Bureau de Change

خدمات ارزی

___________
Sharif Exchange
261 boul. Cote-Vertu

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

St-Laurent, QC H4N 1C8

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

جنب دانشگاه کنکوردیا

GUY

. انتقال ارز به ایران و برعکس نداریم:توجه

Cote vertu, Bus 121 E

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

صرافیشــریف

1422

www.sharifexchange.ca

$
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از مونتــــرال به تهـران از

$990

دارالترجمه رسمی یکتا
 دعوتــنامه رمسی- ترجمه رمسی

Tel.: 514-439-8501

الیت
صرافی

فارکس

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

4010 Ste-Catherine W.

افتتاح رستوران ایستگاه غذا

VANCOUVER

سفر به ایران

pg. 5

، کوکوها،بوفه انواع خورش ها
... پلو و،ساالد های ایرانی

Courtier Immobilier Agréé

Ninous Givargiznia, BSc.

¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT¶

Agent Immobilier Affilie
RE/MAX

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ
}f£¨† z çœÂ¼±› :të›Z fz£²›
Courtier Immobilier Agréé
ÏHoTº¼¶nj Â¬kºp ¾£MIw ÏIw 30 pH yÃM IM
ù£¿Ž }£¼ ®›ò fd
مونتریال
· مشاورI«ÄHn
¥°¶H
x»oÎ »ÁHoM
kÄoi I¶
}~hT¶
k{ILÃ¶
·HnHkÄoi
RI¶ki
ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£
gfZ !امالک در سراسر
ÁnHm¬
¾ÄI¶ow
n¼¶H nj Â~~hU
¥nk¶ ÁHnHj
fÂ›Z fd çœêÂ‘ ä…®¨†جتاری
£… مسکونی و
Cell
: (514)
571-6592
IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ
ú¾ûZãÅ… ç…£ fZg£… Í ®رایگان
¬›  ارزیابی
EmailI¿TºH
: masoudrealty@gmail.com

iÂÀÅœ

 تهیه وام های مسکن و جتاری
ÏHoTº¼¶nj Â¬kºp ¾£MIw ÏIw
Office:
(514)
واردین و دانشجویان
مسکن برای تازه
 وام694-084038 Place du Commerce #280,

Suite 304
H9H 5B9
Minoo Eslami

Fax
Res.

Cell : (514) 571-6592

 مینو اسالمیEmail :

}gfZ\£›¬‹¯˜®›

(514) 816-4080

çœ£`›

masoudrealty@gmail.com

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

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

فیروزهمتیان

Cell: (514) 827-6364

fhemmatiyan@sutton.com

www.sutton.com

مشاور امالک در مونتریال
21 :

مسعود هاشمی

30 pH yÃM IM

(514) 694-4291 k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki
(514) 696-5169
île des Soeurs, Qc H3E 1T8

Cell.: 514-967-5743

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

مشاور امالک در مونتریال

South shore و

F O O D st a t i o n

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

pg. 5

ناهیدپاکروان

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

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 Mai 1. 2019 until June 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

Turkish Airline
Promotion:
3 baggage
:اسپشیالترکیشایرالین
سه چمدان

هر نرخی
،دارید
از ما ارزان تر
بخواهید

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

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

Head Office:

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

Tel.: 514-388-1588

LEASE STARTING AT
*

FOR 60 MONTHS AT
%

WEEKLY

$0 DOWN

$

0.99

89

5.99

2019 PRIUS PRIME

2019 COROLLA HB
FOR 48 MONTHS AT
%*

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

LEASE STARTING AT
*

FOR 60 MONTHS AT
%

WEEKLY

$0 DOWN

$

82

2.99

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

افتتاح رستوران ایستگاه غذا

F OOD s tation

VOTRE IMAGE EST NOTRE PRIORITÉ
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(514)

5

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

3195bouldesentreprises,terrebonne,QcJ6X4J9

FOOD Station

755 Atwater Ave, روبرویکبابسرا
Montreal, QC H3J 2K3

Tel.: (514) 504-2313

 سه شنبه تا یکشنبه:ساعات کار
 شب8 ونیم صبح تا11 از
 شب10 (در طول ماه رمضان تا ساعت
) در خدمت شما هستیم
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دیدگاه...
امتناع جمهوری اسالمی از
مذاکره در موقعیتی پرخطر
 ۲۵اردیبهشــت  -اکبرگنجــی :دونالد ترامپ از ابتدای خــروج از توافق
هستهای ،بازگشت تحریمهای فلج کننده و سیاست «فشار حداکثری بر
ایران» بر این امید بوده که رهبران ایران با او برای مذاکره تماس خواهند
گرفت ،به این دلیل که به پندار او و مشاورانش فشارهای تحریمی از جانب
واشــنگتن الف -اقتصاد ایران را به نابودی کشــانده و ب -همه روزه یا
هر هفته در همه شهرهای ایران شورش برپا کرده است .اما تماسی برای
مذاکره صورت نگرفت.
ترامپ در  ۹مه  ۲۰۱۹در پاســخ به پرســشهای خبرنــگاران درباره خطر
جنگ با ایران گفت که بله این احتمال وجود دارد .ولی «می دانید دوست
دارم چه اتفاقی بیفتد؟ دوست دارم به من زنگ بزنند» .ترامپ همچنین
گفت جان کری ،وزیر خارجه اوباما ،به رهبران ایران گفته است با او مذاکره
نکنند .سپس افزود« :از وقتی من[آمریکا را] از برجام خارج کردم ،اقتصاد
آنها دچار آشــوب شده ،تورمی دارند که نرخ آن باالترین رقمی است که تا
به حال شنیدهام .آخر هفتهها و حتی در طول هفته شورش در کشورشان
اتفاق میافتد .کاری که آنها باید بکنند این است که با من تماس بگیرند و
[پای میز مذاکره] بنشینند…آنها باید تماس بگیرند و اگر این کار را انجام
دهند ما آماده گفت وگو با آنها هستیم».
در  ۱۰مه “ ۲۰۱۹سی .ان .ان” به نقل از منابع آگاه اطالع داد که دولت
ترامپ تلفن تماس مســتقیم را در اختیار ســوئیس قرار داده است تا اگر
رهبران ایران خواستند با او تماس بگیرند ،در اختیار آنان قرار دهد.
در همان روز آندرآ میچل در “ان بی سی” هشدار داد
شرطهای
کــه ترامپ و بولتــون و پامپئو با جنگ افروزی ممکن
 ۱۲گانه
است آمریکا را درگیر جنگی غیر ضروری با ایران کنند.
آمریکا
در  ۱۱می ،نیکول گوئوت و کوین لیپتک در “سی ان
معنایی جز ان” نوشــتندکه در رویارویی با ایران ،برنامه این است
“رژیم چنچ” که ترامپ نقش “پلیس خوب” و بولتون نقش “پلیس
بد” را بازی کند.
ندارد
همزمان بــه این ها“ ،پلیس بد” در توییتی نوشــت:
«اقدام بازیگران نظامی خارجی ،یعنی کوبا ،روسیه ،و
ایران در انهدام دموکراسی و حمایت از سرکوب در ونزوئال تحمل نخواهد
شد .این بازیگران تحت نظر هستند ».یعنی ایران در ونزوئال حضور نظامی
دارد و نظامیانش در حال سرکوب مردم آن کشور هستند.
ی در
نیویــورک تایمــز  ۱۳مه  ۲۰۱۹در گزارش مهمی نوشــت کــه در  ۹م 
ی ترامپ طرحهای پنتاگون
جلسهای با شرکت بیشتر اعضای تیم امنیت مل 
برای جنگ با ایران ،در صورت آغاز آن ،بررســی شــد .در این جلسه جان
بولتون ،جینا هســپل رئیس سازمان “ســی آی ای” ،دن کوتس رئیس
ی آمریکا ،پتریک شنهن وزیر دفاع موقت آمریکا و ژنرل جوزف
امور اطالعات 
دانفورد رئیس ســتاد مشــترک نیروهای مسلح آمریکا شرکت داشتند .بر
ی که آمریکا تصمیم به جنگ با ایران داشــته
اســاس این طــرح در صورت 
باشــد ،پنتاگون خواهان اعزام ۱۲۰هــزار نیروی زمینی ،هوایی ،دریایی،
و تفنگــداران دریایی  Marinesاســت .یعنی تعداد نیرویی که در ســال
 ۲۰۰۳در حمله نظامی به عراق شرکت داشت .در بین اعضای تیم امنیت
ی و مقامات ارشــد آمریکا شــکافهای عمیقی درباره ایران وجود دارد.
مل 
ی خواهان
بخشی به رهبری بولتون خواهان حمله نظامی هستند ،و برخ 
توســل راه حل دیپلماتیکاند .متحدان اروپایی به پامپئو گفتهاند که یک
اتفاق یا اشتباه ممکن است موجب جنگی شود که ظاهر ًا طرفین خواهان
ی آمریکا در ۱۳
آن نیســتند .گرت مارکیز ،ســخنگوی شــورای امنیت مل 
میگفت« ،همانطــور که پرزیدنت [ترامپ] اعالم کــرد ،آمریکا به دنبال
جنگ با ایران نیست ،و آماده است که با رهبران ایران مالقات کند ،ولی
آمریکا آماده اســت که از خود و متحدان خود دفاع کند( ».دونالد ترامپ
گزارش اعزام  ۱۲۰هزار نیرو را تکذیب کرد).
بن آرمبوستر در  ۱۱مه  ۲۰۱۹در لوبالگ نشان داد که دولت ترامپ دقیق ًا
به همان شیوههایی که دولت جرج بوش با دروغ پردازی از طریق رسانهها
افکار عمومی آمریکاییها را برای حمله نظامی به عراق آماده ســاخت ،در
حال آماده سازی افکار عمومی از طریق رسانهها برای حمله نظامی به ایران
اســت .او توضیح داد که جان بولتون در بیش از دو دهه گذشــته هدفش
حمله نظامی آمریکا به ایران بوده است.

