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

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

فیروزهمتیان

Cell: (514) 827-6364

fhemmatiyan@sutton.com

www.sutton.com

مشاور امالک در مونتریال
Courtier Immobilier Agréé

¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT¶

21 :

مسعود هاشمی

 تهیه وام های مسکن و جتاری
ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj
Office:
(514)
واردین و دانشجویان
مسکن برای تازه
 وام694-0840

Suite 304
H9H 5B9
Minoo Eslami

Fax

(514) 694-4291 I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

Courtier Immobilier Agréé
Res.514-967-5743
(514) 696-5169
Cell.:
ÏHoTº¼¶nj Â¬kºp ¾£MIw ÏIw 30 pH yÃM IM

مینو اسالمیCell : (514) 571-6592

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

}gfZ\£›¬‹¯˜®›

(514) 816-4080
¥°¶H
x»oÎ »ÁHoM
kÄoi I¶
}~hT¶
k{ILÃ¶ ·I«ÄHn
·HnHkÄoi
RI¶ki

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

çœ£`›

IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ
EmailI¿TºH
: masoudrealty@gmail.com

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

38 Place du Commerce #280,
île des Soeurs, Qc H3E 1T8

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

Cell.: 514-298-4567
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وامﻣﺴﮑﻦ
وامﻣﺴﮑﻦ
ﻣﺴﮑﻦﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻐﻠﻰ و اﻗﺎﻣﺘﻰ
ﺑﺎ
وام ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻐﻠﻰ و اﻗﺎﻣﺘﻰ

اﻗﺎﻣﺘﻰ
ﺷﻐﻠﻰ و
وامﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﺎ
ﻣﺴﮑﻦ
ﺟﻬﺖ :
ﻣﺨﺘﻠﻒوﯾﮋه
ﺗﺴﻬﯿﻼت
وﯾﮋهوﺟﻬﺖ :
ﺗﺴﻬﯿﻼت
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
واردﯾﻦ
ﺗﺎزه
اﻗﺎﻣﺘﻰ
ﺷﻐﻠﻰ و
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺷﺮاﯾﻂ
وﯾﮋه ﺟﻬﺖ :
ﺑﺎﺗﺴﻬﯿﻼت

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
واردﯾﻦ و
ﺗﺎزه
ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎل)داراى ﺑﯿﺰﻧﺲ ﺷﺨﺼﻰ(
داراﻣﺪ و
اﻓﺮاد ﮐﻢ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﺗﺎزه واردﯾﻦ و
ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎل)داراى ﺑﯿﺰﻧﺲ ﺷﺨﺼﻰ(
داراﻣﺪ و
ﮐﻢ
اﻓﺮاد
ﺟﻬﺖو :
ﺗﺴﻬﯿﻼتﮐﻢوﯾﮋه
ﮐﺎﻧﺎدا
ﻏﯿﺮ ﻣﻘﯿﻢ
اﻓﺮاد
ﺑﯿﺰﻧﺲ ﺷﺨﺼﻰ(
ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎل)داراى
داراﻣﺪ
اﻓﺮاد
ﮐﺎﻧﺎدا
ﻣﻘﯿﻢ
ﻏﯿﺮ
اﻓﺮاد
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
و
واردﯾﻦ
ﺗﺎزه
ﺗﻤﺪﯾﺪﮐﺎﻧﺎدا
اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﻘﯿﻢ
وام ﻣﺴﮑﻦ ،وام اول ،دوم و ﺳﻮم
ﺷﺨﺼﻰ(
ﺑﯿﺰﻧﺲ
ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎل)داراى
ﺗﻤﺪﯾﺪ و
ﺗﻤﺪﯾﺪﮐﻢوامداراﻣﺪ
اﻓﺮاد
دوم و ﺳﻮم
اول،
وام
ﻣﺴﮑﻦ،
ﺳﻮم
وام اول ،دوم و
ﻣﺴﮑﻦ ،وام

اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﻘﯿﻢ ﮐﺎﻧﺎدا
ﺗﻤﺪﯾﺪ وام ﻣﺴﮑﻦ ،وام اول ،دوم و ﺳﻮم

اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﻪ:اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﻪ:
ﺑﯿﻤﻪ:
اﻧﻮاع
ﻣﺴﮑﻦ
ﺑﯿﻤﻪﺑﯿﻤﻪ وام
ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ و
وامﻣﺴﮑﻦ
ﺑﯿﻤﻪ
ﻋﻤﺮ و
ﺧﻮدرو
ﺧﺎﻧﻪ و
ﺑﯿﻤﻪ:
اﻧﻮاع
ﻣﺴﮑﻦ
ﺑﯿﻤﻪ وام
ﻋﻤﺮ و
ﺑﯿﻤﻪﺑﯿﻤﻪ
ﺧﻮدرو
ﺧﺎﻧﻪ و
ﺑﯿﻤﻪ
ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺮزﺑﺎﻧﭙﻮر
ﻣﻮﺟﻮد در
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺴﮑﻦ
وام
ﻧﺮخﺑﯿﻤﻪ
ﻋﻤﺮ و
ﺧﻮدرو
ﺑﺎزارو
ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﯿﻤﻪ
ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﺮخ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺑﺎﺑﯿﻤﻪﺑﺎ
در ﺑﺎزارﻣﺸﺎور اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻰ و ﺑﯿﻤﻪ
ﺧﻮدرو
و
ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﯿﻤﻪ
ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺮزﺑﺎﻧﭙﻮر
ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار

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

ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار
داراى درآﻣﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ و در ﮐﺎﻧﺎدا ﺧﯿﺮ؟
آﯾﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﯾﺮان
آﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  90روز
روزﺧﯿﺮ؟
ﮐﺎﻧﺎدا
ﻫﺴﺘﯿﺪ و
داراى
اﯾﺮان
در
ﺟﻬﺖﮐﺎﻧﺎدا
اﺳﺖ؟!در
ﻫﺴﺘﯿﺪ و
درآﻣﺪ
داراى
ﻫﻤﭽﻨﺎن در
اﯾﺮان
ﻫﻤﭽﻨﺎندر
ﻫﻤﭽﻨﺎن
آﯾﺎ ﯾﺎ
آﯾﺎو
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
آﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎدا
در
در90
ﮐﻤﺘﺮ از
درآﻣﺪﺷﻤﺎ
ﺧﯿﺮ؟ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺮﯾﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ
اﯾﺮانﭘﯿﺶ
ﻣﺎﻟﻰ وﺧﯿﺮ؟
ﻣﺸﺎوردراﻣﻮرﮐﺎﻧﺎدا
آﯾﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﯾﺮان داراى درآﻣﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ و
ﺑﯿﻤﻪ

از  90روز
اﯾﺮانﮐﻤﺘﺮ
ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ
ﺧﺮﯾﺪ
ﭘﯿﺶ
اﺳﺖ؟!
ﻫﻤﭽﻨﺎن در
ﭘﺮداﺧﺖ و
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﮐﺎﻧﺎدا
در
ﺟﻬﺖ 90روز
ﮐﻤﺘﺮﯾﺎاز
ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ
آﯾﺎﺟﻬﺖ
آﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ
WWW.DOMINIOZFINANCIAL.COM
اﺳﺖ؟!
اﯾﺮان
در
ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﯾﺎ
و
ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﯾﺮان اﺳﺖ؟!
ﯾﺎ
و
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﮐﺎﻧﺎدا
در
در ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ INFO@DOMINIOZFINANCIAL.COM

WWW.DOMINIOZFINANCIAL.COM
اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪ اى ﻣﺎ ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ.
WWW.DOMINIOZFINANCIAL.COM
INFO@DOMINIOZFINANCIAL.COM
WWW.DOMINIOZFINANCIAL.COM
INFO@DOMINIOZFINANCIAL.COM
514 813 3633
BOULEVARD
DE LA CÔTE-VERTU SUITE 111
INFO@DOMINIOZFINANCIAL.COMﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ.
از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪ اى ﻣﺎ
4030ﺗﺎ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﺗﻤﺎس
ﺑﺎ
اﻣﺮوز
ST-LAURENT
ﺧﺪﻣﺎت, H4R
اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ از 1V4
VILLEﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ
ﺣﺮﻓﻪ اى ﻣﺎ
514 647 1601
اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ از ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪ اى ﻣﺎ ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ.
1 800 240 6119 EXT 01
514 813 3633
4030 BOULEVARD DE LA CÔTE-VERTU
111DE LA CÔTE-VERTU SUITE 111
514 813 3633
4030SUITE
BOULEVARD
)(514
561VILLE
ST-LAURENT
,
H4R
1V4
VILLE
ST-LAURENT
,
H4R
1V4
5140561
647 1601
4030 BOULEVARD DE LA CÔTE-VERTU SUITE 111

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

2018 MODEL CLEARANCE

VILLE ST-LAURENT , H4R 1V4

+
RAV4 LE FWD 2019

Starting at $ 29,899 + Taxes

COROLLA HATCHBACK
CVT 2019

Starting at $ 23,749 + Taxes

%
0
for certain
cars only

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

514 376-9191
www.alixtoyota.com

وام با نرخ بهره

Financing

بامدیریت

الکس پورقناد

Contact Alex Pourghannad
for additional rebates
برترین سرویس و ارزان ترین بها 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 Feburary 1. 2019 until April 30, 2019 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
• مشاوره تلفنی  -حضوری
و ارزیابی رایگان ملک شما
• خدمات  ٪ ۱۰۰رایگان برای
خریداران تا پایان پروسه خرید
(حتی هزینه محضر)
• همکاری با مشاورین بانک ها
جهت دریافت وام مسکن
• شرایط مناسب برای تازهواردین
بدون درآمد

Arezou Gatmiri
Courtier Immobilier Résidentiel
Groupe Sutton – Sur L’île
38, Place du Commerce #280,
Île Des Soeurs (Verdun),
QC H3E 1T8
Bureau: (514) 769-7010
arezougatmiri@gmail.com

Cell.: (514) 561-3-561

Soleil dental clinic
)Dr. Sharif Naeini (DDS-DMD

• جراحی دندان عقل و دندان نهفته
• روکش دندان و لمینیت
• دندانپزشکی کودکان
• سفید کردن دندان ها
• ساخت انواع دندان های مصنوعی
ثابت و متحرک
• کاشت دندان
• عصب کشی و درمان ریشه دندان
• درمان لثه
• گذاشتن نگین • اورتودنسی
__________________________

• دکتر بهروز شریف نایینی
دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه مونترال کانادا
دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه تهران
با بیش از  43سال سابقه
----------------• دکتر علی شریف نایینی

دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه مونترال کانادا
با بیش از  20سال سابقه
---------------• دکتر الکساندرا دومون
• دکتر آنتوان کایایان
• دکتر سیمون اون

544, Beaubien St East
Montreal QC H2S 1S5
)(Metro: Beaubien

Tel.: 514-277-1157
5450, de la Côte-des-Neiges
Office 308
Montreal QC H3T 1Y6
)(Metro: C.D.Neiges

Tel.: 514-731-1443
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از من در باره ختفیف هایی بپرسید که به کاهش
هزینه هایتان کمک می کند

برای دریافت رایگان استعالم قیمت و

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

Mehrdad Malekjamshidi

438-793-9168

mmalekjamshidi@allstate.ca

Ahunstic- BC 317
9256 Boul. De L’acadie

438-793-9168

mmalekjamshidi@allstate.ca

182155 04/18

آژانسمسافرتییونیگلوب
نسرین پارسا

• سفر شما به ایران
با بهترین نرخ های بازار
• مسافرت های جتاری،
182155 04/18
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

________________________________
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
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www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

هر نرخی
،دارید
از ما ارزان تر
بخواهید

Turkish Airline
Promotion:
3 baggage
:اسپشیالترکیشایرالین
سه چمدان

برای اطالعات بیشتر
.با ما تماس بگیرید
____________

بهتری
برا ن قیمت ها
یپ
کیج های
آمریکا
ی
جن
وبی
 د،(کوبا
،م ومینکن
کزی
)...ک و

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

RAMIN ABBASI

1 877 361-2047 | 514 453-2510 | Cell : 514 865-2594 | rabbasi@ileperrot.toyota.ca

2019 RAV4 LE FWD

2019 COROLLA CE
FOR 48 MONTHS AT
%*

0.99

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

LEASE STARTING AT
*

FOR 60 MONTHS AT
%

WEEKLY

$0 DOWN

$

FOR 48 MONTHS AT
%*

0.99

433 Chabanel West, #111 Montreal, Qc H2N 2J3

89

5.99

2019 PRIUS PRIME

2019 COROLLA HB

Head Office:

LEASE STARTING AT
*

FOR 60 MONTHS AT
%

WEEKLY

$0 DOWN

$

82

2.99

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

*Conditions may apply. Details in store.

شادی محمدی

Tel.: 514-660-7135

ILE PERROT TOYOTA

2100, boulevard du Traversier, Pincourt
www.ileperrottoyota.com

shadim.sky@gmail.com

La

Maison De Kebab

VOTRE IMAGE EST NOTRE PRIORITÉ

انواع خورش ها وکباب های
 باکیفیت عالی،خوشمزه
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:>> برگزیدۀ نشریات کانادایی
از بهترین رستوران ها
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931-7779
info@plexisign.com
www.plexisign.com

3195bouldesentreprises,terrebonne,QcJ6X4J9

820 Atwater

Montréal, QC H4C 2H1

514

(514)
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933-0-933

مژده مژده بازگشایی
... «ایستگاه غذا» بزودی
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ایران :تحلیل...

درآستانهیجنگیدیگر؟!

وضعیــت منطقهای وتنش میان واشــنگتن و تهران بیــش از هر زمان
جمهوری اسالمی ایران را به جنگ دیگری نزدیکتر کرده است؛ به نظر
میرســدکه تحریمهــای «تاریخی» آمریکا کافی نیســت ،دولت دونالد
ترامپ بیش از هر زمان دیگری برای انتخاب گزینه نظامی آماده اســت
بهخصــوص که آزمایشهای ضربات نظامی ســریع و موثر بر جمهوری
اسالمی در سوریه توسط اسرائیل نتایج خود را با موفقیت پس داد کما
اینکه ضربات اسرائیل به نیروهای سپاه در سوریه تاثیر مهمی بر نتایج
انتخابات پارلمانی و به نفع نخست وزیر نتانیاهو خواهد بود.
جنگ این بار اما چنانچه با ایران آغاز شود ،برقآسا ،بدون اخطار قبلی و
بدون نیاز به تصویب قانونی از سوی کنگره آمریکا رخ خواهد داد؛ شرایط
فعلــی منطقه ایجاب میکندکه یک عملیات نظامی برقآســا ،ســریع،
پیشگیرانه و غافلگیرکننده برای مقابله با حمله احتمالی رژیم و سرداران
سپاهیاش که به شدت از تحریمهای آمریکا عصبانی و به خشم آمدهاند،
صورت بگیرد.
احتمال اینکه حکومت ایران دست به عملیاتی تحریکآمیز علیه آمریکا
در منطقه بزند بسیار زیاد است تلفات ناشی از تحریمها میتواند سرداران
و روحانیون تندرو مذهبی رژیم ایران را به اقدامی ماجراجویانه وادارکند
اما این اقدام بیشــک برای آنها پرهزینه خواهد بود .به ویژه که اکنون
فضای حاکم بر منطقه خلیج فارس وسوریه و لبنان بسیار متشنج است.
بزرگترین شاهراه صدور نفت در جایی قرار دارد که کشتیهای آمریکایی
و قایقهای نظامی ســپاه پاسداران هر دو در آنجا مستقر هستند اما در
سوریه ،رژیم ایران مهمترین سرمایهگذاریهای سیاسی و نظامی خود را
پس از ضربات پی در پی اسرائیل ومحدود شدن دایره مانورش از دست
داده است.
جنگ با ایران ممکن اســت در ابتدا بسیار پر هزینه باشد ،اما رژیم قادر
به ادامه آن نخواهد بود و پاســخها و واکنشهای رژیم به دلیل ترس از
ضربههای شدیدتر از سوی آمریکا و همپیمانانش بسیار محدود خواهد
بود .از سوی دیگر هر جنگ یا درگیری ،مخالفان رژیم جمهوری اسالمی
را به خیابانها سرازیر خواهد کرد و این احتماال به سرنگونی رژیم منجر
خواهد شد .اما با اینهمه کشورهای منطقه به ویژه همسایگان عرب ایران
خواهان جنگ نیســتند چرا که هرگونه واکنش از سوی حکومت ایران
مسلما به شهرها یا سواحل آمریکا نخواهد رسید و خرابکاری شبهنظامیان
سپاه و وابستگان آن در منطقه به اسرائیل نیز نمیتواند آسیبی وارد کند،
پس بیشترین آسیب را کشورهای عربی نزدیک ایران خواهند دید .البته
ایران فقط با موشک میتواند واکنش نشان دهد ودر این میان عربستان
سعودی و امارات با پیشرفتهترین سیستم پدافند دفاع موشکی پاتریوت
مجهزند و کویت ،بحرین و قطر نیز دارای قراردادهای دفاع مشترک با
آمریکا هستند و بزرگترین پایگاههای نظامی آمریکا در سطح خاورمیانه
در این سه کشور واقع شده است .جامعه جهانی به ویژه آمریکا  ۴۰سال
قانونیشکنی و توسعهطلبی رژیم تهران را تحمل کرده تا شاید تغییری
در رفتار رژیم تهران صورت بگیرد.
هفتههای آینده و نهایت ماه مه سال جاری یعنی با پایان دوره معافیت
شــش ماهه  ۸کشور از ســوی ایاالت متحده برای خرید نفت ایران و
به صفر رســاندن صادرات نفتی تهران ،ممکن است خیلی از مسائل
روشنتر شوند .این اتفاقات در حالی صورت میگیرد که دونالد ترامپ
رئیــس جمهوری آمریکا از بزرگتریــن تهدید داخلی یعنی تحقیقات
قضایــی مربوط به دخالت روســیه در نتایج انتخابات با پیروزی تمام
خارج شده است.
ترامپ طی مدت حضورش در کاخ سفید دست به اقداماتی زد که دیگر
رؤسای جمهوری آمریکا هرگز جرأت انجام آنها را نداشتند؛ اگر چه جنگ
در اولویت پروژههای ترامپ نیست ،اما او به تدریج با راه حل مشاورش
جــان بولتون برای تغییرکلــی رفتار رژیم یا تغییرکلیت نظــام در ایران
موافقت کرده و به این دلیل عواقب منفی هر جنگی احتماال سال ۲۰۱۹
را ســالی ســبکتر از ســال  ۲۰۲۰رقم خواهد زد چرا که این ســال ،سال
انتخابات و برد و باخت سیاســی دونالد ترامپ خواهد پس ســال ۲۰۲۰
ظرفیت ماجراهای بیشتر را ندارد.
سرداران سپاه پاسداران هر چند وقت نگرانیهایشان از تصمیمات راسخ
دونالد ترامپ را با سخنان تند و تیز بیان میکنند اما ترامپ هیچ توجهی
بــه هــارت و پورتهای آنان نــدارد .ترامپ اما وقتی کــه روحانی رئیس
جمهوری اسالمی ایران تابستان گذشته گفت «آمریکا با دُم شیر بازی
نکند» ،بالفاصله جواب او را با تهدیدی بزرگتر پاسخ داد و گفت:
«کاری نکنیــد که با عواقبی که هیچکس در تاریخ با آن روبرو نشــده و
تجربه نکرده مواجه شوید!» روحانی نزاع ایران و آمریکا را «مادر  جنگها»
توصیف کرد؛ البته این واژه «امالمعارک» را قبال صدام حســین نیز در
تصمیم ماجراجویانهاش برای اشغال کویت و نزاع با آمریکا نیز به کار برده
بود اما دیدیم که صاحب اصلی عبارت «مادر جنگها» چگونه از نقشه
سیاسی و معادالت منطقهای و بینالمللی به کلی حذف شد.
*منبع :روزنامه الحیات | نویسنده :فارس بن حزام
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با این افق سیاه و آوار ِشکست،
تا کس ن َبرد گمان که پیکار گسست،
در این شب چل ساله دوام آوردیم:
تکــۀ آتشی به روی کف دست...
با ّ
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دوهفته نامه فرهنگی
اجتماعی ،در شرق کانادا
یکم و پانزدهم هر ماه

ته چین مرغ ،ساندویچ های كالباس ،سوسیس آملانی ،زاپاتا  ،ساندویچ مخصوص عموجان ،مغز،
زبان ،سوسیس بندری ،كتلت ،كوكو سبزی ،الویه و همبرگر مخصوص عموجان ،آش رشته ،سوپ جو،
كشک بادمجان  ،میرزاقامسی ،كوفته ،سیب زمینی مخصوص عموجان همراه با پنیر و كالباس و ...

اسپشیال روزانه ما:

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان
آگهی :پیوند

514-996-9692
PAIVAND
Published: since1993

دوشنبه :زرشک پلو مرغ

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

(سه شنبه :تعطیل است)

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

Mailing Address:
4010 Ste-Catherine W.
MONTRÉAL Qc H3Z 1P2



514-996-9692
Email:

info@paivand.ca

www.paivand.ca
FACEBOOK:
paivand.montreal

ساعات کار :از  11صبح تا  10شب

■ 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

طرح روی جلد:
پیوند
لوگوی پیوند و زربرگ ®
کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش فقید)

www.aliasgharmassoumi.net
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بسیاری از «حتلیلگران» ،این
موضوع را ،نه نتیجهی یک
سیاست حسابشدهی زمامنند،
بلکه یک تصمیم سلیقهای از
سوی ترامپ دانستهاند!

سپاه در فهرست تروریستی؛
کمترکسی به ریشهی ماجرا پرداخته است.
بســیاری از «تحلیلگران» ،این موضوع را
نه نتیجهی یک سیاســت حسابشــدهی
زمانمنــد بلکه یــک تصمیم ســلیقهای از
سوی ترامپ دانستهاند .چنین تحلیلی به
هیچ وجه دقیق نیســت .سیاست خارجی

شعر و ترانه...
شمائیدشمائید

هادیخرسندی

این سیل چنین خ
انه برانداز شمائید
وان زلزله سق
ف شکن باز شمائید
خ
شکیدن دریاچه و
جاری شدن سیل
نز
ط ی است مالل آ
ور و طنّ از شمائید
هم دزد سرگر
دنه هم راهزن بانک
هم سارق صندو
وق پس انداز شمائید
معصوم گنه
کاری و اطهار پلیدی
پیغمبر حرص
و طمع و آز شمائید
س ّیالی ارو
اح پلید ملک الموت
در آق ُقال ،جه
رم و شیراز شمائید
بر منبر و بر ص
ندلی روضه و خطبه
پُر یاوه سخنگو
ی زبانباز شمائید:
«از بسکه زنا بود،
خدا سیل فرستاد»
«ا
ی خلق زناکار ،سب
ب ساز شمائید!»
ش
ادا
که
رسانیم
افولش به سرانجام
این دوره غم را
که سرآغاز شمائید

خورشیدزندهباد

رضامقصدی

سیل آمد ُو جهان ِ دلم را خراب کرد.
شادابی ِ ترانهی ما را به غم ،س ُپرد.

وان مژده را که همچنان  ،شاداب ُو ناب بود-
غمگینتر از پیام ِ پریشان ِ مرگ کرد.
این سو ،سالم ِ سردترین آه.

آن سو ،کالم ِ تلخترین ماه.

وان شیونی که سینهی نوروز ِ تازه را-
ناالن ِ مرگ کرد.

سیل آمد ُو جهان ِ دلم را خراب کرد.

اما تو ای زمانهی بیداد!

باور اگر نمیکنی ،باور کن!

بنیادِ رنجهای ترا داد َ
برک َند.

ما را اگرچه خانه ،به شیون در آمدهست

سرایسپیدهایم.
ماهمچنانترانه ُ

خورشید ،زندهبادکه فردای شاد را

همواره تا هنوز

در روشنای دیدهی خورشید دیدهایم.

تغییــر دولتهــا -خطــوط کلی سیاســت خارجی
ایاالت متحده را تعیین میکنــد .ابزارهای اجرایی
و تاکتیکی اعمال هــر دکترین جدید ،از
یک دولت به دولت دیگر ،متفاوت است
اما هدفگذاری و اصول دکترین همواره
حفظ میشود.
بیش از یک سال پیش ،کاندولیزا رایس وزیر خارجه
اسبق ایاالت متحده ،در مصاحبهای با فرید زکریا-
کــه روز چهــارم مــارس  ۲۰۱۸از شــبکه ســیانان
پخش شــد -به روشــنی توضیح داد که سیاســت
خاورمیانــهای دولــت ایاالت متحده از شــروع قرن
 ۲۱تغییرات بنیادین کرده اســت .اوکه خود یکی از
معماران این تغییر بوده ،توضیح داد که ســرنگونی
حکومتهای یاغــی و دموکراتیزه کردن دســتوری
سیاست در خاورمیانه از شروع هزاره سوم تبدیل به
استراتژی ایاالت متحده آمریکا شده است.

متجاوز خانگی بر لبهی پرتگاه
یوسف مصدقی
روز دوشــنبه هشــتم آوریــل  ،۲۰۱۹دولــت ایاالت
متحده پس از ســالها تردید و مماشــات ،باالخره
نام «ســپاه پاسداران انقالب اسالمی» را در لیست
سازمانهای تروریستی خارجیاش قرار داد.
بر اســاس این تصمیم ،هرگونه رابطهی اشــخاص
حقیقی یا حقوقی با سپاه پاسداران نزد دولت آمریکا،
در حکم مراوده و همکاری آن شخص با یک سازمان
تروریستی بینالمللی محسوب شده و مجازاتهای
بسیار سنگینی برای چنین اشخاصی در پی خواهد
داشــت .میتوان انتظار داشت که ســپاه پاسداران
از این پس منزویتر از همیشــه شــود وکلیهی
اشــخاصی که تا کنون آشکارا یا مخفیانه همراه
با این سازمان تروریستی مشغول چپاول منابع
و ثروتهــای ایرانزمین بودهانــد ،از این به بعد
به خاطر این همدســتی ،هزینههای ســنگینی
بپردازند.
دور نیست که شرکای دزدان سپاهی ،این نهاد
ســرکوب و جنایت را همچون ناقل یک بیماری
کشندهی مسری ،به حال خود رها کنند تا جان
َ
بک َند و بپوسد.
یکــی از بــرکات تروریســت اعالم کردن ســپاه
پاســداران از ســوی دولــت آمریــکا ،انداختــن
آخریــن نقــاب از چهرهی جناح اســتمرارطلب
جمهوری اسالمی بود .واکنش مسخرهی الوات
بهارستاننشینفرقهیتبهکاردرمجلسشورای
اسالمی نشان دادکه این جماعت همگی نوچه و
جیرهخوار سپاه هستند .این اوباش که اکثرشان
با نشــخوار « َتکرار» حجتاالسالم سیدمحمد
خاتمی پا به ساختمان بهارستان گذاشتهاند ،با
پوشــیدن یونیفرمهای بیقوارهی سپاهی مثل
یک مشــت دلقک بیمایه ،ســیرک بهارستان
را گرفتار نمایشــی جفنگتر از همیشه کردند.
معرکهگیــری مضحــک این جماعت امــا واجد
این نتیجهی مفید بود که به همهی دنیا نشان
داد کــه نه تنها هیچ تفاوتی میان اصالحطلبی و
اصولگرایــی در نظــام جمهوری اســامی وجود
ندارد بلکه ریشهی تمامی این تفکیکهای قالبی
به ســازمان تروریستی «سپاه پاســداران انقالب
اسالمی» میرسد .به بیان عامیانه ،در جمهوری
اســامی ســگ زرد اصالحطلــب ،برادر شــغال
اصولگراســت و این هر دو از پسماندههای غارتی
سپاه پاسداران تغذیه میکنند.
طی چند روز اخیر ،مقاالت زیادی در باب تصمیم
دولت ایاالت متحده در مورد سپاه منتشر شده اما

مرکزکاریابیجوانان

ابرقدرتــی چون ایاالت متحــده ،هیچگاه بر مبنای
ســلیقه و عقیدهی یک فرد -حتی شــخص رئیس
جمهور آمریکا -تعیین نمیشود.
هــر چنــد دهــه یکبــار ،تغییــر دکترین سیاســت
خارجــی ایاالت متحــده را متخصصیــن این حوزه
در دانشگاهها و اندیشــکدههای سطح اول آمریکا،
بــا مطالعات طوالنی و همهجانبــه بر مبنای منافع
ملــی ایاالت متحده طراحی میکنند و از طریق تیم
سیاست خارجی در دولت به رئیسجمهور پیشنهاد
میدهند .چنین تغییــر دکترینی ،پس از پذیرش و
استقرار ،معموال برای دهههای متمادی -با وجود

{>> ادامه در صفحه}32 :

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

نسرین پارسا

Voyages Lexus

آژانسمسافرتییونیگلوب

________________________________
1455 PEEL, local 148

•
•
•
•
•

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
مسافرت های جتاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
فروش بلیت کلیه شرکت های
هواپیمائی و کشتیرانی (کروز)
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

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

Cel.: 514-942-4178
Tel.: (514) 849-7711 Ext.: 143

www.cje-ndg.com

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

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

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

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

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

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
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

کانادا به پناهندگان برخی کشورها دست رد می زند گرمایش زمین در کانادا دو برابر سریع تر از باقی جهان
سیل عظیمی از پناهجویان
 پس از ممانعت با ساکنشــدن آنها در امریــکا  -از
طریق راه های مرزی عبور
می کنند.
موضوع هجوم پناهجویانی
کــه از مرز آمریــکا  -کانادا
عبــور مــی کردند بــه یک
معضل سیاسی تبدیل شده
است.
طبق اعمال قانون جدید ،افسران
امنیت مرزی می توانند پناهندگانی
که قبال به کشــورهایی دیگرکه از
اطالعات مهاجرت مورد توافق با
کانادا برخوردارند درخواست داده
اند را رد کنند.
ایــن محدودیت قانونی مشــمول
کشــورهای امریــکا ،انگلســتان،
استرالیا و نیوزلند می شود.
بــرای ایــن مــورد پناهجــو دیگر
دادرســی نمی شــود و این ادعا در
دادگاه تجدید نظر ترتیب اثر داده
نخواهد شد.
عالوه بر این ،مدعیانی که مردود
می شــوند حق دارنــد در نامه ای
مخاطرات قبل از اخــراج (pre-

)removal risk assessment
را بنویســند ،که به گفته شــخص
وکیلی بــه نــام Kevin Wiener
میزان موفقیت آن حدود  3درصد
خواهد بود.
وی اعالم کرد :انتظار دارم بتوانم
یــک تغییــر اساســی در سیســتم
پناهندگــی کانــادا ایجاد کنــم و از
قانــون جدیــد الیحه بودجــه ابراز
خرسندی کرد.
اگر قرار بر این اســت افسران اداره
مهاجــرت در خــط مقــدم مقابل
حجم کثیر پناهندگان قرار بگیرند
بنابراین باید صحت تصمیم گیری
منصفانــه و معقــول افســران در
برخورد با پناهنــدگان برای دولت
حاصل شود.

باوجــود اشــتغال زایی منفــی ماه
مارس ،نــرخ بیکاری کانــادا برای
هفتمین ماه متوالی کاهش یافت.
پس از شش ماه اشتغالزایی فراتر
از حد انتظــار ،روند اشــتغالزایی
کانادا معکوس شــد به گونهای که
طبق اعالم دفتر آمار کشور ،میزان
مشاغل تمام وقت در ماه مارس در
مقایسه با ماه قبل  ۷۲۰۰نفرکاهش
یافته است با این حال اقتصاددانان
پیش بینی کردهاندکه نرخ بیکاری
کشور به  ۵.۸درصد برسدکه یکی از
پایینترین سطوح در دو سال اخیر
محسوبمیشود.

در نیمــه دوم ســال  ۲۰۱۸اقتصاد
کانادا موفق شده بود با اشتغالزایی
برای بیش از  ۲۹۰هزار نفر برترین
عملکرد خود از ســال  ۲۰۰۲بدین
ســو را به ثبت رســاند .با این حال
با توجــه به کاهش قیمت نفت در
ســطح جهان اقتصــاد کانادا هنوز
نتوانســته است به ســطوح باالی
رشد بازگردد.
بیشترین تعدیل نیرو در ماه مارس
مربوط به بخــش خصوصی با ۱۷
هــزار و  ۳۰۰مورد بوده اســت .در
بین ایالتهــا نیز ایالتهای کبک
و انتاریو با تعدیــل  ۲۱هزار و ۷۰۰

بســیاری از 20,000
پناهجویــی کــه در ســال
 2018از مــرز امریــکا عبور
کــرده اند ،در حــال حاضر
ادعای پناهندگی در کانادا
می کنند.
بیــش از  200,000مدعــی
پناهندگــی بــه مــدت 20
ماه منتظــر تعیین تکلیف
وضعیت خود از سوی اداره
پناهندگیکاناداهستند.
شــهرداری های نزدیــک مرز باید
از اســتادیوم ها و مراکز اجتماعی
جهت تسهیالت مسکن و خدمات
دهی به پناهندگان تا زمان روشن
شدن وضعیتشان استفاده کنند.
این مساله سبب تنش بین دولت
فدرال ،شهرداری و هیات استانی
شده است که در این میان شکایتی
در خصوص بودجه خدمات رسانی
به پناهندگان گزارش شده است.
در این راســتا در بودجه امســال،
دولت بودجه ای به ارزش بیش از
 750میلیــون دالر صرف خدمات
مــرزی در پنج ســال آتــی در نظر
گرفته است.

کاهش نرخ بیکاری در کانادا

موقعیت شغلی ،بیشترین تعدیل
نیرو را در بین ایالتهای کانادایی
داشتهاند.
خبر مثبت برای اقتصاد کانادا این
است که دســتمزد کارکنان دارای
قرارداد دائمــی  ۲.۳درصد افزایش
داشــته است که بیشترین افزایش
از اوت سال گذشته تاکنون است.
میزان ساعت کاری ساالنه نیز در
دوازده مــاه منتهی به مــاه مارس
 ۰.۹درصد افزایش یافته است.
(فایننشیالپست)

ترودو دو وزیر سابق کابینه را از حزب حاکم اخراج کرد

جاستین ترودو ،نخست وزیرکانادا
اعالم کرد که "جودی ویلسون –
ریبولد" ،وزیر ســابق دادگستری
و "جیــن فیلپــات" ،وزیر ســابق
خزانــهداری دیگر اجــازه ندارند تا
قانونگذار و نماینــده حزب حاکم
لیبرال در کمیتههای پارلمانی این
کشور باشند.
لیبرالهــا از زمانیکه وزیر ســابق
دادگســتری در فوریه سال جاری
میالدی گفت که مقامهای دولت

کانادا به صورت نامناســبی وی را
تحت فشــار قرار دادند تا مطمئن
شود که یک کمپانی بزرگ ساخت
و ساز از دادگاهی جان سالم به در
ببرد ،دچار تنش شده است.
ترودو در یک نشســت فوقالعاده
گفــت :اعتمادی که بیــن این دو
فــرد و تیــم ما بــود ،از بیــن رفته
است.
وزیر ســابق دادگســتری کانادا در
ژانویه تنزل رتبه داشت و در فوریه

 ۲۰۱۹برکنار شد .وزیر سابق خزانه
داری نیــز کمــی بعد از ســمتش

Canada warming at twice
the rate of rest of world

نتایــج یــک پژوهــش تازه نشــان
میدهد شتاب گرمایش زمین در
کانادا دو برابر بیشتر از باقی نقاط
جهان بوده است.
گزارش تازه سازمان محیط زیست
و تغییــرات اقلیمی کانادا حاکی از
آن است که تغییرات اقلیمی سبب
شده میانگین افزایش دمای زمین
در ایــن کشــور از متوســط مقدار
جهانی آن بیش از دو برابر بیشــتر
باشد.
دمای میانگین کانادا از سال ۱۹۴۸
تاکنــون  1/7درجــه ســانتیگراد
افزایــش پیدا کرده حال آنکه بنا بر
تحقیقات موسسه گودار وابسته به

ناسا دمای زمین به شکل میانگین
از سال  ۱۸۸۰تا کنون  0/8درجه
سانتیگراد بیشتر شده است.
پژوهشگران در این گزارش هشدار
دادهانــد که پیامدهای این افزایش
دما «بازگشتناپذیر» بوده ،نقش
«عوامــل انســانی» در پدید آمدن
ایــن حالــت آشــکارا از «عوامــل
طبیعی» بیشتر بوده است.
کنا ،وزیر محیط زیست
کاترین مک ِ
و تغییرات اقلیمی کانادا اعالم کرد
«تغییــرات اقلیمی جدی اســت و
باید اکنون دست به عمل بزنیم».
ایــن درحالــی اســت کــه جولــی
گلنفاند،کمیسیونرمحیطزیست
و توسعه پایدار این کشور ،با انتقاد
از دولت کانادا اعالم کرد اقدامات
دولتــی بــرای مقابله بــا تغییرات

اقلیمی بههیچ وجه کافی
نبوده است.
وی نوشــت« :بــرای
چندین دهه ،دولتهای
فــدرال کانــادا در هــدف
کاســتن از گازهــای
نــاکام
گلخانــهای
ماندهانــد ».وی افــزود:
«این امر باید تغییرکند».
پژوهــش اخیر همچنین
پیشبینــی میکنــد کــه
افزایش ســطح آب دریاها
به افزایش ســیالبهای ســاحلی
بیانجامــد ،گرمــای شــدید هــوا
در تابســتان بســیار بیشــتر پیش
خواهد آمد و این امر خطر خشکی
هــوا و آتشســوزی در طبیعت را
بیشتر میکند و برعکس از میزان
ســردیهای شــدید هوا کاســته
خواهد شد.
از دیگر آثار مخــرب گرمایش زیاد
زمین در کانادا این خواهد بود که
بارش ساالنه برف همچنان در این
کشــور کمتر و بارش باران بیشتر
خواهد شد.
آب اقیانوسهای پیرامــون کانادا
نیــز گرمتر و اســیدیتر شــده و از
میزان اکسیژن آن نیز کاسته شده
اســت امری که حیات آبزیان را به
خطر خواهد انداخت÷ .

اپیدمی ساملونال در  6استان کانادا:

تاکنون  63مورد گزارش شده

مسئولین سازمان سالمت کانادا
راجع به شیوع سالمونال که تاکنون
چندین نفر را درگیر کرده به مردم
هشدارمیدهند.
تاکنــون  63مورد بیمــاری در اثر
باکتــری ســالمونال در  6اســتان
گزارش شده است:
کبــک ،بریتیــش کلمبیــا،
ساسکاچوان ،مانیتوباو انتاریو .

ســن افرادی که مریض شــده اند
بین  1تا  87ســال اســت .تاکنون
 18نفر در بیمارستان بستری شده
اند.
دو مــورد مــرگ گزارش شــده اما
مشخص نشده که سالمونال نیز در
آن اثر داشته است یا نه.
منبع اپیدمی هنوز مشخص نشده
اســت .تحقیقــات راجــع به منبع

کنــاره گیری کــرد؛ وی گفت که
اعتمــادش را به ترودو بابت اینکه
چگونــه بــا ایــن وضعیــت روبرو
میشود ،از دست داده است.

قانونگذاران خشــمگین خواستار
برکناری این دو فرد از کمیتههای
پارلمانــی شــده و گفتــه بودند که
ایــن دو وحدت و اتحــاد حزب را
تضعیفمیکنند.
نتایــج نظرســنجیها نیز نشــان
میدهــد که بحــران سیاســی در
دولــت کانــادا باعــث کم شــدن
حمایت مردمی از لیبرالها شده و
ممکن است باعث شود تا آنها در
انتخابات اکتبر  ۲۰۱۹با شکست
روبرو شوند.
ترودو انجام هرگونه اقدام اشــتباه

اپیدمی در حال انجام است ،اما با
توجه به باال رفتــن تعداد بیماران
گزارش شده به نظر میرسد خطر
رفع نشده است.
هرکسی ممکن است مریض شود،
اما نوزادان ،کودکان ،افراد مسن و
افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی
دارند بیشتر در خطر هستند.
این بیماری عمومــا بعد از چند
را رد کــرده اســت .این رســوایی
باعث شده تا محبوبیت ترودو در
ایالت کبک به شدت دچار مشکل
شود چون حزب حاکم برای ابقاء
در قــدرت در انتخابــات اکتبر به
حمایتهــای این ایالــت احتیاج
دارد.
پیشتــر لیبرالها پیش بینی کرد
بودنــدکه میتوانند  ۲۰کرســی را
در کبک به دست بیاورند اما حاال
میگوینــد  ۱۵کرســی را حداکثر
میتوانندکسب کنند.
(خبرگزاری رویترز)
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

قوانین رانندگی در کانادا روز به روز
سختگیرانه تر می شود!
بر اساس قوانین جدید
رانندگــی ،افســران
پلیــس کانــادا مجــاز
مــی باشــند از تمامی
راننــدگان متخلــف،
تست تنفسی بگیرند.
پیش از این ،افســران
تنها اجازه داشــتند از
رانندگانیتستبگیرند
که بــه دالیل منطقی
مشــکوک به نظر می
رســیدند ،و هر راننده
ای کــه از انجام این تســت امتناع
می ورزید ،نیز جریمه می گشت.
امــا اینک ایــن اقدامــات ضروری
بوده ،چرا که رانندگی در حالت غیر
عادی در استان هایی نظیرکبک،
بریتیش کلمبیــا و انتاریو ،آلبرتا،
نوا اسکوشیا ،مانیتوبا ،نیوفاندلند
و البرادور ،نســبت به سایر جرایم
رانندگــی زندگی های زیــادی را به
خطر انداخته است.
طبق این قانون ،نقض آن رانندگان
متخلف را با حداکثر مجازات روبرو
خواهد داشت.
پیش تر ،حداقــل جریمه مربوطه
برای نقــض این قانــون در اولین
ارتــکاب  1000دالر ،دومیــن
ارتــکاب  30روز حبس و ســومین
ارتــکاب  120روز حبــس در نظــر

گرفته شده بود.
در حــال حاضــر مجــازات هــای
مربوطه به شرح ذیل می باشد:
 اولیــن ارتــکاب ،و میزان الکلموجــود در خون بیــن 119-80
میلی گرم :حداقل  2000دالر
 اولیــن ارتــکاب ،و میزان الکلموجود در خون بیــن 159-120
میلی گرم :حداقل  2500دالر
 اولیــن ارتــکاب ،و میزان الکلموجود در خون معادل  160میلی
گرم یا بیشتر :حداقل  3500دالر
 اولین ارتکاب ،و امتناع از انجامتست :حداقل  3000دالر
 دومین ارتکاب 30 :روز حبس سومین ارتکاب یا بیشتر120 :روز حبس
 -حداکثر جریمه مربوط به نقض

این قانون بدون ایجاد
جراحت یا مرگ:
بدون حکــم دادگاه دو
ســال حبس و با حکم
دادگاه  10سال حبس
 حداکثر جریمه نقضقانون و ایجاد جراحت
یا آسیب بدنی:
برای آسیب های شدید
بدون حکــم دادگاه دو
سال حبس ،و با حکم
دادگاه  14سال حبس
 حداکثر مجازات مربوطه منجربه مرگ فرد :حبس ابد
با این وجود ،سازمان حقوق مدنی
و انجمــن آزادی های مدنی کانادا
در رابطه با ایــن قانون جدید ابراز
نگرانی کــرده و اظهار داشــت که
تســت الــکل اجبــاری و متوقــف
کردن رانندگان توســط پلیس در
ترافیک و عبور از چراغ قرمز ،تأثیر
می گذارد.
سال گذشــته ،بیش از 169،000
حادثــه رانندگی ناشــی از اختالل
در رانندگی توســط پلیس گزارش
گشــته کــه حــدود  7500مــورد
مربوط به مصرف مواد مخدر بوده
اســت ،و بنا بر آمار فدرال ،به طور
متوسط در کانادا روزانه جان  4نفر
را می گیرد.