چرا به اینجا رسیدیم؟
با کودتای “آمریکایی -بریتانیایی -شاهنشــاهی -آخوندی”  ۲۸مرداد
 ۱۳۳۲و ســرنگونی دکتر محمد مصدق ،نقطهای در تاریخ ایران آغاز شــد
که به فضای به شــدت ضد آمریکایی دهههای بعدی انجامید .با حمایت
علنی و همه جانبه آمریکا از شاه ،روشنفکران و مخالفان آن کودتا را بیشتر
آمریکایی به شمار آوردند .حضور هزاران نظامی آمریکایی در ایران و تصویب
قانون کاپیتوالسیون به سود آنها،
{>> ادامه در صفحه}28 :
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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 ...
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

مشاور امالک مسکونی در سراسر مونتریال

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

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیــح مهم 1
آخــــرین مهلت!

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

■ توضیــح مهم 2

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


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

•

_________
برای ما بنویسید ،اما...

کوتــاه ،زیباتر است

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

•

Distributed Free

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

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

www.aliasgharmassoumi.net
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شعر و ترانه...

آیا ایران در آستانه جنگ است؟

زندگی:

--------

"سالمتیفابریکا"

-----ترانه ای که پایه های
حکومت اسالمی را لرزاند!

-----------

همهمیگنساسیپاشوهمهروبرقصوندادا

متن آهنگ ساسی «جنتلمن»

www.paivand.ca since 1993
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ای ...وقتشه بدی لبه رو بِ ی بی...
بدو بدو بگیرکمرو هی قر
بیا بیا قرش بده سکسی
واسه همه زنگ زدنات مرسی
واسه همه پیگیریات مرسی
واسه همه ی کادوهات مرسی
-----وای ...بدن و ببین جوون بابا!
خودتو بلرزون بابا
همه میگن ساسی پاشو
همه رو برقصون دادا

آقامونجنتلمنهجنتلمنه
این خانوم هم عشق منه عشق منه

آقامونجنتلمنهجنتلمنه
عشق منه عشق منه
این خانوم هم
ِ
.....
فاز مثبتا رو نگیر
که پیک چندبار ی دستت دیدم
اینجاتهرانه
اگه شاخ بشی کار دستت میدم
سلطان سلطان ،جون بله قربان!
من خیلی عاشقتم و تویی همه دنیام
سلطانه سلطانه  ،همش دورهمی کردانه
عکساش همه هشتگ الکچری تهرانه
وای بدنو ببین جوون بابا
خودتو بلزون بابا
همه میگن ساسی پاشو
همه رو برقصون دادا

آقامونجنتلمنهجنتلمنه
این خانوم هم عشق منه عشق منه

آقامونجنتلمنهجنتلمنه
این خانوم هم عشق منه عشق منه
شنوندگان عزیز ...
صدای منو می شنوید ازکالیفرنیا امریکا
سالمتی فابریکا ،
سالمتی این رال ،مخلص همه سینگال ،
هفتادیا شصتیا ،سالمتی مشتیا ،
سالمتی فیمسا ،عاشقتونم افتضاح ،
سالمتی اونا که باالن
سالمتی چشم قرمزا...

 ۱۴مه (شــرق االوســط) –  ...چهل سال
اســت که رژیم ایران با شــرارت و ددمنشی
اوضاع منطقه را به لبه پرتگاه سوق میدهد
و ســپس در آخریــن لحظــه از ســقوط در پرتــگاه باز
مــیدارد؛ اکنون اما ابتکار عمل دیگر در دســت رژیم
ایران نیست و وضعیت به کلی فرق کرده است .امروز
برعکس گذشــته ایاالت متحده آمریکاســت که رژیم
ایــران را به طرف پرتگاه هُ ل میدهــد .وضعیت رژیم
ایران به مرحلهاى بسیار خطرناک رسیده بطوری که
چنین وضعیتی در طول عمر  ۴۰ســاله این حکومت
«دینی– انقالبی» بیسابقه است.
در ایران تظاهرات همچنان ادامه دارد،
هرچنــدکــه تظاهرکننــدگان ایرانی در
خیابانها اوضاع بد معیشــتی را بهانه
بــرای اعتراضات خود قــرار دادهاند اما
در مواقعی این اعتراضات از مشــکالت
سیاسی بنیادی و اساسی نشأت گرفته
است و دایره آن در سراسر ایران هر روز
گستردهترمیشود.
با منع فروش نفت و دیگر فراوردههای صادراتی ایران،
گزینههای رژیم تهران بسیار محدود و شرایط بقایش
دشوارتر شده است.
در شــرایط کنونی حکومت ایران سه گزینه در پیشرو
دارد:
اول ،اصرار بر لجاجت به امید تغییر موضع واشنگتن یا
تغییر دولت ترامپ در انتخابات آینده ریاست جمهوری
آمریکا؛ البته برای تحقق عملی این امیدهای احتمالی
جمهوری اسالمی باید حداقل تا یک سال و نیم دیگر
منتظر بمانــد که در این مدت نســبتا طوالنی رژیم با
خطر فروپاشی از داخل روبرو خواهد شد.
اما گزینه دوم ،مذاکره و تسلیم و عقبنشینی کامل از
همه اصول و ارزشهایی که رژیم جمهوری اســامی
ساختار و هویت خود را بر اساس آنها بنا نهاده است.
عقبنشــینی اینبار به مفهوم شکســت «ارزشها»،
«غرور» و«برنامه هستهای -نظامی» توسعهطلبانه
رژیم است.
ســومین گزینه ،به راه انداختــن یک جنگ و درگیری
نظامی با این باور که شــاید آمریکا شکست بخورد و از
مواضع خود عقبنشینی کند!
رژیم ایران فن و حرفه به جان خریدن ریسک و خطر را
همیشه تجربه کرده اما تا کنون عواقب آن را نچشیده
و آزمایش نکرده است .تجربههای درگیریهای نیابتی
رژیم ایران بیشمارند.
یکی از برجســتهترین این تجــارب و اقدام خطرناک و
بیمجازات جمهوری اسالمی ،هجوم عوامل مزدور آن
به مقر نیروهای دریایی ایاالت متحده آمریکا در سال
 ۱۹۸۳و آدمربایی و قتل تعدادی از چهرههای غربی و
عربی در بیروت بود که توســط حزبالله لبنان انجام
شد .حزبالله لبنان متولد دهه هشتاد میالدی است
و از شکم جمهوری اسالمی ایران زاییده شد .عالوه بر
این حادثه ،پیامدهای جنگ ویرانگر هشت ساله ایران
و عراق و حمالتی که در آن زمان به کشتیهای نفتی از
جمله کشتی نفتکش کویت انجام گرفت را نیز میتوان
نمونهای از ریســکهای رژیم مالها دانست که بدون
مجازات و تالفی ماندند.
حکومت ایران همچنین در ســال  ۱۹۸۴با  ۴جنگنده
فانتوم به تاسیســات نفتی ســعودی حملــه کرد که ۲
جنگنده آن توسط پدافند سرنگون شدند و  ۲جنگنده
بــا هجــوم متقابل جنگندههــای ســعودی مجبور به

مرکزکاریابیجوانان

ســعودی هجوم بردند .بعدها تمام مدارک
و شــواهد ثابت کرد که رژیم ایران پشت آن
حمله بود؛ خوشــبختانه تمــام مجرمان و
عوامل آن حمله که در ارتباط مستقیم با تهران بودند
بطور پیوسته دستگیر و مجازات شدند .عالوه بر این
پروندههــای تروریســتی که خود جمهوری اســامی
در آنها شــرکت داشــت ،پس از حمالت  ۱۱سپتامبر
 ۲۰۰۱رهبران «القاعده» را در خاک ایران اسکان داد
و حمالت «القاعده» به نیروهای آمریکایی در عراق که
به اسم «المقاومه العراقیه» (مقاومت عراق) معروف
بود همان موقع آغاز گشــت و از داخل ایران هدایت و
فرماندهیمیشد.
ســرپیچی از قوانیــن بینالمللــی و مخفــی کــردن
فعالیتهــای اتمی غنیســازی اورانیوم بــرای اهداف
نظامــی بــه مدت چندین ســال و ارتباط مســتقیم با
شبکههای جهانی و منطقهای تروریسم و دست داشتن
در عملیات تروریستی از قاره آفریقا تا آمریکای التین،
از جمله بمباران یک کنیسه یهودی در بوئنوس آیرس
در آرژانتیــن و برنامهریزی برای ترور و خشــونت علیه
مخالفان رژیم در اروپا و آمریکا و طرح ترور عادل الجبیر
سفیر سعودی در واشنگتن بعالوه جنگهای نیابتی
ویرانگر در ســوریه ،لبنان ،عــراق و یمن ،نمونههایی
بارزی از عملکرد تروریســتی رژیم جمهوری اســامی
ایران است.

فرار شــدند .در ســال  ۱۹۸۸نیز
تهدیدهای ایران و ایجاد شرایط
نامساعد برای نیروهای مستقر
ایاالت متحده در منطقه خلیج
[فــارس] باعــث شــد کــه یــک
هواپیمای مســافربری ایرانی در
آبهای بینالمللی بــا دو فروند
موشک ناو جنگی «وینسنس» آمریکا مورد هدف قرار
گرفت که در نتیجه آن  ۲۹۰مســافر و خدمه ایرانی آن
کشته شدند.
در ســال  ۱۹۹۶مــزدوران جمهوری اســامی ایران به
مقر مرکزی تفنگداران دریایی آمریکا در شهر ُ
«خبر»

{>> ادامه در صفحه}14 :

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

کانادایی ها بزرگترین آلوده کننده هوا در جهان

به گزارش آژانس بین المللی انرژی
( ،)IEAراننــدگان کانادایــی در
ازای هرکیلومتر رانندگی بیشترین
میزان امیشــن کربن را تولید می
کنند .آن هم به دلیل عالقه وافر به
 SUVو .pickup truck
گزارش تحقیقاتــی  IEAکه اوایل
بهار سال جاری منتشر شد نشان
می دهدکه اتومبیل های شخصی
در کانــادا در ازای هــر کیلومتــر
حرکت  206گرم دی اکسید کربن

منتشر می کنند .این میزان باالتر
از  198گــرم (آمریــکا) بــوده و 50
درصد باالتر از میزان انتشار آن در
اروپای غربی است.
در ســال  ،2017حدود  61درصد
از کل اتومبیــل های نوی فروخته
شــده در کانــادا SUV/pickup
 truckبود .کانادایی ها همچنین
در مقایســه بــا شــهروندان ســایر
کشورها ،در اســتفاده از اتومبیل
هــای هایبریــد و برقــی کند عمل

کرده اند .میــزان فروش اتومبیل
های هایبرید در کانــادا  40درصد
پایین تر از آمریکا می باشد.
دولــت لیبــرال امســال مالیــات
کربــن را بــه  4اســتان مانیتوبــا،
نیوبرانزویک ،انتاریو و ساسکاچوان
تحمیل کرده است .به این ترتیب
امســال  4.4سنت و تا سال 2022
نیز  11.1ســنت به بهای هر لیتر
بنزین افزوده خواهد شد.

هشدار ترودو درباره مداخله روسیه در انتخابات پارلمانی
نخســت وزیــرکشــور نســبت به
"مداخلــه روســیه در انتخابــات
پارلمانی کانادا" که قرار است پاییز
امسال برگزار شود ،هشدار داد.
جاســتین ترودو،در یک نشست
خبری در تورنتوگفت :ما در طول
ســالهای گذشته شاهد افزایش
مداخله یا حضور عامالن خارجی
در روندهای دموکراتیک بودهایم.
وی ادامه داد :ما شــاهد بودهایم
که کشــورهایی چون روســیه در
چندیــن کمپیــن تفرقهافکنانــه

حضــور داشــته و از رســانههای
اجتماعــی بــرای گســترش
سیاســتهایش به روشــی بسیار
تفرقهافکنانهتر از گذشته استفاده
کــرده اســت .کارینا گولــد ،وزیر
نهادهــای دموکراتیــک کانادا به
دنبال بررســی راههایــی مهم در
جهت تضمین این مســاله است
که انتخابات پارلمانــی کانادا که
پاییز ســال جاری میالدی برگزار
میشود ،توسط خود کاناداییها
برگــزار شــود و در آن دخالتــی

صورت نگیــرد .این دقیق ًا انتظار
مردم کاناداست.
کریســتیا فریلنــد ،وزیــر خارجه
کانــادا نیز گفته بود کــه مداخله
خارجــی در انتخابــات پارلمانــی
کانادا بسیار محتمل است.
در پــی احتمــال وقــوع چنیــن
مداخالتــی ،دولــت اتــاوا ژانویــه
گذشــته میــادی تشــکیل یک
نیروی ویــژه برای مقابله با ایجاد
اختــال و بی نظمــی خارجی در
روند انتخابات را اعالم کرد.

لونی جدید برای گرامیداشت 50مین سال پیشرفت
کامیونیتی  LGBTQ2کانادا وارد بازار شد
«لونی» جدید کانادا
به بازار معرفی شــد.
این سکه به علت 50
ســال حضــور مردم
 LGBTQدر کانــادا
است.
این سکه که دو ورژن
دارد ،توسط Royal
Canadian Mint
معرفی شد ،تا یادآور
 50امین سال قانونی شدن همجنسگرایی و پیشرفت
حقوق برابر جامعه  LGBTQدر کانادا باشد.
نسخه کلکسیونی این سکه تقریبا نقره خالص (99.99

درصد) است .بر روی
آن دو چهــره و یــک
رنگین کمــان بزرگ
نقش بســته اســت.
این سکه توسط Joe
 Averageطراحــی
شده است.
ورژن معمولــی ایــن
سکه هم یک دالری
است و همان عکس
را دارد ،اما رنگ بندی آن مانند دیگر سکه ها است.
هم اکنون این سکه در سطح کشور توزیع شده است.

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
NDG, H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

«می» ماه کودکان گمشده است

کبک :روزانه  ۱۶کودک یا نوجوان ناپدید می شوند

بــرای خانواده هــا هیچ چیز
دردناکتــر از این نیســت که
کودک یا نوجوانشان ناپدید
شود.
متاســفانه در کانــادا تعــداد
کــودکان گمشــده اصال کم
نیســت .تنهــا در اســتان
کبک ،به طور متوســط هر
روز گمشــدن  ۱۶کــودک یا
نوجوان به پلیس گزارش می شود.
در ســال  ۲۰۱۸اگرچــه تعــداد
گمشدگان کبک کمتر بود ،باز هم
گمشــدن  ۵۹۲۷کودک و نوجوان
به پلیس گزارش شــده .در ســال
 ۲۰۱۷تعداد گمشدگان  ۷۰۲۵نفر
بود.
گروه جنات
خوشــبختانه فعالیتهــای گــروه
غیرانتفاعینجاتکودکانگمشده
به نام:
Reseau Enfants-Retour
اخیــرا مــورد توجــه قــرارگرفته و
نــه فقــط در کانــادا که در ســطح
جهانی خواســتارکمــک این گروه
مــی باشــند ،به طوری کــه تازگی
 ۳۲پرونــده کــودکان و نوجوانان
گمشده برای پیگیری به این گروه
واگذار شده که بیشتر درخواستها
از اروپاست.
ابتکار تازه
گروه نجات کودکان موفق شــده
ابتــکار تازه ای در مــاه می به اجرا
بگذارد.