کانادا :باکیفیتترین کشور برای زندگی
سوئیس بهترین کشور جهان شد

در ردهبندی منتشــر شده توسط
دانشــگاه پنســیلوانیای آمریــکا،
ســوئیس توانســت بهترین کشور
جهان در سال  ۲۰۱۹لقب گیرد.
همچنیــن کانــادا بــر اســاس
 ۷۵پارامتــر مختلــف ،بــه عنوان
باکیفیتترین کشور برای زندگی در
سراسر جهان شناخته شد.
به روند سالهای گذشته دانشگاه
پنســیلوانیا با همکاری مشــترک
مؤسسه " وای اند آر" به رتبهبندی
بهترین کشورهای جهان پرداخت.
بهترین کشور جهان در این گزارش
بر اساس میانگین امتیاز  ۸۰کشور
جهان در زمینههای محیط کسب
وکار ،رضایت شهروندان از زندگی،
میزان آیندهنگری سیاستمداران،
کارآفرینــی ،تجــارت خارجــی،
گردشــگر پذیری ،سرمایهگذاری،

جذب سرمایه خارجی و درآمد ملی
رتبهبندیشدهاند.
بهترین کشورهای جهان
کشور  ۸.۵میلیون نفری سوئیس
با تولیــد ناخالص داخلــی ۶۷۸.۹
میلیارد دالر در ســال و متوســط
درآمد ســرانه  ۶۲هزار و  ۱۲۵دالر،
توانســت بیشــترین امتیــاز را در
مجموع کسب کند و برای سومین
ســال متوالی بــه عنــوان بهترین
کشور جهان معرفی شود.
پــس از ســوئیس ،ژاپــن ،کانادا،
آلمان ،انگلیس ،سوئد ،استرالیا،
آمریــکا نروژ و فرانســه در ردههای
دوم تــا دهم بهترین کشــورهای
جهان قرارگرفتند.
بهترینکشورهایآسیاییسوئیس
بهترین کشور جهان شناخته شد
به جز ژاپن ،سنگاپور در رده بندی

امسال با ایستادن در رده پانزدهم
جهــان توانســت یکــی از بهترین
کشورهای آسیایی لقب گیرد.
چین با ایستادن در رده شانزدهم
و کــره جنوبی با ایســتادن در رده
بیســت و دوم از دیگرکشــورهای
مطرح آسیایی بودهاند.
رتبه همسایگان ایران
امــارات با تولید ناخالــص داخلی
 ۳۸۲.۶میلیارد دالری و متوســط
درآمــد ســرانه  ۶۸هــزار و ۶۴۶
دالر ،بهتریــن عملکــرد را در بین
کشــورهای منطقه داشــته است
و در جایگاه بیســت و سوم جهان
قرار گرفته اســت .روســیه در رده
بیست و چهارم ،قطر در رده سی و
یکم ،عربستان در رده سی و دوم و
ترکیه در رده سی و چهارم جای
گرفتهاند.

روز رفــع میشــود .امــا
ممکن اســت افــراد فقط
ناقل باکتری باشــند و خودشــان
مریض نشوند.
مــوارد زیــر توســط مســئولین
ســامتی بــرای کاهــش ریســک
سالمونال پیشنهاد شده است:
• قبل از دســت زدن بــه فراورده
هــای تازه مانند میوه دســتتان را
حداقــل  20ثانیه بــا آب و صابون
بشویید.
• قســمت هــای زخمی فــراورده

های جدیــد را ببرید ،زیرا باکتری
هــای خطرناک میتواننــد در این
محیط ها زندگی کنند.
• حتــی اگــر قصد پوســت کندن
میــوه را دارید ،آن را بــا آب روان و
سرد بشویید.
• میوه های تازه را در سینک پر از
آب غوطه ور نکنید.
• از یک فرچه تمیز و مناسب برای
تمیز کردن میوه هایی مثل خیار،
پرتقال ،هندوانه ،ســیب زمینی و
هویج که ســطحی محکــم دارند

استفادهکنید.
• میــوه ها و ســبزیجات پوســت
گرفته شده یا قطعه شده را جداگانه
در ظرفی تمیز بگذارید.
• از حوله های کاغذی برای تمیز
کردن سطوح آشــپزخانه استفاده
کنید ،و یا با پارچه ای ظرفشــویی
را هر روز بشویید.
• روی اپــن ،تختــه هــای بــرش
و لــوازم آشــپزخانه را قبل و بعد از
استفادهبشویید.
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انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی
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آمریکا ،کانادا و مکزیک بیشترین پالستیک را به
ازای هر نفر تولید میکنند
طبق آمار «،»Plastics Europe
کشــورهای عضو قرارداد تجارت
آزاد آمریکای شــمالی (نفتا) یعنی
آمریکا ،کانادا و مکزیک بیشترین
پالستیک را به ازای هر نفر تولید
میکنند.
پــس از آن ،کشــورهای اروپایی و
ژاپــن در جایگاه دوم و ســوم قرار
دارند .ژاپن یکی از تولیدکنندگان و
مصرفکنندگان اصلی پالستیک و
بستهبندیهایپالستیکیاست.
میزان پالســتیک تولیدشــده در
ژاپن به ازای هر نفر بیشتر از چین
یا دیگرکشورهای آسیایی است.
در حالی که بیشتر پالستیکهای
تولیدشــده در ایــن کشــور صادر
میشوند ،مقدار بسیار زیادی نیز
در داخل ژاپن به مصرف میرسد.

رتبه ایران
ایران با تولید ناخالص داخلی
 ۴۳۹.۵میلیــارد دالر و درآمــد
ســرانه  ۲۰هــزار و  ۱۳۶دالر در
ســال ،در رده هفتاد و نهم جهان
ایستاده است.
عراق بــا تولیــد ناخالــص داخلی
 ۱۹۷.۷میلیارد دالر و درآمد سرانه
متوســط  ۱۶هــزار و  ۷۱۰دالر،
پایینتر از ایران قرارگرفته است.
آنگــوال ،صربســتان ،لبنــان،
پاکســتان ،نیجریــه ،بــاروس،
تونــس ،اردن و آذربایجــان دیگــر
کشورهایی هستند که نامشان در
بیــن رتبههــای  ۷۸تــا  ۷۰جدول
دیده میشود.

باالترین کیفیت زندگی متعلق به
کدام کشورهاست؟
همچنین طبق اعالم پایگاه خبری
" یو اس نیوز اند ورلد ریپورت" ،در
ردهبندی امسال از کیفیت زندگی
شــهروندان کشورهای مختلف بر
اســاس  ۷۵پارامتر مختلف ،کانادا
بــه عنــوان با کیفیتترین کشــور
بــرای زندگــی در سراســر جهــان
شناخته شد.
این سومین سال متوالی است که
کانادا چنین جایگاهی را تصاحب
میکند.
برخــی از فاکتورهــای ردهبنــدی
امسال شامل فرصتهای شغلی،
استطاعت مالی شهروندان ،ثبات
اقتصادی ،بنیان خانوادگی ،توزیع

عادالنــه درآمــد ،ثبات سیاســی،
امنیت ،نظام بهداشــتی و درمانی
و همچنین نظام آموزشی بودهاند.
بر این اساس  ۲۰کشور برتر جهان
از نظرکیفیت زندگی در سال ۲۰۱۹
عبارتند از:
 -۱۱بلژیک
 -۱کانادا
 -۱۲انگلیس
 -۲سوئد
 -۱۳ژاپن
 -۳دانمارک
-۱۴لوکزامبورگ
 -۴نروژ
 -۱۵ایرلند
 -۵سوئیس
 -۱۶فرانسه
 -۶فنالند
 -۱۷آمریکا
 -۷استرالیا
 -۱۸سنگاپور
 -۸هلند
 -۱۹پرتغال
 -۹نیوزلند
 -۲۰چین
 -۱۰آلمان
( ایسنا)
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کبک..
علی اشرف شادپور

اخیــرا دولــت آقای فرانســوا
لگــو ،رهبــر حــزب ائتــاف
کبــک ( )CAQکــه دولــت
«کاکیســت» هم نامیده می
شــود ،یــک الیحــه قانونی با
نام "بیل  "21مطرح کرده اســت.
چنانکــه پیداســت در طــرح ایــن
الیحه به الئیســیته ،یعنی الئیک
بــودن دولــت کبک ،هم اســتناد
شده است.
البته این اقدام چیز تازه ای نیست.
قبال هم حزب کبکوا که در قدرت
بــود این موضوع را با نام منشــور
ارزش های کبک پیش کشیده بود
کــه مخالفت هایی را برانگیخت و
به جائی نرسید و مسکوت ماند.
گویا طبق یک نظرسنجی ،اکثریت
قابل توجهی از شــهروندان کبکی
هم با آن الیحه موافق هســتند و
همیــن موافقت ســبب اعتماد به
نفس دولت هم شده است.
روشــنفکران و مقاله نویســان در
مونتریال مطالبی در نشریه های
فرانسوی زبان نوشته و جنبه های
گوناگون این الیحه را مورد بررسی
قــرار داده انــد .جهــت آگاهی آن
دسته از هموطنان که با مطبوعات
فرانســوی زبــان آشــنایی زیادی
ندارند ،بخش هایی از آن نوشــته
ها را به فارســی برگردانده و تقدیم
می کنم.
خانــم ژنــه ویــو -الژوا در ژورنال
دومونتــرال مقاله ای نوشــته که
عنــوان اصلــی آن چنیــن اســت:
"الئیســیته :کبکی ها پشــت سر
لگو" .سوتیتر مقاله خانم الژواهم
اینســت" :دولت لگو پــروژه خود
مبتنــی بــر الئیســیته را مطــرح
کــرده اســت .البته وی با دســت
خالــی چنین کاری را نکرده ،بلکه
موافقت اکثریت کبکی ها را درباره
ممنوعیــت داشــتن نشــانه های
مذهبی بــرای کارمندان دارای قو
قهریه ،در جیب خود دارد".
مقاله چنین ادامــه پیدا می کند:
"کبکی ها انتظــار دارند که دولت
کاکیست از آنچه در الیحه  21آمده
فراتر هم برود .چون دولت کارکنان
فعلی را از چنین ممنوعیتی معاف
مــی داند و حق آنان را به داشــتن
چنیــن نشــانه هایی به رســمیت
مــی شناســند .این در حالیســت
که شــهروندان کبکی می خواهند
قانون  21شامل کارکنان فعلی هم
بشود.
طبق یک نظرسنجی که موسسه
 ،LEGERاز  22تا  26ماه مارس
برای  CAQانجام داده 55 ،درصد
کبکی ها با معافیت کارمندانی که
در حال حاضر نشانه های مذهبی
دارند مخالفت کرده اند.
ســیمون ژولین -بــارت ،یکی از
وزیــران دولت ،اعالم کرده اســت
معلمان و مدیران مدارس عمومی،
ماموران پلیــس ،نگهبانان زندان
ها ،افسران حیات وحش ،وکالی
مدافــع کــه بــرای دولــت کار می
کنند ،قضات و همچنین رئیس و
نایب رئیس آینده مجمع ملی مجاز
نخواهند بود نشانه های مذهبی
نمایان داشته باشند.

www.paivand.ca since 1993

حجاب

پــر و ژ ه
حجــاب بــرداری،
عنــوان
تحــت
الئیســیته ،نــه تنها تخــم بهت و
حیــرت را در مجامــع آموزشــی
پاشــیده ،بلکــه موجب خشــم در
حــوزه سیاســی فــدرال هم شــده
اســت ،بگونــه ای کــه جاســتین
تــرودو ،نخســت وزیرکانــادا ،این
اقــدام را محکــوم کــرده و آن را
تبعیض مذهبــی ارزیابــی نموده
است.
اما دولت کاکیست تکیه براین دارد
کــه دو نفر از هر ســه نفرکبکی ،با
اینکه کارکنان دولت ،که دارای قوه
قهریه هستند ،نشانه های مذهبی
داشته باشند ،مخالفند.
با ایــن حال ،بهتر اســت به تمایز
بین نظر فرانســوی زبانــان و غیر
آنان ،درباره این ممنوعیت ،دقت
کنیم 74 .درصد فرانســوی زبانان
با این ممنوعیت موافقند .در حالی
کــه ایــن موافقــت بین اشــخاص
غیرفرانسوی زبان تنها  43درصد
است.
اما بخش قابل توجهی از کبکی ها
جلوگیری از داشــتن نشــانه های
مذهبــی بــرای معلمــان را کامال
مشــروع می داننــد و معتقدند که
آنــان نیز در مــورد بچه هــا دارای
اختیاراتی هســتند .حتی اکثریتی
برابــر  67درصد بــاور دارندکه این
ممنوعیت باید شامل مربیان مهد
کودک ها هم بشود.
البتــه دولت لگــو در قانون خود تا
اینجا پیش نمی رود ،با این عنوان
کــه در بعضــی مهد کــودک های
خاص و مدارس نیازی به این اجبار
نیســت .ظاهرا این نرمش یکی از
درخواست های پارتی کبکوا است
که از این پروژه حمایت کرده است.
ژولیــن -برات ،وزیــر نامبرده ،بر
اصل چهــره باز در انجام و دریافت
خدمــات دولتــی نیز تاکیــد دارد.
اکثریت کبکی ها هم ( 90درصد)
می گویند انجام و دریافت خدمات
باید با چهره باز باشد.
گویــا دادگاه عالــی این حــق را به
دولت داده اســت که بتواند قانونی
را ،حتی اگر ناقض منشــور حقوق
و آزادی هــای کبــک هم باشــد،
به تصویب برســاند .اکنــون آقای
ژولین -بارت وزیر این اســلحه را
برای محافظــت از قانون خود ،در
برابر چالش هــای قضایی ،به کار
گرفته است".
این تقریبا بخش های اصلی مقاله
خانم الژوا بود .همانطور که دیده
می شود ،وی بیشتر به شرح ماجرا
می پــردازد و اثر چندانــی از اظهار
نظــر مثبت یا منفی صریــح در آن
دیده نمی شود ،مگر لحن کم رنگ
انتقادی.
شــخص دیگــری بنــام روبــرت
دوتریســاک در ســر مقالــه LE
 29 ،DEVOIRمــاه مارس ،بعد
از اشــاره بــه جزئیات قانــون  21و
ذکــر اینکــه ایــن موضوع یکــی از
وعــده های انتخاباتــی لگو بود ،با

ه کبک
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موشــکافی
متن آن قانون ،از جمله
می نویسد:
«دولت کاکیست پذیرفته است که
این محدودیت شامل معلمانی که
هم اکنون شــاغل هستند ،بشود
و آنان بتوانند نشانه های مذهبی
خود را همچنان داشــته باشــند.
ایــن معافیت برای پرهیــز از تنفر
سیاســی ناشــی از اخــراج آنــان از
سویی ،و پاسخ به درخواست حزب
کبکوا در این مورد ،از سوی دیگر
است».
این روزنامه پیش بینی می کند که
دولــت در نهایت به مصالحه روی
خواهــد آورد و ایــن ممنوعیت را
فقط شامل آن دســته از ماموران
دولت خواهد کرد که قوه قهریه را
در دست دارند .این همان مصالحه
ای اســت که کمیسیون ریشار -
تیلور ،پیشنهادکرده است.
بد نیست یادآوری شود که در زمان
دولت لیبرال ژان شاره ،مشکالت
چندفرهنگی به اوج خود رســیده
بود و وی از چارلز تیلور ،فیلسوف
و ژرار بوشار ،جامعه شناس دعوت
کرد تا این مشکل را بررسی کرده و
راه حل هایی پیشنهادکنند.
ایــن دو بزرگوار ،بعد از یک ســال
تحقیق و بررسی و مصاحبه با گروه
های گوناگــون اجتماعی ،گزارش
خود را منتشر کردند .من تاکنون
نتوانســته ام آن را با دقت بخوانم.
ولی می دانم که در نهایت مصالحه
را بهترین راه حل دانســته اند؛ به
گونه ای که آقای بوشار در الپرس
نوشــته اند که منظور مــا این بود
که این ممنوعیت شــامل کسانی
باشــد کــه واقعا قــوه قهریــه را در
دست دارند ،مانند قضات و پلیس
هــا ،به این دلیل که هنگام صدور
حکم یا اجرای قانون نه خود تحت
تاثیــر باورهای خود قــرار بگیرد و
نــه طرف مقابل دچار ســوءتفاهم
شــود .نگهبان باغ وحش یا معلم
مدرســه و جالب تــر از همه مربی
مهد کودک کــدام قوه قهریه را در
دست دارد؟!
در ضمــن ایــن را هــم بدانیم که
منظــور از نشــانه هــای مذهبــی
بیشتر حجاب خانم های مسلمان
اســت .نشــانه های دیگر از قبیل
کیپــا یا ریش و یا کاله های خاص
چندان مورد نظر و گفتگو نیستند.
اینــک بخش های دیگری از ســر
مقالــه الپــرس" :اگــر این پــروژه
تصویــب و اجرا شــود ،خطر آن را
دارد که بین مونتریال و بقیه کبک
اختالف و جدایی ایجاد شود .هم
اکنون شــورای مدارس انگلیســی
زبان در مونتریال اعالم کرده است
که این قانون را اجرا نخواهد کرد.
همچنین فدراســیون خودمختار
معلمــان ،کــه دوازده هــزار عضو
دارد ،تبر جنگی خود را از زیر خاک
درآورده است".
آنگاه نویسنده به جنبه قانونی پروژه
می پردازد و می نویســد "…پروژه
قانونی  21مدعی اســت که دولت
کبک الئیک است .در صورتی که
در هیــچ یــک از قوانین ما چنین

قیدی نشده است".
همیــن جا اشــاره کنم کــه در
قوانیــن اساســی کشــورهای
الئیــک دیگــر هــم صراحتــا از
اصطالح الئیسیته نام برده نمی
شود ،بلکه روح آن حاکم است.
دلیل این عدم اشــاره آنست که
این اصطالح تعریــف یگانه ای
که مــورد قبول همگان باشــد
نــدارد .الئیســیته اصطالحــی
مخصوص کشــور فرانسه است
و به زبان های دیگر هم ترجمه
نشده است .بنابراین "هر کسی
از ظــن خود یار آن می شــود".
آنچــه در اینجا می تــوان گفت
اینست که الئیسیته یک روش
سیاسی است و نه یک دکترین
یا چیزی از این دست.
ادامه مقاله" :موضوع دیگر بی
طرفی مذهبی دولت اســت که
شامل سه اصل زیر است:
جدایــی دولــت از مذهــب،
برابری همه شهروندان ،آزادی
وجدان و عقیــده .این موضوع
در مــاده  9.1منشــور حقوق و
آزادی شخصی قید شده است.
آزادی هــا و حقوق اساســی نه
تنهــا در احترام بــه ارزش های
دموکراتیک ،نظــم اجتماعی و
آســایش شــهروندان ،بلکه در
الئیک بــودن دولت هم جاری
است".
در این زمینــه مقاله دیگری در
روزنامه الپرس ،به قلم فرانسوا
کاردینــال ،آمده کــه تیترهای
اصلــی و فرعــی آن بــه ترتیــب
چنینهستند:
"اکثریــت در کنــار ماســت".
و "بحــث اساســی اینســت که
 ،CAQبا تکیه بر الئیســیته،
پروژه ای را مطرح کرده اســت
که حقوق اساسی اقلیت ها را به
حال تعلیق درمی آورد".
بعد نویســنده با لحــن طنزآلودی
می نویســد" :چــون اکثریــت در
کنار ماست ،پس ما حق داریم در
مورد پرونده نشــانه های مذهبی
بنام ملت کبک -حرف سیمونژولین -بــارت وزیر را به کرســی
بنشــانیم .به این ترتیــب ،آیا این
همان روگردانی از منشــور حقوق
و آزادی ها نیســت ،منشوری که
کبکــی هــا آن را تایید کــرده اند؟
ســپس مــی پرســد" :تــا کجا می
خواهیــم پیش برویــم؟ حد و مرز
تحمیل قدرت "عدد" کجاست؟ از
کجا معلوم قوانین محکم تری در
راه نباشد؟"
این مقاله بســیار طوالنی اســت،

فقط بــه ذکر جمله زیــر اکتفا می
شود CAQ" :یک الئیسیته سفت
و ســخت را نــه تنها بــه دارندگان
قوه قهریه تحمیلی می کند ،بلکه
آنرا درباره اشــخاص دیگری که در
معنای کلــی اختیاراتــی دارند نیز
اعمــال می کند ،از جمله معلمان
شــاغل فعلی که باید نشــانه های
مذهبی خود را بردارند".
اشــاره ای هــم بــه مقالــه دیگری
از الپــرس به قلم پاتریک گیســن
بکنیم که در آن ،نویســنده معتقد
است "احســاس ترس از اسالم در
کشــورهای غربی ســابقه طوالنی
دارد .امــا از  11ســپتامبر 2001
{حملــه بــه بــرج هــای دوقلــوی
نیویــورک} بــه بعد این احســاس

تشدید شده است".
بعد نویسنده به عالج این ترس
می پردازد و می نویسد:
"سیاســتمداران دست راستی
بــه این تــرس دامن مــی زنند
و بــا آن مقابلــه می کننــد .در
حالی که باید ،با شفافیت تمام،
بســوی کثــرت گرائــی و چند
فرهنگی گام برداشــت .تنها به
این طریق اســت کــه می توان
در جامعه تعادل و توازن ایجاد
کرده و خشونت ها را کنترل و
سیاست را بهبود بخشید .این
هم وظیفه سیاستمداران چپ
و الیت جامعه است".
اکنون کــه چند اظهــار نظر از
خــود کبکی هــا دیدیــم ،چند
جمله هم از خودمان بشنویم.
نخســت آنکــه بارها دیــده می
شود که در مباحثات سیاسی،
اجتماعــی و مذهبــی ،طــرف
هــای گفتگو به تفاهــم و نقاط
مشــترک و تعامل نمی رسند.
یکــی از دالیــل ایــن ناکامی ها
توجه نکردن به معانی و مفاهیم
دقیــق اصطالحات سیاســی،
مذهبی و غیره است .به عنوان
نمونــه ،به دو مورد که به بحث
فعلی هم مربوط است اشاره می
کنم.
گاهی دموکراســی چنین تعبیر
می شــود کــه هرچــه اکثریت
خواســت باید تمام و کمال آن
شــود و الغیــر .در حالــی کــه
دموکراســی از دو کلمــه "دمو"
به معنای مردم و "کراســی" به
معنــای اداره کردن یا حکومت
کردن اســت .وقتی می گوییم
مــردم یعنــی تمــام مــردم نــه
تنها اکثریــت .در دموکراســی
اکثریت فعال مایشاء نیست .در
دموکراسی واقعی به نمایندگان
اکثریــت اجازه داده می شــود ،در
محدوده قانون و به مدت معینی،
کار خاصی را انجام دهند و همیشه
هم پاســخگو باشــند .قانــون هم
شــرایط خــاص خــود را دارد کــه
فعــا وارد آن بحــث نمی شــویم.
در یک جامعه مدعی دموکراســی،
اگــر حقوق تنها یک نفر هم ضایع
شود ،آن دموکراسی مشکل دارد.
اما درباره الئیسیته:
چندین ســال اســت که به دالیلی
درباره این موضوع مطالبی را می
خوانم و گاهی هم یادداشت برمی
دارم .در این فاصلــه ،به یاد ندارم

{>> ادامه در صفحه}24 :
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محیط زیست...
گزاره اقلیـمی در باره سیالب ایران

All aspects of Immigration

Michael Monfared

is a student affairs manager and is a Canadian
immigration consultant student
Since 2007

6621 Rue Sherbrooke Est, Suite 103,
Montréal, Québec H1N 1C7
)(across metro Langelier
Tel: 514-656-8178
By appointment only
Monday to Friday 09:00 to 17:00
www.mariacottone.com
info@immigrationcmc.com

ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻰ
ﻓﺪارل  -ﮐﺒﮏ  -اﺳﺘﺎﻧﻰ

از ﺳﺎل1386

{>> ادامه در صفحه}25 :

)Jean Sébastien Boudreault (Lawyer

Federal Québec Provincial

در قالب بیست گزاره کوتاه تالش
کردهام به زبانی خیلی ساده وجوه
اقلیمی ســی0لهای اخیر را شرح
دهــم .بیشــتر متمرکز بــودهام بر
ســواالت و ابهاماتی که در فضای
مجازی دست به دست میچرخد.
امیدوارم روشنگر و پاسخگو باشد.
 -۱ســیل گلســتان یک سختار
(اکســتریم) اقلیمی اســت .یعنی
پدیدهای غیر نرمال و اتفاقی است.
از آن جهــت که نشــانهای از تکرار
منظــم و دورهای وقــوع آن وجود
ندارد .یک بار در سال  ۱۳۳۶بارشی
نزدیک به این مقدار در منطقه رخ
داده .در دورههــای تاریخــی البته
نشانههای وقوع سیلهای شدید
در منطقه وجود دارد .اما آنچه که
رســما در دوره مــدرن روی کاغذ
ثبت شده سیل اخیر را یک رخداد
بیهمتا نشان میدهد.
•
 -۲ســیل جنوب غرب نیز از نظر
حجم بارش یک ســختار است .با
وجود این ،ماه پیش خوزســتان و
لرستان بارشــی بیش از این نیز را
تجربه کــرده بودنــد .آن بارش در
همه دوران ثبت رکوردهای اقلیمی
ایران بیهمتا بود.
•
 -۳ســه اکســتریم اقلیمی در دو
نقطه بــا فاصله تقریبا هزاروپانصد
کیلومتــر از یکدیگــر در ایــران.
ســیلهایی که دوره برگشــت آنها
میتواند هفتاد ساله و بیشتر باشد
در یک مــاه در یک نقطه (جنوب
غرب) و همزمان در شــمال شرق
رخ دادهاند.
•
 -۴آیــا اینطــور ســیلهای
غیرنرمال میتوانند نشــانه تغییر
اقلیم باشند؟ هیچ رخداد منفردی
نمیتواند نشانه تغییر اقلیم باشد.
امــا تکرار وقــوع رخدادهــای غیر
نرمال میتواند فرض تغییر اقلیم را
تقویت کند .مضاف بر آنکه اساسا
افزایــش تعــداد ،شــدت ،مدت و
وسعت اکستریمهای اقلیمی خود
یکی از مهمترین پیامدهای تغییر
اقلیــم اســت .به هــر رو ،مدعیان
تغییــر اقلیــم در ایــران میتوانند
اینگونــه رخدادهای غیــر نرمال
را مبنــای صحت فــرض خود قرار
دهند .اگرچه هنوز باید محتاطانه
در این باره صحبت کرد.
•
 -۵بعــد از دو دهه خشکســالی،
چنین بارشهای سیالبی فراتر از
نرمال میتوانند نشانه فرارسیدن

دوره ترســالی باشند؟ هیچ رخداد
منفــرد اقلیمــی و همچنین هیچ
بیالن بارش ساالنه نشــانه آغاز یا
پایان هیچ دوران اقلیمی نیست .با
یک یا دو سال بارش یا عدم بارش
هرگــز نمیتوان گفــت دورانی آغاز
شده یا پایان یافته است.
•
 -۶آیا میتوان این بارش سیالبی
را منطبق بر الگوهای تثبیت شده
اقلیمــی ایــران کرد؟ مثــا به این
نتیجه رســید که بعد از چند سال
خشکســالی حاال نوبت چند سال
ترسالی شــده؟ نکته این است که
چنین الگوهای قطعی از وضعیت
بــارش در ایــران وجــود نــدارد.
هیچکــس نمیتواند بــا اطمینان
بگوید بعد از چند سال خشکسالی
االن نوبــت چنــد ســال ترســالی
اســت .دورههــای اقلیمــی هرگــز
چنین نظم دقیقی نداشتهاند .اگر
چه کمابیش توالی خشکســالی-
نرمال -ترسالی قابل معدلگیری
است .اما این معدلگیریها فقط
به کار تحلیل چشمانداز میآیند و
نمیتوانند مبنای پیشبینی آینده
باشــند .اقلیــمشناســان کاهنان
معبد آمون نیستند.
•
 -۷میگویند بــر مبنای آمارهای
هفتاد ســاله بارش در ایران شیب
کاهش بارشها به گونهای نیست
که بشود از خشکیدگی و خشکتر
و گرمتر شــدن ایران ســخن گفت
و همین ســیلها هم خود نشــانه
ضــرورت احتیاط برای صحبت در
این باره است .اقلیمشناسان اصلی
دارنــد با این مضمون که گذشــته
چــراغ راه آینده نیســت .گذشــته
غالبــا شــما را گول میزنــد .برای
مثال ،در میانگین آمار هفتادساله
ایــران چندان خشــکتر نشــده،
در میانگیــن پنجــاه ســاله ایــران
کمی خشــک شــده ،در میانگین
ســی ســاله ایران قطعا خشــکتر
شــده اســت .کدامیک را مبنا قرار
دهیــم؟ اگر فرض تغییــر اقلیم را
بپذیریم باید به میانگین سی ساله
توجه کنیم .چــون قدیمیتر از آن
آمارها از نرمالــی میآیند که فرض
این اســت که منسوخ شده است.
در پســانرمال اقلیمی جهان حتی
مطمئنتر از آمارهای گذشته این
اســت که به مدلهــای پیشبینی
آینــده توجــه کنیم .اگــر چه خود
این مدلهــا هم نواقصی دارند .به
هر رو ،اقلیمشناســی علمی است
سرشار از عدم قطعیت.

•
 -۸وقوع این ســیلها
قابل پیش بینی بوده؟ از
چند روز پیشتر بله .حتی
کمابیش از دو سه هفته
قبل .اما نمیتوان مثال
از االن پیــش بینی کرد
که سال آینده قرار است
چنین سیلی در فالن جا
بیاید.
•
 -۹ممکــن اســت این
بارشها نتیجه بارورســازی ابرها
باشــند؟ ایــن یک شــایعه مبتذل
است که ترولهای فضای مجازی
راه انداختهاند .همه امکانات بشر
برای بارورســازی ابرهــا ضرب در
هــزار هم بشــود نمیتواند چنین
حجمــی از بــارش را ایجاد کند که
در ایــن یک مــاه در ایران شــاهد
بودهایم.
•
 -۱۰تاثیــر هارپ؟ ایــن هم یک
جوک دیگر فضای مجازی است.
•
 -۱۱آیــا جنگلزدایــی میتوانــد
عامل ســیل گلستان باشــد؟ نه.
قطعا «عامل ایجاد ســیل» در آن
منطقه جنگلزدایی نیســت .اگر
بــارش با دوره برگشــت ده ســاله
رخ داده اما ســیل شــدتی مشابه
سیلی با دوره برگشتت هفتاد ساله
میداشــت میتوانســتیم نتیجــه
بگیریم یک عامل ژئومورفولوژیک
باعث تبدیل بارش به ســیل شده
اســت .اما هم بارش دوره برگشت
هفتــاد ســاله داشــته و هــم خود
ســیل .پس هر چه بوده آن باال در
آسمان رخ داده است.
•
 -۱۲نقش عامل انسانی در سیل
گلستان چقدر است؟ باید تفکیک
کنیم .در ایجاد ســیل یا در تبدیل
آن بــه پدیــدهای ویرانگــر؟ قطعــا
بخــش قابل توجهــی از ویرانگری
سیل ناشی از مولفه انسانی است.
مثل تخریب پوشش گیاهی و عدم
رعایت حریــم رودخانهها .ســیل
میتوانســت کمتر ویرانگر باشــد
اگر اقتضائات معمــول اکولوژیک
در مدیریــت محیطی چشــمانداز
گلســتان رعایت شــده بود .اما با
انسان و بی انسان در هر حال این
سیل رخ میداد.
•
 -۱۳نقش عامل انسانی در سیل
شــیراز چقدر است؟ اساسا حادثه
دروازه قرآن شیراز یک اتفاق انسانی
است نه یک اکستریم اقلیمی .آن
حادثه قطعا باید از سوی نهادهای
قضایی به عنوان یک سوء مدیریت
تبهکارانه مورد پیگرد قرارگیرد.
•
 -۱۴آیا وقوع اینگونه سیلها قابل
پیشــگیری اســت؟ وقوع سیل به
ندرت ممکن است قابل پیشگیری
باشد ،اما قطعا ویرانگری آن قابل
پیشــگیری اســت .بــا روشهایی

Represented by

ﻣﺎﯾﮑــﻞ ﻣﻨﻔـﺮد ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
و داﻧﺸﺠﻮى رﺷﺘﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺎﻧﺎدا

ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و راﯾﮕﺎن از اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﻧﺘﺮال
ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻰ ﻣﻨﻔﺮد ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎره

(021) 8552 – 1483

دوﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ و از ﺳﺎﻋﺖ  21ﺗﺎ  24ﺑﻪ وﻗﺖ اﯾﺮان
ﺧﻄﻮط واﯾﺒﺮ ،واﺗﺲ اپ ،اﯾﻤﻮ و ﺗﻠﮕﺮام 514 550 9204

St. Laurent Adult
Education Centre

514-337-3856
www.slaec.ca

انگلیسی  /فرانسوی بیاموزید!
نامنویسی کالس های انگلیسی و فرانسوی
SPRING SESSION
BASIC ENGLISH | DAY CLASSES

MARCH 25, 2019 TO JUNE 28, 2019
Monday-Friday 8:30 a.m. – 12:30 p.m.
REGISTRATION DATES
20 et 26 mars et 4 et 10 avril
FROM 9:00 a.m. – 11:30 a.m.
_____________________________
BASIC ENGLISH & FRENCH | EVENING CLASSES
Monday-Thursday 5:30 p.m. – 9:30 p.m.
REGISTRATION DATES
BASIC ADDRESS
950 Rue Fraser
19 ET 26 MARS ET 3 ET 10 AVRIL
Saint-Laurent, QC H4M 1Z6
FROM 5:00 p.m. – 7:30 p.m.
________________________________
?Need to complete your High School Diploma? Want to get into a trade
!CEGEP and University? We offer Academic courses to fit YOUR goal
ACADEMIC REGISTRATION

MARCH 25, 2019 TO JUNE 28, 2019
March 18 and 27 FROM 9:00 a.m. – 11:30 a.m.

)(Note: After March 25 it would be considered LATE REGISTRATION

ACADEMIC REGISTRATION
March 11, 14, 21

TESTING: English 8:30 a.m. | Math 11:00 a.m. | French 2:00 p.m.
ACADEMIC ADDRESS
2405 Place Lafortune West
Saint-Laurent, QC H4M 1A7
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پیام آور اطالعات...

«رویارویی دولت های بریتانیا و آمریکا با تاریخ!»
واکنشها به بازداشت آسانژ

بازداشــت جولیــان آســانژ،
بنیانگذار پایگاه اینترنتی ویکی
لیکس با واکنــش های زیاد و
البته متفاوتــی در جهان روبرو
شده است.
جرمــی هانــت ،وزیــر خارجه
بریتانیا با سخنانی که با انتقاد
بســیاری از حامیان آقای آسانژ
مواجه شد گفت« :این آسانژ نبود
که سال ها در سفارت اکوادور پناه
گرفته بود ،این سفارت اکوادور بود
که از ســوی جولیان آســانژ هفت
سال گروگان گرفته شده بود».
اما ادوارد اسنودن یکی از مهمترین
افشــاگران آمریکایــی کــه بدلیل
واهمه بازداشــت در روسیه زندگی
مــی کنــد در صفحــه توییتر خود
بازداشت آسانژ را «رویارویی دولت
بریتانیا و آمریکا با تاریخ دانست»
و نوشت« :اتهام اصلی آمریکا علیه
آســانژ کامال مضحک و مســخره
اســت چرا که دولت آمریکا بخاطر
نــدادن یک رمــز وی را متهم می
کند در حالی که بیشتر از ده سال
است که نیروهای اطالعاتی آمریکا
کامــا واقــف بــه این پســووردها
هستند ».آقای اسنودن در حساب
توییتر خود نوشت :زمان سیاهی

برای آزادی رسانهها است».
وزیر خارجه اســترالیا دربــاره این
بازداشــت هم گفت« :آقای آسانژ
تمــام حمایــت هایی را کــه بطور
معمول از شــهروندان استرالیایی
می شــود را خواهد داشت .سفیر
اســترالیا در بریتانیا ســعی خواهد
کرد تا در اولین فرصت با جولیان
آســانژ دیدارکند ».بنیانگذار ویکی
لیکس ملیت استرالیایی دارد.
جولیــان آســانژ که هفت ســال با
حمایت رئیس جمهوری پیشــین
اکوادور در ســفارت این کشــور در
لندن پناه داده شده بود با انتخاب
لنین مورنو نهایتا بازداشــت شــد.
رافائــل کورئــه آ ،رئیس جمهوری
پیشین اکوادور درباره این بازداشت
در صفحــه توییتــر خود نوشــت:
«تاریــخ آمریــکای التیــن خائنان
زیادی داشــته اســت اما مــی توان

گفت کــه لنین مورنــو ،امروز
یکی از بزرگترین خائنان تاریخ
اســت .اوکســی اســت کــه به
پلیــس بریتانیا اجــازه ورود به
ســفارت اکوادور را داد .مورنو
مردی فاسد اســت اما این کار
او را بشــریت همواره در خاطر
خواهد داشت».
جولیــان آســانژ از ســال ۲۰۱۲
میــادی به ســفارت اکــوادور در
لنــدن پناهنده شــده بــود و آنجا
زندگــی میکرد .آقای آســانژ فعال
بر اســاس حکم «گریز از پرداخت
وثیقه» دستگیر شده است.
در ســال  ۲۰۱۰دولــت ســوئد بر
اساس شــکایت دو زن که مدعی
شدند جولیان آسانژ به آنها تجاوز
کرده ،حکم بازداشت بینالمللی
وی را صادر کرد.
آقــای آســانژ کــه این اتهامــات را
پیوســته رد میکــرد خــود را بــه
پلیس بریتانیا تســلیم کرد و بعد
به قید وثیقه آزاد شد و اندکی بعد
گریخت و به ســفارت اکوادور در
لندن پناهنده شــد .دولت سوئد
اندکــی بعد حکم پیگیــری وی را
لغو کرد( .یورونیوز)
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 ارزیابی رایگان از خانه شما
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منتشر شد :چهره جنایت

چهره ناقضان حقوق بشر در جمهوری اسالمی

«عدالــت بــرای ایــران»،
نخستین جلد مجموعهای
 ۵جلــدی را بــا عنــوان
»چهــره جنایت» منتشــر
ســاخت .این مجموعه نام
 ۵۰۰نفر از کسانی را که در
 ۴۰سال جمهوری اسالمی
حقــوق بشــر را نقــض
کردهاند ،با خالصهای از عملکرد
آنها ،در بر میگیرد.
در جلــد اول ایــن مجموعــه نام
مقامهــای تــراز اول جمهــوری

اســامی ،از علــی خامنــهای تــا
حســن روحانــی ،از صــادق آملی
الریجانــی تــا ابراهیم رئیســی ،و
همچنین میرحسین موسوی نیز

به چشم میخورد.
تنها یک نفر از این فهرست
 ۱۰۰نفره تا کنون به خاطر
جنایاتی که مرتکب شــده
محاکمه شده است :سعید
مرتضــوی در پرونده مرگ
ســه بازداشــتی در زنــدان
کهریــزک فقط به  ۲ســال
حبس محکوم شد ،ولی مشخص
نیســت چــه مدتــی را در زنــدان
گذرانده است.

جهش چشمگیر قیمت دالر در بازار آزاد ایران
۱۹فروردیــن  -گزارشهــا
از ایران حاکی اســت که نرخ
دالر طــی ســاعات پایانی روز
دوشــنبه  ۱۹فروردیــن بــا
جهشی  ۷.۵درصدی نسبت
به روز قبل از آن به  ۱۴هزار و
 ۴۰۰تومان اوج گرفته است.
قیمــت دالر در روز دوشــنبه
تقریبا  ۱۰۰۰تومان نســبت به روز
یکشنبه افزایش نشان میدهد.
آمریکا امروز طی اقدامی بیسابقه
نســبت بــه نیروهــای نظامی یک
کشور خارجی ،سپاه پاسداران را در
لیست سازمانهای تروریستی قرار
داد و اعالم کــرده که تحریمهای
تازهای علیه ایــران اعمال خواهد
کرد.
قیمت انواع سکه بهار آزادی نیز در

روز دوشــنبه بسته به نوع آن دو تا
پنج درصد افزایش یافت
قیمت تمام ســکه بهــار آزادی به
حــدود چهــار میلیــون  ۷۸۰هزار
تومان ،نیم سکه حدود دو میلیون
و  ۷۵۰هزار تومان و ربع سکه یک
میلیون و  ۷۶۰هزار تومان رسیده
است.
قیمت تمام ســکه بهــار آزادی در
ابتدای هفته جاری چهار میلیون و

 ۵۶۷هزار تومان بود.
افزایش قیمت دالر در حالی
اســت ک عبدالناصر همتی
رئیــس بانــک مرکــزی روز
یکشنبه با اشاره به «کنترل
بازار ارز» اعالم کرد« :نباید
درگیر فضاسازی سایتها و
داللها بشویم؛ همین دیروز
(شــنبه) در کانالها نرخ  ۱۳هزار
 ۶۰۰تومــان (بــرای دالر) اعــام
میکردند ،اما هیــچ کس خریدار
نبود .امــا در صرافیهای بانکها
خریــد ارز بــا نرخ  ۱۳هــزار و ۱۰۰
تومان  ۱۰برابر بیشتر از فروش آن
بود».
بــه گــزارش خبرگــزاری ایرنا ،وی
گفــت گزارشهــای محرمانــه از
کشــورهای همســایه میرســد

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

با تع

یین وقت قبلی

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

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

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

کــه «دشــمنان برای بــه هم زدن
بــازار ارز برنامــه ریــزی دارند .من
گزارشهای محرمانهای ازکشورها
دیدهام که گفتند باید بازار ارز ایران
را به هم بریزیم».
وی اشــارهای به نام این کشــورها
نکرد.
ریال ایران طی ســال گذشــته دو
ســوم ارزش خود را از دست داد و
اخیرا نرخ دالر دوباره روند صعودی
گرفته است.
اما آقای همتی میگوید روز شنبه
« ۱۰برابر میزان فروش ارز ،خرید
داشتیم ،این آمار مشخص میکند
که این قیمتها واقعی نیست».

را بر روی سایت بخوانید

همتی میگوید الزمه کاهش نرخ
ارز هماهنگی ســایر دســتگاههای
اقتصــادی با بانک مرکزی اســت:
«درســت اســت کــه ارز بایــد در
خدمت تجارت باشــد ،اما این در
شــرایطی اســت کــه کشــور روال
عــادی خــود را طی میکنــد ،اما
زمانی که دشمن در حال حمله به
بازار ارز است نمیتوانیم بگوییم که
ارز باید در خدمت تجارت باشــد،
بلکه اولویت با ارز است ،چراکه به
طور مســتقیم با ارزش پول ملی و
فشــارهای سیاســی وارد شــده بر
کشور ارتباط دارد».
وی گفــت قطع ًا ما ایــن مرحله را

طــی میکنیم و وارد فــاز جدیدی
میشویم که «نماد ملی در جهان»
خواهیم بود.
ارزش ریــال ایــران از چهل ســال
پیش که نظام جمهوری اســامی
در کشــور مستقر شــده است ،به
طــور مرتــب رو بــه کاهــش بوده
اســت .آخریــن قیمــت دالر پیش
از انقالب بهمــن  ۵۷حدود هفت
تومان بود که اکنون به  ۱۴هزار و
 ۴۰۰تومان رسیده است.
هر دالر آمریکا در سال گذشته مرز
 ۱۹هــزار تومان را نیز پشــت ســر
گذاشت.
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نگاه :ایران در آستانه

آژانس مسافرتی

سپاه در فهرست تروریستی؛

آمریکا به سوی رویارویی میرود؟

قراردادن کل ســپاه پاســداران در
فهرست ســازمانهای تروریستی
توسط دولت آمریکا با اقدام متقابل
حکومت ایران مواجه شد .شورای
عالــی امنیت ملــی در ایــران ،که
باالترین مرجع امنیتی محســوب
میشــود ،بالفاصله اعالم کرد که
فرماندهــی مرکزی آمریکا در غرب
آســیا ،موســوم بــه "ســنتکام" و
تمامی نیروهای وابســته بــه آن را
"گروه تروریستی" میداند.
همزمان ستادکل نیروهای مسلح
ایــران در بیانیهای اقــدام آمریکا را
محکــوم کرده و گفته اســت ایران
از ایــن بــه بعد بــا نیروهای تحت
امر ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا
( " )CENTCOMبــه عنــوان
تروریست برخورد خواهد نمود.
آمریــکا از زمــان روی کار آمــدن
دونالــد ترامــپ ،رئیــس جمهور
آمریــکا ،تقریبا تمامی رشــتههای
دولت بــاراک اوباما در
مصالحه اتمــی آمریکا
و قدرتهــای اصلــی
جهانی با حکومت ایران
(برجام) را پنبه کرده و
در حوزههای اقتصادی
و سیاســی ،سیاســت
فشــار حداکثری را در پیش گرفته
بود .اما تروریســتی دانستن نهاد
رسمی مســلح یک کشور ،اقدامی
بیسابقه بود و ممکن است تبعات
بیســابقهای را بــه همراه داشــته
باشد.
برایان هــوک ،نماینده ویژه آمریکا
در امــور ایــران ،در مقالــهای در
روزنامه نیویورک تایمز ،همزمان
با اعالم تصمیم تروریستی قلمداد
کردن سپاه ،از روابط خوب قبل از
انقالب  ۵۷میان دو کشور نوشته
است.
او با اعالم آمادگی واشــنگتن برای
بهبــود روابط بــا حکومت فعلی و
باز کردن ســفارت و صــدور ویزا و
کمکهــای مختلــف بــرای حل
مشکالت ایران مثل آلودگی هوا و
کمک به پیامدهای مصیبتهای
طبیعی مثل زلزله کرمانشــاه ،در
نهایت گفته مسیر رفتار حکومت
فعلی ایران باید تغییرکند.
آقای هوک عمال میگوید فشارها
بــر ایــران ،اعــم از تحریمهــا،
تروریســتی خواندنهــا و دیگــر
اقدامات ،تاکتیکهایی سیاســی
هستند تا تهران را مجبور به تغییر
مسیر کنند .او به صراحت توپ را
به زمین ایران انداخته و مینویسد:

ایــران باید بــا آمریکا
مصالحهکند.

PAIVAND: Vol. 25  no.1418  Apr. 15, 2019

13

آمریــکا بــا تروریســتی
خواندن رسمی کل سپاه
مشکل داشــتند .چون
این برچسب ،پیامدهای
بزرگی بــه همراه خواهد
آورد .بایــد دیــد رفتــار
آمریــکا در فــردای زدن
این برچسب چه خواهد
بود .طبیعی اســت
کــه نظر بــه تفاوت
قــدرت آمریــکا و
ایران ،رفتــار تهران
در ایــن حوزه کامال
واکنشی و مقابله به
مثل گرایانه باشــد.
ولی تا کجا؟

آمریکا و چهل سال
حتریم ایران
ترامپ و عالقه به
زمانــی دولتهــای
ایجاد شوکهای
قبلــی آمریــکا بــرای
«ایران
سیاسی
فشــار بر ایران از ابزار
انگیــزه دولــت آقــای
سیاســی تبلیغــی و تحریمهــا باید با
ترامــپ از ایــن اقدام
اســتفاده میکردنــد ،کــه اوج
آن در زمــان آقــای اوبامــا بــه آمریکا
احتماال فعال بیشــتر
مصالحهایی معــروف به برجام مصاحله روانی و اعمال فشــار
بــر دیگــرکشــورها با
رسید.
کند!»
هــدف ترســاندن از
چــه عامــل یــا عواملــی باعث
ارتبــاط بــا ایــران و
شــده تا دولت آقــای ترامپ با
توسل به یک حرکت "افراطی" ،از شرکتهایش است تا چیزی دیگر.
منظر سیاست متعارف واشنگتن اما هرچه باشــد ،بــرگ دیگری به
در چهل ســال گذشــته در مقابل دفتر تصمیمات بیسابقه دولت او
حکومت ایران ،بخواهد تهران را به اضافه میکند.
مصالحهای تازه و مطلوب نظرش رئیسجمهوری آمریکا با تصمیم
اخیرش درباره بلندیهای جوالن
مجبور کند؟
مهمتریــن ســواالت و به رسمیت شناختن تعلق آنها
در رونــد تشــدید بــه اســراییل ،شــوکی بــه جامعه
خصومتهــا میــان بینالمللی وارد کــرد ،مثل زمانی
آمریکا و ایران عبارتند کــه شــوک مشــابهی بــا تصمیم
دربــاره بیتالمقــدس شــرقی و
از:
آیا دولت آقــای ترامپ انتقال ســفارت آمریکا ایجاد کرد،
بدنبال جنگ بــا ایران یا شــوک ناشی از تصمیم ناگهانی
برای مالقات با رهبر کره شمالی،
است؟
آیــا اصال برای جنگی با ایران آماده کــه گویــی ناگهــان واشــنگتن و
پیونــگ یانگ اتمــی بــه دوره ماه
است؟
او در حالــی کــه تــاش میکند از عســل غیراتمــی و صلحآمیز قدم
سوریه خارج شــود و با طالبان به گذاشتهاند .یا شوکهای متعددی
صلح برسد ،آیا جنگ با ایران را در کــه تقریبا هرچنــد روز یکبــار در
داخل و خارج آمریکا ایجاد میکند.
ذهن دارد؟
در مرحلهای پایینتر از جنگی تمام اگرچــه بعضی از ایــن تصمیمات
عیــار ،آیــا او و متحدانش آمادهاند را برخی تحلیلگــران نوعی هدیه
تا با نیروهای ســپاه پاســداران در انتخاباتیآقایترامپبرایتضمین
منطقــه اطــراف ایــران ،مثــا در بقــای برخی رهبران در خاورمیانه
عراق و ســوریه ،بعنوان نیروهای ارزیابــی کردند و با همان فیلتر به
تروریستی دانستن سپاه پاسداران
تروریستی برخوردکنند؟
آیافرماندهانیمثلقاسمسلیمانی ،در فاصلــه کمتــر از  ۷۲ســاعت با
محمد علی جعفری و دیگران حاال انتخابات اســرائیل نــگاه کردند،
برای آمریکاییها به هدفی مشــابه ولی آیا ســاده انگارانه نخواهد بود
با اسامه بن الدن و ابوبکر بغدادی که همه این تصمیمات ،نمایشی
و ناشــی از شــخصیت خاص یک
تبدیل خواهند شد؟
آیا تروریستی خواندن نیروی رسمی نفــر در راس حکومت آمریکا دیده
نظامی یک کشور به معنای اعالن شود؟
تبعات رفتارهــای آمریکا در دوران
جنگ تلقی نخواهد شد؟
آن هم به نیرویی که به گفته عباس آقــای ترامــپ از دوران ریاســت
عراقچــی ،معــاون وزارت خارجــه جمهوری او فراتر نخواهد رفت؟
ایــران ،کنتــرل امنیــت در خلیج دنیا شاید انتقال یک سفارت یا یک
فــارس را بطور رســمی بــر عهده امضا درباره بلندیهای جوالن را
حرکتی تبلیغــی ببینــد و امیدوار
دارد؟
دشــواری پاســخ دادن بــه ایــن باشــدکه در فردای رفتن ترامپ از
سوالهاســت که بنابر گزارشها ،کاخ ســفید این تصمیمات باطل
نهادهــای اطالعاتی و وزارت دفاع و یا اصالح شــوند ،ولــی در مورد

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
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 2سال جتربه کاری!

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

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

ایران قضیه فرق میکند .چون این
اقدامات اثر فــوری و عملی دارند.
هم بر زندگی تک تک ایرانیان و هم
بر رفتار جهان با ایران.

آمریکا و سپاه پاسداران
برایــان هــوک در نیویــورک تایمز
نوشــته کــه حکومــت ایــران از
طریق شــبه نظامیان شیعه مورد
حمایتــش در خاورمیانــه ،یــک
منبع تهدید بــزرگ برای آمریکا و
متحدانــش ایجاد کرده اســت .او
به فعالیتهــای ســپاه در لبنان،
ســوریه ،عراق ،افغانستان و یمن
اشاره کرده و همین طور به تهدید
شدن اسرائیل.
بسیاری از کشورها و حتی بسیاری
در داخل ایران با این رفتار حکومت
ایران در منطقه مشکل دارند.
چیزی کــه آیتالله خامنــه ای در
عالیترین ســطح تصمیمگیری و
خطدهــی به رفتار حکومت ایران،
معموال با عبــارت محور مقاومت
به آن اشاره میکند .اگرچه منظور
او بیشــتر محور مقاومــت در برابر
اســرائیل به ذهن میرسد ،ولی او
همیشه آمریکا و اسرائیل را در یک
ردیف قرار داده است.
اما محور مقاومت یک بازیگر اصلی
دارد که نقش قلــب محور را بازی
می کند :ســپاه پاســداران انقالب
اســامی .فرماندهــان این نیرو به
شکلی هم افزا و چه بسا هماهنگ،
دائما از صدور انقالب ،شکســت،
محــو و نابودی اســرائیل ســخن
میگویند و از کوچکترین برخورد
و ضربه علیه اســرائیل بطور علنی
استقبالمیکنند.
ایــن وضــع باعث شــده تــا عنصر
اسرائیل در سیاست خارجی ایران
بسیار بزرگ شود و توازن و تناسب
دیگر عوامــل را چنان بهــم بریزد
که دســتگاه سیاست خارجی قفل
شود.
این همان چیزی است که به نقطه
کانونــی تعییــن کننــده در رفتــار
کشــورها در مقابل حکومت ایران
هم تبدیل شده است .مثال روسیه
کــه نزدیکترین حامــی حکومت
ایران در ســوریه اســت و در بحث
اتمــی هم بارها از کارت وتو به نفع
ایران اســتفاده کرد ،چشم خود را
روی حمالت اسرائیل علیه اهداف
مرتبط با حکومت ایران در سوریه
میبندد.

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

اروپــا بطــور رســمی رفتــار ایران
در منطقــه را چالــش میبینــد
و کشــورهایی مثــل عربســتان،
امارات و اســرائیل بــه دلیل آنچه
رفتــار تهاجمــی ایــران در منطقه
میدانند عمال از نوعی اتحاد سخن
میگویند و دنیای عرب به ســمت
نوعی حالت بســیج ضــد ایرانی در
حرکت است.
عربســتان بــرای ایــن منظــور
میلیاردهــا دالر هزینــه میکنــد،
چــه وقتــی بــه عــراق و لبنــان یا
پاکســتان هدیــه میدهــد و چــه
زمانی که با خریدهای تســلیحاتی
چند صد میلیــارد دالری از آمریکا
و دیگــران عمــا وضعیتــی ایجاد
میکند که دولــت ترامپ حتی در
مواجهــه بــا رســوایی بینالمللی
قتــل روزنامهنــگاری مثــل جمال
خاشقجی در کنسولگری سعودی
در خــاک ترکیــه حاضر بــه اعمال
فشار جدی روی ریاض نشد.
بخشــی از این وضع بــه این دلیل
اســت که حکومت ایران یا تناسب
عنصر اخــاق و واقعیت در جهان
سیاســت را نمیدانــد و رعایــت
نمیکند ،یا به شــکلی "لجبازانه"،
محاســبات راهبــردی کشــور را
بــه سوءمحاســبه عمــدی ســوق
میدهد.
برنامه موشکی ایران هم که کامال
در اختیار ســپاه پاســداران اســت
بســرعت به بخشــی از این تصویر
اضافه میشــود و چالشی همسان
چالش برنامه اتمی حکومت ایجاد
کــرده اســت .چالشــی کــه از دل
توافق ناقص و حســاب نشــده در
دوره باراک اوباما متولد شد.
حاال با تروریستی دانستن کل سپاه
پاســداران و حجم پیامدهایی که
این تصمیم در حوزه فعالیتهای
درون و برون مرزی سپاه میتواند
ایجــاد کند ،فشــارها بر تهــران را
بیشتر از قبل خواهدکرد.

گزینههای حکومتی که چندان
گزینهای ندارد
اگــر تصمیم دولت آمریــکا در حد
اعــام تروریســتی بودن ســپاه و
جنبه تبلیغاتی و سیاسی-خبری
آن باقــی بماند ،حکومت ایران هم
با اعالمهای متقابل واکتش نشان
خواهد داد .اما چالش اصلی زمانی
است که آمریکا علیه سپاه دست به
اقدام ضربتی بزند و یا ســپاه علیه

نیروهای آمریکایی در منطقه وارد
عمل شود و یا اینکه اتفاقی خارج از
اراده مستقیم آمریکا و ایران بیافتد
که تنشهــا را وارد مرحله برخورد
مستقیمکند.
آمریکا با سیاست به صفر رساندن
صــادرات نفــت ایــران ،تاکیــد بر
نارضایتــی در داخــل و بــاال بردن
ســطح جنگ لفظــی که حــاال با
صفاتی مثل دزد و مافیایی خواندن
حکومــت و سیاســتمداران ایرانی
همراه شده ،شرایط خاصی را برای
حکومت ایران ایجادکرده است.
حکومــت ایــران بــا دادن آدرس
ســختیها و تحریمهای گذشــته
نمیتوانــد نویــد رد شــدن دائمی
از همــه تنگههای فشــار را بدهد.
چون در این چهل ســال عمال در
نــزد افکار عمومی داخلی و جایگاه
بینالمللی ضعیفتر شــده است.
اتکا بر یک یا دو حوزهای که در این
چهل سال رشدکردهاند ،مثل توان
موشکی ،عمال اشتباه محاسباتی
بزرگتری است.

سپاه مقصر در داخل و خارج؟
اضافــه کــردن دشــواریهای
ناشــی از زلزله و ســیل و آلودگی و
ریزگرد به تصویر اخبــار روزمرهای
که سیســتم را فاســد و ناتــوان از
برخورد با دزدیهــا و اختالسها
تصویر میکند ،تا چه اندازه گویای
وضعی است که در آن حکومت به
پشتیبانی داخلی امیدوار باشد؟
ســپاه پاســداران کــه در سراســر
کشور درگیر ماجرای سیل شده و
برخی خود سپاه را عامل وضعیت
سدســازیها و ســیالبها معرفی
میکنند ،چقدر به این نیرو امکان
میدهد که هــم در جبهه داخل و
هم در خارج با آمریکا و متحدانش
سرشاخ شود؟
حکومــت ایــران امیــدوار اســت
کــه انتخابات پیش روی ریاســت
جمهوری در آمریکا به رفتن دونالد
ترامپ منجر شود ،ولی در مقابل،
سیاســتهای ترامــپ در مقابــل
ایــران ممکن اســت بــه وضعیتی
منجر شود که حتی با عدم انتخاب
مجــدد او ،کار را بــرای جمهوری
اســامی و سپاه آنقدر سخت کند
که تصورش را نمیکنند.
حکومت ایران با اصرار روی تبلیغ
دســتاوردهای مبارزه با داعش در
عــراق و و حفظ رژیم بشــار اســد
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www.paivand.ca since 1993

M NTREAL
مدرسه دهخدا

اجنمندوستدارانزرتشت

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

مدرسه فرزانگان
Tel: 514-775-6508

facebook: Farzanegan Montreal

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

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی کودکان:
هرشنبه :ساعت  12/30تا 15/30

)2900 Lake (DDO

تلفن)514( 626-5520 :
------------------

کتابخانهنیما

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

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

گروهرقصخورشیدخانوم

(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

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

برنامه دورهمی
روزهایدوشنبه:

 از ساعت  ۵تا  ۹شب -5964 Av. Notre-Dame de
طبقه دوم اتاق Grâce 204

Tel: 514-909-1972

بنیاد نیکوکاری ایرانیان :
نیکو
514-624-4579

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

کتابخـانه نوروززمین

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

دوستداران موسیقی کالسیک
)(Dialogue
514-484-8748
------------------

IBNG

همبستگیبازرگانی
www.ibng.ca

روز جهــانی کارگر

جشن ،سخنرانی و راهپیمایی و...
------------

موضوع :گسترش مبارزات کارگری در سالی که گذشت و چگونگی
تعمیق مبارزات طبقه کارگر در سال جاری

سخنرانی از طریق اسکایپ :بهروز فراهانی حتلیل گر و فعال جنبش کارگری
جشن ،سرور و پذیرایی در مکان سخنرانی
زمان :شنبه  ۲۷آوریل ساعت  ۶:۳۰عصر
در محل کتابخانه نیما ۵۲۰۶ :بلوار دکاری سوئیت شماره ۳
-------------------الزم به یادآوریست که راهپیمایی بمناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر
در روز چهارشنبه اول ماه مه ساعت  ۶عصر از مترو پارک آغاز خواهد شد.
پیشاپیش از همکاری و شرکت شما در این برنامه ها سپاسگزاری میکنیم.

کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت در ایران -مونترال ،کانادا

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

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

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

کافـــه لیت
www.cafelitt.ca

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

(514) 377-8005

گزارش جشن چهارشنبه سوری

انجمن دوســتداران زرتشــت
وگروه آریایی جشن چهارشنبه
ســوری رادرســالن زیبــای
پاالس برگذارکردند .این جشن
باخــوش آمــد گویــی مجــری
برنامه جناب درویشعلی ازسوی
برگذارکنندگان وسرودای ایران
 ،همراباپرچــم
ایران وکانــادا که
بوسیله نونهاالن
ایران زمین حمل
می شد آغاز شد .
فضایی که دریک
همبســتگی ملی
چهــره زیبــای
خود را به نمایش
گذاشت  .سپس
گفتاری اززرتشت
 ،اندیشــمند ،
پزشــگ  ،و ریاضیــدان ایــران کهن
کــه آمــوزه هایــش برتمامــی ادیان
وهرانســان آزاده ای قابــل پذیــرش
می باشــد بوســیله بانو دکتــر تینا
فرشــادگهر بیان شــد  .سپس آتش
افروز (حاجی فیروز) که با شادباش
و پیــام نوروزیــش رقــص کنــان
درمیان میزها به کودگان شــکالت
هدیه میداد ،تاثیری بســیارزیبایی
که ســبب شــادمانی همگان بویژه
کــودکان شــد  .هفــت کوپه آتش
درفضای بیرون بوســیله آتش افروز
روشن شد  ،که بسیاری از باشندگان
درجشــن بــا شــادمانی ازروی آن
پریدند ،آتش بــازی وپریدن ازروی
آن  ،ســرخی توازمــن  ،زردی مــن

PAIVAND: Vol. 25  no.1418  Apr. 15, 2019

14

ازتو  ،باوری که پس ازتسلط اعراب
برایــران وبویژه درزمــان ناصرالدین
شــاه بوسیله فرانســوی ها  ،بشکل
امروزی درآمد.
میز باشــکوه هفت سین که بوسیله
بانو مریم طباطبایی به زیبای آراسته
شــده بود درگوشــه ســالن بچشم
میخــورد  .ایرانیان برای هرجشــن
ســفره ای دارنــد کــه هفــت ســین
نوروزی باشــکوه ترین آنها برمبنای
عدد مقدس هفت می باشد  .درزمان
هخامنشــیان هفت چین بــود ،که
هفــت خــوراک گوناگــون برســفره
نــوروزی مــی گذاشــتند  .وســپس
باگذشــت زمان تا دوره ساســانیان
هفت شــین (شمع  ،شراب  ،شهد

(عســل ) ،شمشــاد  ،شــربت ،
شــقایق وشــاخه نبــات ) اجزای
تشــکیل دهنده ســفره نــوروزی
شــدند  ،وپــس از تســلط اعراب
برایران چون شــراب حــرام بود .
مردم سرکه راکه همزاد شراب بود
برگزیدند وبا گذشــت زمان سفره
نــوروزی به هفت ســین
امــروزی شــکل گرفت .
دی جی امیــر و دی جی
الکاپون هرکدام با آهنگ
های شادگوناگون فضای
شــادیبخش ویــژه خــود
راداشتند .
گــروه برگزارکننــده  ،از
جنــاب ظاهــر در نقــش
آتش افروز ،جناب مسعود
سلطانی وهمسرشان بانو
مرجان و جناب حســین
خراســانی بــرای همیــاری مراســم
پریدن از روی آتش  .جناب فرشــاد
کــه همــواره همیاروپشــتیبان این
انجمن می باشــند  .اسپانســرهای
جشــن مجتبی طباطبایی صرافی
پرســپولیس .ســمیه میر یوســفی
مشــاور بیمه وســرمایه گــذاری .و
دکترشــریف نایینی دندانپزشــک .
ویکایــک شــما گرامیان کــه دراین
جشــن شــرکت کرده بودید  ،بدین
وســیله سپاســگزاری مــی نمایند.
مهر ورزیده پیشنهاد هایتان را برای
هرچه باشکوه برگذارکردن جشنهای
ملی با ما درمیان بگذارید .
تلفن آگاهی  5143253012فروتن
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را بر روی سایت بخوانید

جشــن واژههــا جشــنواره هنری
کودکان و نوجوانان ایرانی مونترال
است .دوره پنجم این جشنواره از
 ۲۶آوریل تا پنجم می امسال برگزار
خواهد شد.
جشــن واژهها فرصتی است برای
کــودکان و نوجوانــان ایرانی تا آثار
هنــری و مهارتهایشــان را بــه
نمایــش گذارنــد .این جشــنواره
درصدد است تا با تلفیق هنر و ادب
ایرانی یا پارسی به ترویج فرهنگ،
زبــان و هنــر ایرانــی در خــارج از
مرزهای ایران و به ویژه در مونترال
بپردازد.
موضــوع ایــن دوره جشــنواره
«مهر» اســت و هنر فرزندانمان
در بخشهــای :نمایــش ،رقص،
موسیقی ،قصه و ادبیات ،نقاشی،
عکاســی ،خوشنویسی وکاردستی
به نمایش گذاشــته خواهد شــد.

از نامه ها..

آگهیهــای فراخوان دریافــت آثار
هنــری از مــاه ژانویه در نشــریات
فارســیزبان مونترال و همچنین
در فضای مجازی به دفعات منتشر
شده است.
دوره پنجــم جشــن واژههــا از 26
آوریــل تا  5می در ســه مرکز برگزار
میشود:
 کتابخانه نــوروز زمین در مرکزشهر،
 کانون فرهنگی خانه ما در وستآیلند و
 کالج ونیه.آیین افتتاحیه نمایشگاه آثار هنری
در تاریــخ  ۲۶آوریــل در کتابخانــه
نوروز زمیــن و  27آوریل در کانون
فرهنگی خانه ما برگزار خواهد شد.
هر دو نمایشــگاه تا چهارم می برپا
خواهد بــود و بازدید از آنها رایگان
است.

«صفحهسفید»هفته

روز پنجــم می زمــان اجــرای آثار
هنــری در کالج ونیــه خواهد بود
که شــامل تئاتر ،موسیقی و رقص
اســت .جزئیــات فــروش بلیط در
وب سایت جشن واژهها درج شده
است.
امیــد اســت بتــوان بــا اجــرای
رویدادهایی فرهنگی از این دست،
به تقویت و همدلی جامعه ایرانیان
مونتــرال کمــک کــرد و موجــب
تحکیم هر چه بیشــتر ریشههای
ایرانی در نســلهای آینده ایرانیان
مهاجر شود.
دبیرخانــه جشــن واژههــا عمــوم
عالقهمنــدان را به بازدید و حضور
در این جشــنواره فرهنگی دعوت
میکند.
www.JashneVajeha.ca

مخالفت
خودم را با
هرگونه برخورد
حسینمسلمی لــذا احتــرام بــه تهدیدآمیزبه
با ســام خدمت ســردبیر محترم آزادی بیــان و اهل مطبوعات
پیوند،
ابــراز عقیــده و بیان می دارم

در خصــوص چاپ مجلــه هفته با
یک صفحــه ســفید در هفتههای
ن دســته از
قبل ،مایلم به اطالع آ 
هموطن عزیزمان کــه آن اتفاق را
سبب شدند برسانم که آن چیزی
که شما نگران نشستن ذرهای غبار
بر دامنش هستید نه با نگرانی شما
به وجــود آمده و نه بــدون نگرانی
شــما از بین خواهد رفت و شاهد
دائمی و همیشــگی مــن مبنی بر
کاســه داغتر از آش نبودن  ،سوره
ابابیل و نیز روایت شتران حضرت
عبدالمطلب و ابرهه است که همه
آنرا میدانیم.

جــواب از طریق
همان مطبوعات
در صــورت مخالفــت ،راهحــل
مناســبتری اســت که بر ذهن و
روحو روان خواننده تاثیر عمیقتر،
بیشتر و بهتری خواهدگذاشت.
بدیــن وســیله و بــا ایــن مطلــب
کوچک که به هفتهنامه وزین پیوند
فرســتادهام بــه عنوان یــک ایرانی
ســاکن کانادا مخالفت خودم را با
هرگونــه برخــورد تهدیدآمیز اهل
مطبوعات که منتهی به سانســور
و وقفــه در گــردش آزاد اطالعات
میگــردد بیــان مــی دارم و از تک

تــک ایرانیــان ســاکن کانــادا
خصوصا اهل قلم و مطبوعات
خواهشمندم نظر خودشان را
در رد یا تایید این اقدام به اهالی
مطبوعات و عموم مردم اعالم
کنند (گرچه اندکی دیر!).
همچنین پیشنهاد میکنم یک
نظــر ســنجی در خصــوص همان
صفحه ســفید صورت پذیرد و هر
چه نظر اکثریت شــد همــه به آن
احترام بگذارند.
به امید روزی که در ذهنیتمان ولو
شده ذرهای ،خواننده و شنونده را
عاقل فــرض کنیم و اجــازه دهیم
هــرکــس ،هر چــه و هــرگونه که
میخواهد از دل تنگش در همین
مطبوعات بگوید و در عقل اجتماع
شک نکنیم.
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تحلیل...

عملکرد  ۴۰ساله مالیان در دوران
 ۷رئیس جمهوری آمریکا

 ۲۱مــارس  -بــا گــذری کوتاه
بــر روابط ایــران معاصر با ایاالت
متحــده آمریــکا ،به وضــوح این
واقعیت روشن میشود که برای
مالیان تهران به قدرت رســیدن
دمکراتها طی مراحلی مختلف
در  ۴۰ســال گذشــته ،نــه تنها
آنهــا را خوشــحال ،شــعفزده و
مطمئن میکند بلکه سرکشی و
قلدریشــان را دوچندان نموده
است.
امــا ایــن معادلــه هنگامــی کــه
جمهوریخواهــان کلید قــدرت را
در واشــنگتن به دســت میگیرند
بــه کلــی تغییــر مییابــد بطوری
کــه تمــام دورههــای حکمرانــی
جمهوریخواهــان از رونالد ریگان
گرفتــه تا دونالد ترامپ ،همیشــه
دورانی پر اضطراب همراه با فضایی
پر از ترس و تنش برای آخوندهای
تهران بوده است.
در ۴۰سال گذشته رژیم جمهوری
اسالمی با هفت رؤسای جمهوری
آمریــکا ،ســه دمکــرات و چهــار
جمهوریخواه همدوران شد.
در نیمه اول عمر جمهوری اسالمی
نگرانــی عمــده آمریکا بر مســئله
رویارویی با تروریسم متمرکز بود تا
اینکه در نیمه دوم دوران حکمر انی
رژیم مالیان ،مسئله پرونده اتمی
نیز بــر نگرانیهای آمریــکا افزوده
شــد .تهــران در همــه دورهها بر
عملکرد مخرب خود در منطقه و
ن در عرصه
رویکرد سیاسی ناموزو 
داخلی و بینالمللی اصرار و تاکید
کرده اســت امــا در مقابل مواضع
آمریکا با تغییر دولتها و ریاســت
جمهوریهــای این کشــور تغییر
و شــور و هیجان واشــنگتن برای
مقابله با قلدری آخوندها به گونهای
متفــاوت ظاهر میشــد .مواضع و
واکنشهای آمریکا به میزان تغییر
ریاســت جمهوریها وکابینههای
دولت و قوت و ضعف آنها در اداره
بحرانها نیز تغییر میکرد.

مالیان با حمایت کارتر آمدند
حکومت مالیان شــروع کار خود
را با ایجاد بحران اشــغال سفارت
ایاالت متحده در تهران آغاز کرد.
عوامل و وابســتگان رژیم اسالمی
 ۹ماه پس از پیروزی انقالبشان،
ســفارت آمریــکا را اشــغال کردند
و کارمنــدان ســفارت را  ۱۴مــاه
به گروگان گرفتنــد .جیمی کارتر
از حــزب دمکــرات ،بــرای آزادی
گروگانهــا از طریــق برنامهریزی
یــک عملیات نظامــی ،به صورتی
تحقیرآمیــز و مفتضــح شکســت
خورد.
امــا در مقابل رونالــد ریگان بطور
غیرمســتقیم خمینــی و یارانــش
را تهدیــد کــرد که اگــر گروگانها
را آزاد نکننــد واکنــش شــدیدی
در انتظارشــان اســت .دانیــل
پایپــس روزنامهنگارآمریکایــی در
مقالــهای در «نیویــورک ســان»
نوشت«:ریگان با خمینی و پیروان
خــط امامتاش برخــوردی تند و

قاطع داشــت؛ او پیروان خط امام
را «تبهــکار و آدمدزد خوانــد» و
خمینــی و یارانــش را «آدمربــا»
نامید .ریگان در روزهای انتخابات
بــا لحنــی تهدیدآمیــز خطــاب
بــه خمینــی و پیروانــش گفــت:
«اگر لحــن اهانتآمیز مــرا درک
کردهاید ،خوشــحال میشــوم که
بدانــم بیدرنــگ گروگانها را رها
کــرده و منتظر روی کار آمدن من
نباشید!» خمینی نیم دقیقه پس
از مراسم سوگند ریاست جمهوری
رنالد ریگان گروگانها را بدون قید
وشرط و بدون هیچگونه امتیازی
آزاد کــرد .ایــن بحــران ،ســرآغاز
تحریمهای اقتصــادی علیه ایران
بود.

قاطعیت ریگان برای آزادی
گروگانها
دانیل پایپس نوشــت «:نخستین
پیــروزی آمریــکا در جنــگ علیــه
تروریســم توســط رونالــد ریــگان
تحقــق یافت .در تاریــخ  ۲۰ژانویه
 ۱۹۸۱کــه برابــر بود با نخســتین
روز ریاســت جمهــوری او خمینی
و پیروانش گروگانهای آمریکایی
را بالفاصله آزاد کردنــد .در آن روز
جهادیستهای ریشوی حکومت
نورســیده جمهوری اســامی ۵۲
گروگان آمریکایــی را در حالی آزاد
میکردند که ریگان داشت سوگند
ریاســت جمهوری را در واشنگتن
ادا میکرد.
پس از گذشت  ۴۴۴روز
از واقعه گروگانگیری
و بــه بــازی گرفتــن
کارتــر ســاده لــوح،
گردانندگان حکومت
در تهران بر آن شــده
بودنــد به ایــن غائله
پایان دهنــد پیش از
آنکه مجبور باشند با
رئیس جمهوری تازه
آمریــکا یعنــی رونالد
ریگان روبرو شــوند.
ایــن واقعــه نشــانگر
نخســتین پیــروزی
ریــگان در سیاســت
خارجــیاش بــود.
هنگام 
ی کــه آیتالله
روحاللــه خمینــی،
باعــث شــد شــاه در
ســال  ۱۹۷۹ایران را
ترک کند ،نخستین
رژیم اســامی جدید
را بــا الگوبــرداری از
فاشیسم و کمونیسم

در ایــران بنیــان گذاشــت بــا این
تفاوت که حکومت او میبایســت
بر پایه قوانین اســامی (شریعت)
اداره شــود خمینی مانند طالبان
بــود که ســالها بعد قــدرت را در
افغانســتان بــه دســت گرفتنــد.
خمینیســتها باور دارندکه پاسخ
همــه معضــات بشــر در دســت
آنهاســت؛ بنا بر همین برداشت،
حکومــت والیت فقیه بنیانگذاری
شد .خواست والیت فقیه از یکسو
کنترل همهجانبه زندگی ایرانیان و
از سوی دیگر صدور این انقالب به
خارج از کشور است.
وجــه مشــترک خمینــی با ســایر
زورگویان جهان در آنست که همه
آنها آمریکا را ســد راه اهداف خود
میبیننــد؛ از جمله کســانی چون
طالبــان افغانســتان .خمینــی در
ایران تک تک شهروندان آمریکایی
را دشــمن میدانســت .او دیگر به
خود دردســر حمله به نیویورک و
واشــنگتن را نداد بلکه شهروندان
بختبرگشــته آمریکایــی را که در
آن زمان در ایران میزیستند مورد
حمله قــرار داد .به تاریخ  ۴نوامبر
 ۱۹۷۹یک گروه آشوبگر زیرکنترل
غیرمســتقیم خمینی به ســفارت
آمریکا در تهــران یورش برده آن را
اشغال کرد .این کاری بود که مایه
دلگرمی اسالمیستها در سراسر
جهان شد و به آتش خشم اسالمی
علیــه آمریکاییــان دامــن زد .این
خشم به زودی ابعاد خشونتآمیز

به خود گرفت و آتشبیار معرکهی
خمینی شد .خمینی در اطالعیهای
به دروغ مسئولیت اشغال مسجد
بزرگ در مکــه و توهین به اماکن
مقدســه را بــه گــردن آمریکاییان
انداخــت اگرچه مســئوالن واقعی
این حادثه اســفبار اتفاقــا گروهی
اسالمیست تندرو بودند اما ادعای
نادرســت خمینی کار خود را کرد
و بــه زودی موجــی از تظاهــرات
خشــمآلود ضدآمریکایی ،جهان را
فرا گرفت .کشــورهای اسالمی از
شمال آفریقا گرفته تا خاورمیانه و
آسیای جنوبی را آشوب در گرفت.
پر دامنهترین این آشــوبگریها در
لیبــی و پاکســتان رخ داد و چهار
تــن جان خــود را در پاکســتان از
دســت دادند .این چهار تن را باید
در شمار نخســتین کشتهشدگان
جنگ جهادی اسالمیستها علیه
آمریکا و جهان دانست».

مماشات ریگان پس از آزادی
گروگانها
رونالــد ریــگان ،در دوران دولــت
خود تحریمهایی که جیمی کارتر
علیه حکومت تازه به قدرت رسیده
مالیان اعمال کرده بود را دســت
نخورده گذاشت؛ او بیشتر مشغول
طرحهای خود برای «جنگ سرد»
با اتحاد جماهیر شــوروی و جنگ
ایاالت متحده در آمریکای جنوبی
از قبیل اشــغال پاناما و سرنگونی
رژیــم ژنــرال نوریِ گا و غیــره بود و
از دور نظارهگــر جنگ فرسایشــی
هشت ســاله مالیان تهران با رژیم
بغداد نیز بود ،ریگان پس از حمله
تروریستی به آمریکاییها در بیروت
کــه حکومت ایــران و حزبالله آن
را تدارک دیــد ه بودند ،نیروهایش
را از بیــروت خارج کرد ســپس با
آخوندها به توافق رسیدکه از طریق
شورشیان کنتراهای نیکاراگوئه در
توافقی مخفیانه معروف به «ایران
کنتــرا» ()Iran Contra affair
در قبــال آزاد ســاختن برخــی
گروگانهــای آمریکایــی در لبنان
به رژیم مالیان که آن زمان از نظر
تسلیحاتی در مضیقه بود ،اسلحه
بفروشد.
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دوران چهارساله جرج بوش پدر
درگیر جنگ کویت
در زمان پرزیدنت جرج بوش پدر باز
پرونده ایران برای آمریکا از اولویت
خاصی برخوردار نبود ،جرج بوش
پــدر که زمانی معــاون ریگان بود،
در زمان ریاســت جمهوریاش به
بحرانی که صدام حسین با اشغال
کویت به وجود آورد ،مشغول شد
بنابراین دوران  ۴ســالهاش درگیر
جنگ آزاد ساختن کویت بود و اگر
برای دور دوم به ریاست جمهوری
انتخــاب میشــد شــاید تحریــم
اقتصــادی بیشــتری علیــه رژیــم
ایــران اعمال میکــرد و در مقابله
بــا تروریســم جمهوری اســامی
گامهای موثرتری بر میداشت.
بیلکلینتون
با روی کار آمدن پرزیدنت کلینتون
از حــزب دمکــرات هیــچ امیدی
بــه انتقــال پرونــده رژیم ایــران به
ســطح باالتــری از مجازاتهــا در
مجامــع بینالمللی نبــود .اولین
دوره ریاســت جمهوری کلینتون
بــا قانون تحریمهای محدود علیه
ایران به پایان رســید .امــا در دوره
دوم ،کلینتون مشغول روند صلح
اسلو میان اسرائیل و فلسطینیها
و بحران رســوایی رابطه جنسی او
با مونیکا لوینســکی شــد! این دو
مسئله تمام وقت بیل کلینتون را
گرفت .همزمان با مشــغله فکری
کلینتــون اتفاقــی در ســال ۱۹۹۷
در ایــران رخ داد .ایــن اتفاق روی
کار آوردن حجتاالســام محمد
خاتمــی و آغــاز مرحله ســر دادن
شــعارهای نرم و زیبای جمهوری
اســامی از قبیــل «گفتگــوی
تمدنها» به سوی جهانیان بود.
پروژهای که «اصالحطلبان» بازی
کردن در نقش «طالبان اصالح»
را در آن بــر عهــده گرفتنــد .رژیم
جمهــوری اســامی بــه رژیمی با
چهرهای در ظاهــر متفاوت اما در
باطن و عملکرد مانندگذشته وارد
عرصهی مسائل منطقهای و جهانی
شــد .حجتاالســام سیدمحمد
خاتمی رئیس جمهور نظام شد و
کلینتون را در شعارهای فریبانهی
خود غرق کرد.
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در مــاه ژانویــه ســال ،۱۹۹۸
کریستین امانپور خبرنگار پر آوازه
شــبکه تلویزیونــی  ،CNNبــرای
مصاحبه با رئیــس جمهور جدید
راهــی ایــران شــد؛ وزارت امــور
خارجه آمریکا بستهای پر از پرسش
دربــاره گروگانگیری ،تروریســم و
صلــح خاورمیانــه به امانپــور داد.
محمد خاتمی هم با جوابهایش
احساســات مثبــت غربیهــا را
برانگیخت و به ســوی خود جلب
کرد تا جایی که آنها باور کردند که
تحوالت در ایران خیلی جدی است
و رژیم اســامی رویکرد دیگری در
پیش گرفته است!