«می» ماه کودکان گمشده است.
گروه نجات کودکان موفق شــده
همکاری پرتــال اینترنتی MSN
را جلب کند به طوری که در طول
مــاه مــی اطالعــات و رکــورد ۳۵
کودک یا نوجوان گمشــده از این
طریق به نمایش گذاشته می شود.
گمشدگان در چند ماه تا چند سال
اخیر ناپدید شده اند.
خانــم پینــا ارکامونــه Pina
 Arcamoneرئیس گروه نجات
کودکان از این بابت خیلی خرسند
و امیدوار است .او می گوید سایت
روزی یــک میلیــون
MSN
ویزیتور دارد.
علت ناپدید شدن ها چیست؟
گروه نجات کودکان در وب سایت
خود نوشته هر روز در استان کبک
به طور متوســط ناپدید شدن ۱۶
کودک ،یا نوجوان به پلیس گزارش
می شود .این کودکان و نوجوانان
اغلب یا بعد از یک مشاجره تند با
والدین شان از خانه فرار کرده اند،
یا توســط درنــدگان آنالین فریب

وست جت فروخته شد
شــرکت هواپیمایی وست جت
کانــادا اعــام کــرد که توســط
کورپوریشن  ، Onexبه بهای
پنج میلیارد دالر خریداری شده.
ایــن خبر موجب شــد نــه تنها
قیمت سهام وست جت ناگهان
 ۶۰درصــد افزایــش یابد ،بلکه
شاخص بازار سهام تورنتو برخالف
بــازار بــورس نیویــورک از کاهش
شدید مصون بماند.
شــاخص ســهام داو جونز در بازار
بــورس نیویــورک صبح دوشــنبه

در شــروع کار بــورس ،بیــش از
 ۵۰۰واحــد ،یا دو درصد ،کاهش
داشت.
علت اصلی این بود که چین بامداد
دوشــنبه اعالم کرد که در اقدامی

داده می شوند ،بعضی شان ممکن
اســت توســط پــدر یا مــادری که
سرپرستی کودک را ندارد به کشور
دیگری برده شده باشند ـ تا به این
روش از همسر سابق انتقام گیری
شــود ،و یا ممکن اســت توســط
کســی که آشــنای کودک نیست
ربوده شده باشند.
ایــن گــروه بــه همــه خانــواده ها
تاکید می کند «صرف نظر از آنکه
کودک یا نوجوان در چه شــرایطی
ناپدید شده باشد ،بیشترین امید
بــرای بازگرداندن امن و ســامت
او بســتگی به اقدام بســیار سریع،
هماهنگ و متمرکز دارد.
اگر شــما هم اطالعاتــی در مورد
یــک کــودک یــا نوجــوان ناپدید
شــده داریــد ،لطفا با ایــن گروه با
شماره  4333-843-514تماس
بگیریــد .همه تماســها خصوصی
خواهد بود.
در سطح کانادا
به گفته انجمن کودکان گمشــده
کانــادا در ســال  ۲۰۱۷تعــداد
 47.168کــودک و نوجــوان در
کانادا ناپدید شده اند (به RCMP
گزارش شده).

تالفی جویانه ،بر  ۶۰میلیارد دالر از
کاالهایی که از ایاالت متحده وارد
می کند تعرفه می بندد.
شاخص بازار بورس تورنتو فقط
 ۱۳۹واحد یا یک درصد کاهش
نشان می داد.
وست جت  ۱۴هزار پرسنل دارد
و ســتاد مرکــزی آن در کلگری
است.
خریدار وست جت کسی نیست جز
کورپوریشنی که مالک سینه پلکس
است.
وست جت  ۱۴هزار پرسنل دارد و
ستاد مرکزی آن در کلگری است.

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای

رکورد اشتغالزایی در کانادا زده شد

Pièces d'Autos N.D.G.

مرکــز آمــارکانــادا در گزارش
جدید خود از ثبت رکورد
جدید اشتغالزایی در این
کشور خبر داده و اعالم کرده
اســت :در ماه آوریل برای بیش
از  ۱۰۷هــزار نفــر شــغل ایجاد
شده است که این اشتغال زایی
به ویــژه بــرای جوانــان و افراد
مســن بــاالی  ۵۵ســال دارای
رونــد نیرومنــدی بوده اســت.
این بزرگترین رکورد ثبت شده در
دومین اقتصاد بزرگ قاره آمریکا از
زمان ثبت آمار اشتغال این کشور
در سال  ۱۹۷۶است.
ایــن آمــار میتواند مایــه دلگرمی
ســرمایهگذاران و معاملــه گرانــی
باشــد که در ماههای اخیر با توجه
به کاهش رشــد اقتصــادی کانادا
نگــران وقــوع رکود در این کشــور
شده بودند .این خبر میتواند هم
چنین به کمک جاســتین ترودو،
نخست وزیر کانادا برای انتخابات
پیش روی این کشور بیاید .نیمی
از مشاغل ایجاد شده به تنهایی در
ایالت اونتاریو ثبت شــده است که
در خــود اوتاوا پایتخــت و تورنتو،

بزرگترین شــهرکانــادا را در خود
جای داده است.
پــس از اونتاریو ،ایالت کبک با ۳۸
هــزار اشــتغال زایــی در رده دوم
قرارگرفته اســت و نرخ بیکاری آن
به  ۴.۹درصد رســیده است  -که
پایینترین نرخ ثبت شده بیکاری
در ایــن ایالــت فرانســوی زبــان
محســوب میشــود .نرخ بیکاری
جوانــان  ۱۵تا  ۲۴ســاله کانادایی
نیز به لطف اشتغال زایی  ۴۷هزار
نفری در ماه آوریل به  ۱۰.۳درصد
رســیده که پایینتریــن نرخ ثبت
شده است.
اوری شــنفلد ،کارشناس مسائل
اقتصادی در مؤسســه " ســی آی

بی ســی" گفت :برای اقتصاد
کانــادا رقــم زیــادی اســت.
ناگهــان بســیاری از جوانان
کانادایی تصمیم گرفتند که
به کار نیاز دارند و به افزایش
میزان اشتغالزایی ماه اوریل
کمک زیادی کردند.
با این حال شــمار زیــادی از
اقتصاددانان هشــدار دادهاند
نباید خیلی بــه آمارهای یک
مــاه امیــدوار بــود و بایــد منتظر
رونــد طوالنی مدت بــرای ارزیابی
پیامدهــای کاهش نــرخ بیکاری
باشیم .سال گذشته اقتصاد کانادا
 ۴۲۶هزار فرصت شغلی ایجاد کرد
که از نرخ رشد جمعیت این کشور
بیشتر است.
در ماه آوریل برای  ۲۴هزار فرد ۲۵
تا  ۵۴ساله نیز اشتغالزایی صورت
گرفته است .خرده فروشی با ایجاد
 ۳۲هزار فرصت شغلی بزرگترین
محرک روند ماه آوریل بوده است و
پس از آن نیز بخش ساخت و ساز
قرار دارد .هافینگتن پست

میلیونها تماس تلفنی کانادایی ها با
ادارات دولتی بی پاسخ می ماند
هیچ کــس دوســت ندارد پشــت
خــط بمانــد .کانادایــی هایی که
برای کســب اطالعات یا سرویس
با دپارتمان های دولتی تماس می
گیرند آیا سریع پاسخ می گیرند؟
آیــا راضــی گوشــی را زمیــن مــی
گذارند؟
به نظر می آیدکه سازمانهای دولتی
هم در پاسخ دادن بـــه مراجعـــان
تلفنـــی چندان ســریع عمل نمی
کنند.
ســیلوین ریــکارد Sylvain
 Ricardســربازرس موقت کانادا
اخیرا گزارشــی در اتاوا منتشرکرد
که نشــان می دهد تلفن کنندگان
وقتــی بــرای کســب اطالعــات یا
سرویس با اداره های کانادا تماس
می گیرند با موانع زیادی روبرو می
شوند.
دفتــر ســیلوین ریــکارد تصمیــم
گرفت مرکــز تلفن ســه وزارتخانه
که بیشتریـــن تلفنهـــا را دریافت
می کننــد مورد مطالعه قرار دهد.
این ســه دپارتمان عبــارت بودند
از وزارت مهاجــرت و پناهندگــی
و شــهروندی ،وزارت کار و امــور
اجتماعــی ،و وزارت امور ایثارگران
نظامی.
نتیجهبررسی
گزارش منتشــر شــده مــی گوید:
«در مجمــوع دریافت اطالعات یا
سرویس از طریق تلفنخانه هـــای

ایـــن ادارات هـم وقـت می طلبد و
هم اصــرار و پیگیری .ما دریافتیم
که نیمی از  ۱۶میلیــون کانادایی
که سعی داشته اند با یک شخص
 agentصحبــت کننــد ،ناموفق
بوده اند».
به عبارت دیگــر ،هفت میلیون از
تلفــن کنندگان یا به یک سســتم
پاسخگویی اتوماتیک متصل شده
اند و یا گفته شده به یک وب سایت
مراجعــه کننــد و یا وقــت دیگری
تماسبگیرند.
چه کسانی بیشتر معطل
میشوند؟
کســانی که با دپارتمــان مهاجرت
تماس مــی گیرند بیشــتر از همه
معطــل می ماننــد .ایــن معطلی
حدود  ۳۰دقیقه یا بیشــتر اســت.
تمــاس گیرنــده باید بیــش از ۳۰
دقیقــه منتظــر بماند تــا بتواند با
شخص صحبت کند.
این بررسی نشــان می دهد دولت
محافظه کار ســابق استفن هارپر
در ســال  ۲۰۱۲تعــدادی از دفاتــر
دپارتمــان مهاجــرت را در ســطح
کشــور بست ،و همین در طوالنی
شدن زمان انتظار تلفن کنندگان
تاثیر داشته است.
در رابطــه بــا وزارت کار و امــور
اجتماعــی ،که به بیمــه های کار،
بازنشســتگی ،و مزایای اشــخاص
پر سن و ســال رسیدگی می کند،

زمانی
کــه
تعــد ا د
تلفــن
کنندگان
از حــد
معینی بگذرد ،تلفن کننده به یک
سیســتم پاســخگویی اتوماتیک
وصل می شود.
در رابطــه با وزارت امــور ایثارگران
نظامی ،بــه افراد بــه ترتیب زمان
تماس ،پاســخ داده می شود .این
وزارتخانه سیستم تایپ رایتر برای
افراد دچار نقص شــنوایی را بدون
آنکه به ایثارگران اطالع دهد قطع
کرده است.
حــدود یــک میلیون نفــر از جمع
تلفن کنندگان به این سه وزارتخانه
کــه در صف نوبت بــرای صحبت
بــوده انــد ،در عمل بعــد از مدتی
انتظــار خســته شــده وگوشــی را
زمین گذاشته اند.
حــدود یــک چهــارم کانادایی ها
بــرای تماس بــا اداره جات دولتی
از تلفن اســتفاده می کنند .با این
حال استراتژی تدوین شده توسط
دولت فدرال ( )۲۰۱۷برای مدرن
کردن ســرویس هــا ،مراکز تلفن
اداره ها را شامل نمی شود.