جرج بوش پسر
با ورود جرج بوش پســر پنجمین
رئیس جمهــوری آمریکا در دوران
عمر  ۴۰ســاله جمهوری اسالمی،
پرونده هستهای ایران وارد مرحله
حسابرســی و ایجــاد شــفافیت در
محتوای این پرونده شد .در دوران
جرج بوش پســر با وجود حمالت
ســپتامبر  ۲۰۰۱و حملــه نظامی
آمریکا به افغانســتان و ســپس به
عراق ،اما او به شدت مسئله اتمی
ایران و حمایت تهران از تروریســم
بینالمللــی را زیر نظــرگرفت و به
مراتب بیشــتر از سلف خود ،بیل
کلینتــون ،بــر ایران ســختگیری
کــرد .جــرج بــوش اروپاییهــا را
بــرای رویارویی با ایــران در عرصه
مذاکرات هستهای وادارکرد.
دولــت بوش پســر مذاکــرات را از
نزدیک تحت نظارت داشت و قبل
از پایان دوره اول ریاست جمهوری
وی ،مذاکــرات آلمــان ،بریتانیــا،
فرانسه با ایران بدون هیچ نتیجهای
پایان یافت .اما در دور دوم ریاست
جمهــوریاش ،ایــران بــه شــدت
مجازات شد و پرونده اتمی ایران به
شورای امنیت انتقال یافت؛ جایی
که خــارج کردن هر پرونــدهای از
آن کار بســیار پیچیــدهای اســت.
بوش پســر در نهایت با اســتدالل
اینکه ایاالت متحده به تنهایی قادر
به مجــازات ایران نیســت و اینکه
تحریمهــای یکجانبــه واشــنگتن
بــرای به زانــو در آورد رژیم تهران

{>> ادامه در صفحه}25 :
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ایران ...
بحــران ساختاری حکومت و
پیشنیا ِزتظاهراتمیلیونی
مجیدمحمدی در تاریخ معاصر بشر هیچ حکومتی با چنین سوار هواپیما شــده و نقل
بحرانهــای ســاختاری
مکان کردهاند و صرفا برای
وضعیتی نتوانسته ادامه حیات دهد.
مشروعیت ،اقتدار ،نفوذ و
کســب درآمد به ایران پرواز
کارآمدی امروزگریبان نظام
میکنند .آنها سالهاســت
جمهوری اسالمی را گرفت ه است .ظالمانهوغیرانسانیمعرفیمیکند کــه میداننــد رژیــم دوام نخواهد
نه تنها کسانی که از امتیازات نظام چون از سهم بسیاری از رانتخواران آورد و روی اســب بازنــده نبایــد
بهره نمیبرند بلکه طبقهی ممتازه میکاهد و رژیم را در شرایط بحران شرط بست؛ برگهی اقامت در اروپا
و رانتخواران دیگر باور ایدئولوژیک آسیبپذیرتر میکند .کسانی که با و آمریکای شــمالی در جیب آنها و
به نظــام و جبر تاریخی -مذهبی تحریمهای نفتی مخالف هســتند ســند اقامتگاه دو دهه است که در
تداوم یا پایگاه اجتماعی آن ندارند به صراحت یا بطور ضمنی خواهان کیف آنهاست .سرمایهی اجتماعی
و مقامــات عالیرتبــه میدانند که تداوم رژیم موجود هستند.
نظــام ،یعنــی اتــکا به قشــرهای
مردم اگر فعــا نمیخواهند برای با وجود ادعاهای مقامات ســپاه و مذهبی ســنتی ،برای مشروعیت
براندازی هزینه کنند بهرهمندترین روحانیون نزدیک خامنهای ،با بلند بخشیدن ،تبخیر شده و حکومت
و وفادارترینها نیز برای حفظ نظام شــدن بوی الرحمــان نظام اولین توانایــی تامین حداقــل نیازهای
در شرایط بحرانی هزینه نخواهند کسانی که ســوار هواپیما خواهند مردم را ندارد.
داد .رانتخــواران دانشــگاهی ،شــد فرماندهــان ســپاه ،مراجــع صفهــای بلنــد توزیــع گوشــت
ورزشــی و هنــری (ســلبریتی) شیعه ،نیروهای امنیتی و بازجوها ،یــخزده ،ناتوانی از دادن هشــدار و
کــه درصــد کوچکــی از جامعهاند روحانیون حکومتــی و وزرا و وکال پناه دادن به ســیلزدگان و تامین
(بــا صداهــای بلند) تا ســهم 
ی از خواهند بود .تقریبا همهی آنها در آب و غــذای آنهــا و راه افتــادن
دالرهای نفتی به سوی آنها سرازیر کانادا و بریتانیا و استرالیا و سوئیس فاضالب در شــهرهای سیلزده از
میشــود با حکومــت خواهند بود یــا ترکیه ،گرجســتان و امــارات و بهترین نشانههای ناکارآمدی نظام
و وقتی این ســهم نرســد از حاکم عمان خانه و حســاب بانکی دارند است .سیل فروردین  ۹۸نشان داد
دوبی تعریــف و تمجید میکنند .و اگــر هیچکــدام متحقق نشــده که نه مقامات سیاسی و نه نظامیان
پول ،امروز خدای وفادارترین افراد باشد در عراق و سوریه تاسیساتی نفوذی در میان مردم ندارند.
به کاست حکومتی است .به همین در اختیــار دارند .آنها اگر مطمئن نمیدانیــم چگونــه یــا چــه زمانی
دلیل اســت کــه حکومتــی که در میبودند که روز سقوط جمهوری حکومت فرو خواهد پاشــید اما در
طول چهل سال گذشته تحریم را اســامی را نخواهنــد دیــد جــای تاریخ معاصر بشــر هیچ حکومتی
موهبت الهی معرفی میکرد در یک دیگری بساط زندگی و کسب و کار با چنین وضعیتی نتوانســته ادامه
ســال گذشــته تحریم را مخرب و پهن نمیکردند .سلبریتیها قبال حیات دهد.

جشن نوروز پیوند :پوزش و سپاس

خانم ها و آقایان همکاران پیوند ،سالم عرض می کنم.
درست است که دیر شده است .لطفا این تاخیر را به حساب عوارض پیری بگذارید
و اجازه دهید مثل فارسی را که می گوید:
"ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است"،
مقابل صورتم بگیرم و عرض کنم:
دست همه شما درد نکند!
نه تنها برای انتشار نشریه پیوند ،بلکه برای برگزاری مراسم و برنامه های دیگر،
مخصوصا برنامه های جشن نوروزی.
هنگام ورود به سالن ،دیدن آن همه میز و صندلی سفیدپوش،
دختران و پسران با خوراکی ها در دست
و همچنین پذیرائی های دیگر ،بسیار فرح بخش است.
از همه مهم تر دیدن دوستان و آشنایانی که مدتها از دیدن آنان محروم بودیم.
همچنین آشنایی با سایر هموطنان
و مخصوصا آنان که تازه به این دیار آمده اند غنیمت است.
پذیرا شدن کانادایی های خوب بسیار ارزشمند است.
ولی درهر حال ،نسل اول مهاجرین نوستالژی وطن را دارند.
دیدن هموطنان درجشن نوروزی این حسرت را قدری تسکین می دهد.
بنابراین ،جا دارد از همه شما دست اندرکاران پیوند مخصوصا برگزارکنندگان
جشن نوروزی و باالخص از مدیر برنامه ،آقای محمد رحیمیان،
دوست عزیزم سپاسگزاری کنم.
در حال روز شماری برای جشن نوروزی آینده

ارادمتندعلیاشرفشادپور،مونتریال
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عا دارید  -همچنین
 اگر احتیاج به د
«زندگی مسیح» و
برای دریافت فیلم
سیحی (رایگان) -
جزوات م
ن ما متاس بگیرید:
با تلف

) 514-999-5168

مؤلفههای قیام عمومی
اکنــون ســوال ایــن اســت کــه با
فشــل و فاســد و نامشــروع بودن
کاست حکومتی و شکننده شدن
ســازمان ســرکوب چه موقع مردم
به صــورت میلیونی بــه خیابانها
میآیند تا بــه عمر این رژیم نکبت
پایــان دهنــد .با علم به ســرکوب
هرروزه ،ناکارآمدی گسترده ،فساد
نهادینــه ،و دروغگویــی و تقلــب
جــاری در میــان مقامــات و عدم
ی اســت که مقامات
رضایت عموم 
حکومتــی مــدام از فتنههای  ۸۸و
 ۹۶تا فتنهی  ۹۸ســخن میگویند
چــون احتمــال چنیــن حرکتی را
بــاال میداننــد .در چهــار دهــهی
گذشــته رژیم جمهوری اســامی
دههــا هزار نفــر را اعــدام و صدها
هــزار نفــر را صرفا بــرای مخالفت
بازداشــت کرد ه است (هفت هزار
نفــر فقط در ســال  )۲۰۱۸که آنها
و اعضای خانوادهشان یک نیروی
بزرگ برای براندازی هر حکومتی
هستند .دستگاه سرکوب و دستگاه
تبلیغات رژیم بدین نکته به خوبی
واقف اســت که هــر لحظه ممکن
است این اتفاق بیفتد.
هر گونه اعتراضات میلیونی در
ایران به پنج مؤلفه نیاز دارد:

•

 )۱شبکههای اجتماعی و ارتباطات
موبایــل و اینترنتــی؛ هــر گونــه
هماهنگی اعتراضــات به ابزارهای
ارتباطی نیــاز دارد که کامال تحت
کنتــرل حکومــت نباشــد .چون
حکومت مجاری ارتباطی افراد در
تشکلها و تجمعات را بسته است
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مردم به دنیای مجازی اتکا دارند.

•

 )۲نهادهــای مدنــی مســتقل که
کارکردهایشــان را برای اعتراضات
خیابانــی نمیتوان نادیــده گرفت
مثل نهادهای صنفــی ،اجتماعی
و آموزشــی و مدنــی .ایــن نهادها
آمادهتریــن آنهــا بــرای حمایت از
حکومت ســکوالر و ســازماندهی
اجتماعی در شرایط گذار هستند؛
حکومت در دو دههی اخیر حداکثر
تالش خویش را برای درست کردن
نهادهای مدنی قالبی به خرج داده
اما هنوز برخی نهادهای مستقل یا
نیمهمستقل (اما ضعیف) در کشور
وجود دارند.

•

 )۳رســانههای حرفهای و مستقل
کــه در خدمــت هیچکــدام از
جناحهای نظام نباشند.

•

 )۴اعتصابــات کارگــری و صنفــی
(مثل معلمان)؛ بدون اعتصابات
گســترده دشــوار میتــوان انتظار
داشت که ولی فقیه استعفا داده و
راه برای انتخابات آزاد با خشــونت
حداقلی باز شود.

•
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جوانــان،
اعتراضــات
)۵
دانشجویان ،زنان و بازنشستگان؛
زیرا اکثــر جوانان ،دانشــجویان و
زنان و بازنشستگان کمتر به رانت
و معامله با نهادهای تحت نظر سه
هیوالی سپاه ،بیت و شرکتهای
دولتی آلوده هستند؛ شرایط ذهنی
این نیروها برای قیام علیه وضعیت
موجود آماده است؛ حکومت تحت
هیچ شرایطی نمیتواند این قشرها

را راضی کند چون منابع حکومت
محــدود اســت و اینهــا از دایرهی
اولویتهای نظام بیروناند.
جنــاح اصالحطلب نیز بــه دلیل
تحقیر چنددههای آمــادهی پایان
حکومــت اســت امــا فعــا برای
حفظ منافع به کاسهلیســی نظام
مشغول است .اینها به دلیل منافع
موجودشان در آغاز به قیام عمومی
نخواهند پیوســت اما تا احســاس
کنندکه حکومت فروریختنی است
بدان ملحق خواهند شــد و حتی
ادعای رهبری قیام را نیز خواهند
کرد!

ارزیابی پنج مؤلفهی اعتراضات
اعتصابــات کارگری و صنفی بطور
مــداوم در ســال  ۹۷ادامه داشــته
اســت .بازنشســتگان نیــز چــون
میداننــد بــرای حکومت دشــوار
است در خیابان به آنها حمله کند
فضای مناسبتری برای اعتراض
داشتهاند .اگر تحریمها در سال ۹۸
ادامــه پیدا کند و راههای دور زدن
آنها بســته شــود ،امید قشرهایی
که به رانتها دل بستهاند به یأس
تبدیــل خواهد شــد .کارکرد مهم
تحریمها وکاهش درآمدهای نفتی
قطع امید آن بخشهایی است که
به رانتخواری چشم دوختهاند .در
آن شــرایط آنها دیگر چیزی برای
باختن نخواهند داشت.
یک جنبــش میدانی گســترده از
حیــث شــبکههای اجتماعــی و
خبررســانی مســتقل نیز مشکلی
نــدارد چــون بــرای حکومــت
غیرممکــن اســت بــدون بســتن
اینترنت آنها را از میدان خارج کند.
بستن اینترنت برای نظام ریسک
ی گسترده را دارد.
اعتراضات عموم 
نهادهــای مدنی در شــرایط امروز
بســیار ضعیف هســتند چــون به
کمــک دولت نیاز دازند .نیروهای
امنیتــی نیــز فعــاالن سیاســی و
اجتماعــی را تحــت فشــار قــرار
میدهند تا کشور را ترک کنند.

{>> ادامه در صفحه}29 :
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HAQUE

CONSULTANTS







ریـاض حق

سرویس کامل حسابداری و دفترداری
تنظیم اظهارنامه های  GSTو QST
تنظیم اظهارنامه های مالیاتی،
افراد ،شرکت ها و پیشه ها
ثبت شرکت های شخصی و طرح های جتاری
نرخ های ویژه برای دانشجویان ،ساملندان
و افرادی که از کمک های
دولتی استفاده می کنند

قابل اعتماد
و سرویس سریع
خدمات مشاوره ای به
زبان های فارسی ،انگلیسی،
اردو و پنجابی

_________________
Haque Consultants

ter
Fas nd
u
Ref ugh
o
thr ile
EF

4216 rue Wellington 207
Verdun, QC, H4G1W2
)(Metro: De L'eglise
haqueconsultants.com
info@haqueconsultants.com













Phone: (514) 362-0382

www.carsrtoys.ca

CarsRToys
فروشنده اتومبیل های دست دوم

آمریکایی،ژاپنی،اروپایی

با مدیریت الکس تنوتاسی

برترین مجموعه ی اتومبیل های دست دوم را
در وبسایت ما بیابیدwww.carsrtoys.ca :
برترین سرویس | نازل ترین بها
در خدمت هموطنان گرامی

برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد فاینانس هر روز هفته

با شماره تلفن های زیر متاس بگیرید:

Cars R Toys offers you its
experience & expertise
in the pre-owned car market & the auto financing
service.

برنامه
های رقابت ناپذیر
فاینانس مخصوص
ه
موطنان تازه وارد
وی
زا
ی
دانشجویی
و
با پاسپورت ایرانی
----ب
دون رجوع به پیشینۀ
اعتباری شما

bad credit,
bankruptcy,
no credit,
!no problem
we have
financing for you.

Cars R Toys

Tel.: 514-484-8181

Sundays we are closed.
Monday to Friday:
)10AM - 7PM
Saturdays 11am to 5pm

6087, Saint-Jacques Ouest
Montréal, Québec, H4A 2G4
Free: 1 877-227-7786
1 877-CARSRTOYS
Local: 514 484-8181
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مشاور امالک مسکونی در سراسر کبک
طراح ،ناظر پایه یک شهرداری
در ایران با بیش از  15سال سابقه
همراه با اکیپی مجرب برای بازرسی فنی
ساختمان و تعمیر و نوسازی آن
ارزیابی ملک و مشاوره رایگان
همراهی در تهیه وام با بهترین شرایط
خدمات رایگان برای خریداران
Shohreh Shahrian
و مستاجران گرامی

شهره شهریان
Cell.: 514-290-2210

Real Estate Broker

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

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
هوایی
م
ا
س فران

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...

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

آگهىاستخدام
گروه الگانس از متقاضیان واجد شرایط دعوت
بههمکارىمینماید
Sales man / woman bilingual

یک خانم یا آقا جهت فروش اتومبیل
با آشنایى کامل به زبان های انگلیسی و فرانسه
----------------

Receptionist/ Secretary, bilingual,
with good knowledge of Word/ excel/ power point / email

یک خانم منشی جهت انجام کارهای دفترى
با آشنایى کامل به زبان های انگلیسی و فرانسه
و مسلط به استفاده از برنامه های

Microsoft’s word/ excel/ power point / email

---------------یک خانم یا آقا با آشنایى کامل به
شامپو داخل ماشين  /وكس و پوليش

car detailing / shampooing/ buffing polishing
with a valid drivers license

---------------Please forward your CV to
info@eleganceleasing.com
or fax 514-482-4900
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هایکهارتونیان

مشــاورامالک

• مشاور شما در خرید ،فروش و اجاره امالک مسکونی
در مونترال بزرگ
• ارزیابی و مشاوره رایگان
• پرداخت هزینه محضر شما
• تهیه وام مسکن با بهترین امکانات
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مها
 م جران عزیز

شـاو
هر چهارش ره رایگان

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

>> تـ
و
ج
ه
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ه

ر روز هفته

Cell. : 514 574-6162
HAYK HARTOUNIAN
Real Estate Broker: Remax-Quebec
Residential Real Estate Broker
9280 boul. L’Acadie
Ahuntsic-Cartierville, Qc, H4N 3C5
Ofc. : 514-333-3000
haykhartounian@yahoo.com

نان لواش پخت روزانه
پخت روزانه
با کیفیت عالی
به بهای مناسب
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مشاور امالک :مسکونی و جتاری
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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

در خدمت هموطنان گرامی

نادرخاکسار

رازمیک
__________________
Tel.:514-927-0612

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty

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

135 av Labrosse suite 100
Point Clair Qc H9R 1A3
-----------------------Open fron 9:00 to 16:00

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

استخـــدام

Comac Corporation

کمپانی «کومک» برای تکمیل کادر خود به افراد زیر نیازمند است:

مهندس برق | تکنسین برق | مونتاژ

برای اطالعات بیشتر ،لطفا با آقای امیر صمیمی تماس بگیرید:

HIRE

Comac Corporation

Comac Corporation is looking for
the following candidates:

• Electrical Engineer
• Electrical Technician
• General Assembly

Please contact Amir Samimi
2-25 Bould. Maisonneuve, Saint Jérôme, Qc J5L 0A1
Tel: 450-432-5946,
|
Tel : 514-358-9766
Tel :1-855-550-0303
www.comaccorporation.com
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جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیا
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Clinique Medicale Alphamedic

دکترریموندرضایی

Centre-Ville

 سالگی6
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پزشک خانــواده

(Without Appointment)

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






















 

هم اكنون
بوتاك
س و فیلر
تو

Invsalign  ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
سط جر
اح پالستی
ک
Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال
Implant  کاشتن دندان
 OSTEOPATH
Root Canal  درمان ریشه
Dr. Lucien Dick

Invisalign
 OPTHAMOLOGIST
Zoom 2 ACP  سفید کردن دندانها توسط دستگاه
Dr. Samir Antaki
  کشیدن و جراحی دندانهای عقل

ENDOCRINOLGUE:
New
 دندان اطفال
Dr. Jack Elstein
دندانهای مصنوعی
گذاشتن

Rapid Orthodontics







 
UROLOGUE:
Dr. Jean-Louis Bourque
) پر کردن دندان ها (همرنگ دندان

ALLERGIE:
Implant
CEREC AC Bluecam 
Dr. Phil Gold

























 
















 













1834 Ste Catherine W. Suite 200
Root Canal 






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






















کلیه
قبول
Tel : (514) 933-3337 


















مدیکال
های
بیمه









روز7
و
www.clinique-arya.com بیمه های دانشجوئی





















هفته






























































 





Lumineers
Veneer














خوشمزه
پیتزاهای
•
دلنشین
و
زیبا
• با محیطی





 ،گوشت
 CARDIOLOGUE:
Dr. Abed G Kahwati
 GYNÉCOLOGUE:
Dr. Michael Ah-Sue

• لطفا جمعه و شنبه شبها
:میز خودراازقبل رزرو بفرمایید

New  چهار فصل،اطلس

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

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

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

www.clinique-arya.com
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 اورژانس:پزشک خانواده

:پزشکان خانواده

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

بدون وقت قبلی
Family Physician

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Zahra Tabatabaei D.M.D.

Dr. Raymond Rezaie

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

:پزشکان متخصص

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

خدمات ما

• فروش الستیک با قیمت های
بی سابقه ( 13تا  24اینچ)
از  49دالر
• نصب الستیک و باالنس چرخ ها
از  10دالر
• تعویض روغن کاسترول
از  35دالر
• تعویض ترمز با کیفیت عالی
از  79دالر
• تعمیر جلوبندی هر نوع اتومبیل
آمریکایی ،اروپایی ،ژاپنی و کره ای
• عیب یابی بوسیله جتهیزات به روز و
«اسکنراسنپ آن» Snapon Scanner
(در مدت کمتر از  20دقیقه)
• قیرپاشی و ضد زنگ کف اتومبیل:
از  55دالر
• بازرسی کامل اتومبیل قبل از خرید (101
نقطه اتومبیل را چک می کنیم)
فقط  35دالر
• خرید و فروش اتومبیل( :اتومبیل های
خریداری شده ،شامل 20هزار کیلومتر یا یک
سال گارانتی می باشد)
• شرایط ِویژه برای تازه واردین (زیر2سال)
درصورت خرید  GSTرا مهمان ما باشید
• با بهترین تسهیالت فاینانس در خدمت
هموطنانگرامی

خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

منونه ی چند اتومبیل برای فروش
• SUBARU FORESTER
2010 XT : $6200.00
• TOYOTA COTOLA
XRS 2009: $5500.00
• DODGE GRAND
CARAVAN STOW&GO
2010, $5300.00
• MAZDA 3 2010:
$5800.00
• TOYOTA CAMRY SE
2017: $18500.00

با مدیریت
خشایارشادانلو

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید

مشاوره و ارزیابی رایگان

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

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

Immo-Plus

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567
بهروزباباخانی

Courtier Immobilier Agréé

¶¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

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

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

Cell : (514) 571-6592

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

zarbarg paivand

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

مشاور رمسی وام مسکن

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

مشاور امالک در مونتریال:
مسکونی و جتــاری

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

 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

Z

ARBARG

Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani

Iranian Business Directory

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca

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
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VOTRE IMAGE EST NOTRE PRIORITÉ
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ورزش جلوی پیر شدن را میگیرد؟

تأثیر ورزش مداوم بر روند
پیری
اوضاع جســمانی بهتر ورزشکاران
مسن در مقایسه با سالمندانی که

کیفیتزندگی
ورزش نه تنها مانع از بروز بسیاری
از بیما ریهــا میشــود بلکه با باال
بردن کیفیــت زندگی ،به درمان یا
بهبود بسیاری از امراض هم کمک
میکند.
مطالعه اخیر بر روی گروهی از افراد
بین  ۵۵تا  ۷۹سال که برای تفریح
دوچرخه ســواری میکنند نشــان
داده آنها به آسانی و به مؤثرترین
شــکل ممکــن از عهــده کارهای
روزانه خــود برمیآیند چون تقریبا
همه اعضای بدنشــان شــرایطی
عالی دارد.
این دوچرخهســواران عالوه بر این
در آزمایــش اندازهگیــری چابکــی
ذهنــی ،ســامت روان و کیفیــت
زندگــی هــم امتیازهــای باالیــی

ÁI¿¤
n» ´i
»
t°
¬ Âv xoM
§±Q

931-7779
info@plexisign.com
www.plexisign.com

)(514

غالــب مــردم بــه دهههــای  ۸۰و
 ۹۰زندگــی خود که پــا میگذارند
بیشتر به دنبال استراحت و آرامش
هســتند .ایرنه اوبرا ،قهرمان دو و
میدانی  ۸۵ســاله اما در مســیری
متفاوت قدم برداشته است.
او از جمله ورزشــکاران سالمندی
است که با به جا گذاشتن چندین
رکــورد در رده ســنی خود ،نشــان
دادهانــد منتهــای توانایــی بدنــی
انســان در دوران ســالخوردگی
کجاســت؛ گروهی کــه روز به روز
هم به تعدادشان افزوده میشود.
جــان اســتاربروک یکــی دیگــر از
ایــن ورزشــکاران اســت .او با ۸۷
سال ،مسنترین دوندهای بود که
توانست ماراتون سال  ۲۰۱۸لندن
را تمام کند.
مطالعات نشان داده ورزش مداوم
بیش از هر دارویی در جلوگیری از
مشکالت جسمانی دوران پیری از
جمله کاهــش توده عضالنی تأثیر
دارد.
البته افرادی میتوانند از این الگوی
رفتاری بیشترین بهره را بگیرندکه
از دوران نوجوانــی و اوایل دهه ۲۰
زندگی خود به طــور مداوم ورزش
کرده باشند.
آنچه میتوان از ورزشکاران
ساملند آموخت
بــا مطالعــه روی ورزشــکاران
پیشکســوت دو و میدانی -که ۳۵
سال یا بیشتر سن دارند -میتوان
تخمیــن زد انســانها وقتــی پا به
سن میگذارند ،چه میزان توانایی
جسمی دارند.
تجزیه و تحلیل رکورد قهرمانان دو
و میدانی جهان در ردههای ســنی
مختلــف نشــان میدهــد توانایی
بدنــی بــا بــاال رفتن ســن کاهش
مییابــد اما تا پیش از  ۷۰ســالگی
دچار افت شدید نخواهد شد.
البته باید این را هم در نظر داشت
کــه ورزشــکاران حرفــهای در کل
زندگــی ســالمی دارند و عــاوه بر
ورزش مــداوم ،از یک رژیم غذایی
متعادل پیروی میکند ،زیاد سیگار
نمیکشند و مصرف الکلشان هم
پائین است.
بنابرایــن مطالعه این افــراد به ما
کمک میکند دریابیم چه میزان از
این کاهش توانایی جسمی به باال
رفتن سن مربوط میشود.

تحرک چندانی ندارند ،باعث شده
این تصور بوجود بیاید که فعالیت
بدنی میتواند جلوی پیر شــدن را
بگیرد و یا از سرعت آن بکاهد.
واقعیت اما این است که سالمندان
فعال ،دقیقا همان شرایط جسمی
را دارندکه باید داشته باشند.
در گذشــتههای دور مــا مردمانی
شــکارچی و گردآورنــده بودیــم و
بدنمان طوری طراحی شــده که از
نظر جسمانی فعال باشیم.
بنابراین اگر عملکرد بدنی یک فرد
 ۸۰ســاله فعال با آدم  ۵۰ســالهای
که فعالیت جسمانی ندارد یکسان
اســت ،در واقع فرد جوانتر ،پیرتر
از آنچه که باید به نظر میرســد نه
برعکس.
ما اغلب پیامدهای کمتحرکی را با
خود فرایند پیری اشتباه میگیریم
و فکر میکنیم برخی از بیماریها
صرفا نتیجه باال رفتن سن هستند.
در واقــع روش زندگــی پشــت میز
نشــینی در دنیــای مــدرن ،باعث
شــده روند افــت قوای جســمانی
ناشــی از باال رفتن ســن ،سرعت
بیشتری پیدا کند .این روش زندگی
عالوه بر این در بروز بیماریهایی
ماننــد دیابت نوع دو ،ســرطان و
بیماریهــای قلبی-عروقی مؤثر
است.
بسیاری از ما آنقدر که باید فعالیت
بدنی نداریم .در انگلستان کمتر از
نیمــی از جوانــان  ۱۶تا  ۲۴ســاله
شرایط جســمانی الزم برای انجام
تمرینــات هــوازی و ورزشهــای
مربوط به تقویت عضالنی را دارند.
برای رده سنی بین  ۶۵تا  ۷۴سال،
ایــن آمــار بــه کمتــر از  ۱۰درصد
کاهش مییابد.

گرفتند.
هــر چه زودتر تمرینات ورزشــی را
شــروع کنید ،نتیجــه بهتری هم
خواهیدگرفت.
تحقیق روی گروهی از افراد  ۵۰تا
 ۷۱ســال در آمریکا که  ۲۰سال به
طول انجامید نشان داد ،احتمال
مرگ کســانی که از دهه  ۲۰تا ۶۰
زندگی خود بین دو تا  ۸ساعت در
هفتــه ورزش کردهانــد ۲۹ ،تا ۳۶
درصد از سایرین کمتر است.
بنابر این تحقیق جوانانی که به طور
مداوم ورزش میکنند باید ســطح
فعالیت خــود را باال نگه دارند .اما
از سوی دیگر افراد  ۴۰ساله به باال
ممکن است از نظر جسمی فعالتر
و به همان اندازه از نتایج مثبت آن
بهرهمندشوند.

¾Tv]oM-Áq±Î-·»Fº
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مشکالت دنیای امروز
روشهــای پزشــکی مــدرن به ما
کمک کرده تا حد زیادی از امراض
ناشی از کمتحرکی در دنیای امروز
جان سالم به در ببریم.
اما در حالی که متوسط سن امید
به زندگی با ســرعتی چشمگیر باال
رفته ،میانگین طول زندگی سالم و
بدون بیماری بیشتر نشده است.
طبق پیشبینیهای انجام شده،
ســن امید به زندگی تا سال ۲۰۳۵
ســیری صعــودی دارد .امــا بنابر
تحقیقی کــه در انگلســتان انجام
شده ،اگر چه طول عمر بیشتر شده
اما مردم در این ســالهای اضافی
دســت کم با  ۴بیمــاری مختلف
دست و پنجه نرم میکنند.
اگــر چــه داروهــا روز بــه روز بهتر
میشــوند اما بــه انــدازه تمرینات
بدنی مؤثر نیســتند .بــرای مثال
االن هیچ دارویی برای جلوگیری از
کاهش توده و توان عضالنی  -که
بزرگترین عامل در افت عملکرد
جسمانی است -وجود ندارد.

جمعیتساخلورده
داشتن فعالیت بدنی بیشتر نه تنها
برای هر فــرد به طور خاص خوب
اســت بلکه در مقیاس بزرگتر بر
عملکــرد کل جامعــ ه در حال پیر
شدن تأثیری حیاتی میگذارد.
ک پنجم
در  ۲۰۱۸نزدیــک بــه یــ 
بریتانیاییها بیش از  ۶۵سال سن
داشــتند اما از هر  ۴۰نفر تنها یک
نفر باالی  ۸۵سال داشت.
این در حالی اســت که پیشبینی
میشــود در  ۱۶ســال آینده شمار
افرادی که  ۶۵ســال یا بیشتر سن

دارند به بیش از  ۴۰درصد افزایش
پیدا کند.
مطالعات نشــان میدهد یک فرد
 ۸۵ساله معمولی ،بیش از  ۵برابر
یک فرد  ۳۰ســاله بــرای خدمات
بهداشــت و درمــان ملــی بریتانیا
(اناچاس) خرج دارد.

چه باید کرد؟
بــه منظــور رســیدن بــه ســطح
سالمتی مطلوب در سنین باالی

عمــر ،الزم نیســت یــک قهرمان
ورزشی شویم .راهکارکلیدی انجام
تمرینهای بدنی در فواصل زمانی
کوتاه اما مداوم است؛ فعالیتهایی
نظیر قدم زدن سریع یا رقصهای
دونفره (مانند والس و تانگو).
فعالیت بدنی ســنگ زیربنای یک
زندگــی ســالم به شــمار مــیرود.
الزم نیســت ورزشــکار حرفــهای
باشید ،همین که از دهه  ۲۰و ۳۰
زندگیتان بــه طور مــداوم ورزش

کنید در سنین باالتر از نتایج مثبت
آن بهره خواهید برد.
اگر هم ســن تان بــاال رفته ،کافی
اســت به تدریج فعالیــت بدنیتان
را آغاز کنیــد و همین تأثیر مثبت
قابل توجهی بــر زندگیتان خواهد
گذاشت.
استیون هریج و نورمن الزاروس
کینگزکالج لندن
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بحـــــران سیل در ایران

خسارت نجومی سیل به  ۱۳هزار کیلومتر از راههای ایران
جمشیدمشایخی؛

از روزهای تئاتر تا روزهای پرحاشیه

Jamshid Mashayekhi

 3آوریــل  -جمشــید مشــایخی
بازیگر پیشکسوت ســینما ،تئاتر
و تلوزیــون در ســن  ۸۵ســالگی
درگذشت .او فعالیت هنری خود
را نیــم قــرن پیــش و با بــازی در
نمایشنامه «وظيفه پزشک» ،اثر
«پيراندلو» آغاز کرد؛ نمایشــی که
«علی نصیریان» کارگردان آن بود.
جمشید مشایخی ،علی نصیریان،
«داود رشــیدی» و «عزتاللــه
انتظامی» از بازیگران پیشکسوت
تئاتــر و ســینما بودند کــه پس از
انقــاب توانســتند بــه کارشــان
در همیــن حوزهها ادامــه دهند.
بســیاری از منتقدان از نسل آنها
به عنوان «نســل طالیی بازیگران
مرد سینمای ایران» یاد میکنند
که بــا حضور در فیلمهای موج نو
ســینمای کشــور به شهرتشان
افزوده شــد .با درگذشت جمشید
مشــایخی ،علــی نصیریــان تنهــا
نماینده آن نسل است.
جمشید مشایخی ســینما را پس
از تئاتــر و با حضور در فیلم «هژیر
داریوش» که از اولین فیلمسازان
ســینمای ایــران و تحصیلکــرده
فرانسه بود ،آغاز کرد.
نــام فیلــم« ،جلد مار» بــود و در
ســال  ۱۳۴۲ساخته شــد .بازیگر
نقــش مقابل مشــایخی« ،فخری
خوروش» بود و هژیر داریوش فیلم
را بر اســاس داســتان «همخوابٔه
خانــم چاترلــی» ،اثــر «دی.اچ.
الرنس» ساخت.
دومین فیلمی که مشایخی در آن
نقش آفرینی کرد ،فیلم «خشــت
و آیینه» ،اثر «ابراهیم گلســتان»
بود .این فیلم مورد توجه منتقدان
سینمای ایران قرار دارد و بسیاری
از آنها معتقدند از استانداردهای
سینمای آن زمان باالتر است.
ســومین حضــور ســینمایی او،
در فیلــم «گاو» ،اثــر «داریــوش
مهرجویــی» بــود؛ اولیــن فیلــم
سینمای ایران که در جشنوارههای
بینالمللی مورد توجه قرارگرفت.
بعــد از آن نقــش «خــان دایــی»
در فیلــم «قیصــر» بــه کارگردانی
«مسعود کیمیایی» را بازی کرد؛
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نقشی که پس از گذشت  ۵۰سال،
هنوز در خاطر مخاطبان ایران زنده
است.
مشایخی در فیلم «کمال الملک»
و ســریال «هزاردســتان» مقابل
دوربین «علی حاتمی» قرارگرفت.
نقــش «کمالالملــک» و «رضــا
تفنگچــی خوشنویس» ســریال
هزاردستان از نقشهای فراموش
نشدنی او است.
کارنامه هنری جمشــید مشایخی
پر از فــراز و فروز اســت؛ از حضور
در فیلمهای ســینمایی درجه یک
وکار بــا کارگردانــان مطرحی مثل
کیمیایــی ،مهرجویــی ،حاتمی،
فرمــانآرا و بیضایــی گرفتــه تــا
حضور در سریالهای درجه چندم
تلویزیون.
او در ســال  ۱۳۶۳بــه خاطر بازی
در دو فیلــم «گلهای داوودی» و
کمالالملک ،برندٔه سیمرغ بلورین
بهتریــن بازیگــر نقــش اول مــرد
جشنواره فیلم فجر شد.
موهــای جوگندمی ،ســبیلهای
همیشگی ،چهره آرام و نقشهای
مثبت مشــایخی ،تصویری از یک
ریش ســفید در ذهــن مخاطبان
به جــا گذاشــته بــود .او برخالف
هنرمندان همسطحش ،در اغلب
برنامههای تلویزیونی ظاهر میشد
و با گذاشتن دست روی سینه و با
گفتن جمله «من خاک پای مردم
هســتم» ،بــه مخاطبانــش ادای
احترام میکرد.
اما نظرات مشایخی در حوزه اخالق
در اواخــر عمرش بــا واکنشهای
متعددی در فضــای مجازی رو به
رو شــد .او بعــد از حملــه کاربران
مجازی به «لیونل مســی» ،روی
خــط برنامه ورزشــی « »۹۰آمد و
ضمــن عذرخواهــی از مســی ،در
مورد رفتار زشــت برخــی افراد که
در فضــای مجازی بــه این بازیکن
بیاحترامــی کرده بودند ،صحبت
کرد وگفت:
«کســانی کــه این عمل زشــت را
انجام دادند ،ایرانی نیستند».
مشــایخی بــه «رضا عطــاران»،
بازیگــر و کارگــردان ســریالهای

طنــز هم کــه در یــک مصاحبه
مطبوعاتــی عنــوان کــرده بــود
بــرای خندانــدن مــردم حاضــر
اســت شــلوارش را هــم پاییــن
بکشد ،پاسخ داد؛ موضوعی که
دستمایه شوخی کاربران با او در
فضای مجازی شد.
مشــایخی پیــش از درگذشــت
دوســت و همــکارش عــزت
انتظامــی هم از این کــه او مورد
تحسین و تقدیر قرار گرفته بود،
انتقادکرد.
انتقــاد مشــایخی به تجلیــل از
انتظامی در جشن منتقدان نیز
با واکنشهای متعددی رو به رو
شد .او البته بعدها اعالم کرد که
منظور خاصی از بیان آن حرفها
نداشته است.
جمشــید مشــایخی بارها دعوت
برنامههــای مختلــف تلویزیون را
پذیرفته بود .او در یکی از برنامههای
«خندوانه» ،با همســرش حاضر
شــد و از زندگــی شــخصی خــود
حرف زد؛ این قســمت بــه یکی از
پربینندهترینقسمتهایخندوانه
تبدیل شد.
جمشــید مشــایخی در آخریــن
حضورش در برنامه تحویل ســال
جدیــد هم برای مــردم ایران چند
بیت آواز خواند:
«نمیشه غصه ما رو یه لحظه تنها
بــذاره /نمیشــه این غافلــه ما رو
توشب جا بذاره».
شیماشهرابی

خــداداد مقبلــی،
معــاون برنامهریزی
سازمان راهداری و
حمل و نقل جادهای
بــا بیــان اینکــه در
مجمــوع حــدود
 ۱۳هــزارکیلومتر از
شبکه ارتباطی ایران
در اثــر وقوع ســیل
آســیب دید ه است،
گفت:
برآورد میشــود که
حدود ســه تا چهار هــزار میلیارد
تومان میزان خسارت شبکههای
ارتباطی ایران باشد.
معــاون برنامهریــزی ســازمان
راهــداری و حمــل و نقل جادهای
گفــت :مجموعــا  ۶۰۰کیلومتر از
جادههای اصلی ،فرعی و روستایی

استان لرستان دچار خسارت ۱۰۰
درصدی شدهاند و  ۲۴۰ابنیه فنی
به طور کامل تخریب شده است.
وی گفت :به شــبکههای ارتباطی
استانهای لرســتان و خوزستان
نیز به ترتیب  ۱۲۵۰و  ۲۵۵میلیارد
تومان ،شبکههای ارتباطی استان

رئیس سازمان اورژانس ایران اعالم
کرد در جریان بارندگی و سیل اخیر
در نقاط مختلف ایران ،در مجموع
 ۱۱۵۳نفرکشته و زخمی شدند.
بــه گــزارش انتخاب ،پیرحســین
کولیوند رئیس ســازمان اورژانس
ایران گفت وزیر بهداشت به تمامی
دانشگاههای علوم پزشکی سراسر
کشــور دســتورالعمل اعالم آماده
باش را در  ۲۵اسفند ماه ،یک هفته
قبل از پایان ســال به دستگاههای
اجرایی مبنی بر احتمال آبگرفتگی
در برخی استانهای ایران را ابالغ
کرده بود.
به گفته رئیس ســازمان اورژانس،
در مناطق ســیل زده ایران ۱۰۷۶
نفر مصدوم شــدند که  ۸۲۲نفر به

صــورت زمینــی به مراکــز درمانی
منتقل شــده ۲۵۴ ،نفر به صورت
ســرپایی درمان شــدند و تا کنون
 ۳۰نفــر از مصدومــان هنــوز در
بیمارستان هستند و  ۷۷نفر نیز بر
اثر سیل در کشــور جان خود را از
دست دادهاند.
مقامات ایاالت متحده بارها نسبت
به سوءمدیریت منابع طبیعی ایران
و سدســازیهای غیرضــروری و
بیبرنامه با هــدف پر کردن جیب
مقامــات فاســد رژیــم جمهــوری
اســامی هشــدار داده و آن را از
عوامــل اصلــی بــروز بحرانهــای
زیست محیطی گوناگون ،از جمله
سیلهایویرانگروخشکسالیهای
بیسابقه،برشمردهاند.

،۲۰۰
ایــام
گلســتان  ۲۷۰و
مازنــدران ۲۶۷
میلیــارد تومــان
آســیب وارد شده
اســت .در ارتباط
بــا اســتانهای
چها ر محــا ل
و بختیــاری،
فــارس ،یاســوج
و کهکیلویــه و
بویراحمــد هنوز
اطالعات کاملی دریافت نکردهایم
وکارشناســان در حــال محاســبه
خســارتها هســتند که بالفاصله
اطالعرسانی خواهد شد.
(خبر آنالین)

رئیس اورژانس :تاکنون ۷۷نفر کشته و ۱۰۷۶نفر زخمی شدند
مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا،
در اردیبهشــت ماه سال گذشته با
اعالم حمایــت از مردم ایران گفته
بود که «بحرانهای مالی و زیست
محیطی را در ایران شاهد هستیم.
فسادکشور را فرا گرفته است .رژیم
از مردم خود میدزدد».
همچنین ،برایان هــوک ،نماینده
ویــژه آمریــکا در امور ایــران ،هم با
اشــاره به اینکه پــس از انقالب در
ایران ششصد سد «بدون هیچگونه
ارزیابی محیط زیســتی» ســاخته
شــده اســت ،اعالم کرده بــود که
رژیــم جمهوری اســامی در چهل
سال گذشته منابع آبی کشور را با
سوءمدیریت نابود کرده است.
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هر دارویی باید با تشخیص و تجویز پزشک مصرف شود.

استاد سابق دانشکده پزشکی دانشگاه کیسانگانی
،Kisanganiمقیم کبک.
ataansari@videotron.ca

>
> بخ
ش
پ 3
ایانی

یبوستترانزیت
پزشک در مرحله اول پیشنهاد می
کند که رژیم غذایی را عوض کرده
و از سبزی جات خام و سبزی های
پخته ،میوه های سرشار از پکتین
مثــل ســیب ،گالبی ،هلــو ،آلو و
سریال های کامل استفاده شود.
بــرای درمــان یبوســت می شــود
ســبوس گنــدم را در ســریال هــا
و شــیرینی هــا اضافــه کــرد کــه
فیبرهای زیــاد دارد .آلــو و آب آلو
هــم بســیار مفیــد هســتند ،زیرا
دارای ســوربیتول هستند که یک
ملین طبیعی اســت .اشــکال این
درمان این است که چندین هفته
طول می کشد تا موفق آمیز باشد.
پزشــک پیشنهاد می کندکه آب و
نوشیدنی ها فراوان مصرف شود و
از نوشیدن الکل و نوشیدنی های
کافئین دار که باعث تحریک روده
بزرگ وکم آبی می شود خودداری
کنید .در یبوست مزمن که همراه
با یک روده تحریک شــده هســت
یکباره رژیم غذایی را عوض نکنید.
اگر یبوســت برطرف نشد پزشک
ممکن است ملین ها و مسهل ها
را تجویــز کند که  6نــوع آن وجود
دارد.
• ملیــن هــای ســاده ،مثــل
متاموســیل  Metamucilبــرای
این نوع یبوست موثرند.
آثار ناخواسته ثانویه می تواند نفخ
و کرامپ های شــکمی باشــد .به
تدریج از آن استفاده کنید.
• ملیــن هــای نرم کننــده مثل
Colace – Ex-lax- Soflax
مدفوع را نرم و خروج آن را آســان
می کنند.
آثــار ناخواســته ثانویه ،مــی تواند
باعث اسهال وکرامپ های شکمی
بشود.
• مســهل ها باعث می شــود که
جذب آب در روده کم تر شده و در
نتیجه مدفوع نرم تر بشــود مانند
سولفات سدیم ،سولفات منیزیم،
نمــک  ، Epsonهیدراکســید
منیزیم (شیر منیزی) و داروهای
دیگری مانند ســوربیتول و غیره.
شیاف گلیســیرین و داروهایی که
منشــاء پولی اتیلن گلیکول دارند
مثل Lax-A-Daymiralax
آثــار ناخواســته ثانویــه :اســهال،
کرامپ ،دزهیدراسیون با دوز قوی
• مســهل هــای نرم کننــده :در
اکثــر مــوارد از روغن های معدنی
اســتفاده می شــود مثــل پارافین
و وازلیــن کــه از راه دهان یا رکتال
استفاده می شود.
آثار ناخواسته ثانویه:
اســهال و کرامپ سبک در معده،
اگر تصادفی وارد ریه بشــود تولید
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انفالماسیون می کند.
• مســهل هــای فعال
کننده روده :مســتقیم ًا
روی مخــاط و حــرکات
پریستالســی روده اثــر
مــی گذارند .مثل روغن
کرچک کــه باعث می شــود روده
نتوانــد آب و امــاح را جذب کند
و بســیار تحریک کننده و ملتهب
کننده روده هســتند و بــه عنوان
آخریــن درمان بــه کار می روند آن
هم برای یبوست های مزمن.
آثــار ثانویــه ناخواســته :اســهال،
کرامپ ،احساس سوزش در مقعد.
اخطار مهم:
مصرف زیاد یا دوز باالی آن باعث
ســندروم روده تنبــل می شــود و
مصــرف آن بــرای بانوان بــاردار و
شیرده کنتراندیکه است.
• شیره : Aloes
در اروپــا زیــاد و در آمریکا به ندرت
بــه عنوان مســهل بکار مــی رود،
ســازمان بهداشــت جهانــی موثر
بودن آن را قبول دارد.
• ریشه ریواس:
دارای آثــار ملیــن کمی اســت در
بعضی افراد موثرتر است.
سایر درمان های جایگزین
• پروبیوتیک ها:
مطالعات کلینیکی نشان داده که
مصرف پربیوتیک ها به طور روزانه
باعث می شــود که فرکانس توالت
رفتن  20تا  25درصد بیشتر شود.
• گل قاصدک:
چنــد مطالعــه کوچــک کلینیکی
نشــان داده کــه اســتفاده از برگ
های تازه یا خشــک شــده و ریشه
گل قاصدک می توانــد آرام بخش
باشد و به طور سنتی هم چای آن
به عنوان ملین ساده بکار می رود.

تراپی ها
• بیوفیدبک یا عکس العمل های
بیولوژیک می توانند باعث دوباره
فعال شدن حرکات آنو ـ رکتال پس
از یبوست مزمن بشوند.
• ماساژ درمانی:
ماســاژ درمانــی شــکمی توســط
متخصص ماســاژ و کلینیک های
اکوپرسور و شیاتســو می تواند به
آرام سازی ماهیچه هایی که مثانه
و روده را تقویــت می کند و اضافه
کــردن بــه فعالیــت روده ،کمک
کند .شخص خودش هم می تواند
دور نــاف را در جهت حرکت عقربه
ساعت ماساژ بدهد.
• شستشوی روده بزرگ:
بعضــی از بیمــاران که از یبوســت
مزمن رنج می برنــد از این درمان
نتیجــه خــوب گرفتــه انــد ،بــا
متخصــص و ناتوروپات مشــورت

یبوست

کنید.
• طب سنتی چینی:
طب سوزنی می تواند کمک کند و
روان درمانی چینی هم کمک می
کند .به متخصص طب سنتی
چینی مراجعه کنید.
• روان درمانی:
در یبوست های مزمن علل
روانــی را نباید ندیده گرفت.
روان درمانی موثر است.
• رفلکسولوژی:
درمــان های رفلکســولوژی
می توانند به آرامش جسم و روان
کمــک کننــد و رفلکســولوژی به
فعــال شــدن روده و حرکت انرژی
کمک می کند.
• هومیوپاتی:
درمــان هــای هومیوپاتیــک بــی
شــماری برای یبوست وجود دارد
که شــامل ملین هایی با منشــاء
گیاهیهستند.

طب مکمل
طــب مکمل شــامل ملیــن های
ســاده ،ملیــن های نــرم کننده و
ملین هــای گیاهی فعــال کننده
روده هســتند .بعضــی از آنهــا در
طب کالسیک هم به کار می روند.
ایــن ها همان آثــار ثانویه و امکان
خطرهــای گفتــه شــده را دارند،
بعضــی از آنها را بطور خالصه ذکر
می کنم.
ملین های ساده
• پسیلیوم(اسپرزه):
قــرن هاســت کــه از پســیلیوم
توســط علت های مختلــف برای
درمان یبوست استفاده می شود.
پسیلیوم را می شود از مغازه های
مــواد طبیعی یــا مغــازه هایی که
داروهای گیاهی می فروشند تهیه
کــرد .پزشــکان موثر بــودن آن را
قبــول دارند و برای تهیه داروهای
ضد یبوست مثل متاموسیل هم به
کار می رود.
• دانه های کتان:
پکتین موجود در آن (موســیالژ)
دارای آثار ملین است و موثر بودن
آن برای یبوست مزمن ثابت شده
است.
ملین نرم کننده
• نارون قرمز:
قســمت داخلــی پوســت درخــت
توسط سرخ پوستان برای التهابات
روده ای بــه کار می رفته و امروزه
هم به کار می رود.
ملین های فعال کننده
اخطــار مهــم :ملین هــای فعال
کننده بــرای بانوان باردار یا شــیر
دهنده کنتراندیکه است (ممنوع
است)
• روغن کرچک:
خاصیت ملین بودن آن بر اثر یک
اســید چرب می باشــد .پزشــکان
موثر بودن آن را قبول دارند.
•

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

با تع

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

یین وقت قبلی

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

حجاب و جامعه کبک...
مطلبــی دیده باشــم دال بر اینکه
پوشیدن یا نپوشیدن لباس خاصی
همچنین داشتن نشانه خاصی با
الئیسیته در تضاد است .الئیسیته
یعنی جدائی دولت از همه مذاهب
(دولت نه سیاست) دولت الئیک
نه از مذهبی حمایت می کند و به
با مذهبی مخالفت می کند .دولت
الئیک یعنی دولــت غیرمذهبی،
دولت الئیــک به همه مردم تعلق
دارد ،نه به یک قشــر خاصی از آن.
در تیتــر یکــی از مقاالت بــه زبان
فرانســوی آمده اســت که "اسالم
با الئیســیته نا ســازگار نیســت".
حتی بیان این عبارت هم ضروری
نیست و شاید مضر هم باشد .زیرا
در دولت الئیک ،ســازگار بودن یا
نبودن یک دین با الئیســیته اصال
مطرح نیســت .در آمریکا ،جامعه
مذهبی و دیندار اســت ولی دولت
غیر دینی و الئیک اســت .توماس
جفرسون رئیس جمهور آزادیخواه
آمریــکا می گوید :مــن افتخار می
کنم رئیس جمهور کشوری هستم
که در آنجا بین دولت و مذهب یک
دیوار وجود دارد.

>> ادامه از صفحه10 :

به نظر من ،تنهــا با قانونگذاری و
اجرای فورس ماژوری آن مســائل
اجتماعی حل نمی شوند ،ولو آنکه
آن قانون مشــروع هم باشــد .راه
حل مشکالت اجتماعی عبارتست
از مــدارا ،مصالحه و رعایت حقوق
همــگان .مصالحــه بــه عمــل دو
طرفه گفته می شود ،کسی با خود
مصالحــه نمی کند .هــر دو طرف
بایــد کوتاه بیاینــد .در یک طرف،
خانمــی که به هــر دلیل ،مذهبی
یا شخصی ،روسری می بندد و در
عین حال هم وظیفه خود را برابر
مقررات انجام می دهد ،چه ضرری
بــه جامعه مــی زنــد ،جــز آنکه با
اعصاب آرام و بدون دلهره کار می
کند؟ آرامش اعصاب معلم ،در هر
سطحی مسئله بسیار مهمی است.
اما در طرف دیگر ،تصور کنید بچه
های خردســالی کــه در عمرکوتاه
خــود حتی یکبــار هم کســی را با
چهره پوشیده ندیده اند ،یکباره با
شــخصی روبرو می شوند که سر تا
پا سیاهپوش است و فقط دو چشم
او پیداســت .این بچه ها چه حالی
پیدا می کنند؟ آیا پدر و مادران آنان

حق گالیه ندارند؟ زیاده روی های
یــک طرف یکــی از دالیل تصمیم
هــای شــدید طــرف دیگر اســت.
روش «بیائیــد جمع شــویم بروید
جبهه» کار نمی کند .اگر قرار است
جبهه برویم ،با هم می رویم.
قبل از به پایان بردن این مطلب نه
چندان کوتاه ،به دو نکته هم اشاره
می کنم.
اول آنکــه آقــای چارلــز تیلــور،
فیلســوف کانادایی ،در جلسه ای
که در دانشــگاه مک گیل ،درباره
پروژه  ،21تشکیل شده بود ،گفته
است که از شنیدن خبر این پروژه
احســاس شــرمندگی می کند و از
مخالفان آن خواســته اســت که با
تمام قوا با آن مبارزه کنند( .به نقل
از الپرس)
دوم آنکــه از دوســت دیریــن و
همشــهری عزیــزم ،آقــای دکتــر
فریدون بابائی پژوهشــگر نســتوه
بخاطر ارســال این مقاالت و سایر
مطالب مفید تشــکر مــی کنم که
بانی تهیه این مطلب شدند.

•
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A 5-MINUTE WALK FROM
MCGILL UNIVERSITY AND METRO
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 20گزاره اقلیمی در باره سیالب ...
مثل حفــظ پوشــش گیاهی و
آبخیــزداری میتــوان شــدت
ســیل را تعدیل بخشید و البته
با اجرای درســت سیاستهای
کاربری زمین (در ایران به غلط
در این بــاره از عبارت نامفهوم
آمایــش ســرزمین اســتفاده
میشود) میتوان چشمانداز را
با سیل انطباق داد.
•
 -۱۵سد میتواند عامل وقوع
سیل باشد؟ یکی از کارکردهای
سدها برعکس ممانعت از وقوع
ســیل اســت .امــا به هــر حال
ســدها بــا دســتکاری در نظام
هیدرولوژیک طبیعت همیشه
میتواننــد پیامدهای غیر قابل
پیشبینــی و یا غیــر قابل مهار
داشته باشند.
•
 -۱۶تا چه حد میتوان مثبت
بــه وقوع ســیلهای اخیر نگاه
کرد؟ مثال تاثیــر آنها در تغذیه
آبهــای زیرزمینــی؟ قطعــا
بارشهای امســال در مجموع
امیدوارکننــده بــوده و میتواند
به طبیعت تشــنه ایران فرصت
بدهد نفسی تازه کند .اما سیل
به صورت محدود باعث تغذیه
ســفرههای زیرزمینــی شــده و
غالبــا به ســرعت از دســترس
محیط خارج میشــود .مضاف
بر آنکه واقعا میزان خسارتهای
مهیب ســیلهای اخیر بســیار
افزونتر از نقش محدود آنها در

>> ادامه از صفحه11 :

تغذیه آبهای زیرزمینی است.
•
 -۱۷آیــا تغذیــه منابــع آب به
واســطه وقــوع ایــن بارشهــا
میتواند نشانگر رونق کشاورزی
در سال در پیش رو باشد؟ آنجا
که سیل آمده بعید است به این
راحتی کشاورزان و روستاییان و
دامدارانش بتوانند کمر راســت
کنند .اما در مناطق دیگر قطعا
شــرایط بــرای معیشــتهای
مرتبط بــا منابــع آب مطلوب
خواهد بود.
•
 -۱۸پیشبینی چند روز آینده؟
بر اساس اطالعیههای سازمان
هواشناســی در ســه روز آینــده
اوضــاع در جنــوب لرســتان و
خوزستان میتواند نگران کننده
باشد .مردم باید از رودخانههای
بزرگ این منطقه مثل سیمره و
کرخه و دز و حتی کارون فاصله
بگیرند .احتمال سیل محدود
در مناطقــی از شــمال و حتــی
مرکز کشــور هم در هفته آینده
وجــود دارد .کمابیــش تا نیمه
اردیبهشــت بارشهای رگباری
پیشبینی شده است .اما بعید
اســت ســیل در قالــب چنــان
اکستریم نادری که در گلستان
رخ داد دوبــاره رخ بدهد .روی
کاغذ بعید است البته .وگرنه این
تکرار سختارهای نادر در مدت
کم (سه ســیل با دوره برگشت
هفتاد ســاله در فقط یک ماه!)

همیشه باید ما را بترساند.
•
 -۱۹پیش بینی ســال آینده؟
امســال ترســالی شــدید بوده،
برای سال آینده وضعیت نرمال
پیشبینی شــده اســت .اما اگر
فرض تغییــر اقلیــم در ایران و
ورود بــه پســانرمال اقلیمــی را
بپذیریــم میتــوان گفــت هیچ
مدل قطعــی بــرای پیشبینی
آینده اقلیم ایــران وجود ندارد.
مدلها به تدریج در قالب همین
رخدادهای غافلگیرکننده دارند
شکلمیگیرند.
•
 -۲۰چشــمانداز نهایــی اقلیم
ایران؟ غالب مدلها میگویند
خاورمیانه و شمال آفریقا در حال
گرمتر و خشــکتر شدن است.
سال گذشته در کنفرانس ملی
اقلیمشناسی ایران هر صد مقاله
ارائه شــده بر تغییر اقلیم ایران
داللت داشتهاند .اکستریمهای
اقلیمــی مثل ســیلهای اخیر
آن روی ســکه اکســتریمهایی
مثل خشکســالی و داغبادها و
ریزگردها هستند .چشمانداز را
در مقابل سیل مقاوم کنیم .اما
مساله اصلی ایران در سالهای
پیــش رو قطعــا خشــکیدگی
خواهد بود .خشــکتر و گرمتر
شدن کشور.
ناصرکرمی  /دویچه وله

عملکرد  ۴۰ساله مالیان در دوران...
کافــی نیســت از اروپاییان بــه انتقاد
پرداخت و قضیهی هســتهای ایران را
ن رسیده باشد ،ترک
بدون آنکه به پایا 
کرد.

باراک اوباما
برخــی تالشهای قابل قبــول بوش
پســر با روی کار آمدن حسین باراک
اوباما از بین رفت .هنوز چند ماهی از
حکومت باراک اوباما نگذشته بود که
ایران با یک قیام به نام «جنبش سبز»
روبرو شــد امــا اوباما هیچ واکنشــی
ماننــد واکنشــی که بــه انقالب مصر
نشان داد به ایرانیان قیامکرده از خود
نشان نداد.
رییس جمهوری جدید آمریکا سرکوب
شــدید مردم توســط رژیم جمهوری
اســامی را نظــاره میکــرد و هیــچ
واکنشــی از قبیل حمایــت یا دخالت
سیاســی یا حتی تشویق معترضان از
خود نشــان نمــیداد؛ بلکه برعکس!

>> ادامه از صفحه15 :

وی در ادامه با امضای توافق هستهای
«شــرمآور» و دادن میلیونها دالر به
آخوندها ،مایه سرمســتی و سرکشی
بیشــتر آنها شــد .او حتی بازداشــت
اهانتآمیــز ملوانــان دریایــی آمریکا
توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی
را نیز تحمل کرده و هیچ واکنشــی از
خود نشان نداد.

دوران دونالد ترامپ
تا اینکــه دوران دونالد ترامپ رســید
او همانطور که در مبارزات انتخاباتی
خود وعده داده بود ،توافق هستهای
را لغو کرد و تحریمهای شــدیدی که
جــورج بوش پســر آنها را بــه اجرا در
نیاورده بود ،علیه جمهوری اسالمی
اعمال و اتحادیه اروپا را نیز مجبور به
تعهد و تطبیق این تحریمها کرد.
آرمانهای هســتهای مالیــان تهران
بر اثر عملکــرد «تردیدآمیــز» برخی
از رؤســای جمهوری ایــاالت متحده

آمریکا ،نزدیک بود که متحقق شود.
مقامــات رژیــم تهــران در تمــام این
دوران ۴۰ســاله از به قدرت رســیدن
دمکراتها بسیار خوشحال میشدند.
جمهوری اسالمی نغمهسرایان خوبی
چون حججاالســام محمــد خاتمی
و حســن روحانی دارنــد که میتوانند
با شــعارهای صلحجویانه دمکراتها
خوب همسرایی کنند؛ به همین دلیل
به همان اندازه که از به قدرت رسیدن
دمکراتها خوشحال ،سرکش و قلدر
میشوند ،به همان مقدار از به قدرت
رسیدن جمهوریخواهان وحشتزده و
نگران میگردند.
امــا بــه نظر میرســد اکنــون اوضاع
تغییر یافته و دونالد ترامپ تنها رئیس
جمهــوری آمریکاســت کــه تصمیم
گرفته رژیم اسالمی تهران را ادب کند
و به راه صحیح برگرداند.
منبع :روزنامه الحیات
نویسنده :فارس بنحزام

صرافی  5ستاره

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید

4010 Ste-Catherine W.

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

5Star I.P.M. Inc.
>> با بهترین نرخ و هزینه <<
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درباره اوتیسم
چه میدانید؟

-----روز دوم آوریل «روز آگاهی جهانی اوتیســم» نامیده
شــده اســت .به همین منظور تالش کردیم در این
نوشتار اطالعات جامعی را در مورد اوتیسم به نگارش
درآوریم.
-----------اوتیســم نوعی اختالل رشد است که با مشکالتی در
تعامالت اجتماعی و ارتباطات و همینطور رفتارهای
محدود و تکراری شناخته میشود.
اوتیســم بیمــاری نیســت چــرا کــه بیماری پاســخ
پاتوفیزیولوژیــک بــه یــک محــرک خارجــی (مانند
میکروبها) و یا داخلی (مانند سلولهای سرطانی)
اســت؛ امــا اختالل به دلیل تفــاوت در فعالیتهای
ساختاری یا عملکردی اجزای بدن حاصل میشود.
والدین کودکان مبتالء به اوتیســم معموال در طول
ســه ســال اول زندگی فرزند خود متوجــه عالئم آن
میشوند .اما در برخی مواقع گاهی تا نوجوانی و حتی
بزرگســالی اطرافیان فرد متوجه وجــود این اختالل
نیستند.
براســاس آمار سازمان جهانی بهداشت از هر ۱۶۰
نفر یک تن به اوتیسم مبتالء است .همچنین گزارش
مرکز کنترل و پیشــگیری بیماری ایاالت متحده در
سال  ۲۰۱۸نشان میدهدکه از هر  ۵۹کودک یک نفر
با اختالل اوتیســم تشخیص داده شده است .گرچه
دلیل این تفاوت هنوز مشخص نیست اما میتواند به
دلیل ناتوانی در تشخیص این اختالل در کشورهای
در حال توسعه باشد.
اوتیسم با ایجاد تغییراتی در سلولهای عصبی و
ســیناپسها ارتباطات و پردازش اطالعات در مغز را
تحت تاثیر قرار میدهد؛ اما هنوز مشخص نیست که
این اتفاقات چگونه در مغز رخ میدهد.
اختالل اوتیســم در راهنمای تشــخیصی و آماری
اختاللهــای روانــی بــه صــورت یک طیــف تعریف
میگــردد که حالتهای خفیفتر از جمله ســندروم
آسپرگر و اختاللهای فراگیر رشد را شامل میشود.
دالیل ابتالء به اوتیسم هنوز به طور کامل شناسایی
نشده است اما متخصصان علوم پزشکی توانستهاند
رابطــهای میــان برخی عوامل محیطــی و ژنتیکی با
اوتیسمبیابند.
براســاس مطالعات انجام شده برخی عفونتهای
دوره بارداری از قبیل سرخجه ،مسمومیت دارویی،
مصــرف الــکل و مــواد مخــدر ،آلودگــی به ســموم
کشــاورزی و آفتکشهــا ،آلودگی هوا ،مشــکالت
و محدودیتهــای رشــد جنیــن در رحــم مــادر و
بیماریهــای خودایمنی با ابتالء به اوتیســم مرتبط
است.
آمارها نشان میدهد که حدود یک سوم مبتالیان
به اوتیسم دچارکمتوانی ذهنی هستند .با این وجود
بیش از ۴۰درصد از کودکان مبتالء به اوتیسم هوشی
باالتر از متوسط دارند.
اوتیســم در تمامی نژادها و گروههای اقتصادی-
اجتماعی دیده میشود اما تشخیص آن در کشورهای
در حــال توســعه و یــا در میــان اقلیتهای ســاکن
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گیزفعالیت
ن
ا
یدهشگف 
ت ن بارداری
ا
۱۰ف
ی در دورا
بدن

بــارداری دورانــی
اســت کــه هــر زنی
انتظــارش را دارد.
حضــور یــک کــودک در
خانــه میتواند فضــا را پر از
شــادی و رنگ کند .البته ،هر
زنی هنگام بــارداری باید تا جایی که
امکان دارد جنیــناش را در بهترین
شرایط نگه دارد .معموال به زنان باردار
توصیه میشــود که در طــول دوران
بارداری فعالیتهای فیزیکی را مثل
همیشه انجام دهند .در واقع داشتن
فعالیت فیزیکی تاثیر مثبتی روی زنان
باردار و همچنین جنین داخل رحم
دارد .در این نوشتار با مزایای فعالیت
بدنی در دوران بارداری آشنا خواهیم
شد .در صورتی که برای دانستن این
مزایا کنجکاو هســتید ،بــا ما در این
نوشتار همراه باشید!
فواید فعالیت بدنی در دوران
بارداری
•
 .۱ریسک باال رفنت وزن و چاقی
را کاهش میدهد
بر اســاس تحقیقات صــورت گرفته،
 ٪۷۵زنانــی کــه در دوران بــارداری
فعالیتــی ندارند و در واقع برای انجام
کارها تنبلــی به خــرج میدهند ،در
معــرض چاقی قــرار دارنــد .چاقی در
زنان بــاردار ابــدا توصیه نمیشــود.

بنابرایــن بایــد در ایــن دوران
فعالیت بدنی داشــته باشــند تا وزن
مطلوب بدنشان را حفظ کنند.
•
 .۲ریسک بروز چاقی را در
کودک کاهش میدهد
در صورتی که مادر فعالیت بدنی کمی
داشته باشد ،وزن او به راحتی افزایش
خواهد یافت .اما ثابت شدهاســت که
ایــن تاثیر فقــط روی مادر نیســت.
در واقــع جنین نیز چنیــن تاثیری را
خواهد پذیرفت .کودکانی که وزن باال
و جثهی بزرگی دارند ممکن است از
طریق سزارین به دنیا بیایند.
•
 .۳از باال رفنت فشار خون
جلوگیریمیکند
قرار نیســت کــه فقط آدمهای ســن
بــاال یا آدمهایی که به سالمتیشــان
اهمیــت میدهنــد ،پیگیــر فشــار
خونشان باشند .زنان باردار نیز باید
حواسشان به سطح فشار خونشان
باشد .فشار خون باال در طول بارداری
هم جنین و هم مادر را دچار آســیب
خواهدکرد.

•

.۴

از بروز
پرهاکالمپسیجلوگیریمیکند
پرهاکالمپسی به معنی وجود مقادیر
باالی پروتئیــن در ادرار زنــان باردار
اســت .این اختالل برای زنان باردار
خطر دارد .اما در صورتی که فعالیت
بدنی بخشــی دائمی از روند روزانهی
زنــان بــاردار باشــد ،میتــوان تا حد
زیادی از این اختالل پیشگیری کرد.
•

 .۵به سوخنت کالریها کمک
میکند
مطابــق بــا تحقیقــی کــه توســط
کریســتینا کمپبل اســتاد دانشــگاه
ایالتــی آیووا ،صــورت گرفــت انجام
فعالیت فیزیکی کالریهای زیادی را
در بدن میســوزاند .میل به خوردن
در بسیاری از زنان باردار ممکن است
افزایش بیابــد و این احتمــال وجود
دارد که در طول روز کالری بیشتری
را در مقایسه با دوران قبل از بارداری
دریافــت کننــد .بنابرایــن بــا انجام
فعالیت بدنی به طور مرتب ،میتواند
کالریهــای اضافی را بســوزانند و از
بروز چاقی جلوگیری کنند.
•

 .۶فرایند زایمان را تسهیل میکند
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فراینــد وضع حمــل در زنانــی که در
دوران بــارداری فعالیــت بدنی دارند،
آســانتر صــورت میپذیــرد .یکــی از
بهترین فعالیتها بــرای زنان جهت
آماده شــدن برای وضــع حمل ،یوگا
است.
•
 .۷هوش جنین را افزایش
میدهد
تحقیقــات صــورت گرفتــه نشــان
میدهنــد کــه نــوزادان مادرانــی که
فعالیــت بدنــی در دوران بــارداری
داشــتهاند ،از بهرهی هوشی باالتری
برخوردارهستند.
•
 .۸اوضاع تنفس مادر را بهبود
میدهد
انجام تمرینات ورزشــی تاثیر مثبتی
روی اوضاع تنفــس دارد .زنان باردار
در ایــن دوران معمــوال با مشــکالت
تنفســی مواجــه میشــوند و بهترین
راه بــرای بهبود کیفیت تنفس انجام
تمرینات ورزشی است.
•
 .۹استخوانهای زنان باردار را
تقویتمیکند
طبیعتا داشتن استخوانهای محکم
در زنان باردار اهمیت زیادی دارد چرا
که جنین کم کم رشــد میکند و زن
باید قدرت کافی را برای حمایت از آن
داشته باشد.
•
 .۱۰انعطافپذیری بدن زنان
باردار را افزایش میدهد
بدن انعطافپذیر به زنان باردارکمک
میکنــد که وضــع حمــل راحتتری
داشته باشند.
 ---احتیاط کنید ----

ت بدنی در دوران
دقت کنید که فعالی 
بــارداری بایــد ســبک باشــد .انجام
تمرینات بدنی ســنگین جنیــن را در
معرض خطرات جدی قرار میدهد.
منبع :دکتر هبن

کشورهای توسعه یافته به دلیل کمبود
امکانات یا جدایی از جامعه دیرتر صورت
میپذیرد.

تشخیصاوتیسم
تشــخیص ایــن اختــال براســاس
رفتارهای فرد مبتالء اســت .ناتوانی در
برقراری روابط اجتماعی ،حساسیت به
نور و صدا ،سکوت ،پرخاشگری ،حاالت
و حــرکات غیرعــادی بدن یــا صورت،
اجتنــاب از برقــراری تماس چشــمی،
تاخیر در یادگیری صحبت کردن و لحن
یکنواخت از عالئم این اختالل هستند.
فرد مبتالء ممکن است یکی یا همه این
عالئم را با شــدتهای متفاوت از خود
نشان دهد.
اگر کادر درمــان دانش و امکانات کافی
برای تشخیص اوتیسم را نداشته باشند،
امــکان آن وجود دارد که فرد مبتالء به
ایــن اختــال بدون تشــخیص و بدون
دریافــت درمان کافی بــه حال خود رها
شود.
گرچه اوتیسم درمان ندارد اما شناسایی

آن در سنین نوباوگی بسیار حائز اهمیت
اســت چرا که هرچــه آموزشهای ویژه
به کودکان مبتالء زودتر صورت گیرد،
امکان بهبودی آنها بیشتر میشود.
درمان اوتیسم
هیچ درمانی برای اوتیســم وجود ندارد
و دلیــل این مســاله به ماهیــت آن باز
میگردد .اوتیســم به دلیل تغییراتی در
ساختار و عملکرد مغز ایجاد میشود و
از آنجا که اوتیسم بیماری نیست درمانی
برای آن وجود ندارد.
بــا این وجود اوتیســم ممکن اســت با
اختــاالت دیگری از جمله مشــکالت
خــواب ،افســردگی ،صــرع و اختــال
کمتوجهی-بیشفعالــی همــراه شــود
که دارو-درمانی و مشــاوره میتواند از
میزان مشکالت مبتالیان بکاهد.
اوتیسم طیفهای مختلفی دارد؛ برخی
از مبتالیان میتواننــد زندگی متعارفی
داشــته و در جامعــه و مدرســه ماننــد
کــودکان دیگــر رشــد کنند امــا برخی
نیازمند کمک بیشــتر ،مشــاوره ،روان
درمانی و آموزش اختصاصی هستند.

شایعات در مورد اوتیسم
بیماریژنتیکی
یکی از شایعات موجود آن است که این
اختالل یک بیماری ژنتیکی اســت که
مســتقیما از والدین به فرزندان منتقل
میشود .گرچه شواهدی دال بر دخالت
ژن ها در بروز این اختالل وجود دارداما
همانطــور که پیشــتر توضیــح دادیم،
اوتیسم بیماری نیست و نوعی اختالل
در سیســتم عصبــی اســت و میتواند
تحــت اثــر تعــدادی از ژنها یــا عوامل
محیطی متفاوت قرارگیرد.
واکسیناسیون
در دو دهــه گذشــته شــایعاتی در مورد
ارتبــاط میــان واکســنها و ابتــاء به
اوتیســم مطرح شــد .آغاز این شایعه با
انتشــار یک تحقیق در مجله پزشــکی
لنســت بود کــه نشــان مــیداد تزریق
واکســن ســهگانه ســرخک ،اوریون و
ســرخجه ( )MMRمیتوانــد ریســک
ابتالء به اوتیسم را افزایش دهد.
مدیر این پروژه تحقیقاتی اندرو ویکفیلد،

پزشک بریتانیایی بود .دانشمندان دیگر
تالش کردند که فرضیه او را به آزمایش
بگذارنــد ،امــا در نهایــت نتوانســتند
یافتههای او را تاییدکنند.
در ادامه سازمان نظام پزشکی بریتانیا به
تحقیق در مورد او پرداخت و متوجه شد
که او اطالعات این مطالعه و مطالعات
دیگر را جعل کرده و شواهدی مبنی بر
رابطه میان واکسیناســیون و اوتیســم
وجود ندارد.
اجــازه طبابــت انــدرو ویکفیلــد پس از
این رسوایی لغو شــد ،اما ایدهای که او
بنیانگــذار آن بود همچنــان در میان
جوامع اثرگذار اســت و ســبب شده که
میزان واکسیناسیون در ایاالت متحده
آمریکا ،بریتانیا و ایرلند کاهش و میزان
بروز سرخک ،اوریون افزایش یابد.
ادعاهای نادرســت او درباره مضر بودن
واکسیناسیون سبب شده است تا برخی
نســبت به واکســنها بیاعتماد شوند
و بیماریهایــی که ریشــهکن شــده یا
تحت کنترل بودند دوباره ظاهر شوند.
(یورونیوز )
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≤∂≥≥های
 جدولÕd� Ëœ U� ‰Ëb� p�

±≥ ±≤
Áó�Ë
‰Ëb�
2‰Ëb� ±µ ±¥
4 ±≥ ±≤ ±± ±∞ π ∏ ∑ 6∂ µ ¥ ≥ Áó�Ë
3± 4±µ ±¥ ÈœU�
8 ±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ µ ¥ ≥ ≤ ±
≤ ‰Ëb�

∫vI�«
v�u� aO� “« È—uNA� »U�� ≠±
≠ åÂU?J?�ô« V?�c?N?� Ë —U?B���«®
t��cÖ Ë sOAOÄ
Áb?MM�ÅpM� ≠ÂU�b� Ë Ëd�¬ v� ≠≤
ôU� ÁdO�– ÈU� _
_ X?�U?�Ë Ë Èd?ÖÅv?�?�U?O?� ≠≥
«b��œ ÈUC�« _ r� X�œ
_ È—–¬ —bÄ _ ‘u?~?K?O� ÁUOÖ ≠¥
uKO� —«e� _ ¯u� Ë «e�
“« _ @????M????� X????�¬ ¨Õö???� ≠µ
X�UO� “Ë— _ Z�dD� ÈU�ÅÁdN�
Ë U?�Åv?�?�U?� _ v?�?L?O?� e?K� ≠∂
¯—e� —UG� _ U�ÅhI�
_ Z?�—¬ vMF� t� _ ÁbMM� Ád� ≠∑
tLG� Ë @M�¬
t?�?O?�œ Ë v?�U?�� _ «c?� f?Ä ≠∏
ö�d� Ë —UJ�¬ _ v�UNMÄ
Áb??M?A?�?� œd?� _ «c?� r?C?� ≠π
—UÖb�d�¬ﬂ
t�U�—u� _ d?O� ·b� _ Âd�« ≠±∞
v��—œ
eO� Ë bM� _ «u�œ —œ v�œ—u� ≠±±
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‰ö� Ë ÕU�� _ rF� ÿU�� “«
d�Åt���U� Ë d�—«Ë«e� _ tF�—« d�UM� “« _ d�Ö—e� _ vH� ·d� ≠±≤
XAÄ—U� _ v�UDO� tA�b�« _ Ë—œu� d� v�—U� ≠±≤
V�— Ë XA�Ë _ v�Ë—«œ ÁUOÖ _ Êœ—u� «c� ·d� ≠±¥
(Hard,
difficulty
rating
0.61)
ÈuK�U�
o�U� Ë v�L� ±≥∞µ
b�u�� v�«d�«
·ËdF� ÊU�UI� “« _ v�«uO� v�dÇ ≠±µ
Æå”u�U�ò
∫ÈœuL�
Ë« bM�ÄÅÂœd� ÈUN�U��«œ t� Èu��«d� ¯—e� ÁbM��u� Ëœd� Èd�U� d�« s�d��ËdF� ≠±
—UÇU� _ œ—«œÅv�ö�« t�M� VK�«
t���« “« _ u�b� Ê«uO� _ œu�ÅvL� X�U� XFO�� —œ Ê¬ h�U� t� v�UOLO� dBM� ≠≤
v�U���“
Ê«uM� _ vJ�œe� Ë vA�u� _ U�Åt�œU� ≠≥
t�U� È«œu� _ v�“U�d�Ä _ rAÇ Â—Ë _ v�“—Ë rO� p� ÊUMJ�“U� “« p�d� ≠¥
VO�¬ Ë t�b� _ v�œ¬ _ t�U��œ Ë ËdOÄ ≠µ
Ê«b�“ _ È—U~�«ÅqN� _ —U�dN� é�œË« dN� ≠∂
ÕË— lL� _ tE�U� ÅÁu� _ ÈbMK� ≠∑
Z�— Ë œ—œ _ ·d� Ë —U���« U� _ X�uÄ „ËdÇ ≠∏
_ s?�—u?Ö _ v??�b?�u?� e?I?� ≠π
@�d�UO�
≥≥∂∞ Á—UL� Áó�Ë ‰Ëb� q�
_ —«Ë«e????� Ë t????�???�???�U???� ≠±∞
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È · — « Ÿ ‰ « œ « “
« » ±
s�œ p� Ê«ËdOÄ _ —«e�« Ë tKO�Ë ≠±± “ Ÿ « » È « ’ Â
— « » Ã « ≤
‰
‚
Ÿ
»
«
‰
«
„
œ
—
“ ≥
ÁbMM� l�“u� _
Ë ‰ « Œ
‚ Õ
—
È ‰
¯ ¥
_ Áb?� —«cÖ«Ë _ ÁU?�u?� tE�� ≠±≤ È » » « Ÿ ‰
” È Û
» ‘ µ
« ‘ Ê «
„ — « Û
“ È
È—–¬ dN� _ v�uJO� Ë v�u� «
∂
« È « Ã ” ∑
—œ _ s�HJ� X�U�—œ _ qO��“ ≠±≥ ÃË Â“ ”« Â Â È‰ Û— ÈË Èœ
œ Ë « — ∏
—œ t� Ã « — Œ «
” œ —
È — » π
Ë È
»
« „
« — Ë Á
« ±∞
d?Ö« X?�« g?��UH� _ »d?G�≠ ±¥ Â «
Ã Á »
œ » « ‰
Ê “ ±±
v�d� dE� “« «Ë—U� _ b�«u�� «b� « œ » È Â
“ «
” — œ «
±≤
È « — ‚
Â « ‚ Â ±≥
—œ t�U��«u�œ t�Ë—«œ _ U�ÅÁb� ≠±µ Ã « — Õ
Ë È ‘ — «
— È « “ Ã
— Ë Ê ±¥
Æt�uH� dB� Ã «
Á ⁄ « ‰ » ‰ « ” « ” « ±µ

1

4

5

7

1

2

9

9

4

6

8
www.
paivand
9 .ca

هر یکم و پانزدهم ماه

2
7

5

8

4

9

را بر روی سایت
بخوانید
3 7

∫vI�«
v�u� aO� “« È—uNA� »U�� ≠±
±
≠ åÂU?J?�ô« V?�c?N?� Ë —U?B���«®
≤
t��cÖ Ë sOAOÄ
≥
Áb?MM�ÅpM� ≠ÂU�b� Ë Ëd�¬ v� ≠≤
ôU� ÁdO�– ÈU� ¥
_
_ X?�U?�Ë Ë Èd?ÖÅv?�?�U?O?� ≠≥
µ
«b��œ ÈUC�« _ r� X�œ
_ È—–¬ —bÄ _ ‘u?~?K?O� ÁUOÖ ≠¥
∂
uKO� —«e� _ ¯u� Ë «e�
∑
“« _ @????M????� X????�¬ ¨Õö???� ≠µ
X�UO� “Ë— _ Z�dD� ÈU�ÅÁdN�
∏
Ë U?�Åv?�?�U?� _ v?�?L?O?� e?K� ≠∂
π
¯—e� —UG� _ U�ÅhI�
_ Z?�—¬ vMF� t� _ ÁbMM� Ád� ≠±∞
∑
tLG� Ë @M�¬
t?�?O?�œ Ë v?�U?�� _ «c?� f?Ä ≠±±
∏
ö�d� Ë —UJ�¬ _ v�UNMÄ
±≤
Áb??M?A?�?� œd?� _ «c?� r?C?� ≠π
±≥
—UÖb�d�¬ﬂ
t�U�—u� _ d?O� ·b� _ Âd�« ≠±∞
±¥
v��—œ
±µ
eO� Ë bM� _ «u�œ —œ v�œ—u� ≠±±

ÈœU� ‰Ëb�

∫vI�
± váJ�uKO��«œ v�—U� ‰œUF�∫vI�
≠±
váJ�uKO��«œ v�—U� ‰œUF� ≠±
©Ÿ® rO�«d�« d�L� _ X�«
≤
©Ÿ® rO�«d�« d�L� _ X�«
≠È“u??�??�œ ≠Êe??�«— Ë œ“œ Å≠≤
≠È“u??�??�œ ≠Êe??�«— Ë œ“œ Å≠≤
≥
U�Å œU��
U�Å œU��
ÁbM�d�U� _ p�u� “« vA�� ≠≥
¥ ÁbM�d�U� _ p�u� “« vA�� ≠≥
v?MF� t� sO��� tLK� _ f�� Ë
v?MF� t� sO��� tLK� _ f�� Ë
µ
»u� tÇ
»u� tÇ
dO��
_
d�«
·ö�
¨s��«œ“U�
dO�� _ d�« ·ö� ¨s��«œ“U� ≠¥
∂ v�U�d� ÁuO� _ rMN� _ ÁœU�≠¥Ë
v�U�d� ÁuO� _ rMN� _ ÁœU� Ë
∑ «— X?A?N?� t?� åœU?�ò d�Ä ÂU� ≠µ
«— X?A?N?� t?� åœU?�ò d�Ä ÂU� ≠µ
_ v?�Ëb� UF��d� “« _ X�U�
_ v?�Ëb� UF��d� “« _ X�U�
∏
d�AO�
d�AO�
≠∂
_ “—u?�¬ Ë ’«u?� _ b??�Ë«b?� ≠∂
π _ “—u?�¬ Ë ’«u?� _ b??�Ë«b?�
b� ÈbMK�
b� ÈbMK�
±∞ _ v??�??M?�“ @?M?� _ “U?�¬ —œ ≠∑
_ v??�??M?�“ @?M?� _ “U?�¬ —œ ≠∑
v�ËdÖ eO�¬Åt��u� Ë v�UNMÄ Â«b�«
v�ËdÖ eO�¬Åt��u� Ë v�UNMÄ Â«b�«
±± X�uJ� s��dÖ X�œ—œ È«d�
X�uJ� s��dÖ X�œ—œ È«d�
d??C??� d?�?Ä _ d??�ÅX?�?� ≠∏
d??C??� d?�?Ä _ d??�ÅX?�?� ≠∏
±≤ _ ‚U?�?�«
È—œ«d?�U?� Ë r?O?�«d?�«
_ ‚U?�?�« È—œ«d?�U?� Ë r?O?�«d?�«
±≥
vL�b� —«e�« @M� v�u�
vL�b� —«e�« @M� v�u�
”—œ _ b??M??�U??L?� ≠π
Ë Áu??O??� ”—œ _ b??M??�U??L?� ≠π
±¥ ËË Áu??O??�
ÁËU� _ v?Öb?M?�?�u?� t?�U?�ÅsO�¬
Ë ÁËU� _ v?Öb?M?�?�u?� t?�U?�ÅsO�¬
ÁœuNO�
ÁœuNO�
±µ
V???�U???� _ ‰U???� Áu???O??� ≠±∞
V???�U???� _ ‰U???� Áu???O??� ≠±∞
q�� _ v�—U� t�UM�G� s�d�Ö—e�
‰ö�
Ë ÕU�� _ rF� ÿU�� “«
q�� _ v�—U� t�UM�G�
s�d�Ö—e�
Êb� Áœ—“¬ Ë ÈbM�œ—œ _ t�u� nH�� _ ‘u�U� ÊU��Ëœ ≠±±
_ tF�—«
d�UM�ÊU��Ëœ
“« _ d�Ö—e�
d�Åt���U�
Ë d�—«Ë«e�
Êb� Áœ—“¬
Ë ÈbM�œ—œ
_ t�u� nH��
_ ‘u�U�
≠±± _ vH� ·d� ≠±≤
d�“ Ë œËd� _ ”—«b� v�UAÖ“U� ÁU� _ ÁbMM� t�u� _ lL� dOL{ ≠±≤
d�“ Ë œËd� _ ”—«b� v�UAÖ“U�
ÁU� _ ÁbMM�
t�u� _ lL�
dOL{_≠Ë—œu�
±≤ d� v�—U� ≠±≤
XAÄ—U�
_ v�UDO�
tA�b�«
X�� _ œu?� g?�«—¬ Ë V?K� g�U�¬ Y�U� tâ�¬V�—
_ œu?�
«b?OÄ ÊU�_ÈË—
t� ı—U�
v�u�
≠±≥ «c� ·d� ≠±¥ X�� _ œu?� g?�«—¬ Ë V?K� g�U�¬ Y�U� tâ�¬ _ œu?� «b?OÄ ÊU� ÈË— t� ı—U� v�u� ≠±≥
Ë XA�Ë
v�Ë—«œ
ÁUOÖ
_ Êœ—u�
v�U�œUÄ
v�U�œUÄ
o�U� Ë v�L�
±≥∞µ b�u�� v�«d�«
·ËdF� ÊU�UI�
“« _ v�«uO� v�dÇ ≠±µ
PuzzleÈuK�U�
4 (Hard,
difficulty
rating
0.73)
Ëb� Âd� _ X�« d�� _ v�—U� dF� —œ v�FM� ≠±¥
Ëb� Âd� _ X�« d�� _ v�—U� dF� —œ v�FM� ≠±¥
Æå”u�U�ò
tK�«b�� nO�Q� v�—U�d�� t� v�ö�« U�UJ� Ë hB� “« È«Åt�uL�� _ U�—œ —UM� dN� ≠±µ
tK�«b�� nO�Q� v�—U�d�� t� v�ö�« U�UJ� Ë hB� “« È«Åt�uL�� _ U�—œ —UM� dN� ≠±µ
∫ÈœuL�
vAM� tK�«dB� tL�d� Ë lHI� s�
vAM� tK�«dB� tL�d� Ë lHI� s�
Ë« bM�ÄÅÂœd� ÈUN�U��«œ t� Èu��«d� ¯—e� ÁbM��u� Ëœd�∫ÈœuL�
Èd�U� d�« s�d��ËdF� ≠±
∫ÈœuL�
œ—«œÅ≠±v�ö�« t�M� VK�«
vL�b� t�—b� _ XO� ±∞∞∞∞ ÈËU� Èu�MÖ v�UE� ·ËdF� ÈU�ÅÈuM�� “« vJ� ≠±
vL�b� t�—b� _ XO� ±∞∞∞∞ ÈËU� Èu�MÖ v�UE� ·ËdF� ÈU�ÅÈ—UÇU�
uM�� “«_vJ�
t���«
“« _qB�
u�b�t���«
Ê«uO�
œu�Åv«“U��
L� X�U�
XFO��
Ê¬ h�U�
U�d� qB� t���« “« _ v�� «“U�� “« v�uÄÅrAÇ _ ÊuO� Ë t�dÖ ≠≤
U�d�
“« __v��
“« v�uÄÅ
rAÇ—œ
_ ÊuO�
Ë t�dÖt�≠≤v�UOLO� dBM� ≠≤
v�U���“
ÁUO� d~� _ t�F� “« È—«œÅÁœdÄ _ X��— Ë qO� ≠≥
ÁUO� d~� _ t�F� “« È—«œÅÁœdÄ _ X��— Ë qO� ≠≥
d�«d� _ Ÿu{u� Ë œ—u� _ t�œU� Ë «d�� _ bMH�uÖ q�� eOÇ p� “« È«ÅÁ—UÄ ≠¥
_ vJ�œe�
vA�u�
d�«d� _ Ÿu{u� Ë œ—u� _ t�œU� Ë «d�� _ bMH�uÖÊ«uM�
q�� eOÇ
p� “« È«ÅËÁ—UÄ
≠¥ _ U�Åt�œU� ≠≥
t�U�»uÇ
È«œu�
_ v�“U�d�Ä
rAÇ—œÂ—Ë
_ v�“—Ë
rO�Ë Á—UM�
p� ÊUMJ�“U�
“« p�d� ≠¥ s?�?�?A?� XN� v��� »uÇ _ v?�d?� ÊU?��U�—–¬ ÊU��« —œ ÈdN� _ q?�U?� Ë Á—UM� ≠µ
s?�?�?A?� XN� v���
_ v?�d?�
ÊU?��U�—–¬_ÊU��«
ÈdN�
_ q?�U?�
≠µ
ÊUÖb�dÄ
VO�¬ Ë t�b� _ÊUÖb�dÄ
v�œ¬ _ t�U��œ Ë ËdOÄ ≠µ
Ê«œd� —u� —œ v�bO�Ë— Ë X�« Ëd� _ v�b�u� eI� _ vIO�u� ’uB�� ÈU�H�« ≠∂
Ê«œd� —u� —œ v�bO�Ë— Ë X�« Ëd� _ v�b�u� eI�Ê«b�“
_ vIO�u�
’uB��
ÈU�H�«
≠∂ é�œË« dN� ≠∂
_ È—U~�«Å
qN�
_ —U�dN�
v�U�Åt�U� _ U�d� iOI� _ —«u���uÖ Ë pÇu� v�«uO� ≠∑
v�U�Åt�U� _ U�d� iOI� _ —«u���uÖ ËÕË—
pÇu�
≠∑ ÅÁu� _ ÈbMK� ≠∑
lL�v�«uO�
_ tE�U�
v�UNMÄ Ë t�UOH�� _ œ—«œ ÁbN�d� «— v�UE� v�ËdÖ Èd��— t� vB�� _ t�U~� ≠∏
v�UNMÄ Ë t�UOH�� _ œ—«œ ÁbN�d� «— v�UE� v�ËdÖ
Èd��—
t�
vB��
_
t�U~�
≠
∏
Z�— Ë œ—œ _ ·d� Ë —U���« U� _ X�uÄ „ËdÇ ≠∏
—U��«u� Ë ÁbM�«dÖ _ ÈeO�UÄ È—ULO� “« ‘“d� _ s���dÖ ÈeOÇ “« ”d� d�«d� ≠π
—U��«u�
Ë ÁbM�«dÖ__v??�b?�u?�
ÈeO�UÄ È—ULO�
“« ‘“d�
_ s?�—u?Ö
e?I?�
≠π _ s���dÖ ÈeOÇ “« ”d� d�«d� ≠π
_ ‰u?K?� _ Z??� Ë Áb?O?L?� ≠±∞
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”u��«
Ë
œ—œ
tLK�
_ —«Ë«e????� Ë t????�???�???�U???� ≠±∞
Êœd???L??�d??� ¨ U??O??�œ« —œ ≠±±
±µ ±¥ ±≥ ±≤ ±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ µ ¥ ≥ ≤ ±
±µ ±¥ ±≥ ±≤ ¨±±U??O??�œ«
±∞ π —œ
∏ ≠±±
∑ ∂ µ ¥ ≥ ≤ ±
±µ ±¥ ±≥ ±≤ ±± ±∞ π o�Ë—
∏ ∑ _∂ v�U��Ö
µ ¥ ≥ ≤
±
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È È «
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v?�U?� X?�«d� U� U�Åv��“ Ë V�UF�
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X?�«d� U� »U�ÅvÈ ��“« Ë’V�UF�
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into the Canadian legal
system.
The advice for immigration
candidates is to exercise
caution when hiring an
immigration consultant.
Candidates who wish to receive representation are encouraged to hire a qualified
immigration lawyer, who is
monitored by a provincial
law society.
The College of Immigration and Citizenship Consultants Act must undergo
further approval before
coming into force.
Thereafter the immigration
minister will table new regulations that will provide
further details on how this
new regulatory body will
function.
From: Immigration,
Refugees and Citizenship
Canada
________
For more details on any
aspects of immigration,
please do not hesitate to
contact our office.
Keep safe, stay healthy, and
make sure laughter is in
your everyday life.