ژاپنی  اروپایی آمریکایی
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ایجاد تغییر در اعطای شهروندی ناشی از تولد در کانادا
تــازه ترین نظرســنجی موسســه
انگــس رید نشــان می دهــد ،که
اکثریــت کانادایــی هــا بــا نظریه
اعطای شــهروندی ناشــی از تولد
در خاک کشــور مشــکلی ندارند.
کمااینکــه به گفته شــاچی کرل از
دســت اندرکاران این موسسه این
موضعگیری تنها در مورد نوزادانی
صــدق می کند ،که یکی از والدین
آنها و یا هر دویشــان شهروند و یا
مقیــم دائــم کانادا باشــند .بگونه
ای که اکثریت بــاور قطعی دارند،
نوزاد چنین والدینی باید بگونه ای
خودکار /اتوماتیک شهروندکشور
ما به شمار بروند .اما شمارکمتری
بر این باورندکه اینگونه شهروندی
به نوزادان والدینی اعطاء شود ،که
بــا روادیــد ورود /ویــزای کاری یا
دانشجویی به کانادا آمده اند.

گردشگری منجر به تولد
وقتــی پــای اعطــای شــهروندی
ناشی از گردشــگری زنان باردارکه
منجر به تولد نوزادشــان در خاک
کانادا می شــود به میــان می آید،
دیدگاه مورد اشاره تغییر می کند.
کمااینکه براساس اظهارات شاچی
کــرل زمانــی کــه یکــی از والدین
و یــا هر دویشــان با روادیــد ورود
گردشگری در کانادا به سر ببرند،
تمایل به تغییر قانون مربوطه هم
مشاهده می شود.
بــه عبــارت دیگــر بیــش از نیمی
از کانادایــی هــا خواســتار چنین
تغییراتی می باشــند .زیرا از جمله
باور دارند ،که والدین دارای روادید
ورود گردشــگری تنهــا به منظور
داشتن فرزند متولدکانادا به کشور
ما سفر می کنند.

به گفته شــاچی کرل دولت کانادا
در قبال اعطای شــهروندی ناشی
از تولــد نســبت بــه دولــت ســایر
کشــورهایی کــه با خــودش قابل
مقایســه هســتند ،یکی از دست و
دل بازترین خط مشــی ها را دارد.
بیشــتر کانادایی ها نیز ،همچنان
اعطــای شــهروندی بــه نــوزادان
متولد درکشــور خــود را مثبت تر
تلقی می کنند .هرچندکه این تلقی
مستلزم شرایط مورد اشاره باشد.
اما در عین حال بــر این باورند که
به منظور از بین بردن مفرهایی که
سبب ایجاد شرایطی مانند اعطای
شهروندی ناشی از تولد می شوند،
جا بــرای تغییــر خط مشــی ها و
قوانین وجود دارد.

کانادایی ها سال آینده بجای تلویزیون کابلی ،برنامه مورد
عالقه شان را آنالین تماشا می کنند
یــک گــزارش ســاالنه دربــاره
عادتهای مصرفکنندگان برآورد
کرده که سال آینده برای نخستین
بار تعــداد خانوارهای کانادایی که
برای دریافت خدمات حداقل یک
ویدیوی استریمینگ پول میدهند
از تعــداد خانوارهایــی کــه بــرای
اشتراک تلویزیون سنتی پول خرج
میکنند بیشتر خواهد شد.
گــروه تحقیقاتــی کانورجنــس
میگویــد جمعیــت رو بــه رشــد
مجموعهای گســترده از امکانات
اســتریمینگ از نتفلیکس وکرِ یو
گرفته تا پلتفرم ورزشــی DAZN
به این معنی اســت کــه بینندگان
دارنــد بــه تدریــج ذائقه شــان در
برنامه های سرگرم کننده را تغییر
میدهند.
برام آیلی رییس این شــرکت گفت
آن عادتهــای در حــال تغییــر تا
پایــان ســال  2020از یــک میزان

معیــار عبــور خواهند کــرد چون
شرکتهای اســتریمنگ بیشتری
کار خود را در کانادا آغاز میکنند.
اوگفت« :اگر به وضعیت یک سال
گذشته در مقایسه با وضعیت حال
حاضــر نــگاه کنیــم ،میبینیم که
پلتفرمهای جهانی دارند وارد کانادا
میشــوند و این مســئله طــی دو
ســال آینده فقط تشدید میشود.
مصرفکننــده دارد انتخابهــای
بیشتری پیدا میکند».
آیلــی به این نکتــه اشــاره کرد که
اپــل و دیزنــی دو شــرکت بزرگــی
هستند که میخواهند پلتفرمهای

استریمینگ خود را اواخر امسال
در ایــاالت متحــده راهانــدازی
کننــد .انتظــار مــیرود هــر دو
شرکت با فاصلهای وارد کانادا هم
بشــوند ،اما آیلــی تخمین میزند
که حداقل دیزنی قراردادی با یک
شرکت رسانهای موجود در کانادا
میبندد ،همانطور که کریو متعلق
به بل میدیــا برنامههای اچبیاو و
شوتایم را نمایش میدهد.
در گــزارش شــرکت آمــده اســت
که رســانههای ســنتی مخصوصا
تلویزیــون کابلی و ماهــوارهای در
سراسر کانادا از سال  2015به بعد
شاهدکاهش تعداد مشترکان خود
بــه میــزان تقریبا  2درصــد در هر
سال بودهاند .سال گذشته ،تعداد
مشــترکان تلویزیــون کانــادا 204
هزار نفرکم شــد و انتظــار میرود
 253هزارکنسلی دیگر هم امسال
دیده شود.
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کانادا

نتایج یک حتقیق:

حبس ابد برای جراح ایرانی در تورونتو

 12می -دکتر محمد شامجی
که دو سال پیش همسر پزشک
خود را به قتل رســانده بود ،در
دادگاه بــه حبــس ابــد محکوم
شد.
او جراح مغز و اعصاب و استاد
دانشــگاه تورنتــو بــود .محمد
شــامجی  43ســاله تنهــا چند
روز پس از آنکه همســرش النا
شامجی  40ساله تقاضای طالق
کرده بود ،او را به قتل رساند.
دادگاه حکم داده که او تا  14سال
حــق درخواســت آزادی مشــروط
نخواهد داشت.
محمــد شــامجی در روز حادثه در
حالــی به همســرش حملــه کرده
کــه ســه فرزندشــان در کنــار او
بخواب رفته بودند او قبل از اینکه
همسرش را خفه کندگردن و دنده
های او را شکســته بود  .او سپس
بــدن خرد شــده همســرش را در
یک چمدان جا کرد و در رودخانه
هامبر انداخت.
آقــای شــامجی پس از ایــن کار به
خانه بازگشت و بعد از مرتب کردن

خانــه  ،ماننــد معمول به ســرکار
رفت و بیمارش در اتاق عمل را نیز
جراحی کرد .وی روز بعد گمشدن
همسرش را به پلیس گزارش کرد
و یک روز بعد از پیدا شــدن جسد
"النا" بازداشت شد.
مادر "النا شامجی" در روز دادگاه با
اظهار اینکه این جنایت خانواده او
را نابود کرده است گفت :من باید
میمردم  ،ولی کودکان دخترم تنها
دلیلی هســتندکه هنــوز زنده ام و
میخواهم زنده باشــم .من دخترم
را هــر روز در صــورت کودکانــش
میبینم و با او صحبت می کنم.
پدر "النا شامجی " نیز در حالی که
اشک میریخت در دادگاه گفت :من

یک پیرمرد  74ساله هستم
بنابر این این فقدان و دوری
از او زیاد طول نخواهدکشید
ولــی کودکانش ایــن فقدان
و دوری را دهــه هــا و دهــه
ها با خود خواهند داشــت .
من روزی که برای شناسایی
جســد او رفتم  ،نابود شدم.
هیچ پدر و مادری نباید این
اتفاق را تجربه کند.
ســپس محمــد شــامجی در
اظهــارات خــود ازدواج  12ســاله
اش را ازدواجی از هم گســیخته و
نامناسب توصیف کرد وگفت :من
باید زندگی خودم را پایان میدادم نه
زندگی همسرم را .
وی ســپس گفــت :ایــن آخریــن
خیانــت من بــه زنــی بود کــه در
زندگیــش به مردم زیــادی به ویژه
مــن اهمیــت داده و خیلی چیزها
داده بــود .هیــچ عــذر و بهانه ای
بــرای کاری که من کــردم وجود
نــدارد و هیــچ عدالتــی نمیتواند
جوابگوی آن و افرادی باشــد که از
این اقدام آزرده خاطر شدند.