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

industry has long been a
source of controversy, even
before a Standing Committee report in 2017.
That report called for action in three main areas:
The legislative framework
for the body responsible for
governing immigration and
citizenship consultants.
Investigations and enforcement concerning the
offence of practising while
not authorized and other
offences.
Immigration, Refugees and
Citizenship Canada procedures for processing applications and for communicating with clients and with
prospective applicants.
Previously there have
been a number of damning
reports into the conduct
of the existing ICCRC,
exposing an unprofessional
organization beset with in
fighting and poor practices.
An overwhelming concern
’is that unregulated ‘ghost
consultants who operate in
Canada and overseas without sanction. The current
legal framework does not
enable ICCRC to police unlicensed consultants inside
Canada or abroad.
This leaves the task for
CBSA and RCMP, as well
as the federal government
to try and address this
problem. A number of
high-profile fraud cases
have thus made their way

www.paivand.ca since 1993
an injunction for the contravention of those prohibitions.
•
5. Gives the immigration
minister the authority to
determine the number of
directors on the board of
directors and to require the
Board to do anything that
is advisable to carry out the
purposes of that Act.
•

6. Gives the new regulatory
body to hear complaints regarding licensed members
under the former regulatory
body (ICCRC).
•
7. Fines doubled for
consultants found to be
violating rules.
The move comes after
years of investigations and
reports citing abuse and
violations by licensed and
unlicensed consultants in
the Canadian immigration
industry.
The regulation of the
immigration consultancy

والری پالنت ،احتمال دریافت مالیات از
خریداران خارجی مسکن را رد نکرد

 27مــارس -شــهردار مونتریال
امکان پیــروی از ونکوور و تورنتو
در اعمــال سیاســت اخذ مالیات
مســکن از مالــکان خارجــی را
به عنــوان راهی بــرای اطمینان
حاصل کــردن از بهبود وضعیت
مقرون به صرفه بودن مسکن رد
نکرده است.
والــری پالنــت گفــت «اینجا در
مونتــرال فعــا جهتگیــری ما
اعمال چنین سیاســتی نیست،
البتــه داریــم بــه صورت مــداوم
بــازار را چک میکنیــم» و به این
سیاســت مالیاتــی اجرا شــده در
ونکــوور و تورنتــو اشــاره کرد که
ســرمایهگذاران خارجــی در بازار
مسکن را هدف گرفته است.
او اضافــه کرد« :اگر نیاز باشــیم
چنیــن کاری خواهیم کرد اما در
حال حاضر داریم از دیگر ابزارهای

موجود اســتفاده میکنیــم تا در
راســتای خلــق مســکن مقرون
به صرفه حرکت کنیــم .اما برای
اعمال چنین سیاســتی نیازمند
حمایت هم از سوی استان و هم
از ســوی دولت فــدرال خواهیم
بود».
با اســتناد بــه جدیدترین
دادههای منتشرشــده
توســط هیات امالک
مونتریــال بــزرگ،
میــزان فــروش خانــه
در مــاه فوریه یک
افزایش ساالنه
پنــج درصدی
داشــت و
قیمــت
متو ســط
خا نههــا ی
تکخانــواده

با افزایشی شش درصدی به 310
هزار دالر رسید.
پالنــت گفت با وجــود اینکه بازار
مســکن مونتریــال اخیــرا داغتر
شــده اســت ،این شــهر هنوز در
مقایسه با دیگر بازارهای کانادایی
و آمریکایــی مقــرون بــه صرفه
محسوب میشود .اوگفت:
«ما شهری بزرگ هستیم
اما مردم هنوز میتوانند
هزینه زندگــی کردن در
مرکــز شــهر را پرداخــت
کننــد و مــن
میخواهــم بــه
عنوان شهردار
مونتریــال از
ایــن دفــاع
کنم».
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New Self-Regulatory Body for

Immigration Consultants in Canada
government.
Under the act table on
Monday, the federal
immigration minister
will get new powers,
including in the establishment of the code of
conduct and in the formation of the board of
directors of the College
of Immigration and
Citizenship Consultants
(CICC).
a licensee’s conduct and
activities.
•
3. Authorizes the College’s
Discipline Committee to
take or require action if it
determines that a licensee
has committed professional
misconduct or was incompetent.
•
4. Prohibits persons who
are not licensees from
using certain titles and
representing themselves to
be licensees and provides
that the College may seek

 10آوریل :با استناد به یک گزارش
جدیــد از  ،PetroLMIتعــداد
شغلهای مستقیم در صنعت نفت
و گاز کانادا در سال جاری احتماال
بیــش از  12000مورد کاهش پیدا
میکند.
بنا به این گزارش بــازار کار 2019
کــه روز دوشــنبه منتشــر شــد،
پیشبینی میشود تعدادکارمندان
این بخش تا پایان ســال  2019به
 173300نفر برســد .این در حالی

است که تعداد آنها در سال 2014
حدود  226500نفر بود.
شــرکت  PetroLMIکــه بخــش
اطالعات و آمار کار شــرکت انرژی
ســیفتی کانــادا اســت ،میگویــد
امســال بــه خاطــر فاکتورهایی از
جملــه قیمتهــای پاییــن کاال،
کاهــش ســرمایهگذاری و عــدم
اطمینان نســبت رسیدن به موقع
نفــت وگاز به بــازار ،روی هم رفته
تا  12500شغل در خطر هستند.

College of Immigration
and Citizenship
Consultants Act
•
1. Creates a licensing
regime for immigration and
citizenship consultants and
requires that licensees comply with a code of professional conduct established
by the minister, through
regulations to be tabled by
the government.
•
2. Authorizes the College’s
Complaints Committee to
conduct investigations into

April 10 - Canada will
overhaul its system for regulating immigration consultants by creating a new
College of Immigration and
Citizenship Consultants
(CICC).
The College of Immigration and Citizenship
Consultants Act, tabled as
part of the budget implementation bill tabled on
Monday April 8, 2019, will
see the introduction of a
new licensing regime and
a new code of professional
conduct for immigration
consultants.
The system will remain
self-regulatory, as with the
current Immigration Consultants of Canada Regulatory Council (ICCRC),
created in 2011.
This, despite a parliamentary committee recommendation dating back two years
calling for the regulation of
immigration consultants to
be brought under the direct
authority of the federal

طالق  ۳۵میلیارد دالری رئیس آمازون

 4آوریل -طالق جف بزوز،
ثروتمندتریــن مــرد جهان
و همســرش مک کنزی با
توافقی به ارزش  ۳۵میلیارد
دالر نهایی شده است.
مک کنزی بزوز با انتشــار
این خبر در توییتر نوشــت
کــه او کمــاکان  ۴درصــد
ســهام شــرکت آمــازون را
در اختیــار خواهد داشــت
ولــی ســهامش در روزنامه
واشنگتن پســت و شرکت
فضایــی بلو اوریجیــن را به
طــور کامل به همســر ســابقش
منتقل کرده است.
خانــم بــزوز همچنین حــق رای
خود در هیات مدیریه آمازون را به
همسر سابقش واگذارکرده است.
خانم بــزوز قبــل از جدایی ۱۶.۳
درصد از سهام آمازون را در اختیار
داشت.
نشــریه فوربــس کل دارایی جف

امســــال12500فرصتشغلیدرصنعتنفتکانــــاداازبینمیرود
کارول هــووز معــاون رییــس این
شــرکت آماری گفــت« :تا موقعی
کــه ظرفیــت صــادرات بیشــتری
در دســترس نباشــد ،چشــمانداز
کارآفرینی صنعت نفت و گاز کانادا
تحت تاثیر قرار خواهدگرفت».
این گزارش در حالی منتشــر شده
که آلبرتا دارد وارد چهارمین ماه از
کاهش تولید نفت خود به دستور
دولت میشــود تا بتواند لولههای
انتقال نفتش را خالی کند و تعداد
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بشکههای انبارشده را کاهش دهد
چــون آنهــا مقصــر تخفیفهای
قیمتــی ســنگین پاییــز گذشــته
شناخته شده بودند.
ایــن گــزارش تخمیــن میزند که
امســال حــدود  7600موقعیــت
کاری خدماتــی زمینهای نفتی و
گازی ناپدید خواهد شد که معادل
 9درصد نیروی کاری خواهد بود و
در عین حال حدود شش درصد از
کل کارها یا  3700شغل در بخش

بزوز و خانواده اش را  ۱۳۱میلیارد
دالرگزارش کرده است.
جــف بزوز پــس از توافــق طالق
همچنان ثروتمندترین مرد جهان
و مک کنزی ،همســر ســابقش،
چهارمیــن زن ثروتمنــد جهــان
خواهد بود.
جف و مک کنزی بزوز از  ۱۹۹۴با
هم زندگی می کنند و چهار فرزند
اکتشاف و پنج درصد ازکل شغلها
یا  1400شغل در بخش ماسههای
نفتی از بین میرود .انتظار میرود
نیــروی کاری لولههــای نفتــی به
اندازه دو درصد یا  200شغل رشد
کند.
انجمــن پیمــانکاران اســتخراج
چاههای نفتی کانادا اخیرا گزارش
داده که تنها  36درصد از اعضایش
در فصــل اول ســال  2019یعنــی
زمانی که معموال شــلوغترین بازه
سال است کار داشتند .این صنعت
 16بخــش دریل نفتی را در ســال

دارند.
شــرکت آمــازون در همان
ســال به عنوان یک سایت
خرید و فروش آنالین کتاب
راه اندازی شد و مک کنزی
بزوز از اولین کارمندان آن
بود.
آمــازون در حــال حاضر به
یک غول بــزرگ اینترنتی
تبدیل شده و سال گذشته
 ۲۳۲میلیــارد و ۸۰۰
میلیون دالر فروش داشت.
خبــر جدایــی جف بــزوز و
همســرش ســه ماه پیــش اعالم
شــد .پس از اعالم این خبر ،یک
مجله آمریکایی از رابطه آقای بزوز
با یک مجری شــبکه فاکس نیوز
خبر داد.
آقای بــزوز در آن زمان اعالم کرد
کــه شــرکت آمریکن مدیــا قصد
داشــته در ازای چاپ نکردن این
گزارش از او اخاذی کند.
 2018بــه ایــاالت متحــده انتقال
دارد ،در حالی این اتفاق در ســال
قبــل از آن فقط برای شــش دریل
افتاده بود.
انجمن خدمات پترولیوم کانادا هم
در مــاه ژانویه اعالم کرد که انتظار
دارد  5600چاه نفتی امسال دریل
بشــوند و ایــن در حالی اســت که
تعداد آنها در ســال  2018حدود
 6950بــود .دلیــل این امرکاهش
اطمینان ســرمایهگذاران در غرب
کانادا اعالم شده است.
•
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Brexit

•

برگزیت یعنی چه؟
کلمــه برگزیــت مخفــف عبــارت
« »British Exitو بــه معنــی
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپاست.

•

احتادیه اروپا چیست؟
اتحادیــه اروپا اتحادیهای سیاســی
و اقتصــادی اســت که  ۲۸کشــور
اروپایــی عضــو آن هســتند و مقر
بســیاری از نهادهــای آن در
بروکسل ،پایتخت بلژیک است.
کشورهای عضو این اتحادیه اجازه
تجــارت آزادانه با یکدیگر را دارند،
قوانیــن و استانداردهایشــان در
بســیاری از حوزهها یکی اســت و
شهروندانشــان میتوانند آزادانه و
بــدون گرفتن ویزا به کشــورهای
دیگر اتحادیه اروپا مهاجرت کنند.

•

چرا بریتانیا دارد احتادیه اروپا
را ترک میکند؟
 ۲۳ژوئن  ۳( ۲۰۱۶تیر  )۱۳۹۵یک
همهپرســی دربــاره ادامه عضویت
بریتانیا در اتحادیه اروپا برگزار شد
که در آن  ۱۷.۴میلیون نفر (۵۱.۹
درصد رأیدهنــدگان) به خروج و
 ۱۶.۱میلیون نفر ( ۴۸.۱درصد) به

برگزیت:
یک راهنمای
بسیار ساده
ماندن رأی دادند.

•

چرا رفراندوم برگزیت برگزار
شد؟
دیوید کامرون نخستوزیر پیشین
بریتانیــا وعــده داده بــود کــه در
صــورت پیــروزی حزبــش (حزب
محافظهکار) در انتخابات پارلمانی
ســال  ،۲۰۱۵عضویــت بریتانیــا
در اتحادیــه اروپا را به همهپرســی
بگذارد.

•

چرا مردم بریتانیا به خروج از
احتادیه اروپا رأی دادند؟
مردم دالیــل مختلفی بــرای رأی
دادن به برگزیت داشــتند .متوقف
کردن مهاجرت آزادانه ازکشورهای
دیگر عضو اتحادیه به بریتانیا ،پس
گرفتن اختیارکامل تدوین قوانین
و استانداردها ،توقف پرداخت حق
عضویت ســاالنه و داشتن اختیار
بســتن قراردادهــای تجــارت آزاد
با کشــورهای دیگر دنیــا از جمله
دالیلی است که طرفداران خروج به
عنوان فواید برگزیت ذکر میکنند.

•

برگزیت چه زمانی قرار است
اتفاقبیفتد؟

 4بحــران ساختاری حکومت و...
درامدهای نفتی کشور به کمتر از
نیــم کاهش یافته امــا هزینههای
حکومت دســت نخورده است .به
همین دلیل به سراغ ذخایر ارزی
رفته و خواهد رفت .تا حدود چند
ماه دیگــر که کفگیر ذخایــر ارزی
نیز به ته دیــگ بخورد و دالرهای
نفتی کمیاب شوند درکنار افزایش
ی از معترضــان
حمایــت عمومــ 
خیابانی ،شــاهد تضعیــف قدرت
سرکوب حکومت خواهیم بود که
این امر امکان اعتراضات عمومی
گرسنگان و بیکاران را باال خواهد
بــرد .همچنین هر قــدر حکومت
مرکــزی تضعیف شــود نهادهای
مدنی مســتقل در شهرستانها و
به ویژه شــهرهای کوچک قدرت
و مجال بیشــتری بــرای فعالیت
پیــدا میکننــد .جامعــهی ایران
در چهل ســال گذشــته بــا وجود
تــاش بیوقفــهی حکومت برای
جــا انداختن اقتصــاد مقاومتی و
ریاضتــی ،بــه فقر عــادت نکرده و
انتظاراتــش باالســت .نیروهــای
برانداز جمهوری اسالمی در چهل
سال گذشــته هیچگاه فرصتی به
این اندازه مناسب برای بسیج نیرو
در اختیار نداشــتهاند .سال ۱۳۹۸
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بریتانیا قرار بــود  ۲۹مارس ۲۰۱۹
( ۹فروردیــن  )۱۳۹۸اتحادیه اروپا
را ترک کند .ولی یک هفته قبل از
این موعد ،اتحادیه اروپا با به تعویق
افتادن برگزیت تا حداقل  ۱۲آوریل
( ۲۳فروردین) موافقت کرد.
اگر تا قبــل از آن موعد ،توافقنامه
خروج به تصویب مجلس بریتانیا
برســد ،این مهلت تــا  ۲۲مه (اول
خرداد  )۱۳۹۸تمدید میشود.
در غیر این صورت ،بریتانیا یا باید
درخواســت تعویق مجدد بدهد یا
بــدون توافقی همــان  ۱۲آوریل از
اتحادیه اروپا خارج میشود.

•

چه نیازی به توافقنامه خروج
هست؟
در طول چهار دهه عضویت بریتانیا
در اتحادیه اروپا ،اقتصاد ،قوانین و
جامعه بریتانیا عمیق ًا به این اتحادیه
گره خورده است.
توافقنامــه خروج تکلیف این ســه
موضوع را مشخص میکند:
 میزان بدهی بریتانیا به اتحادیهاروپا
 حقــوق بریتانیاییهایــی که بهکشــورهای دیگــر عضــو اتحادیه
اروپــا مهاجــرت کردهانــد و نیــز
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حقوق اروپاییهایی که به بریتانیا
مهاجرت کردهاند
 وضعیــت مرز ایرلند شــمالی وجمهوریایرلند
طبق این توافقنامه ،پس از خروج
یک دوره تقریب ًا دو ســاله «گذار»
آغــاز میشــود کــه در آن وضعیت
فعلی روابط تجاری حفظ میشود
تــا دو طرف بتوانند درباره امضای
یــک پیمــان تجــارت آزاد مذاکره
کنند.
دو طــرف در کنــار توافقنامــه
خــروج ،یــک «بیانیه سیاســی»
مشــترک هم امضا کردهاند از نظر
حقوقی الزامآور نیســت و هدفش
اعــام خواســتههای دو طرف در
روابطشان پس از برگزیت است.

•

توافقنامه خروج در چه
مرحلهای است؟
پــس از یک ســال و نیــم مذاکره،
نوامبــر  ۲۰۱۸دولــت بریتانیــا و
اتحادیه اروپا بر سر یک متن ۵۸۵
صفحهای به توافق رسیدند.
ایــن توافقنامــه بــه عنــوان یــک
عهدنامــه بینالمللــی بــرای اجرا
باید بــه تصویب مجلس بریتانیا و
پارلمان اروپا برسد.
ولی مجلس بریتانیا در سه مرحله
این توافقنامــه را با اختالف ،۲۳۰
 ۱۴۹و  ۵۸رأی رد کرده است.

•

دلیل مخالفت مجلس بریتانیا با
توافقنامه خروج چیست؟
جناحهــای سیاســی مختلــف به
دالیل متفاوتی علیه توافقنامه رأی
دادنــد .حزب کارگــر ،حزب اصلی
مخالــف دولت ،و نیــز نمایندگان
طرفــدار ماندن بریتانیا در اتحادیه
اروپــا معتقدنــد خــروج طبق این
توافقنامه برای اقتصاد بریتانیا مضر
است.
در سوی دیگر ،هواداران سرسخت
برگزیــت معتقدند ایــن توافقنامه

خورشیدی میتواند سالی تعیین
کننده بــرای نظــام و مخالفانش
باشد.
مردمــان معتــرض نمیتوانند به
رسانههای فارسیزبان خارج کشور
برای انعــکاس اعتراضهای خود
اتکایی داشــته باشــند .آن دسته
از رســانههای فارســیزبان خارج
از کشــور که برنامــهی اصالحات
سیاســی درون رژیــم تعییــن
کننــدهی سیاســتهای خبــری
و تحلیلی آنهاســت بــه هیچ وجه
اینگونه حرکتها را جدی نخواهند
گرفــت و با تأخیر و کندی و وقتی
فقط مجبور شــوند ،به سراغ آنها
میروند و یا اصال آنها را مســکوت
میگذارند؛ رسانههای دولتی مثل
رادیو فردا و بیبیســی فارســی و
صــدای آمریکا که عمدتا توســط
چپها و اســامگرایان (بعالوهی
بادنجــان دور قابچینهــا) اداره
میشــود نه تنها به انعکاس اخبار
اعتراضات از همان لحظهی شروع
نمیپردازنــد (اعتراضاتــی را کــه
دوست نداشته باشند و با گفتمان
آنها نخواند پوشش نخواهند داد)
بلکــه بخشهایــی از آن را نادیده
میگیرنــد تا مبادا بــه براندازی یا

ارعاب ۴۰
غیــر از دو ماشــین ســرکوب و
تبلیغــات کــه دســت آنهــا برای
معترضان رو شده و همه میدانند
آنها در شرایط اعتراضات عمومی
چه میکنند حکومت ابزار دیگری

•

مشکل مرز ایرلند شمالی
چیست؟
ایرلند شــمالی در کنار انگلستان،
ولز و اسکاتلند ،بریتانیا را تشکیل
میدهد.
جمهــوری ایرلنــد عضــو اتحادیه
اروپاســت و پــس از برگزیــت ،مرز
بیــن این کشــور و ایرلند شــمالی
(که بخشی از بریتانیاست) به یک
مــرز خارجی اتحادیــه اروپا تبدیل
میشود.
در حــال حاضــر این مــرز نامرئی
اســت؛ به این معنی که هیچگونه
تجهیزات یا پاســگاههای مرزی و
گمرکــی در مــرز دو کشــور وجود
ندارد.
بریتانیــا و جمهــوری ایرلنــد
میخواهنــد ایــن مــرز را پــس از
برگزیــت هم به همین شــکل نگه
دارند .برای ایــن کار ،تدابیری در
توافقنامه خروج در نظرگرفته شده
که به «حصار» معروف است؛ ولی
این بخــش توافقنامــه در بریتانیا
جنجالساز شده است.

•

آیا ممکن است برگزیت باز هم
به تعویق بیفتد؟
بلــه؛ اگر بریتانیا درخواســت کند
مهلت مذاکرات تمدید شود و هر
 ۲۷کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا
با آن موافقت کنند ،تاریخ برگزیت
میتواند تغییرکند.

•

آیا ممکن است بریتانیا در
احتادیه اروپا باقی مباند؟
بله؛ طبق حکم دیوان دادگستری
اروپــا ،بریتانیــا میتوانــد پیش از
موعد خــروج ،درخواســتش را به

صورت یکجانبه پس بگیرد و برای
ماندن ،نیازی به تأیید دیگر اعضا
ندارد .تنها شــرطش این است که
تصمیم به مانــدن در اتحادیه «در
فرآیندی دمکراتیک» گرفته شده
ً
مثال این
باشــد؛ به این معنی کــه
موضوع به تصویب پارلمان بریتانیا
رسیده باشــد یا در یک همهپرسی
دیگر ،مردم بریتانیا به ماندن رأی
داده باشند.

•

حاال چه میشود؟
اگــر هیــچ اتفاقی نیفتــد ،بریتانیا
بــدون توافقــی درباره خــروج ۱۲
آوریل  ۲۰۱۹از اتحادیه اروپا خارج
میشــود .بسیاری گمان میکنند
چنیــن اتفاقــی ،ضربــه مهلکی به
اقتصاد بریتانیا بزند.
اگرمجلسبریتانیاتوافقنامهخروج
فعلی (یا نســخه اصالحشدهای از
آن) را تصویب کند و برگزیت طبق
آن انجام میشــود .البتــه اصالح
توافقنامه به تأیید سران  ۲۷کشور
عضو اتحادیه نیاز دارد.
گزینه دیگر این اســت که بریتانیا
نظرش را تغییر دهد و در اتحادیه
اروپا بماند.

•

برگزیت برای مردم کشورهای
دیگر چه اهمیتی دارد؟
برگزیــت میتوانــد باعــث کنــد
شــدن رشــد اقتصــادی بریتانیا و
اتحادیه اروپا شــود؛ اتحادیهای که
بزرگترین بلوک اقتصادی جهان
اســت .چنین اتفاقــی میتواند در
کوتاهمــدت و درازمــدت روی
اقتصــاد جهان و حتی قیمت نفت
تأثیر بگذارد.
در کنــار این ،برگزیت از یک طرف
میتوانــد وزن اتحادیــه اروپــا در
معادالت جهانــی را کمتر کند و از
طــرف دیگر ممکن اســت مواضع
بریتانیادردیپلماسیومناقشههای
بینالمللی به آمریکا نزدیکتر شود.
بهرنگ تاجدین

یک معضل اجتماعی

>> ادامه از صفحه16 :
جنگطلبی متهم شــوند (اگر به
اصالحطلبی متهم شوند مشکلی
ندارند) اما رسانههایی که استقالل
خــود را حفظ کــرده و منافعی در
تداوم رژیم ندارندکار حرفهای خود
را انجــام خواهنــد داد؛ در درون
رســانههای دولتــی خارج کشــور
نیز هنــوز روزنامهنگارانی حرفهای
هســتند که کار حرفــ های خویش
را بر اهداف ویراســتاران و مدیران
سانسورچیترجیحمیدهند(البته
بــه تدریــج در حــال انقراضاند)؛
براندازان به یک شــبکهی خبری
۲۴ســاعتهی حرفــهای خبری-
تحلیلی کــه بدون شــرمندگی به
ی اولویت
پوشش اعتراضات عموم 
بخشــد (نه اینکه مثل بیبیسی
فارســی در روزهای پر التهاب نیز
رجالهها و ریزهخواران بینالمللی
مثل عطااللــه مهاجرانی را دعوت
کند) نیاز مبرم دارند.

کنترل کامل همه امور را به بریتانیا
برنمیگرداند و مخصوص ًا نگرانند
کــه بخش مربــوط به مــرز ایرلند
شــمالی ،باعث میشود بریتانیا تا
ابد در قید و بندهای اتحادیه اروپا
بماند.

نــدارد .به همین علــت حکومت
بــا احســاس کــردن اعتراضــات
خیابانــی ،بــه آخرین ســاحهای
برندهی خود یعنی موشــک برای
ی متوســل میشود.
ارعاب عموم 
ایــران نه در حال دفــاع از خود در
برابــر حمالت خارجی اســت و نه
هیــچ کشــوری در پــی حملــهی
ی به این کشور است .بنابراین
نظام 
رژهی انواع موشک در تهران تحت
عنــوان «اقتــدار  »۴۰در بهمــن
یو
 ۹۷تنهــا بــرای ارعــاب عموم 
بازداشــتن از اعتراض به حکومت
پلیسی -مافیایی سپاه و روحانیت
شــیعه بوده ست .در کنار اینگونه
قدرتنماییهــا روزی نیســت
کــه فرماندهان ســپاه قدرتهای
خارجــی را که هیــچ قصدی برای
حمله به ایران ندارند تهدید نکنند.
این تهدیدها نه متوجه دولتهای
خارجــی بلکــه معترضــان داخلی
اســت چون مقامات بهتر از مردم
میداننــدکــه هیچ قدرتــی در پی
ی با جمهوری اسالمی
تقابل نظام 
نیســت مگر آنکه خــود جمهوری
اسالمی جنگی را آغاز کند.

•

الکل علت  ۷۰درصد مرگ
زودرس مردان روسی
وزیر بهداشت روسیه اعالم کرد:
 70درصد مــرگ و میر مردان در
سن کار بر اثر استفاده از مشروبات
الکلی در روسیه رخ می دهد.
ورونیکا اسکوارتســووا در جلســه
مربــوط بــه اجــرای طــرح ملــی
بهداشت و جمعیت روسیه با بیان
این مطلب افزود :با رقم بسیاری
بــاال و هشــدار دهنــده ای روبرو
هستیم.
گفتنی اســت ،سن مستعد برای
کار مردان در روسیه از  16سالگی
آغاز و 65سالگی پایان می یابد.
اسکوارتســووا افــزود :آســیب
پذیرتریــن گــروه ســنی  50تا 60
ساله ها هســتند ضمن اینکه بر
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اســاس بررسی های ما اگر فردی
به  55سالگی برسد احتمال زنده
ماندن وی تا  79ســالگی افزایش
می یابد.
گفتنی اســت ،مصرف مشروبات
الکلی در روســیه بــه یک معضل
اجتماعی تبدیل شــده و در سال
های اخیر ســاالنه تا  20هزار نفر
از مردم این کشور را به کام مرگ
برده است.
دولــت روســیه طــرح هایــی را
برای مبــارزه با مشــروبات الکلی
بکارگرفته اســت کــه از آن جمله
ممنوعیت فروش مشروبات الکلی
به افراد زیر ســن قانونی (زیر سن
 18سال) است.
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خاورمیانه:تحلیل...
 7سال جنگ و آشوب؛
چه شد که لیبی به این روز افتاد؟

مخالفان معمر قذافی،
کشور ،فقدان یک ارتش
رهبر سابق لیبی ،در لیبی بار دیگر در آستانه یک جنگ داخلی و پلیس متحد و گسترش
یــک موضــوع بــا هم
ناامنی و در نهایت قدرت
متام عیار قرار گرفته است.
توافــق نظــر عمیــق
گرفتن اســامگرایان در
داشتند:
نقاط مختلف کشــور
مخالفت با قذافی.
موجب شــد تــا زمینه
اما ظاهرا ،این موضوع تنها
برای ظهور یک نظامی
مســالهای بود که آنها را به
قدرتمند فراهم شود:
هم پیوند میداد .جز این،
ژنــرال خلیفــه حفتــر
تقریبا بر سر هیچ موضوع
کــه زمانــی خــود از
دیگــری بیــن آنهــا توافق
یاران معمــر قذافی در
نظــری وجود نداشــت و از
کودتــای ســال ۱۹۶۹
فــردای ســرنگونی قذافی،
بــود و بعــد از ســالها
دعوا بر ســر قدرت شروع
تبعیــد خودخواســته،
شد.
بعــد از بهــار عربــی به
ایــن در حالــی بــود کــه
کشور بازگشته بود.
انقالبیون لیبی ،برخالف
ژنــرال حفتر ،یکــی از
همسایگانشــان در مصر و
عالیرتبهترین نظامیان
تونس ناچار شده بودند که
متحــد قذافی بــود که
اســلحه به دست بگیرند و
در نخســتین سالهای
برای سرنگونی حاکم "خودکامه" ،انتخابــات در ســال  ۲۰۱۲برگــزار قــدرت او در دهه  ۷۰میالدی ،در
بجنگنــد .وقتی قذافــی از صحنه شــد و مــردم لیبی در نخســتین ردههای باالی ارتش لیبی حضور
سیاست لیبی حذف شد ،اسلحه رایگیری پســاقذافی ،نمایندگان داشــت .او فرماندهــی نیروهــای
از دســت مخالفانی که در سراسر نهادی را با نام "کنگره ملی لیبی" لیبی را در جنگ  ۱۹۷۳یومکیپور
کشور ،جشن پیروزی انقالب برپا برگزیدند؛ یک نهاد متکثرکه بخش با اسرائیل برعهده داشت و در دهه
کرده بودند ،حذف نشد.
اصلی نمایندگانش به حزب وگروه  ۸۰میــادی بــا ایدههــای صدور
در هفت سالی که از سقوط قذافی سیاسی خاصی وابستگی نداشتند انقــاب قذافــی درگیر بــود .او در
گذشــته ،لیبــی بــا پارلمانهای و مجموعهای از تمایالت قومیتی ســال  ۱۹۸۷در جنگ چاد-لیبی
مــوازی ،دولتهــای مــوازی ،و قبیلــهای ،راه ورود آنها را به این دستگیر شد .اما قذافی که حضور
ارتشهای موازی ،حــدود  ۱۵۰۰نهاد قانونگذاری هموارکرده بود .نیروهای لیبــی را در چاد تکذیب
گــروه شــبهنظامی ،دو کودتــای اما در مجموع اسالمگرایان در این میکــرد ،زیر بار حضــور حفتر در
ناموفق و یــک جنگ داخلی تمام کنگره دست باال را داشتند.
ایــن درگیری نرفــت و او را نیروی
عیار روبهرو بوده.
گرفتــاری از همیــن کنگــره و خودسر خواند.
از تندروترین طرفــداران ایدههای اختالفــات شــدید درون آن آغــاز از اینجا حفتر با قذافی دشمن شد
اســامی و اجــرای "قانــون شد .از اتهام فساد و تبانی تا حتی و بعــد از آزادی بــه آمریــکا رفت و
شــریعت" بــه ســبک داعــش ارتبــاط بــا باندهــای خالفــکار و در تمام سالها برای سقوط قذافی
گرفتــه ،تــا ســلطنتطلبهای گروههای شبهنظامی و آدمربایی و فعالیت کرد .او بعد از سقوط قذافی
محافظهکار و سکوالرهای ارتشی و باجگیری ،همه بحرانهایی بودند بــه کشــورش بازگشــت و در ابتدا
دموکراتهای لیبرال ،همه در این که برخی از نمایندگان کنگره ملی حتــی صحبت از مقــام فرماندهی
مدت تالش کردهانــد قدرت را در با آن درگیر شدند .عمق اختالفات ارتــش برای او بود؛ پســتی که در
کشور به دست بگیرند.
انتخاب رئیس دولت را غیرممکن نهایت به حفتر نرســید ،اما کشته
در نتیجــه ،در آوریــل  ۲۰۱۹کرده بود و دعوای سیاسی ،کشور شــدن باقــی نظامیــان عالیرتبه
(فروردین  ،)۹۸هفت ســال و پنج را در آستانه ورشکستگی و سقوط خیلی زود او را به یکی از مهمترین
ماه بعــد از اینکه معمــر قذافی به کامل قرار داد.
چهرههای ارتش تبدیل کرد.
دست مخالفانش افتاد و در فاصله ایــن میــان تــاش برخــی در ســال  ۲۰۱۴و زمانــی که دیگر
کوتاهی کشــته شد ،لیبی نه تنها اســامگرایان برای اجرای قوانین شــهر مهم لیبی ،بنغــازی درگیر
روی خوش به خود ندیده ،بلکه بار شــریعت ،اجباری کــردن حجاب قدرت گرفتن اسالمگرایان تندرو
دیگر در آســتانه یک جنگ داخلی در دانشــگاهها و جداســازی زنان بــود و ضعف کنگره ملــی در اداره
تمام عیار قــرار گرفته که میتواند و مــردان موجــب شــد تــا برخی کشــور علنــی شــده بــود ،ژنرال
ســومین جنگ داخلی این کشور نماینــدگان مخالف جلســات این حفتر در یک ســخنرانی تلویزیونی
کنگره را به کلی تحریم کنند.
ظرف هفت سال گذشته باشد.
عمــا علیه کنگره ملی کودتا کرد
نخستین کودتای ناکام لیبی نیز از و تــاش نماینــدگان این نهــاد را
در لیبی دقیقا چه خبر است
دل همیــن کنگره بیرون آمد و در بــرای تمدید دوره فعالیتشــان به
و چه شد که لیبی به این روز
سال  ۲۰۱۳تعدادی از اعضای آن رســمیت نشــناخت .او همزمان
افتاد؟
تالش کردند با شبهنظامیانشان ،جنگــی را با نام "عملیات کرامت"
لیبی هم مانندکشورهایی که بعد نخستوزیر را برکنارکنند.
علیه اسالمگرایان آغازکرد که بدنه
از دهههــا از دســت یک حکومت
ارتش ســابق لیبــی از آن حمایت
غیردموکراتیک رها میشــوند ،در خلیفه حفتر کیست؟
میکرد .از اینجــا ،یارگیری ژنرال
روزهای نخســت فردای ســقوط ناکارآمــدی کنگــره ملــی در اداره حفتــر و شــکلگیری ارتش مورد
قذافــی در ماه عســل پرشــوری از
نیازش آغاز شد.
امید به آینده فرو رفت.
نبرد برای تصرف سراسر
گروههــای سیاســی مختلــف بــا
سرعت تاســیس میشــدند و هر پایتحت :طرابلس
لیبی
کدام برای کشور برنامهای داشتند ۶.۷ .میلیون نفر جمعیت دارد
اندکــی بعــد ،وضعیــت
دارد
مساحت
هــدف نخســتین این بــود که هر  ۱.۷۷م کیلومتر مربع
نابســامان لیبــی در
چه زودتــر انتخاباتی برگزار شــود عربی :زبان اصلی
انتخابــات ســال ۲۰۱۴
اصلی
و یــک مجلس ،شــبیه به مجلس اسالم سنی :دین
نابســامانتر هم شــد .در
موسســان ،قانون اساسی تدوین  ۹۶۰۰دالرتولید ناخالص داخلی به ازای انتخابــات دوم کــه در آن
هر نفر
اعضایمجلسنمایندگان
کند و آن را به رفراندوم بگذارد.
لیبــی (مجلــس نــواب)
سرانجام بعد از یک بار تاخیر ،این
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احزاب مذهبی برندۀ انتخابات اسرائیل!

احمدزیدآبادی
بــا شــمارش بیــش از  ۹۰درصد
آراء مــردم اســرائیل در انتخابات
پارلمانــی ،حــزب آبی  -ســفید
به رهبری بنیامین گانتز و حزب
لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو
هر کدام  35کرســی نمایندگی به
دست آوردهاند و رهبران دو حزب
هر دو اعالم پیروزی کردهاند.
آنها اما هیچکدام پیروز انتخابات
نشــدهاند و در واقع پیــروز اصلی
انتخابات دو حزب مذهبی شاس
و یهودیت توراتی متحدهاندکه هر
کدام با کسب  ۸کرسی نمایندگی
ً
عمال نقــش «دولت ســاز» را به
دست آوردهاند.

در حقیقــت ،دو حــزب آبــی -
ســفید و لیکود با جذب حامیان
احزاب متحد بالقوۀ خود ،در صدر
جدول نشستهاند و آنها را به خاک
سیاه نشــاندهاند! به نظر میرسد
هــواداران حــزب کارگر اســرائیل
عمدتــ ًا رأی خــود را به نفع حزب
آبی  -سفید به صندوق ریختهاند
و بدین وسیله حزب متبوع خود
را با سقوطی مفتضحانه در تاریخ
آن روبــرو کردهانــد .لیکــود هــم
توانسته است رأی حامیان احزاب
راســت افراطی از جمله “راســت
جدید” را به ســمت خود بکشاند
و از راهیابــی نفتالی بنت و آیلیت
شــاکید ،دو رهبر متفرعن آن به

پارلمان جلوگیری کند.
بــه هر حــال ،نتانیاهــو میتواند
با اکثریتی شــکننده دولت آیندۀ
اسرائیل را تشکیل دهد اما دولت
او بــه صورت گروگانی در دســت
خاخــام های ســختگیر دو حزب
شاس و یهودیت توراتی متحد در
خواهد آمد.
بدیــن ترتیب شــاید بهتریــن راه
پیش روی دو حزب آبی  -سفید
و لیکود ائتالف با یکدیگر باشــد،
اما منازعه بر ســر پســت نخست
وزیری ،بزرگترین مانع پیش روی
آنان است!

•

سپاه در فهرست سیاه آمریکا؛ با چه هدفی؟

احمدزیدآبادی
اعــام رســمی ســپاه پاســداران
انقــاب اســامی بــه عنــوان
«ســازمانی تروریســتی» از طرف
دونالد ترامپ ،شوک روانی تازهای
است که رئیس جمهور آمریکا به
جامعۀ بینالمللی و افکار عمومی
داخلی ایران وارد کرده است.
ایــن شــوک نــه صرفــ ًا بــه دلیل
بیســابقه بــودن چنیــن اقدامی
در طــول تاریخ حیات بشــر بلکه
بــه علت ناروشــن بــودن اهداف
و پیامدهــای آن اســت .دولــت
ترامــپ عــادت کــرده اســت که
بدون زمینهســازی روانــی الزم و
یا تشــریح مقاصد و اهداف خود،
در مهمتریــن امــور بینالمللــی
تصمیمهــای یکجانبــه و قاطــع
بگیرد و افکار عمومی را حیران و
سرگردان کند.
تصمیم به انتقال سفارت آمریکا از
تلآویوبهبیتالمقدس،شناسایی
حاکمیت اسرائیل بر بلندیهای
اشــغالی جــوالن و ســرانجام
گنجاندن نام ســپاه پاسداران در
فهرســت گروههــای تروریســتی
از جملــه تصمیمــات یکجانبه و
تأثیرگذاری است که فقط در بارۀ
منطقۀ ما گرفته شده است.
از آنجا که مقامهای رســمی کاخ
ســفید و نهادهای وابســته به آن
توضیــح نمیدهند کــه چه نیاتی
را در پشــت ایــن نــوع تصمیمها
برای خاورمیانه دنبال میکنند،
بنابرایــن ،بــرای درک و فهــم
مقاصد پنهان آنها باید بر اســاس
برخی ایماء و اشــارهها و «منطق
تحــوالت» بــه حــدس و گمــان
متوسل شد.
دولــت آمریــکا مدعــی اســت که
ابتکاری در دســتور کار خود دارد
که طبــق آن میخواهد از طریق

حــل بحــران فلســطین ،تمــام
کشــورهای عــرب و اســرائیل را
با هم آشــتی دهــد و نظم و نظام
و ثبــات تــازهای در خاورمیانــه
پدیــد آورد .ترامپ ایــن ابتکار را
«معاملــۀ قــرن» نام گذاشــته و
تمام کلیات و جزئیــات آن را هم
مخفی نگه داشــته است .در واقع
دولت آمریــکا در این مورد ،خود
را قیم تمام عیار جامعۀ جهانی و
منطقۀ خاورمیانه فــرض کرده و
رأس ًا قطعنامههای شورای امنیت
سازمان ملل در بارۀ نزاع عرب -
اسرائیل را تفسیر و به دلخواه خود
اجراء میکند!
هنــوز روشــن نیســت کــه ایران
چــه جایــگاه مشــخصی در طرح
خاورمیانــهای ترامــپ و یا همان
معاملۀ قرن او دارد ،اما مشخص
است که دولت آمریکا ،جمهوری
اســامی را بزرگتریــن حامــی
گروههــای مســلحی میداند که
با هــر نوع طرح صلــح مبتنی بر
تثبیت و مشــروعیت اسرائیل در
منطقه سرِ ســتیز دارند و قادر به
خنثــی کــردن این نــوع طرحها
هســتند .از نگاه دولــت ترامپ،
سپاه پاســداران بخصوص شاخۀ
برون مــرزی آن ،به عنوان بازوی
نظام اســامی در جهت کمک و
تقویت و سازماندهی این گروهها
از جمله حزبالله لبنان ،حماس
و جهاد اسالمی فلسطین و تکثیر
مشــابه آنهــا در ســوریه و عراق و
یمــن عمــل میکنــد و از همین
رو ،بــدون مهــار و مقابلــه با آن،
شانسی برای موفقیت معاملۀ قرن
نمیبیند.
ً
بــا این حــال ،موضوع ظاهــرا به
عملیات برون مرزی سپاه منحصر
نمیشــود زیــرا اگر چنیــن بود،
صرف وارد کردن نام سپاه قدس
به فهرســت گروههای تروریستی

کفایت میکرد .از این رو ،به نظرم
دولــت ترامــپ در تصمیــم خود
بــرای گنجاندن کلیت ســپاه در
لیست سیاه خود ،به نقش داخلی
آن نیز نظر دارد.
ظاهــر ًا از نگاه آمریکاییها ســپاه
پاسداران و نیروهای تحت پوشش
آن ،در تحــوالت داخلــی ایــران
بــه گونهای نقش بــازی میکنند
کــه همــواره بــر ســر بزنگاههای
حســاس ،توازن قدرت سیاســی
را بــه زیان «نیروهــای میانهرو»
ً
عمال ســبب
به هــم میزنند و و
اســتمرار وضــع موجــود و حفظ
و تقویت «ایدئولــوژی انقالبی»
نظام میشوند.
در واقــع ،اظهارنظرهــای برخــی
از فرماندهــان ســپاه و تبلیغــات
رســانهای نیروهــای نزدیــک به
آنها نیز کــه همواره بر «رســالت
سیاسی» سپاه برای حفظ انقالب
ً
کامال
اصرار میورزنــد ،تصویری
سیاســی از ایــن نیــروی نظامی
خلق کرده و این خود ســپاه را در
چشم آمریکاییها از یک «ارتش»
به یک سازمان پیچیدۀ سیاسی،
نظامی ،امنیتی ،اقتصادی تبدیل
کرده است.
در هر صورت ،به نظر میرسد که
دولت آمریکا با تصمیم خود قصد
دارد نقــش بین المللــی و داخلی
این «سازمان پیچیده» را سخت
پر هزینه و در نهایت خنثی کند،
اما آیا این اقدام راه هر نوع تعامل
احتمالــی بــا جمهوری اســامی
را نمیبنــدد و سیاســت «تغییر
رفتار» ایران را به سیاست «تغییر
رژیم» تبدیل نمیکند و نهایت ًا به
رویارویی نظامی نمیانجامد؟
پاســخ به ایــن پرســشها مجال
دیگریمیطلبد
•

لیبی

برگزیــده شــدند ،اســامگرایان و
بســیاری از اعضــای کنگــره ملی
شکســت خوردند .راهحل آنها این
بود که مجلس جدید را به رسمیت
نشــناختند و با کمــک گروههای
شبهنظامی که به کنگره ملی وفادار
بودند ،کنترل طرابلس را به دست
گرفتند.

اعضای مجلس نمایندگان اما کوتاه
نیامدند .آنها که حاال بسیاریشان
از سیاســتمداران ســکوالر لیبــی
بودند در شــهر کوچک طبرق (در
شمال شرق در نزدیکی مرز مصر)
مســتقر شــدند .ابتکار مهــم این
مجلس جدید این بود که با ژنرال
حفتر دســت دوستی دادند .بدین

ترتیب هم آنها به یک قوای نظامی
قابل اعتنا دست یافتند و هم ژنرال
حفتر ،مشــروعیت مورد نیازش را
به دست آورد.
حفتــر از اینجا نبــرد پرماجرایش
را بــرای تصرف سراســر لیبی آغاز
کرد .و در عمل ،لیبی صاحب دو
پارلمــان و دو حکومت جدا هم از

31

 سال  25شماره  26  1418فروردین 1398

iwamontreal@gmail.com

www.paivand.ca since 1993

>>

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

>
> بخ
ش
پ 3
ایانی

نگاهی به ادوار مبارزه با حجاب اجباری

 40سال از  140سال

ایــن مقاله مروری اســت تاریخی بر
وقایعــی که در روند مبارزه با حجاب
اجباری از سالهای پیش از انقالب
مشروطه تا حرکت اعتراضی اخیر با
نام «دختران خیابان انقالب» اتفاق
افتاده است و تا چهل سالگی انقالب
را دربر میگیرد.
 بخــش اول از واقعــه بدشــت درسال  ۱۲۲۷تا تظاهرات زنان در روز
جهانی زن ســال  ۱۳۵۷و وقایع تلخ
دهه شصت را برشمرده بود.
 بخــش دوم از دوران موســوم بهســازندگی تا شــروع دوران جنبش
سبز در سال  ۱۳۸۸را شامل میشد
 و بخــش ســوم ،از وقایع جنبشســبز تا ایام چهلســالگی انقالب را
دربرمیگیرد.
----------•

 .۱جنبش سبز ،تداوم مبارزه
با حجاب اجباری از خیابان تا
زندان

هیبت زنان شرکتکننده در جنبش
ســبز ،اساســا هیبتی در اعتراض به
حجاب اجباری بود .زنان و دختران
جوان ملبس به جامههایی رنگارنگ
با شــالهای سبز و ســرخ و سفید،
همگام با خیــزش عمومی اعتراض
خود به حجاب اجباری را نیز بهعیان
نشان دادند .سبزپوشی و سبزکوشی
ایــن زنــان آراســته ،چنــان چشــم
اهریمنان زنســتیز را خیره کرد که
اولین کشته جنبش ،زیباترین زنده
سبزپوش خیابانهای تهران بود!
تکــرار تاریــخ غمانگیز خالی شــدن
خیابانها و پرشــدن زندانها و گذر
اجبــاری از مرزها ،این بار اما صدای
اعتراض زنان ایران به حجاب اجباری
را خامــوش نکــرد .همدســتیها و
قرارهای ناگفته میان کنشگران زن،
فضاهای دیگــری را برای تداوم این
مبارزه میساخت.
وقتی که نســرین ســتوده در زندان
اویــن بــه قیمــت ممنوعالمالقات
شدن از سرکردن چادر امتناع کرد و
پیروز این میدان شد ،آزاده دواچی در
خارج از کشــور و ژیال شریعتپناهی
در داخل ،در دفاع از حرکت نسرین
ســتوده قلــم زدنــد .همزمــان ،زن
جوان هنرمندی نیز بیخبر از آنچه
در زندان میگذشت ،در نمایشگاهی
بــا عنــوان «دربرابر چشــمهایت»
پرترههای زنان ایرانی پس از کشــف
حجاب را به نمایش گذاشت.

در آن ســوی مــرز ،ایرانیــان دور از
وطن ،فضای ســایبری را در اختیار
گرفته بود .شکلگیری کمپینهای
اعتــراض بــه حجــاب اجبــاری در
میــان فعاالن حقوق زنــان و حقوق
بشر  ،مخاطبان گسترده شبکههای
اجتماعی را به همــکاری فراخواند.
اولین کمپین سایبری در فیسبوک
بهنــام «نــه بــه حجــاب اجبــاری»
در ســال  ۱۳۹۱شمســی (۲۰۱۲
میالدی) از سوی گروهی از اعضای
جنبشدانشجوییوزناناکتیویست
در داخل و خارج کشور به راه افتاد.
ایــن کمپیــن از فعاالن حــوزه زنان
و حقوق بشــر دعوت کــرده بود که
مطلبی کوتاه در اعتراض به حجاب
اجبــاری بنویســند .ایــن مطالــب
همــراه با عکســی از آنها که قاعدتا
عکسهای بــدون حجاب بــود ،در
صفحه فیسبوک این کمپین منتشر
میشــد .ایــن کمپیــن در ماههای
منجــر به شــروع زمزمــه انتخابات
ریاست جمهوری متوقف شد.

•
 .۲از صدای پای اعتدال تا
چکمههایسرکوب

با شــروع مبــارزات انتخاباتی میان
نامزدهای ریاســت جمهوری سال
 ،۱۳۹۲احتمــال پیــروزی دولــت
موســوم به اعتدال حســن روحانی
و قولهــا وشــعارهای انتخاباتی او
بهویژه در حوزه حقوق شــهروندی و
حقوق بشر ،روزنههای امید را از دل
تاریکی هشت ســال گذشته پدیدار
کــرد .گفتمــان غالــب آن دوران،
یعنی حقوق شــهروندی ،زمینهای
جدیــد برای طــرح مســاله حجاب
اجبــاری بهوجــود آورد .گروهــی از
فعاالن جنبش زنان در ائتالفی با یاد
و خاطره «هم اندیشــی» از نو جمع
شدند و مطالبات خود را با توجه به
تجارب گذشته و شرایط جدید طرح
کردند .این بار ،بر لزوم منع حجاب
اجباری صراحتا تاکید شد.
دینامیــک ایجادشــده در فضــای
اکتیویســم ،نوعــی همدســتی و
نوپیمانی میان زنــان داخل و خارج
کشــور ایجــاد کــرده بــود .کمپین
«بیحجاب رای میدهم» تنها سه
روز پیــش از انتخابات به ابتکار زنان
جوان اکتیویست که بهتازگی ازکشور
خارج شــده بودند ،راهاندازی شــد.
اکثر فمینیســتهایی که در اولین
ســالهای پــس از انقــاب از ایران
خارج شــده بودنــد ،از این کمپین
حمایت نکردند .آنها معتقد بودند
کــه گفتمان حاکم در تشــکیل این
کمپین ،شــرکت در انتخابات است
کــه از نظــر آنها تحریم شــده بود.
درحالیکــه مبتکــران ایــن حرکت،
طبــق ســنت مبارزاتــی جنبــش
زنــان ،دوران انتخابــات را همچون
دورهای نســبتا باز برای شکلگیری
حرکتهــای اجتماعــی ارزیابــی
میکردند و این فضا را به سود ترویج
گفتمان مبارزه با حجاب اجباری در
اختیــارگرفتند .این کمپین از زنانی
کــه بــرای رای دادن وارد ســفارت
ایران در کشورهای غربی میشدند،
میخواســت که بدون حجــاب وارد
سفارت شوند .کمپین «بیحجاب
رای میدهــم» علیرغم مدت کوتاه
ســه روزه حیــات خــود ،اما فرصتی
مناســب برای ترویــج گفتمان ضد
حجاب اجباری بهویژه درمیان زنان
ایرانی دور از وطن بود.
در داخل کشور ،گروههای نوساخته
زنــان ازجملــه «کانون شــهروندی
زنــان» در قالــب منشــور حقــوق
شــهروندی ،خواهان حــق انتخاب
پوشــش برای زنان شــدند .درواقع
اعتــراض بــه حجــاب اجبــاری در
چارچوب حقوق شــهروندی ،نوعی
رهیافت جدید برای پیشبرد گفتمان
برابریخواهــی بود .با نوشــتن این
منشور بهدســت گروههای مختلف
زنــان ،منع حجاب اجباری در میان
اولویتهای مطالباتــی این گروهها
جای گرفت.
کمتر از ســ ه ماه از آغاز به کار دولت
جدیــد  ،شــور و هیجان ایجادشــده
در درون جامعــه مدنــی زنــان ،بــا
بدعهدیهــای دولــت نســبتبه
وعدههــای انتخاباتــیاش ،یــک بار
دیگر به نومیدی نشســت .گشــت
ارشاد این بار در قالب «طرح حجاب
و عفاف» با خشــونت بیشــتری به
خیابانبرگشت.
دســتگیری نرگس محمــدی ،نایب
رییس کانون مدافعان حقوق بشــر
و عضــو کانــون شــهروندی زنــان،
ازسوی گشت ارشاد در سال ،۱۳۹۲
خشم و اعتراض زنان را برانگیخت.
عکس و نامه نرگــس در اعتراض به
رفتار گشت ارشــاد حتی رسانههای
دولتی را مجبور به موضعگیری کرد.
زنــان اصالحطلب نیــز در اعتراض
به دســتگیری نرگس و تقبیح رفتار
گشــت ارشــاد ،اطالعیهای منتشر

کردند.
در آســتانه نوروز همان سال  ،کانون
شهروندی زنان هفتسین نوروزی
خــود را با هفت حق زنان و با تاکید
بر حــق بر تن ،حق پوشــش و حق
خیابان امن چید.
طرح حجاب و عفاف با مخالفتهای
جــدی مــردم روبــهرو شــد .اندکی
بعد «اسیدپاشــان خودسر» نگران
حجــاب و عفــاف جامعــه شــدند و
حمله آغاز شــد .وحشت اسیدپاشی
به «بدحجابها» موجب تشــکیل
کمپینهای ضد اسیدپاشــی شــد.
گروههــای زنــان در اعتــراض بــه
اسیدپاشــی نظامیافته ،بــه برگزاری
تظاهــرات مدنی اقــدام کردندکه به
دستگیری نســرین ستوده و مهدیه
گلروانجامید.
در ســال ۱۳۹۳شمســی (۲۰۱۴
میــادی) ،کمپیــن «آزادیهــای
یواشکی» در فیســبوک به راه افتاد.
مســیح علینژاد ،طراح این کمپین
در میزگردی در تلویزیون بیبیسی
در پاسخ به نگارنده درمورد پتانسیل
ایــن حرکت بــرای پیوند بــا فضای
اکتیویستی ،چنین پاسخ داد« :این
کمپین یک حرکت ژورنالیســتی در
فضای سایبری اســت ( )...و اینکه
الزامــا بــه جنبــش زنــان بپیوندد،
مسالهای اســت که ازسوی اعضای
جنبــش زنــان میبایســت پیگیری
شــود ».هرچند این حرکت در زنده
نگهداشتن گفتمان مبارزه با حجاب
اجبــاری در فضای ســایبری موفق
بــود ،امــا در ایجاد پیوند منســجم
بــا بدنــه جنبــش زنــان ،موفقیــت
چشمگیری بهدست نیاورد.
صمیمیت فضای ســایبری ،فضای
بــاز ،متعامــل و پر از تصاویــر زیبا و
زنــده ،تجربــه کردن لذت آشــنایی
و دوستی با کســانی در اقصی نقاط
جهان و تصور عاملیت ســایبری (از
نوع کلکتیویسم) از یکسو و بالقوگی
اعتراض به حجاب اجباری در جامعه
و تــداوم آن در زندگی روزمره زنان از
ســوی دیگر  ،ازجمله دالیلی بود که
موجب شد این کمپین سایبری بعد
از چهار ســال ،نزدیک به دومیلیون
کاربر را به خود جذب کند.
تعدادقابلتوجهکاربراناینکمپین،
اما تاثیر قابــل توجهی در ایجاد یک
حرکــت اجتماعی نداشــت و عموما
در چارچوب یک کمپین سایبری و
نه الزاما یک عمل اجتماعی ارزیابی
میشد .موسس این کمپین بهکرات
در مصاحبههای خویش یادآور شده
بــود کــه اراده و خواســت راهاندازی
یک جنبــش برای تســخیر خیابان
را نــدارد و بهعنوان یک روزنامهنگار
این کمپین را راهاندازی کرده است.
( شجاعی.۲۰۱۶.ص )۸۳هرچند با
آغاز دور جدیدی از فعالیتهای این
کمپین و کمپینهای متولدشده از
آن ،مسیح علینژاد با هویت « فعال
و تحلیلگر سیاســی» بــه کار خود
ادامه داد.
در سال  ،۹۶کمپین چهارشنبههای
ســفید همچون جریانــی مکمل ،با
هدف «خیابانی کردن» این حرکت
شــروع بــه کارکــرد .ایــن کمپیــن
از زنــان میخواســت کــه روزهــای
چهارشــنبه بــا روســری ســفید به
خیابــان بروند .هــدف این کمپین
طبق گفته موســس آن« ،شــنیده
شــدن صدای زنان» بود .حال آنکه
معلــوم نبود که چه کســی باید این
صدا را بشنود؟ مخاطبان واقعی این
صدا چه کسانیاند؟ این صدا را کدام
گروه منسجم وکدام عمل اجتماعی
به گوش مخاطبان خواهند رساند؟
هرچند این پرســشها در هیاهوی
رســانهای و جذابیــت و رنگارنگــی
شــبکههای اجتماعی پاسخ روشنی
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نیافت ،اما ظهــور حرکت «دختران
خیابان انقالب» را نمیتوان بیتاثیر
از این کمپینها دانست.
•

 .۳دختران خیابان انقالب

پدیداری حرکــت «دختران خیابان
انقــاب» در دیماه ســال ،۱۳۹۶
بازتاب وسیعی در رســانهها و افکار
عمومی ایرانیان در داخل و خارج از
ایران داشت .همزمانی این حرکت با
خیزشهای مردمی دیماه از یکسو
موجب جلب گسترده افکار عمومی
نســبتبه موضوع حجــاب اجباری
شــد و ازســوی دیگر ،برخی از افراد
و جریانهای سیاســی ،تحلیلهای
متفاوتــی را حول ایــن حرکت طرح
کردنــدکه الزاما محوریت آن حقوق

زنــان نبــود .حرکتی که اصــوال قرار
بود صدای زنانی باشــد که تابهحال
صدایشــان به گوش کســی نرسیده
بود ،نعرههای ســهمخواهی افراد و
جریانهای سیاســی خــاص را بلند
کرده بود.
«دختــران خیابــان انقــاب» بــا
انتخــاب مکانــی نمادیــن در نقاط
مختلف شــهر ،برای دیده شدن قد
علم کردند .سکویی بلند در خیابان
انقــاب و بعد هــم در خیابانهای
دیگــر! این ابتکار را بــرای اولینبار،
ویــدا موحد بهکار بــرد و از آن پس،
«بــاال بلندی»هــا مکانــی بــرای
نشــان دادن ایــن اعتراض شــد .از
پستهای برق تا باغچههای مرتفع
میدانهای شهر ،نوعی ابراز مالکیت
فرد بر شهری که ظاهرا شهروند آن
محسوب میشود.
دختــران جوان و گاه مــردان و زنان
میانسال نیز در خیابانهای مختلف
بــر باالبلندیها رفتنــد ،حجاب بر
ســر چوب کردنــد و بیهیچ حرف
و شــعاری ،از حجاب برافکندهشده
درفش زنانگی ســاختند .آن ســکو
و آن درفــش تنهــا نمــاد اتصــال
معترضــان به حجــاب اجبــاری در
محلههای مختلف شد .استفاده از
این باالبلندیها ازسوی زنان شهر،
بهنوعی بیانگر حق حضور در شــهر
و حــق اســتفاده از مظاهر شــهری
بود .این کنشــگری مدنــی قائم به
فــرد با اســتفاده از مــکان و فضای
شــهر و بدون تکیه به هیچ واســطه
اجتماعی ،توانست گفتمان مبارزه
با حجاب اجباری را با تاکید بر حق
شهروندی ،با افکار عمومی در میان
بگــذارد و همدلی و همراهی اقشــار
گوناگون را جلب کند.
ایــن حرکت علیرغم اســتقبالی که
ازسوی افکار عمومی متوجه آن شد،
با ســرکوب شــدید و احکام سنگین
بــرای کنشــگران آن و در نهایــت با
مهاجــرت الجــرم تعــداد اندکی از
کنشگرانش ،متوقف شد .هرچند در

همین شرایط سرکوب ،شاهد تداوم
رویارویــی روزمره زنان بــا ماموران
گشت ارشاد بودیم؛ همان مبارزهای
که طی چهل سال ،هرچند که افت
وخیزهایــی داشــته  ،امــا از اجرای
کامل سیاستهای حجاب حکومت
ضــد زن جلوگیــری کــرده اســت.
در شــرایطی که فریادهــای عوامانه
«مــن آنم که رســتم بــود پهلوان»
و معرکهگیــری هــای پیرامــون آن،
» مبارزه با حجاب اجباری را
«بسته 
از آغوش این سلبریتی به آغوش آن
دیگری هدایت میکرد ،چهرههای
شناختهشــده مبــارزه علیه حجاب
اجباری  ،همچون نســرین ستوده و
همراهان دیگر او چون فرهاد میثمی
و رضــا خندان ،یکــی پس از دیگری

روانــه زنــدان و متحمــل حکمهای
سنگینمیشدند.
در جنجال سهمخواهی از مبارزات
معصومانــه و اصیــل زنــان ایــران
علیــه حجــاب اجباری ،امــا جریان
هــای اصیــل درون جنبــش زنان و
نظریهپردازان ایــن جنبش ،عوامل
فرونشســت ایــن حرکــت را نیــز با
دلسوزی و دقت  ،از زوایای مختلف
مورد بررسی قرار دادند .از آن جمله،
میتوان سرخوردگی عمومی ،بحران
اقتصادی ،شکست مذاکره با غرب،
فقــر ،گرانــی ،بیــکاری ،تحریمها و
تــرس از وقــوع جنگ را برشــمرد.
افزون بر این ،میبایســت به عواملی
همچون فقدان تشــکلهای زنان،
عدم ارتباط شبکهای بین کنشگران،
انفــرادی بــودن و یا آنطــور که گاه
شــنیده میشــد« ،دلبخواه» بودن
ایــن نــوع از حرکت هــای انفرادی
اشاره کرد کهظاهرا پتانسیل توقف
«دلبخواه» آن را نیــز در خود دارد.
در واقع آن شــور جمعــی ،آن تعلق
عاطفــی و آن پاســخگویی کــه در
جنبشهای اجتماعــی باعث ادامه
راه میشــود ،در حرکتهای قائم به
فرد ،راه به انزوا میبرد .شاید بتوان
گفت که کژفهمی درمفهوم «فرد/
رســانه» در کنار پدیده هایی چون
«سلبریتیسم» از یک سو و سیطره
رویکرد «پوپولیســتی» بــر مبارزات
مدنــی ازســوی دیگر ،نوعــی توهم
نسبتبه نقش حرکتهای انفرادی
و غیرشــبکهای در ایجــاد تغییرات
اجتماعــی ایجــاد کــرده اســت کــه
بهطور مشخص در این حرکت اخیر،
ضرورت حرکت منســجم گروهی را
تحتالشعاع قرار داده است.
•

 .۴چهل سال از صدوچهل سال

چهل ســال از انقــاب و نزدیک به
صدوچهل سال از پیدایش مبارزات
زنــان علیه حجاب اجباری میگذرد
و زنــان ایرانــی هنــوز در چنبــره
حجاب اجباری دســت و پا میزنند
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و چنین که پیداســت ،تــا رهایی از
پای نمینشینند .این تاریخ پرشور،
حجتی اســت بر قدمت ایــن مبارزه
کــه نقطه شــروعش بســی بیش از
ســن و ســال کنشــگران مقطعی و
موسمی آن و تداومش در گرو حضور
تکتک کنشگران این راه از هر سن
و ســالی و در هر مقطع و موســمی
بوده اســت .این مبارزه برساخته از
تحرکات خودجوش و مستقل زنانی
است که گاه با نگاهی آرمانی و گاه از
زاویه حفظ کرامت انســانی و فردی
خویــش ،درفش مبــارزه با حجاب
اجباری را در زمین خویش برافراشته
و راه تجاوز و مصادره این زمین را بر
فرصتطلبان و اقتدارگرایان داخلی و
خارجیبستهاند.

•

« .۵پول نفتمونه یکی دیگه
درکن»!

چهل سال پیش ،در اواخر زمستانی
کــه قــرار بود بــه بهــار آزادی منجر
شود ،مردمی که خیابان را به شوق
اســتقبال از آن «بهــار مفروض» پر
کــرده بودند ،دیگر صــدای تیرهای
زمینــی و هوایی ســربازان را جدی
نمیگرفتنــد و نمیترســیدند.
صــدای پــای آن بهار چنان شــعفی
در دل مردمــان ایجــاد کرده بود که
تیراندازی اندک سربازان بهجامانده
را بــه آوازی «طنزآلــود» و البتــه نه
خردمندانه ،چنین پاسخ میدادند:
«پول نفتمونه ،یکی دیگه درکن!»
ک ماه
حــاال پــس از چهل ســال و ی 
از آن روزهــا ،صحنههایــی از یــک
واقعه در شبکههای اجتماعی پخش
میشــود .در ایــن ویدئــو مامــوران
گشــت ارشــاد برای متفــرق کردن
مردمی که در مقابل تعرض ماموران
بــه دفــاع از دو زن « بدحجــاب»
اعتــراض میکننــد ،دو تیــر هوایی
شلیک میکنند .مردم نمیترسند.
رهگذری بــه یــاد دوران انقالب ،با
صدای بلند میگوید :هواییه!! مردم
متفرق نمیشوند .یکی دو نفر فریاد
میزنند« :ولش کن!» زنان و مردان
گرد این دو زن جمع میشوند .مردم
با تماشــای مقاومــت ایــن دو زن،
دیگــر از تیرهــای هوایــی و زمینی
نمیترســند .مقاومت ایــن زنان در
خیابان ،مردم کوچه و بازار را به دفاع
از آنان ترغیب میکند .این زنان نه بر
باالی پستهای برق ایستادهاند و نه
برروی صحنه گراندهتل؛ اینها هر
روز در خیابانهای این شــهر زندگی
میکنند و این روزها به استقبال بهار
میروند .شــاید این بــار صدای پای
بهار جنبــش زنان ،مردم ایران را در
خیاباننگهدارد!

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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سپاه در فهرست تروریستی...
بنا به گفتــهی رایس ،پیش از این
تغییر اســتراتژی ،ایــاالت متحده
حدود شــصت ســال از سیاســت
ثبــات و امنیــت در خاورمیانــه
حمایــت کرد و این موضــوع را به
برقراری دموکراسی در این منطقه
ترجیح داد .آنچــه در نهایت عاید
آمریکا شــد ،جز ضرر چیزی نبود.
رایــس با اشــاره به ظهور و رشــد
القاعده ،حماس و حزبالله لبنان،
تشــکیل این ســازمانها را نتیجه
سیاســت ترجیح امنیــت و ثبات
بر موضوع گســترش دموکراســی
در خاورمیانه دانســت .او در ادامه
سخنانش نتیجه گرفت که داشتن
حکومتهــای دموکراتیــک در
خاورمیانه در نهایت به نفع ایاالت
متحده اســت زیرا دموکراســیها
هیچــگاه بمبگــذار انتحــاری و
کودکســرباز اجیــر نمیکنند ،به
همسایگانشــان تجــاوز نمیکنند
و عمــدا و دانســته تروریســت به
کشورهای دیگر صادر نمیکنند.
از اواخر سال  ۲۰۰۱تا کنون ،ایاالت
متحده با استمرار سیاست تغییر
حکومتهــای یاغــی خاورمیانه،
چهرهی این بخــش از جهان را به
کلی تغییر داده است .دولت بوش
پسر با استفاده از ابزار جنگ سخت
و دولت اوباما با تکیه بر فشارهای
سیاســی ،تحریــم و جنــگ نــرم،

>> ادامه از صفحه7 :

بسیاری از حکومتهای سرکوبگر
و ظاهــرا با ثبات ایــن منطقه را یا
کامــا نابود کردند یــا به حدی به
فروپاشــی نزدیک کردنــد که دیگر
امــکان ثبــات بــرای آنهــا متصور
نیســت .فرقهی تبهکار اشــغالگر
ایران هم از این تغییرات مســتثنا
نیست و بنا بر استراتژی بلندمدت
ایــاالت متحــده ،آرام آرام به لبهی
پرتگاه سوق داده میشود.
جمهوری اســامی خطرناکترین
یاغــی منطقــ ه خاورمیانه و ســپاه
پاســداران یکــی از پیچیدهتریــن
ســازمانهای تبهــکاری جهــان
اســت .آنچــه ســران حکومــت
جمهــوری اســامی و فرماندهان
ســپاه طــی دوران پــس از جنــگ
ایران و عــراق برای تحکیم قدرت
و اســتقرار حکومتشــان انجــام
دادهانــد ،گســترهی وســیعی از
خشــونت ،دزدی ،سوء استفاده از
قدرت ،فریــب افکار عمومی ،ترور
داخلی و خارجی و از همه مهمتر،
آســیب غیرقابل جبــران به منافع
ملی است.
سپاه پاسداران انقالب اسالمی به
هیچ نهاد نظامی دنیای متمدن
شباهتندارد.
مثل یک سازمان مافیایی بزرگ،
مجموعهای از خانوادههایی است
که یک منطقه را میان خود تقسیم

لیبی 7 :سال جنگ و آشوب؛...
شــد که هرکدام ساز خود را میزد
و مشروعیت دیگری را زیر سئوال
میبرد.
این دوگانه که از ســال  ۲۰۱۴آغاز
شــد ،عمال دومین جنگ داخلی
لیبی در هفت ســال اخیــر را رقم
زده است.
اما گویی همه این ناآرامیها برای
لیبی کافی نبود که در سال ،۲۰۱۵
یک بازیگر جدید به صحنه تحوالت
لیبی اضافه شد:
داعش.
این گــروه اســامی کــه در عراق
و ســوریه بــه موفقیتهای مهمی
دســت یافته بود موفق شــد که از
طریق جذب برخی اســامگرایان
و همچنین ائتالف بــا گروههای
اسالمی محلی یا جلب بیعت آنها،
در شمال آفریقا نیز پایگاهی بیابد.
وانفسای لیبی ،همچون سوریه،
میدان بیقانون مناسبی بود برای
گروهــی کــه در تالش بــود جای
خالی دولت مرکزی را پرکند.

پیدایش داعش در لیبی
در ایــن زمان ،بخشــی از لیبی در
شــمال غرب تحت کنترل کنگره
ملی بود ،شــمال شــرق در دست
مجلــس نماینــدگان و نیروهــای
ژنرال حفتر بود ،قبیلههای طوارق
بخشهای بیابانی محل سکونت
خــود را در جنوب غربــی کنترل
میکردنــد ،گــروه ســلفی انصــار
شــریعت بخشهایی از ســواحل
شــمالی را در اطراف شــهر سرت
به دســت گرفته بــود و داعش در

www.paivand.ca since 1993

PAIVAND: Vol. 25  no.1418  Apr. 15, 2019

32

کردهاند و هر خانواده مشغول سوء
اســتفاده در حــوز ه قلمرو خودش
اســت .سپاه ،احتماال تنها نیروی
نظامــی حکومتــی دنیاســت کــه
دستگاه اطالعاتی -امنیتی عریض
و طویل و همینطور بازوی اجرایی
بــرای ســرکوب مخالفیــن داخلی
ک میسازد و هم در
دارد؛ هم موش 
تولید و توزیع خواروبارکشور دست
دارد؛ هم سدسازی پیشه میکند
و هم کارخانه مونتاژ لوازم خانگی
دارد؛ هــم کانــدوم وارد میکند و
هم در تجارت مواد مخدر دخالت
دارد؛ بــه اینهــا اضافــه کنیــد که
ســپاه قدس -شــاخه بینالمللی
سپاه پاسداران -وظیفهی فروش
خدمات تروریستی به گروهکهای
همپیمــان جمهــوری اســامی و
برنامهریــزی و اجــرای عملیــات
تروریســتی خارجی را به نمایندگی
از جمهوری اسالمی به عهده دارد.
بخشــی از طیــف مدافعین ســپاه
پاســداران در خارج و داخل کشور
چنیــن اســتدالل میکننــد که با
وجــود انتقاداتــی کــه بــه بعضی
از سیاســتها و عملیــات ســپاه
پاســداران وارد اســت ،مجموعــه
ســپاه پاســداران مدافــع مرزهای
کشــور و حافظ امنیت ملی است؛
بنابرایــن در نــزاع میان دشــمن
خارجی و ســپاه پاســداران باید در

>> ادامه از صفحه30 :

همیــن مناطــق برخی شــهرها را
کنترل میکرد.
ضمناینکهصدهاگروهشبهنظامی
در جــای جــای کشــور فعالیــت
میکردند و ظهــور داعش موجب
شــد تا کشــورهای خارجــی (چه
همســایهای مانند مصر یا کشــور
امــارات که نگران رشــدگروههای
ســلفی بود تا کشورهای غربی که
از قدرت گرفتن داعش وحشتزده
بودنــد) بیش از گذشــته به لیبی
توجــه کننــد .در این مقطع لیبی
از هــر زمان دیگــری به یک دولت
فروپاشیده یا  failed stateشبیه
بود.
در تمــام ایــن ســالها ،تالشهای
بینالمللــی بــرای پایــان دادن به
جنــگ لیبی نیــز در جریــان بود.
تحول بــزرگ بعــدی ،نتیجه این
تالشهــا بود چــرا کــه در جریان
مذاکــرات گروهــی از نماینــدگان
کنگره ملــی و مجلس نمایندگان،
دو طرف بر سر تشکیل یک دولت
اتحاد ملی به توافق دست یافتند و
موفق شدند شورایی با نام شورای
ریاســت جمهوری تشکیل دهند.
ایــن نهــاد جدیــدکــه از حمایــت
ســازمان ملل برخــوردار بود ،فائز
ســراج را به عنــوان رئیسجمهور
انتخاب کرد.
از اینجا اقبال حمایت بینالمللی از
مجلس نمایندگان در شرق کشور
روی برگردانــد و متوجــه شــورای
ریاســت جمهــوری و فائز ســراج
شــد .او در ســال  ۲۰۱۶در جریان
یک تصمیــم دراماتیک و زیر نگاه

نزدیک رسانههای بینالمللی وارد
طرابلس شــد و بــه رغم مخالفت
برخــی از نماینــدگان کنگره ملی،
قدرت را تحویل گرفت و با حمایت
بینالمللی ،جنگــی همهجانبه را
علیه داعش در سرت آغاز کرد.

شکست تالش سازمان ملل
برای منصرف کردن ژنرال حفتر
از سوی شرق کشور نیز ژنرال حفتر
که موفق شده بود حمایت مصر،
امارات و عربســتان را جلب کند،
به جنگ با اسالمگرایان ادامه داد.
هر دو گروه در تبلیغاتشــان ،خود
را ناجــی لیبی در برابــرگروههای
"تروریستی" میخواندند و البته در
نبرد با گروههای اســامی در این
دو ســال موفق بودند .در نهایت،
شرق کشور به کلی به دست ژنرال
حفتر افتاد و فائز سراج هم موفق
شــد ســرت و مصراته را از کنترل
اسالمگراها خارج کند.
در سالهای  ۲۰۱۷و  ،۲۰۱۸تمرکز
جامعه جهانی از مبارزه با داعش،
آرام آرام به سوی برپایی انتخابات
و آشتیکنان دو گروه اصلی مخالف
در لیبی سوق پیدا کرد؛ تالشهایی
کــه در ظاهر بینتیجه هم نبود و
موجب شــد تا خلیفه حفتر و فائز
ســراج به عنوان رهبران دو جبهه
مخالــف ،با هم در امارات مالقات
کنند و توافق کنندکه هر چه زودتر
انتخاباتی در لیبی برگزار شود.
همزمــان ،نیروهــای حفتــر در
جنــوب کشــور پیشــروی کردند
و اینبــار برخــاف بنغــازی ،بــه

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG,

Tel.: 514-481-0671
کنار سپاه قرارگرفت.
فــارغ از اینکه «ســپاه پاســداران
انقالب اســامی» حتی نــام ایران
را در عنوان رســمی و سازمانیاش
نــدارد ،بــدون تعــارف هزینهها و
جنایاتی که ســپاه پاســداران طی
ســی ســال حکومت خامنهای بر
ایران تحمیل کرده اســت ،صدها
بار بیش از منافع بقای این نیروی
یاغــی و جنایتکار اســت .دفــاع از
وطــن ،کار ارتــش ملــی منظم و
محترم اســت نه یک مشــت دزد
گردنهبگیــر کــه تنها بــرای حفظ
وضعیت غــارت و چپاول موجود،
با ترســاندن منتقدیــن از دخالت
نظامیخارجی،وضعیتیقبرستانی
را به جامعه تحمیل میکنند.
آسیبهای استمرار فرقهی تبهکار
حاکم بر ایران ،بســیار هولناکتر از
هــر خطــر دیگری بــرای تمامیت
ارضــی و منافــع ملی ایران اســت.

چنانکــه نویســندهی این ســطور
بارها نوشته است ،نظام جمهوری
اســامی متجاوزی خانگی است و
حکم خویشاوندی جنایتکار و بیمار
را دارد که در خانهای مشاع هر روز
به اعضای بیدفاع خانواده تجاوز
میکند.هواخواهانسپاهپاسداران
در ایــن وضعیت ،حکم بخشــی از
فامیــل را دارند که از گزند متجاوز
در امــان هســتند و از ق َبــل او نان
میخورند .این جماعت به بهانهی
حفظ آبروی خانواده و جلوگیری از
ضررهای خیالی و موهوم ،جلوی
هرگونــه کمکخواهــی از پلیس و
همســایگان را میگیرنــد و حتــی
گاهی گناه اعمال شــنیع متجاوز
را بــه گردن قربانــی میاندازند .در
این وضعیت ،به هیچ روی امکان
َت َشفّ ی خاطر یا همدلی از ناحیهی
قربانــی متصــور نیســت و توقــع
همراهــی بــا متجــاوز ،احمقانه و

سپاه در فهرست تروریستی...

بیمعنی است .از این چشمانداز،
شتگ «من
کسانی که وقیحانه هَ َ
هم ســپاهی هســتم» را درفضای
مجازی تبلیغ میکنند ،خواسته یا
ناخواسته همدست متجاوز خانگی
هستند.
مافیای مذهبــی اشــغالگر ایران،
اکنون بــر لبــهی پرتگاه ایســتاده
و دزدان ســپاهیاش تبهکارانــه
میکوشند تا با گروگانگیری جسم
و ذهــن مردم ایــران ،به هر بهایی
خود را از سقوط در ورطهی نابودی
برهانند .اینکه در آینده چه خواهد
شــد ،به هیچ وجه روشن نیست؛
ولــی به نظر میرســد که بــازی به
پایان خود نزدیک میشــود و چند
ماه آینده سرنوشتسازترین دوران
چهار دههی اخیر ایران خواهد بود.
•

>> ادامه از صفحه13 :

در ســوریه و تشــکیل و تجهیــز
لشــکرهای جنگجویــان افغان و
پاکســتانی و دیگــران ،در ایجــاد
تصویر پیکارجو از خود سهم روانی
دارد و بیشــترین میــزان خوراک
خبری و تبلیغی برای اعمال فشار
بر ایران از زبان فرماندهان سپاه و
شــخص رهبری نظام به امریکا و
متحدانش داده میشود.
اشــاره اخیر آیتالله خامنهای به
نیروهای لشکر جنگجویان افغان
که برای حکومت ایران در سوریه

جنگیدند ،همین چند روز پیش
به تیتــر مهم خبرگزاریها تبدیل
شد.
در مقابل ،مقامهای آمریکایی به
وضوح در تالشند تا به مردم ایران
بگویندکه حکومت شما ،با صرف
هزینههای میلیاردی بشار اسد را
حفظ و جنوب لبنان را بازسازی
و عــراق را آبــاد میکنــد ،امــا از
جبران خســارت دو ســال پیش
ســیل خوزســتان عاجز اســت و
مردم زلزلهزده در کرمانشاه هنوز

در کانکس و چادر ،ســرما و گرما
را تحمل میکنند و اینکه ســپاه
پاسداران با وجود سلطه امنیتی و
اقتصادی و نظامی بر ایران ،تمام
توجه اش به خارج کشور است.
حاال آمریکا با تروریستی خواندکل
ســپاه و فلج کردن نصفه و نیمه
ارتباطــات مالــی و غیرمالی باقی
مانده میان ایران و دنیای خارج،
ضربه بعدی را وارد کرده است.
محمدامینی(بیبیسی)

جای جنگ و خونریزی ،بیشتر با
مذاکره و معامله با رهبران قبایل،
کنترل مناطــق نفتخیز جنوبی
را بــه دســت بگیرند .وقتی ســال
 ۲۰۱۹و موعــد کنفرانــس مهــم
بینالمللی برای برگزاری انتخابات
از راه رسید ،حفتر بیش از هر زمان
دیگری ،قدرت را در لیبی در دست
داشت.
همزمــان و در روزهــای اخیــر و
بــا افزایش تنشها در این کشــور
گفتگوهــا میان آنتونیــو گوترش،
دبیرکل سازمان ملل متحد و ژنرال
خلیفه حفتر نیز شکست خورد.
دبیــرکل ســازمان ملــل متحد که
برای گفتگوی مســتقیم بــا ژنرال
حفتر و منصرف کردن او از حمله
بــه طرابلس به شــرق لیبی ســفر
کرده بود روز جمعه ( ۵آوریل) پس
از ناکامی در توییتر نوشت در حالی
که بســیار نگران به راه افتادن یک
نبرد خونین است با "تاثر فراوان"

در حال ترک لیبی است.
واقعیــت ایــن اســت کــه بــه رغم
ســرزمینهای پهنــاوری کــه
نیروهای حفتر در سراســر کشــور
کنتــرل میکننــد ،تاج قــدرت در
ایــن کشــور همــواره در طرابلس
قــرار دارد .این شــهر قلــب تپنده
کشــور اســت ،راه ارتباط با جهان
اســت و از هــر نظر ،مرکــز قدرتی
اســت که بدون آن ،اداره کشوری
به نام لیبی ،چنــدان معنا ندارد.
آنچه در روزهای نخســتین آوریل
( ۲۰۱۹فروردیــن  )۹۸رخ داد ،در
واقع گام نهایی ژنرال حفتر اســت
برای تسلط کامل برکشور و "قبضه
کردن "قدرت.