10دالری کانادا برنده جایزه اسکناس سال  ۲۰۱۸شد
اســکناس  ۱۰دالری جدیــد
کانادا که اواخر ســال گذشته و
منقش به تصویر یکی از فعاالن
حقوق زنان منتشر شد ،از سوی
انجمن جهانی اســکناس برنده
جایــزه نوآورانهتریــن اســکناس
سال  ۲۰۱۸شناخته شد.
اســکناس  ۱۰دالری جدیــد در
زمینــه خــود دارای تصویــری
عمودی منقش به ویوال دموند،
کارآفرین و فعال اجتماعی زن اهل
استان "نوا  اسکوشــیا" این کشور
است.
دموند اولین زن کانادایی است که
تصویر آن بر روی اسکناسهای این
کشور نقش میبندد .پیش از این
در بین کشورهای قلمرو پادشاهی
بریتانیــا ،تنها تصویــر زنان عضو
خانــدان ســلطنتی انگلیس نظیر

ملکه الیزابت بر روی اســکناسها
دیده شده بود.
روی دیگر این اسکناس نیز منقش
به موزه حقوق بشر شهر وینیپگ
در منیتوبا اســت .اسکناس جدید
 ۱۰دالری کانــادا دارای انــدازه
بزرگتــر از همتای آمریکایی خود
و از جنــس پلیمــر خواهــد بــود.
طبق اعــام بانک مرکــزی کانادا

پیروزی بی سابقه برای سبزها!

بــر اســاس نتایــج اولیــه ،حزب
سبزهای کانادا موفق شد در یک
رکورد بی سابقه در انتخابات میان
دورهای در منطقه بریتیش کلمبیا
برای کرســی پارلمانی این کشور
موفقیت کسب کند.
ایــن پیروزی بی ســابقه میتواند
ضربــهای جدید بر حــزب حاکم
ل جاســتین ترودو ،نخست
لیبرا 
وزیرکانادا باشد.
این دومین پیروزی برای ســبزها
در منطقــه بریتیــش کلمبیــا در
کاناداست که در تاریخچه فعالیت
 ۳۶ساله خود موفق شدند کرسی
فدرال به دست بیاورند.
پــل مانلــی ،کاندیــدای ســبزها
موفق شــد  ۳۸درصد آرا در حوزه
انتخاباتی نانایمو-لیدیاسمیت
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ایالت بریتیش کلمبیا را به دست
بیاورد.
الیزابــت می ،رهبر حزب نیز یک
کرسی در همین ایالت دارد.
لیبرالهــا که تــاش میکنند تا
چند ماه مانده به انتخابات اکتبر
از رســوایی سیاسی خود خالص
شــوند ،یــک کاندیــدای محلــی
برجســته را معرفی کردند اما وی
بــا کســب  ۱۱درصــد آرا در مقام
چهارمی قرارگرفت .آنها در ۲۰۱۵
بــا  ۲۳.۵درصــد آرا ،در مقام دوم
قرار داشتند.
حزب اپوزیسیون محافظه کارها
و دموکراتهــای نویــن متمایل
بــه چپ هرکــدام  ۲۴درصد آرا را
کسب کردند.
تــرودو و لیبرالهــا بــا رســوایی

این اسکناس دارای استانداردهای
فنآورانه و مشــخصههای امنیتی
متعددی اســت که کار جعل آن را
دشوار میسازد.
اســکناس  ۲۰۰فرانکی ســوئیس،
 ۵۰۰کرونــی نــروژ ۱۰۰ ،روبلــی
روســیه و  ۴۰دالری جزایــر
سولومون از دیگرگزینههای مطرح
شده در مســابقه این دوره بودند.
کانادا اعالم کرده است  ۴اسکناس
جدید دیگر این کشور نیز به صورت
عمودی منتشر خواهند شد.
قلمرو پادشــاهی انگلیس شــامل
انگلیس ،اســترالیا ،کانادا ،آمریکا
و نیوزلند اســت که ملکه انگلیس
فرمانروای آن شناخته میشود ،هر
چندکه این ســمت در حال حاضر
ً
کامال جنبه تشریفاتی دارد.
رویداد۲۴
سیاسی که به استعفای دو تن از
اعضای کابینه منجر شد ،دست و
پنجه نرم میکنند.
کرســی حوزه انتخاباتی نانایمو-
لیدی اســمیت پــس از آن خالی
شــد کــه قانونگــذار آن از حــزب
اپوزیسیون دموکراتهای نوین آن
را ترک کرد.
این حزب همانند سبزها که برای
آرای رأی دهنــدگان چــپ میانه
بــا لیبرالهــا رقابــت میکند ،به
رهبــری جاگمیت ســینگ فعال
است؛ نخســتین فردی با اقلیت
قومی که رهبری یک حزب بزرگ
سیاسی در کانادا را برعهده دارد.
نظرسنجیها نشــان میدهد که
محافظــه کارهــا فرصــت خوبی
برای از میدان به در کردن ترودو
در انتخابات اکتبر دارند.
(به نقل از خبرگزاری رویترز)

مصرفکنندگانجدیدماریجوانادرکانادادوبرابرشدهاند
نتایج یک تحقیق ملی در رابطه
با ماریجوانا اخیرا منتشــر شد
نشــان میدهد کــه در ســه ماه
نخســت ســال جاری  ۱۸درصد
کاناداییهــای بــاالی  ۱۵ســال
اعــام کردهانــد کــه ماریجوانا
مصــرف کردهانــد .ایــن رقم در
سه ماه اول سال گذشته ،طبق
گزارش مرکــز آمارکانادا  ۱۴درصد
بود.
از زمــان قانونــی شــدن مصــرف
تفریحــی ماریجوانــا در کانــادا،
حدود  ۶۴۶هزار نفر برای نخستین
بار از آن استفاده کردهاند در حالی
که این رقم در ابتدای سال گذشته
 ۳۲۷هزار نفر را شامل میشد.
ایــن موضــوع رشــد دو برابــری
مصرف ماریجوانا در این کشــور
آمریکای شمالی را نشان میدهد.
مردان  ۴۵تا  ۶۴سال،
در این بین،
ِ
بیشتر برای نخستین بار سراغ این
ماده رفتند.

امــا مصــرف ماریجوانــا در میان
مردان ( ۲۲درصد) همچنان باالتر
از مصرف این مــاده در میان زنان
( ۱۳درصد) است.
از ســوی دیگــر مصرف ایــن ماده
بین جوانان همچنان رایجتر است
بهطــوری که یــک ســوم مصرف
کنندگان ماریجوانا بین  ۱۵تا ۲۴
سال سن دارند.
در بخشــی از ایــن تحقیــق آمــده
اســت« :مصــرف تقریبا هــر روزه
ماریجوانــا بــدون تغییــر بــوده
درحالی که مصرف هفتگی یا تفننی
آن بیشتر شده است».

همچنین مصرفکنندگان در
سه ماهه نخســت سال ۲۰۱۹
کمتر از تاریخ مشــابه در سال
گذشــته اعــام کردهانــدکه از
مراجع غیرقانونی اقدام به خرید
ماریجوانا کردهاند .این آمار در
سه ماهه نخست سال جاری،
 ۳۸درصد بود در حالی که این
رقم در ســال گذشته  ۵۱درصد را
شامل میشد.
کانــادا در  ۱۷اکتبــر ســال ۲۰۱۸
میالدی فروش و مصرف تفریحی
ماریجوانا را آزاد کرد.
کانــادا پــس از اروگوئــه ،دومین
کشــور جهان اســت کــه خرید و
فــروش ایــن مــاده در آن قانونــی
میشود .در ایاالت متحده آمریکا
مصرف تفریحی ماریجوانا تنها در
 ۷ایاالت و مصــرف دارویی در ۳۰
ایاالت قانونی است.
(یورونیوز)
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آمریکاییهابرایتامیندارویانسولینبهکاناداسفرمیکنند

افزایــش سرســامآور قیمــت
انسولین در آمریکا موجب شده تا
بســیاری از مردم این کشور برای
خرید این دارو به کانادا سفرکنند.
بــه گزارش ایســنا ،افزایش بیش
از حد قیمت انســولین در آمریکا
برخی از مردم این کشور را مجبور
ســاخته تا با عبور از مرز به کانادا
سفرکرده و نسبت به خرید داروی
مــورد نیاز خــود اقــدام کنند .به
طور مثــال ،در ایالت مینهســوتا
قیمت داروی انسولین  ۳۰۰دالر
اســت کــه بــا پرداخت تنهــا ۳۰

دالر میتوانند در کانادا خریداری
کنند.

انسولینهورمونیاستکهتنظیم
قند خون را به عهده دارد و گلوکز
را به شکل انرژی قابل مصرف در
بدن انسان تبدیل میکند.
روزنامه ایندیپندنــت در این باره
نوشــته اســت :قیمــت داروی
انسولین در آمریکا به میزان قابل
توجهی افزایش داشته اما در کانادا
هیئت بررســی قیمــت داروهای
انحصاری ،میزان افزایش قیمتی
را کــه یــک شــرکت داروســازی
میتواند برای داروهای انحصاری
در نظرگیرد محدود کرد ه است.

خط تولید لکسوس  NXبه کانادا می آید

تویوتاموتور اعالم کرده اســت که
از سال  ۲۰۲۲ســاخت کراساوور
«انایکس» لکسوس را در کارخانه
انتاریــو آغاز میکند ،تصمیمی که
جاستین ترودو ،نخستوزیرکانادا
آن را نشانه ارزش توافقات تجاری
بینالمللی این کشور توصیف کرده
است.
جاستین ترودو در بیانیهای گفت:
در ایــن کارخانــه کــه در منطقــه
 Cambridgeاونتاریو واقع شده

اســت صدهــا میلیــون دالر برای
ساخت لکسوس انایکس و نسخه
هیبریدی آن سرمایهگذاری خواهد
شــد .کارخانه یادشــده قرار است
تمامی نیاز آمریکای شمالی به این
مدل خــودرو را تامین کند .ترودو
با اشــاره به توافقات تجاری کانادا
بــا آمریــکا ،مکزیک ،اروپا و آســیا
خاطرنشــان کرد که کشــورش به
دوسوم از اقتصاد جهانی دسترسی
تجاری دارد .بهگفته او کانادا تنها

کشــوری از گروه هفت است که با
همهاعضای دیگراینگروه توافقات
آزاد تجاری دارد .وی همچنین از
ایجاد هشــت هزار فرصت شــغلی
جدیــد در کانادا پــس از راهاندازی
ط تولید این خودرو توسط تویوتا
خ 
خبر داد .این نخستینباری است
که تویوتا تصمیم گرفته است تولید
انایکس و نســخه هیبریدی آن را
خارج از ژاپن انجام دهد.
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دیدگاه...
جنگ محتمل آینده مادر جنگهای بیپایان
خواهد شد
«تو غلط میکنی که مذاکره منیکنی!»

ﻣﺎﯾﮑـﻞﻣﻨﻔـﺮد

ﮐﺎرﺷﻨﺎسرﺳﻤﻰﻣﻬﺎﺟﺮتﮐﺎﻧﺎدا

Michael
Monfared

Regulated Canadian
Immigration Consultant
You can speak to me in English, French, Persian and Italian
محمدرضانیکفر
“جنگ” بــه واژه روز تبدیل
شــده اســت ،بــا وجــود این
میکوشند جدیاش نگیریم.
نشریهای را که جنگ را جدی
گرفته بود بستند ،تا دیگران
حســاب کارشــان را داشــته
باشــند .با وجود فالکــت ،به بازار
دالر تزریــق میکنند تا نــرخ ارز را
پایین نگــه دارند و اوضاع را عادی
جلوه دهند .از یک ســو میزنند و
دســتگیر میکنند ،از سوی دیگر
شعار وحدت سر میدهند.
مردم را در منگنه گذاشتهاند:
حکومــت ،تهدیدهــای جنگــی
خارجی ،و در همســویی عملی با
آنها ،کســانی که تحریــم و جنگ
را به ســود مردم میدانند و وعده
میدهنــد کار رژیــم تمام اســت،
با تحمل کمی فشــار و احیان ًا یک
عمل جراحی زیبایی به صورت یک
درگیــری نظامی کــه میگویند به
مردم آسیبی نخواهد رساند.
خمینــی میگفت :جنــگ نعمت
االهــی اســت“ .حزب نفــرت” به
موضع خمینی رسیده است.
بعید نیســت جنگ درگیرد و فردا
دستگاه تبلیغاتی رژیم بر در و دیوار
قول خمینی را بنویســد .هشــت
ســال گرفتار آن “نعمــت االهی”
بودهایم و میدانیم جنگ یعنی چه.
اما آیا میدانیم؟
صــدام حســین اصطــاح
“ام  المعــارک” بــه معنــای
“مادر  جنگهــا” را وارد قامــوس
وحشت در منطقه کرد .اگر میان
ایــران و آمریــکا جنــگ درگیــرد،
بعیــد نیســت کــه تــازه دریابیــم
“ام المعــارک” یعنــی چه؛ جنگ
محتمــل آینــده مــادر جنگهای
بیپایان خواهد شد.
میگوییــد ،محتمــل نیســت،
جــدی نگیریم .اما مگــر خودمان
را ســرزنش نمیکنیــم که حافظه
تاریخــی نداریــم؟ آیا شــرط عقل
این نیســت که جدی نگرفت ِ
نمان
را جدی بگیریم؟ آیا عالیم شــیوه
ســلطهگری مالیــان را در پیش از
انقالب جدی گرفتیم؟ آیا عزمشان
برای سرکوب زنان و دگراندیشان و
از میان بردن عرصههای مقاومت

ﺑﺎآﺷﻨﺎﺋﻰﺑﻪزﺑﺎنﻫﺎىاﻧﮕﻠﯿﺴﻰ،ﻓﺮاﻧﺴﻮى،ﻓﺎرﺳﻰ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﻰ
راهﻣـﺎدرشﺷـﺎدروانﻣﺎرﯾﺎﮐﺘﻨﻪرااداﻣﻪﻣﯿﺪﻫﺪ
را جدی گرفتیــم؟ در مورد عالیم
جنگ با عراق چه میگوییم؟ جنگ
که درگرفــت ،آیا آن را آنقدر جدی
گرفتیم که دریابیــم از جنگهای
جهانی هم طوالنیتر خواهد شد؟
آیا روآوری به اتم را جدی گرفتیم؟
و نیز حضور در سوریه را؟
به این دو مورد اخیر اشاره نم:
کســانی از ایــن بــه اصطــاح
“اپوزیســیون” را میشناســم که
ده ســال پیش وقتی به آنان گفته
میشــد بیاییــد در مقابــل کیش
اتــم بایســتید ،روآوری رژیــم بــه
تکنولــوژی هســتهای کشــور را
بیچاره خواهدکرد ،پاسخشــان در
بهترین حالــت بیاعتنایــی بود.
اما چه بســا میگفتند بومیسازی
تکنولــوژی هســتهای کار خوبــی
است و این موضوع ملی را نباید با
مخالفت با رژیم درآمیخت.
و همچنین در مورد سوریه.
تحلیلگر سیاسی فراوان داریم ،اما
قلم ضد جنگ بسیار بسیارکم.
از همــه مدعیان امروزی مخالفت
با رژیم بپرسید که نشان دهند چه
چیزی علیه کیش اتم و دخالت در
سوریه نوشــتهاند؟  −مطالب دوره
اخیر و به ویژه پس از خروج آمریکا
از برجام ،طبع ًا جای افتخار ندارد.
جلوی جنــگ بایســتیم ،حتا اگر
زورمان نرسد.
خامنــهای گفتــه اســت" ،جنگ
نخواهد شد ،مذاکره نمیکنیم".
در مقابلش بایستیم:
تــو غلــط میکنــی کــه مذاکــره
نمیکنــی ،حتــا اگر خطــر جنگ
بسیار پایین باشد.
جلوی جنــگ بایســتیم ،حتا اگر
زورمان اینقدر باشــد که در عکس
میبینید .خامنهای گفته اســت،
“جنــگ نخواهــد شــد ،مذاکــره
نمیکنیم” .در مقابلش بایستیم:
تــو غلــط میکنــی کــه مذاکــره
نمیکنــی ،حتــا اگر خطــر جنگ

بسیار پایین باشد.