به واسطه درآمد سرشارش همواره
این فرصت را داشته که سرنوشتی
متفاوت از همســایگان گرفتارش
داشــته باشــد و دهههاســت کــه
مخالفــان سیاســیاش ،رویاهای
بلندپروازانهایبرایآیندهسیاسی-
اقتصادی آن در ســر داشتهاند .اما
از فردای سرنگونی قذافی ،آنچه در
لیبی رخ داد ،نقطه مقابل هرآنچه
بود که توسعه سیاسی-اقتصادی
میتوانست به ارمغان بیاورد.
حاال نیز بعد از هفت ســال جنگ،
نــه تنهــا از ثبــات و دموکراســی
خبــری نیســت .بلکــه کشــور در
آستانه ســومین جنگ داخلی قرار
گرفته .ضمن اینکه فراتر از جنگ،
ایــن نگرانــی نیــز وجــود دارد که
ژنــرال حفتر تالش کنــد با هدف
بازگرداندن ثبات و امنیت ،آزادیها
و حقــوق سیاســی شــهروندان را
محدودکند.
کیوانحسینی

سرنوشتلیبی
لیبی زمانی در مقایســه با سراسر
آفریقا یکی از بهترین کشورها از نظر
اســتانداردهای بهداشتی و سطح
زندگی بود .این کشــور نفتخیز،
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کیلو یــی
ســپاه پاییز داد مــی زد که جواب
دزدی گیگ!
آمریــکا را بهمن ماه خواهیم داد و
زرنگی های آخونــدی یکی دوتا قرار بود که ماهواره ای را بهمن ماه
نیســت تازگی بــرای نت قیمت درمدار قرار بدهند و برای دلگرمی
ً
زیــر بــازار مــی دهند
مثــا  20کارشــناس چینــی و روســی هــم
گیگ چهل تومنه و  100گیگ آوردندکه کمک کنند غافل که این
رو میگن صــد تومن! مردم هم ها از آمریکا مثل سگ از صاحبش
فکرمــی کننــد چ ه خــوب! صد می ترسند و آن ها با یک دستکاری
گیــگ مــی گیرنــد! ولــی زمان جزئی کاری کردند که موشک یک
نفتخوار ّ
معظم!
اســتفاده؛ سرعت رو کم می کنند دهم پرتاب خودمان هم باال نرفت
رهبرمفــت خوار و قطــع می کنند که طــرف نتواند آخوندها که دیدنــد چیزی ندارند
ها و نفــت خوار بیست گیگ بیشتر استفاده کند! نشــان بدهند باز هــم عظما وگل
هــا لطف کرده و زمانــی هم کــه یک ماه تمام شــد آمریکا و پنالتی رونالدو را نشان می
امســال را ســال نت شــما تمامه چون یک ماهش دادند و مــدام آهنگ وطنم را می
رونق تولید اعالم ســر شــده! واین جــوری پول صد گذاشتند طوری که همسایه ما از
کرده انــد ما که گیگ می گیرند و بیست گیگ نت ما پرسید چرا ایرانی ها همه ریش
ســال ها در بیت ّ
معظم به عنوان تحویل تان می دهند! خدا چشــم دارند و همیشــه فوتبال بازی می
مشاور ایشان کارکرده ایم دیدیم که آقا رو پرکنه بلکه جیبش سیر بشه و کنند؟ لباس تان هم عربیه؟
هدیه؟
نفس ایشان مثل اژدهای هفت سر دست از سرمردم برداره!
متهمیــن فســاد
دروغگو؟
به هرچه می خورد ،خاکســترش
چنــد روز قبــل ّ
می کند! ســال های قبل ً
مثال می رهبر ّ
معظم یکسری اراذل و اوباش مالی پتروشــیمی اقرارکردندکه به
گفت ســال امــام خمینــی؛ مردم دور و بــر خــودش رو جمع کرده و «علمالهدی» نماینده ولیفقیه و
آن ســال ً
کال از حضرت امام و هر بهشون توپیده که :نبایدکسی بگه امامجمع ه مشــهد ،هدیه دادهاند
البته ســپاه ایالم و کرمانشاه نیز
چه آخوند اســت متنفر شدند و به بدبخت شدیم بیچاره شدیم؛ دیگه و ّ
همه آن ها لعنت کردند! پارســال کاری نمــی تونیم بکنیــم؛ ّ
معظم با آنان همکاری کامل داشــته اند!
هم که ســال حمایت از تولید م ّلی ترموستات دریده تو با پر روئی توی حاال مــی فهمیم کــه وقتی احمد
بود ،تولید و کارخانه دار و کارخانه دوربین زل می زنی دروغ میگی ما کرگــدن خاتمی امــام جمعه نمره
ّ
از صفحــه روزگار محــو شــدند! هم هیچی نمیگیم ولی مرغ میگه
موقــت تهــران در پاســخ ســوال
امســال هم که ســال رونق تولید من  6تومن بودم  16تومن شدم خبرنــگاری که می پرســد حقوق
اعالم شده به همه تولید کنندگان گوشــت میگه من  38تومن بودم شــما چقدر است ،می گوید هیچ!
ورشکسته هشدار می دهیم زمین  120تومن شدم پراید میگه من  6یعنی چی!
کارخانه را با آهن قراضه دستگاه ها تومن بودم  48تومن شدم!
یعنــی طــرف پول
بفروشید و فرار کنید چون کفگیر بــه اینا بگو حرف نزنند دالر
امامــت جمعــه را
رهبر ّ
معظم به تــه دیگ خورده و رو میگــی کافر زبان نفهمه،
خرج نمی کند ولی
هرلحظه ممکن است پورمحمدی ولــی بقیــه کــه مســلمانند
درعوض؛ بخشش
و رئیسی بیایند و به شما بگویند یا بهشون بگو بیایند پایین!
ها و هدایا زندگی او
ترویج فحشا؟
را تامین می کنند و ّکلی هم اضافه
ده میلیارد تومان به حســاب من
وآقا بریز یا مثل مه آفرید خسروی درایــران خیلــی وقتــه همــه چی مــی آورد و نیــاز به حقــوق اداری
ً
اعالم می کنیم که تو رشــوه داده کلیشه شــده
مثال نسرین ستوده ندارد!
کمبود ایمان!
کــه از دختــران مبارزبــا حجــاب
ای و اعدام ات می کنیم!
متهم شــد چنــدی قبل امام جمعــه بیرجند
عید دیدنی؟
اجبــاری دفــاع کــردّ ،
با اختر رفتیم خونه یکی از آشنایان به ترویج فحشــا! یعنــی حرفی که گفته :مشــکالت به خاطر کمبود
ایمان است نه اقتصاد!
جــوان و وقتــی از نعمات بهشــت درفیلم تاکســی زد
ایــن آخوند درســت میگه! اگر
روی میزشــان تعارف مان کردند( ،پرونده سیاســیه
کشــورهای دیگه یک کم به ما
گفتیم :ما شــیرینی نمــی خوریم یک پرونده اخالقی
ایمان داشــتند و پشت آمریکا
دیابــت داریم برای آجیــل به ویژه هم میــزارن روش
رو نمی گرفتند ،االن اقتصاد ما
پســته و فندق هم دنــدان نداریم که همه جــا برات
اینقدر افتضاح نبود که تمساح
اما
اومدیم شادباش بگیم و بریم! خانم زنــدان بشــه!) ّ
یزدی بگه گوشت گوسفند می
خانــه درآمد کــه :آقای خراســانی رفیقدوســت که از
نخود چی هاش نرمه میل بفرمائید دختران نوجوان بهزیستی استفاده تواند حرام شود! یعنی این طفلک
و بعد توی بشقاب کوچکی چند تا جنســی می کنه و آن ها را به دبی منتظره مردم الشــه گوســفند رو
نخودچی ریخت و گذاشت جلوی می فروشــه بهش میگن تهدید به ببرنــد بیندازنــد تــوی رودخانه و
بگویند اه اه اخه بو میده در عوض
ما زیر چشــمی شــمردیم و دیدیم فرصت و دور کردن فحشا!
مردم غزّه؟
درست ده تاست نامردی نکردیم و
آخونــد تا مــی تونه شــکمی از عزا
همه را خوردیم! موقع خدا حافظی نمی دانیم حواستون به مردم غزه دربیــاره بمیــرم برات که ســال به
و جلوی در خانه خانم صاحبخانه هســت یا نه؟ همیــن چند ماهی سال گوشت نخوردی حضرت آیت
یک دانه پسته گذاشت کف دست کــه آمریکا و اســرائیل گــذرگاه ها الله!؟
ِول کن!
مــا و گفــت جناب خراســانی پس رو محکــم گرفتنــد و نگذاشــتند
این یــک دانه را میــل کنید وقتی جمهوری افالســی به غــزّه پول و چندی قبل امام جمعه تهران گفته
نشســتیم توی ماشین اخترگفت تدارکات برســانه مردم غزّه بیرون :جمهوریاســامی گلوی ترامپ
می دانی خانمه چرا این کار را کرد آمدنــد و آبروریــزی کردنــد! مردم را گرفته و به دیوار فشــار داده! باز
گفتیم :نه گفت :بــه ظرافت از تو ایران چقدر صبور انــد؟ دراین  40خوبه حواسمون بود اول دستاش
تشکرکرد و با این کارگفت این هم ســال وضعشــون بدتر شد همش رو از کار انداختیم اگر جای این که
جایــزه توکه آنقــدر مالحظه ما رو میگــن امــام زمــان خــودش بیاد ما گلویش رو بگیریم اون گلوی ما
رو گرفته بود چی می
کردی و پســته های دانه ای  270درســت کنه! حاال باید یک
شــد؟ ولــی یادتون
مرغ هم نذر آقا کنیم که اگر
تومانی ما را نخوردی!
باشه چون آخوندها
آمد زیرپایش بکشیم بدهیم
گلــوی ترامــپ رو
مدت
جنتی و آقا بخورند که ّ
زیادی به دیوار فشار
هــا بــرای همراهــی مردم
دادند این وضع پیش
اعتصاب خشک کردند!
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آمــده! جنتــی جان ؛ تــرو به جان
عظما یک کم گلوی ترامپ رو ول
کن بذار نفس بکشه تا به ما نون و
اشکنه ای برسه! اگه خفش کنی از
گشنگی می میریم ها!
توجهةبالشهدا!
رهبر ّ
معظــم در دیدار بــا خانواده
شــهدا گفت :خداوند به شما نظر
دارد زیرا قران می فرماید :انا الخدا
توجهة به الشهدا! به خاطر همین
توجه به خداســت کــه عظما این
ّ
همــه خوشــحاله و از دشــمنی با
آمریکا کوتاه نمیاد چون بیشترین
کشته و زخمی رو خانواده خودش
داده می فرمایید چجوری؟ عرض
می کنیم ،اگه ّ
دقت کنید می بینید
پول های پسرها و داماد های شان
در دیارکفر فریز و شــهید شــدند!
آخوند جماعت هم جونش رو بگیر
پولش رونگیر! بــدون پول این ها
مــرده و شــهیدند و باید ســال ها
دزدی و اختــاس بکننــد تا زنده
بشــوند! ولی حتم ًا حــاال حضرت
آقا به پســرها و داماد ها شان دایم
سرکوفت می زنند :برین بجنگین
شهید بشین! تا کی می خواین ور
دل مــن مفت بخورین و اختالس
کنین؟
مسئله آدرس؟
عــده ای از مــردم
بــه شــهرداری نامــه
نوشــته اند که دست
کــم یــک خیابــان را
بــه نــام خانــم مریم
میرزاخانی نامگذاری
کنید و شــهردار در جواب نوشته
چون نشــانی پدر خانم میرزاخانی
را نداشتیم این کار شدنی نیست!
یکــی باید از شــهردار می پرســید
نشانی پدر خالد اسالمبولی و بابی
ساندز رو از کجا گرفتید؟ پدر بالل
حبشــی و عمرخیام رو چه جوری
پیدا کردید؟
نایب امام زمان (عج)
رئیس دادگســتری مشهد فرموده
اند :ما به نیابــت امام زمان (عج)
و به نمایندگی خدا در زندگی مردم
دخالت می کنیم!
هــوووووی ی ی یره پــس دزدی
ها و رشــوه و اختــاس ها و پارتی
بازی هــا رو در اصل امــام زمان و
خدا انجام می دهند؟ پس چرا خدا
خودش نمیآد پول هاش رو برداره
بره؟ امام زمان چــرا از چاه بیرون
نمیــآد؟ همش به خواب تو میآد؟
بیشتر بهت میآد که نماینده حجاج
بن یوسف ثقفی باشی که مردم رو
با هر ترفندی می کشــت! و تاراج
ً
اصــا بهتــره همون
مــی کــرد؟
نماینده رهبر ّ
معظم باشی که برای
پست و مقام هر دروغی میگه تا دو
روز بیشتر بمونه؟!
فقط یک سطل آب!
حضرت امام راحل (ج) گفته بود:
اگر مســلمین مجتمع بودند ،هر
کدام یک سطل آب به اسرائیل می
ی برد!
ریختند ،اسرائیل را سیل م 
همین طور که مردم داشــتند می
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رفتند سر اسرائیل بریزند
یکی زمین خورد و بق ّیه
هم افتادند روش سطل
هــا خالی شــدند و ایران
رو ســیل بــرد! اگر صف
ّ
منظم بود یا جای سطل
بطری دربسته بود ،این
سیل در ایران پیش نمی
آمد! خداونــد همه ما را
چرا این قدر دیر؟
خشک بگرداند ،آمین یا
وقتی چنــد روز قبــل عالیجنــاب دانالد
رب العالمین!
پیروزی؟
ترامپ رئیس جمهوری محبوب و منتخب
در پــی شــکایت بانــک الیت! جامعه آمریکا ســپاه ماســتخواران
مرکــزی ایــران ،حکــم انقالب افالسی را در لیست تروریستی قرار
توقیــف  1.7میلیــارد داد این ســوال به ذهن ما خطور کرد که
دالر از دارایــی هــای پس چرا این قدر دیر؟
بانــک مرکزی جمهوری یعنی شــما این جانــوران را تا پریروز نمی
اســامی ایــران توســط شناختید؟
دادگاه لوکزامبــورگ لغو تــا این که این «علیکبــر!؟» نوچه دیرین
شد.
مــان ،که از اج ّله مفســدین فــی االرض و
ما هــم این پیروزی را به ضد انقالبیــون عزیز و با حفظ ســمت از
رهبر ّ
معظم و حماس و دشمنان سرسخت عالیجناب ترامپ است
حزب الله و جهاد اسالمی ما را ارشــاد کرد .ایشان فرمود :خراسانی
و طالبان و خالصه همه چنانکه افتد و دانی« ،عموسام» از ساعت
اراذل و اوبــاش جهــان  2بعــد از ظهر روز  22بهمن ســال 1357
شــادباش مــی گوئیم و یعنی استقرار حکومت آقا امام زمان (عج)
حتی قبــل از آن تاریخ با آقایان
به مردم ایران هم اخطار در ایران و ّ
مــی کنیــم که آخونــد ها دوســت و جی جــی باجی بود
چشمان تان را داســتان «ژنرال هایزر» و «مک فارلین»
درویــش کنید و چشم پوشــی از فروش مخفیانه اسلحه
چیــزی از ایــن توســط اســرائیل به علما اعــام و حجج
پــول بــه شــما اسالم در جنگ بین ایران و عراق و امثالهم
نخواهدماسید! که یادت هست و از همه اعمال آقایان هم
حلاف ّ
مل؟!
خبر داشــت از شــکنجه ها و اعــدام ها و
درســت
در دزدی ها و اختالس ها و همچنین اعمال
روزهایــی کــه ترامــپ ترورســیتی این اراذل در خارج کشــور و
گیجــه و نمــی دونــه به امثال ذالک ،فقط مشکلی که در این میان
کدام مشــکلش برســه وجود داشــت مسئله منافع مالی آمریکا و
هرجا کــم میــاره میگه ســرانش در میان بود که دســت آقایان را
ایران رو فشار میدیم .در بسته بود حتم ًا از زد و بند و معامالت بین
منابع رسمی آمده حجم همین عالیجناب و اهل بیت به ویژه صبیه
تجــارت خارجــی ایران محترمه و شاه دامادش با سران سپاه که
در فروردیــن ماه ســال خبــر داری؟ از معامالت طایفه بنی بوش
جاری حاکی از آن است با افرادی از سلســله بــن الدنیان چطور؟
که میــزان صــادرات به شاید حاال کار به جائی رسیده که سرداران
آمریکا و واردات رســمی محتــرم ســپاه گــردن کلفتی کــرده و در
از این کشــور با افزایش معامالت فی مابین برای عالیجناب ترامپ
چشــمگیری روبرو بوده گربه رقصانی کرده اند و حق شان را نداده
اســت .و درسال  2018اند؟ و ایشان هم تصمیم گرفته چوب توی
دو برابر شده اوّل گفتیم آستین شان بکند؟! چون واضح است که
شــاید اشتباه شــده بعد منافع و مصالح میهن و مردم ما برای هیچ
دیدیم نه دعوا سر لحاف یــک از دو طرف این دعوا مح ّلی از اعراب
مالســت! حــرف آمریکا ندارد والگوگل اعلم! ومن الله التوفیق!؟
اینه کــه فقــط باید من
بخورم و کــس دیگه ای
ً
اش رو هــم کــه احتمــاال رهبــر
حق نداره از مالها سود ببره!
ّ
عفو قاتل؟!
معظم مثل ســعید مرتضوی می
ســلمان خدادادی ،نماینده فاسد بخشند! تبعیدش هم از تهران به
و قاتل مجلس به  2سال انفصال ،کــرج خواهد بود و باز گرگ به گله
تبعیــد و  99ضربــه شــاق برای گوسفندان بر خواهدگشت!
کانادا – مدینه منوّره مونرآل – پانزدهم
ارتباط نامشــروع با زهــرا نوید پور
ماه آوریل المبارک! سال  2019دربدری
از سوی دادگاه تهران محکوم شد
ّ
برابر با بیست و ششم فروردین ماه سال
دقت کنید خون دختر بیچاره این
 1398مهرورزی زنجیره ای خون جگری!
وســط هدر رفت و مثل همیشــه
نوشدارو تقلبی بعد از مرگ سهراب
شاد و آزاد و سربلند باشید.
رســید! انفصالش کــه فقط از یک
پیر خراسانی
شــغل خواهد بــود و بــه کارهای
اصلــی اش لطمه نمی زند شــاق

www.paivand.ca

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!
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Ramin Mahjouri
 چیزی برای فروش ،جایی برای اجاره،
چند نفر کارگر
به
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Cook
assistant
Tel.:
)(604
921-IRAN,
Êœ«œ
ÂUM�œ
_
�X�ö
Ë
�v��—bM
_
�‰œe
Ë
≠��Êu
µ
ÊU�œ
_ ¬» (پاره وقت یا تمام وقت)
حرفه و هنری برای عرضه دارید؟...
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فال قهـوه
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تلفن اطالعات( :احمد)
برای کار در رستوران
توسط شادی
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t?�HÖ
�~v�H
خالی است!
اطالعات:
U� c� ¨œ—œ ÂU~M� —œ t� È«ÅÁ˛«Ë _ œu� fتلفن
U� È«Å
t�d{ _ b�e� r�514-242-6034
∏≠ �~d� «— U�—U� rE� t� v�� _ dE� Ë ÁU
واقعUÄدر مترو
ویتنامی،
• نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاه های
Tel.:
514-651-2661
)v��Ëœ Ë X��� _ ÁbMA�� œd� _(514لونگی نیازمندیم .
gO�H� 678-6451
¨vÖbO�—≠π Tel.:514-912 4448
با ما تماس بگیرید.
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نوشته ها از
�ÁU�u
«— _ ÊU?OM� Ë t�UÄ _ ÊUÖ—“U�≠±≥ « — ‘„ ÕË « »‰ ” »« È Á« »Ÿ Â— Õ — ““ µ » — œ« ‰« « »— Ê ·— ¯ œ« Ê« ‘œ ‘ » œ— µ Ë
∂
∂
احمــد
• نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد فایواستار ،آپادانا ،لوموند ،خضر ،اف کس ،مارشه
�h�U
Ë
È œ Ë ‰ Â
Ê — « Ë
∑ œ ‚ « Ê
«
„ œ Ë
— Â — Â
∑ ” Œ Ê
کلیهخدماتساختمانی
فارسیتایپ،سپسایمیلکنید.
پی.ای ،.کلینیک آریا ،آلفامدیک ،المیزان ،بازار،
ËdO� _ dOE� _ U�—«bMÄ
ôUO�≠±¥ ‘È —« ·« » ”Â »« ÂË œÁ Ê ‘» — —« ”Ë ¯œ ∏ œ“ Ê— ¯— ı ‰ È« ‘Ÿ Ê« Â« ” Á« » œ« ‘‘ Â« ∏ ÁUÖ
بازسازی ،بهËسازی
π
π
متروپولیس ،کبابسرا و...
-----------------------عالی
ÁbMM�ÅX
کیفیت��uI
¨Áb� Áœ«œ „ Ë
Á Ê « ‘ Ê
» Â — È
∞È ±
« Ã
« œ Œ Á œ
” — « Ê
∞Á ±
®لوگوی پیوند®
ریوسود :کوه نور ،آدونیس ،مارشه افغان،
“ È « Ã
œ « Õ
„
„
« Â ‰
Á
»
»
„
«  ±µنرخ
‘ ±±
±± _ Á
مناسبÈU?�Åt?A?�b?�« È«—«œ
≠��t?� v
‚
Õ
«
‘
«
—
»
„
«
«
‰
Õ
—
Á
Â
»
È
«
«
Â
≤±
≤±
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الوال :کوه نور ،آدونیس ،سمی فروت و...

CLASSIFIEDS

فروش سالن زیبایی

azmr19f

نیازمنــدیها

استخــد ام

استخــد ام

PAIVAND

استخدام

azap15U

ap15-mayPd

استخدام

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

abedi free

azAP15U

aznov152104nikpour

azfeb19

aznov-jan’17tpshP

پیوند «�©Ê«d
هـای—t�U�“Ë
�ÈUN�bM�“UO
® ÂUOÄ Ê«d�« —œ Áó�Ë e�«u� U� Á«dL� Áó�Ë
نیـازمنـدی
آرایشـــــگاه

481-6765 ............................................EVE
فاطی 951-2324 ..............................................

آژانس مسافرتی

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

آموزش موسیقی

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

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

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

اتومبیل-تعمیر

486-9994 .......... .Pieces D'auto NDG

اتومبیل :خرید و فروش

ALIXتویوتا376-9191.................................
تویوتا ایل پرو 376-9191 ................................
ری نور :هاندای 438-402-0429.................
الگانسلیزینگ865-2595..............................

ازدواج

شــیخ صالــح366-1509 .......................

ارز

شریف 223-6408 .........................................
آپادانا 933-1719 .............................................
 5استار585-2345........................................... .
خضر989-2229 ................................................
یونیون موندیال937-5192.......................... .
844-4492 ................................Expert-FX

امالک و مسکن

فیروزهمتیان 827-6364 ...........................
نادرخاکسار969-2492...................... .
مسعودنصر 571-6592 .................... .
آرش شکور 730-3909 ....................
شهره شهریان 290-2210 ....................
مسعودهاشمی298-4567.................
مهدیانصاری 588-0609..............................
عرفانمرزبانپور813-3633..............................
بهروزدوانی 677-7919.................................. .
عسلجامی547-7866...................................
کاظم تهرانی971-7407................................ .
آناهیتابروجردی 978-9962 .........................
آرزوگتمیری561-3-561................................
مینواسالمی 967-5743............................... .

اجنمن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین932-2953 ........ .
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
انجمنزرتشتیانکبکwww.zaq.org ...... .
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

م .ملــک 438-793-9168 .................
علیپاکنـژاد296-9071...................................

افخم هادی737-6363 ................................. .

رستــوران

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

پیتزااطلس 524-0-524 ...............................
کبابسرا 933-0-933 .....................................
کلبهعموجان484-8072.................................
فاروس270-8437.............................................
کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولــی989-8580 ....................................
بیبلوس523-9596...........................................

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

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

نغمه سروران889-8765 ............................
دارالترجمه یکتا439-8501 .........................
شهریاربخشی624-5609 ............................ .

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

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

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

پزشــکی
تاکـسی

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

تبلیغات
ترجمه

چاپ و تابلوسازی

حسابداریومالیاتی

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

حمل و نقل

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

دندانپزشک

شهروزرضانیا (آریا) 933-3337 ..................
شریف نائینی731-1443............................... .
آیدا خانلرپور332-1117 ............................... .
دندان سازی (کلینیک)

روانشناسی  /روانکاوی

سوپر و فروشگاه

شیرینی پزی و قنادی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

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

عینک سازی

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

فـرش

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

فـیزیوتراپی

دنـــــــــا 900-3633 .............................

فـال

شماره
شما در
ا
ی
ن
ل
با
یست ن
(رایگا ما متا
یست؟
س
ب
گ
ی
ن برای آگهی د رید.
ه
کلینیککایروپرکتیک
ندگان
پیوند )
کلینیکابنسینا849-7373.........................

کتـابفروشی

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

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

گلفروشی

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

لوله کشی

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

مهاجرت

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

محضر

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

موسیقی (جشن ها)

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

وام مسکن

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

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

وکیل دعاوی

کــــارواش

ویدیو

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

امیرکفشداران574-4540..............................
تپش دیجیتال223-3336 .......................... .

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

1398  فروردین26  1418  شماره 25 سال

www.paivand.ca since 1993
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پانسیون

مشاوره و خدمات زیبایی

به یک خانم کارمند

• میکرونیدلینگ
)Dermapen(
• میکروبلیدینگ
• هاشور ابرو
• خط چشم
• بن مژه
• خط لب
• رژ لب
• پاکسازی پوست و صورت

ویا خانم دانشجو
 دالر۵۰۰ ماهانه

آﻣﻮزش ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎزﻫﺎ و آواز ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه
 ﺳﺎل5  ﺗﺎ2 آﻣﻮزش ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ ﮐﻮدك از
ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آرش ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن

879

879 999

$

Sectionnel

$

Sectionnel

$

Sectionnel

LASER SPA INSTITUT LEA

سوزاندن موهای بدن با لیزر

Estheticienne & Technicien LASER |
Diplome cidesco internations du paris

و اینترنت ومبله

999

$

Sectionnel

با تمام امکانات

*Ensemble matelas
*Ensemble
et matelas et
sommier orthopédique
sommier orthopédique
Dream Star Dream Star
60” grand lit 99$
60” grand lit 99$

خدماتآرایشی

در منطقه

<< >> حتی در محل شما

5740 blvd cavendish
لطف ًا برای اطالعات
:بیشتر تماس بگیرید

Tel.:(514) 663-9116

Tel.: 514-400-7879

استخـــدام

M.Royal.Beauty :اینستاگرام
PendJn01

free

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

699$ 699$

Canapé

Meubles
Meubles
prilloprillo

Canapé

vente
vente

 اندازه سرPR و کارت
وجزئیاتدیگربایستی
رعایتشود

Tel.:(514) 951-2324

______________
عکسبرایسوءپیشینه
)(واشنگتنیاایران
tous les Meubles
tous doivent
les Meubles
être doivent être
$
vendu!
vendu! 7 mcx
7 mcx
50 X 70

6565

999$ jusqu’à
999$

Sectionnel

Sectionnel

1399$ 1399

Sectionnel

تبدیل متام سیستم های ویدئویی
la qualitéla
auqualité
plus bas
au prix
plus bas prix
عکس های ما تضمینی و
PrilloPrillo
liquideliquide
متناسب با درخواست های
 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
می
مربوطه
ادارات
$
de 1599$ / Sofas en tissu
deàa
1599$
partir/ de
Sofas
499$
en/tissu
Sofasàaenpartir
cuir de
àaباشد
499$ / Sofas
en cuir
àa
$

partir deکلیه
699$ / Sofas
sectionnels
partirترجمه
de 699$
en cuir
/ Sofas
de 879$ en
/ Sofas
cuir à partir
de 879$ / Sofas
اسناد و مدارک
رسمی
•à partirsectionnels
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

Sectionnel

، عکس های پاسپورت
، مدیکال کارت،سیتی زن
PR و کـــارت
$
 عکس های خانوادگی و فارغ التحصیلی

2299 2299

%%

jusqu’à

سی
عکا
رز

Sam The Handyman

به چند نفر برای کار در
.امورنصب فورا نیازمندیم
در ابتدا بصورت پاره وقت
 دالر13  ساعتی:دستمزد

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
،عکسپاسپورتی
since 1990
سیتیزنیکانادایی

Mega
Mega

Dépêchez-vous!
Dépêchez-vous!

999

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

999$

Sectionnel

) (نبش دکاری

SNOWDON

We are hiring interested individuals as handyman assistant. Part time to start and potential
for full time. Experience is an asset, but not
necessary. (training will be provided)
compensation: $13.00/hr. Position available
immediately. Send CV by email to:
info@sam-thehandyman.com
Or send your information through our
Career-Page at:
www.sam-thehandyman.com/career.htm

حراج وسائل خانه

879
Sectionnel

$

879

چند قلم وسائل منزل
:بفروش می رسد
:تلفناطالعات

$

آموزش شنا

Tel.:514-574-0333
free

رمسی$ مترجم$
رمسی
مترجم
DÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
$DÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
$
1699$ 1699سروران
1099نغمه
1099$یکتا
1899
1899
699$ 699$
خاطره حتویلداری

ارزشریف
7 mcx

7 mcx

7 mcx

7 mcx

Sectionnel

Sectionnel

Canapé

نبـــی زاده

Canapé

،عضورسمیانجمنمترجمانکبک
•عضوجامعهمترجمان
ترجمه
تأیید
ترجمهو
º

»
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کبک و
¦
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ایران
رسمی
،رسمی اسناد و مدارک
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¢

£
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©



¸
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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

استخدام

،به یک صندوقدار مرد
،ترجیح ًا باتجربه
dépanneur برای کار در
،واقع در مرکز شهر
به صورت پاره وقت
.نیازمندیم
:تلفناطالعات

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

صرافی
 ستاره5

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

514-889-8765
com

*Avec tout achat d’un *Avec
ensemble
tout set
achat
de d’un
chambre
ensemble
de 7 pièces
set de chambre de 7 pièces

free

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

azaugP

>6007343

514-441-4295
azjan15U




























 



 








 



zarbarg
paivand
بلیت
فروش کلیه

















































دارالترجمه رسمی فرهنگ

،دعوتنــــامهرسمی
ترجمـــهمدارک
514-624-5609












 









راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال




























مترجم رمسی
شهــریاربخشی

تدریس زبان فارسی
در وست آیلند
پروینعبائی

514 585 - 2345

>6007343

Tel.: 514-576-6054

Tel.:514-293-1251

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

تدریس فارسی

35

ها
کنسرت
و
ها
برنامه
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راه حل معضل تمام شدن جوهر چاپگر

حتما بارها برایتان پیش آمده
کــه برای چاپ متن مهمی به
ســراغ چاپگر (پرینتــر) خود
رفته اید و متوجه شــده ایدکه
جوهر چاپگر ،به اتمام رسیده
اســت .همین مســئله ساده
و پیــش پا افتــاده ،باعث بروز
مشکالت و درگیریهای فکری
دیگری برایتان میگردد.
در ایــن مقاله تمامی راههایی
را کــه باعث رفع این مشــکل
میشــود ،برایتان شــرح داده
و اقتصادی تریــن راه حلهای
موجود را بررسی میکنیم.
اولیــن راه حل بــرای رفع این
نقیصه این است که از شرکت
تولیدکننده چاپگر ،کارتریج جوهر
مــورد نظر را بصورت اینترنتی و یا
از طریق شــرکتهای واسطه مثل :
Bureau en Gros, Amazon,
 ,ebayو غیره ،ســفارش دهیم.
قطعا این راه ،ارزانترین راه ممکن
نمیباشــد .این روش برای کسانی
پیشــنهاد میشــود که یک چاپگر
بزرگ و حرفه ای داشــته و هزینه
خرید مجدد چاپگر ،بسیار بیشتر از
مبلغ خرید جوهر است .در صورتی

کــه از یــک چاپگر بــزرگ و حرفه
ای اســتفاده میکنید ،سعی کنید
همیشــه از جوهرهای اوریجینال
شرکت تولیدکننده چاپگر استفاده
نموده تا بعدا مشکلی برای دستگاه
وگارانتی احتمالی آن پیش نیاید.
گاهی اوقات مجبورید برای خرید
جوهــر ،مبلغــی معــادل یــا حتی
بیــش از هزینه خرید یــک چاپگر
جدید ،هزینه بفرمایید .در چنین
موقعیتــی ،چنانچــه از یک چاپگر
ســاده و کوچک خانگی
تلفناستودیوفوتوبوک:
(بــه ارزش حــدود 100
(514) 984-8944
دالر و یا کمتر) استفاده
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
میکنیــد ،یــک چاپگــر
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
جدیــد و «آکبنــد»
WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1
خریداری نموده و خود
STUDIO
تلگرامPHOTOBOOK :
را از رنج دنیا رها سازید!
گروه ما در فیسبوک« :همه چیز در مورد مونترآل»
معمــوال اکثــر چاپگرها
تلویزیون آنالین مونترآل پالس MTL PLUS TV
بــا جوهــر مربوطــه به
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
فــروش میرســند ولــی
جهت اطمینان ،حتما
چــک کنیــدکــه جعبــه
چاپگــر جدیــد ،محتوی
جلسهرفعاشکالوتمرینتنظیمات
کارتریجهایجوهرباشد.
دستیدوربینشمادر«استودیو
فوتوبوک» ،طی دو جلسه به مبلغ 70دالر اگر از چاپگری اســتفاده
(برایهرجلسه)،پرتره،عکاسیدرشب میکنیــد کــه ارزش آن
وعکسهایخانوادگی
بیــش از  100دالر بــوده

اسپشیال این شماره:

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

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

و از کیفیت آن راضی هستید،
میتوانیــد از راه حــل دیگری
نیز استفاده کنید .شرکتهای
ثانویــه ای وجــود دارنــد کــه
جوهــر انــواع چاپگرهــای
معروف و پرطرفــدار را تولید
و بــا قیمــت بســیار ارزانتری
عرضه میکننــد .طبیعتا این
کارتریجها ،محصول کمپانی
تولیدکنندهچاپگرنمیباشندو
عموما بی نام و نشان هستند.
در اکثر موارد هم نتیجه نسبتا
قابل قبولــی ارائه کرده و فرق
آنچنانی با جوهــر اوریجینال
ندارنــد .تنهــا مشــکلی کــه
ممکن است بوجود بیاید این
اســت که چنانچــه از چاپگر برای
مــدت طوالنی اســتفاده نشــود،
احتمال مسدود شدن روزنه های
جوهرپــاش در آن بیشــتر اســت.
بنابراین باید حداقل هفته ای یکبار
از آن استفاده نمود تا تمامی روزنه
های آن همچنان باز بمانند .ضمنا
برای کســب نتیجه بهتــر ،هرگاه
مشاهده کردیم که کیفیت تصاویر
چاپ شــده دچار افت محسوسی
شــد ،از گزینه «تمیز کردن روزنه
هــای چاپگر» اســتفاده نمــود تا
مشکل رفع شود.
گاهــی اوقــات در برخــی مغــازه
هایــی که لــوازم اداری و چاپگرها
را بفــروش میرســانند ،کیتهایی
بــرای پــر کــردن کارتریــج جوهر
وجــود دارد .ایــن کیتها مجهز به
چند رنگ اصلی و نیز یک ســرنگ
میباشند .بنابراین با تزریق جوهر
بــه درون کارتریج ،میتوانیم آن را
شــارژ کرده و دوباره از آن استفاده
نماییم .البته توجه به تعداد رنگها
و جزئیــات آن بســیار مهــم بوده
و بایــد جوهــری را انتخاب کنیم
کــه دقیقا معادل رنگهــای چاپگر
خودمان باشــد .ناگفتــه نماند که
دنیای چاپگرها بسیار وسیع بوده
و دارای انــواع مختلفی میباشــد.
حتمــا بایــد در موقع شــارژ کردن
کارتریج چاپگرمــان ،به این نکته
توجه کنیم که تعداد کارتریجهای
چاپگر ما چند عدد بوده و کیتی را
انتخاب کنیم کــه به همان تعداد
رنگ داشته باشد.
کار شــارژ کــردن کارتریج جوهر،
عمــل ســاده ای نبــوده و ممکن
است هر کسی قادر به انجام آن
نباشد .از طرفی احتمال پاشیده
شــدن جوهر به «زار و زندگی»
و خســارت چنــد صــد دالری
به خودمان وجــود دارد! روش
دیگر این است که کارتریجهای
خالی را به مغازه هایی که بطور
تخصصــی این خدمــات را ارائه
میکنند ،تحویل دهیــم تا آنها
کار را بــه روش اســتادانه ای به
انجامبرسانند.
مشــکل دیگــری کــه در زمان
شــارژ و نصــب کارتریجهــای

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور

در كلیه سطوح
-------------

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

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

شــارژی با آن مواجه هســتیم این
است که برخی اوقات ،چاپگر قادر
به تشخیص شارژ غیر عادی و نیز
تشخیصکارتریجهایمتفرقهبوده
و پیامــی بــر روی کامپیوتر ظاهر
میشــود که «کارتریج ،اوریجینال
نمیباشــد»! اغلــب کمپانی های
جوهــر فروش ،راههــای مختلفی
بــرای دور زدن این مشــکل دارند
و اغلــب دســتور العمــل و «کاله
شرعی» خاصی به مشتری عرضه
میکنند تــا با آن بــه جنگ چاپگر
برونــد .اکثر این راه حلها کارســاز
بــوده و چاپگر بیچــاره ،نهایتا تن
بــه خواســته نامشــروع صاحبش
خواهــد داد امــا ،برخــی چاپگرها
به هیــچ عنوان تســلیم نشــده و
تا آخریــن قطره جوهر ،دســت از
آرمانهای کارخانه خود بر نمیدارند!
در چنیــن مواقعی هیــچ انتخاب
دیگــری برای شــما باقی نمیماند
جز اینکه کارتریج اصلی خریداری

کنیــد .به همین دلیــل ،در زمان
خرید از فروشنده «جوهر قالبی»
با او مشورت کنید تا در صورتیکه
کارتریــج شــارژ شــده بــر روی
چاپگرتان کار نکرد ،بتوانید جوهر
را بازگردانده و اصل و فرع پول بی
زبان خود را دریافت نمایید!
و اما آخرین و بهترین راه حل!
کمپانــی هــای عریــض و طویــل
ســاخت چاپگر« ،گاگــول» نبوده
و بخوبــی میدانند که شــرکتهای
واســطه «جوهر افشــان» ،بطور
قانونی ،بخشــی از منافــع آنها را از
طریق فــروش جوهرهای متفرقه
بــه جیب خود میزننــد! به همین
دلیل ،مدتی است که کارخانه های
«کنــون» و «اپســان» ،دو پرینتر
جدیــد تحت عنــوان «اکو تانک»
راهــی بازارکرده اند که عالوه بر در
اختیار داشتن کارتریجهای الزم،
چند مخــزن کوچک جوهر اضافه
هم برای شارژ کارتریجهای اصلی با

جوهر اوریجینال ،به خریدار عرضه
میکنند .همچنین ادعا میکنندکه
بطور متوســط تا حدود دو سال از
خرید جوهر اضافه در امان خواهید
بــود! تبلیغ ایــن دو برنــد را حتی
در رادیــو هم می شــنویم که ادعا
میکننــد ،بــا این پکیــج میتوانید
 4000بــرگ کاغذ رنگــی به چاپ
برســانید! قیمــت ایــن پکیج هم
نسبتا مناسب بوده و اگر ادعاهای
فوق صحت داشــته باشــد ،قطعا
بهتریــن و مقرون بــه صرفه ترین
گزینه است.
بــا تمــام ایــن اوصــاف بــه خاطر
داشــته باشــید که چاپگر عکس با
چاپگرهای معمولی خانگی و اداری
متفــاوت بــوده و همیشــه باید از
جوهر اوریجینال استفاده نمایید تا
کیفیت عکسهایتان افت نکند.
چاپگرتان پر از جوهر!
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را بر روی سایت بخوانید
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کمپتابستانی
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دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی
38
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PAiVAND

جنب دانشگاه کنکوردیا

خدمات ارزی

)

Tel.: 514-996-9692

بهروز

)(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary, Vancouver

since3
199

Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W. H3G 1M6
GUY
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 مطمئنترینوسریعترینروش انتقالارز
با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران

 خریدار ارزهای خارجی
بابهترین نرخ روز

BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY

info@expertfx.ca

 Mailing Address:

باباخانی

4010 Ste-Catherine W.
Montreal, QC H3Z 1P2

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

info@paivand.ca www.paivand.ca

ناهیدپاکروان

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

سفر به ایران






Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده
)1253 Rue Guy (Metro: Guy

ASGARI

FARZIN

بدون وقت قبلی

7روز
هفته

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

آرﺷﯾﺗﮑت رﺳﻣﯽ ﮐﺑﮏ

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

ﻣدﯾرﯾت ﭘروژه  -طراﺣﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن

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

طراﺣﯽ داﺧﻠﯽ  -ﭘﯾﮕﯾری اﻣور ﺷﮭرداری

514.803.5240

فروش کلیه بلیت

جواد ایراخنواه
____________________
5655 Sherbrooke W.
NDG، H4A 1W6

برنامه ها و کنسرتها

به مدیریت :بیژن احمدی

همه روزه در

223-3336

E
X
C
H
A
N
G
E

با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی

تپشدیجیتال
-------

behrooz@babakhani.ca

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

ﻓرزﯾن ﻋﺳﮕری

عینک
فرهت

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

ARCHITECTE

info@asgari.ca

مشاور رمسی وام مسکن

st-Laurent

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

Tel.: 514-871-1119

514-

Tel.: 514-481-0671

از مونترال به تهران از

$990

از تهران به مونترال از

$1090
>> تـور اروپا
• جزایر کارائیب
• دبی

____________________

1855 Ste-Catherine W.
)St- Marc
GUY

H3H 1M2 (Corner:

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