چه باید کرد؟
خامنهای میگوید ،جنگ نخواهد
شــد .ما بگوییم :ایــن گونه که تو
تا کنون عمل کــردهای ،محتمل
است که جنگ شود .ما روی عقل
طــرف مقابل نمیتوانیم حســاب
کنیم ،اما جنون تو را میشناسیم.
خامنــهای میگویــد ،مذاکــره
نمیکنیــم .بگوییــم :تــو غلــط
میکنی .مردم را میخواهی قربانی
حفظ چند موشک کنی که همین
دو-سه روز اول جنگ احتمالی از
کفت میروند.
خامنهای و پاسدارانش میگویند،
از جنگ نمیترســیم .بگوییم :ما
میترسیم.
همه جا عکسهای جنگ هشــت
ساله را بزنیم و بگوییم از این بدتر
خواهد شد.
خامنــهای و مدیرانش میگویند،
مدیریــت میکنیم .بگوییم :چهل
سال است مدیریتتان را دیدهایم،
از جمله در نوروز سیالبی امسال.
کارهای بسیاری میتوان کرد.
به ضــرورت یک جنبــش رزمنده
صلــح کــه برســیم ،فــور ًا بــه
مجموعهای از ابتــکارات خواهیم
رســید ،در داخل و در خــارج .در
این باره تجربیات ارجمندی وجود
دارد.
در مــورد مــا مهــم گره خــوردن
جنبش صلح به جنبش محرومان
است ،جنبشی که از دی ماه ۱۳۹۶
برآمد یافت .جنبش زنان در همه
کشــورها از ســتونهای اصلــی
جنبش صلح است .زمین جنبش
صلــح همچنیــن زمیــن رویــش
جنبــش دانشــجویان و جوانــان
است .جنبش صلح ،جنبش هنر
و اندیشه است.
•

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

ﺧﻂﻣﺴﺘﻘﯿﻢوراﯾﮕﺎنازاﯾﺮانﺑﻪﻣﻮﻧﺘﺮال
ﺑﺎ ﮐﺎﻣـﻰﻣﻨﻔﺮدﻣﺪﯾﺮاﻣﻮراﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﺑﺪونﻫﯿﭻﭘﯿـﺶﺷﻤﺎره (021)8552-1483
دوﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ و از ﺳﺎﻋﺖ 21ﺗﺎ 24ﺑﻪ وﻗﺖ اﯾﺮان

ﺧﻄﻮطواﯾﺒﺮ،واﺗﺲاپ،اﯾﻤﻮوﺗﻠﮕﺮام
514 550 9204

514-656-8178
info@michaelmonfared.com
www.michaelmonfared.com
6621 Rue Sherbrooke Est,
Suite 103, Montréal,
Québec H1N 1C7

By appointment only Monday to Friday 09:00 to 17:00

هزینه نظامی کشورهای جهان ۱۸۲۲ :میلیارد دالر

بر اســاس گزارش مؤسســه
معتبر ســیپری در ســوئد،
 ۶۰درصد از کل هزینههای
نظامی جهان در مجموع به
عهده پنج کشور جهان بوده
است:
ایاالت متحده آمریکا ،چین،
عربستان سعودی ،هند و
فرانسه.
هزینههای نظامی آمریکا در
سال  ۲۰۱۸برای نخستین
بار در هشــت سال گذشته
افزایش یافت و به باالترین
حــد خــود از ســال ۱۹۸۸
تاکنون رسید.
هزینههای نظامی جهان در سال
 ۷۶ ،۲۰۱۸درصد بیشــتر از سال
 ۱۹۹۸اســت .در آن ســال جنگ
سرد به پایان رسید.
بر اســاس گزارش سیپری هزینه
نظامیگری در سال  ۲۰۱۸معادل
بیــش از دو درصد درآمد ســرانه
ملی کشورها اســت ،و هر فردی
که در این جهان زندگی میکند به
طور میانگین ساالنه تأمین ۲۳۹
دالر از ایــن هزینههــا را به عهده
گرفته است.
در ســال  ۲۰۱۸ایــاالت متحــده
آمریــکا و جمهــوری خلق چین
نیمی از هزینههای نظامی جهان
را بــه عهــده داشــتند .هزینــه
نظامیگــری در ایــاالت متحــده
آمریــکا در ســال  ۲۰۱۸بــه ۶۴۹
میلیارد دالر رسید.
هزینه نظامیگــری در جمهوری
خلــق چیــن نیــز بــا رشــد پنج

درصدی در ســال  ۲۰۱۸به ۲۵۰
میلیارد دالر رسید و به این ترتیب
هزینههای نظامی در این کشــور
در  ۲۴ســال پیاپی بیوقفه رشد
کرد.
در ســال  ۲۰۱۸هنــد هــم
۶۶میلیــارد و  ۵۰۰میلیــون دالر
خرج نظامیگری کرد ۱۱ :درصد
بیشتر از سال  .۲۰۱۷کره جنوبی
 ۴۳میلیــارد دالر بــه هزینههای
نظامی خــود اختصــاص داد .در
شرق اروپا هم اوضاع بهتر نیست:
هزینههای نظامی در کشورهای
اوکرایــن ،لهســتان ،رومانــی،
لیتوانی و لتونی حدود پنج درصد
افزایشیافتهاند.
هزینههای نظامــی در خاورمیانه
اما  ۱,۹درصدکاهش یافتهاند.
عربســتان ســعودی  ۸,۸درصد
درآمــد ســرانه ملــی خــود را بــه
نظامیگــری اختصــاص داده.

عمان ،کویــت ،لبنان ،اردن و
اسرائیل در جایگاههای بعدی
قرار دارند.
ایــران از لحــاظ میــزان
هزینههــای نظامــی در رتبه
 ۱۸جهان قرار دارد .بر اساس
گزارش ســیپری هزینههای
نظامی جمهوری اســامی
ایــران طی ســال گذشــته
میالدی نســبت به ســال
 ۲۰۱۷بیــش از  ۹درصــد
کاهــش یافته اســت .نه به
سبب صلحطلبی ،بلکه به
دلیل مشکالت اقتصادی،
کاهش تولید ناخالص ملی
و افزایش نرخ تورم.
پارلمان ســوئد مؤسسه سیپری
را بنیــان گذاشــته و بودجه آن را
هــم دولــت ســوئد در همکاری
تنگاتنــگ بــا ســازمان ملــل و
اتحادیــه اروپــا تأمیــن میکنــد.
ایــن مؤسســه سالهاســت کــه
اطالعات الزم درباره صدور سالح
را از سراســر جهــان گــردآوری
میکند و در اختیار پژوهشگران،
سیاســتمداران و رســانهها قــرار
میدهد.
بر اســاس گــزارش پیشــین این
مؤسسه ،در فاصله بین سالهای
 ۲۰۱۴تا  ،۲۰۱۸پنج کشور بیش
از  ۷۵درصد از صادرات سالح در
جهان را به عهده داشتند:
آمریکا ،روســیه ،فرانسه ،آلمان و
چین .بیشترین میزان سالح هم
به خاورمیانه و به ویژه به عربستان
سعودی صادر شده است.

11

12

 سال  25شماره  25  1422اردیبهشت 1398

www.paivand.ca since 1993

خدمات حسابداری و دفترداری

ایران :شادی قدغن!
چرا بچههای ایرانی به ساز
ساسیمانکنمیرقصند؟
 10مه  -انتشارکلیپهای
جنجالی بازخوانــی یکی از
ترانههای ساسیمانکن در
بعضی مــدارس ایران آنقدر
بــه مــذاق برخــی خــوش
نیامــد کــه وزیر آمــوزش و
پرورش را به واکنشی شدید
واداشــت؛ واکنشــی که در
نهایت به ابــاغ و تاکید بر
دستورالعملی جدی در این
مورد منجر شد.
در این دستورالعمل تاکید
شــده "بهکارگیــری نیروی
آزاد در مدارس باید با مجوز
حراست باشــد ،تکخوانی
زن ممنــوع و همــکاری
مــردان بهعنــوان مربــی،
رهبــر گــروه ،مشــاور و ..
اکیدا ممنوع است".
در ایــن دســتورالعمل
آمده ،ســرودها و ترانهها
بایــد متناســب بــا ســن
دانشآموزان باشند.
مدیرکل فرهنگی ،هنری
آمــوزش و پــرورش ،علی
رمضانــی در توضیــح
جزییات این دستورالعمل
گفت" :شعار ما این است
که محیــط شــادابی در
مدارس مطابق با فرهنگ
غنی اسالمی ایجاد شود".
بعد از انتشــار ایــن کلیپها طفلی به نام شادی
در شــبکههای اجتماعــی دیری است گم شده است
علی مطهــری ،نایب رئیس
با چشم های روشن براق
مجلس ایران گفت" :اینکه در
مدرسهای ترانه ای با محتوای با گیسویی بلند به باالی آرزو
بسیار سخیف آن هم با ساز و هرکس از او نشانی دارد
آواز و بزن و بکوب اجرا کنند ما را کند خبر
و دانــش آمــوزان را وادار بــه
حرکات خاصــی کنند آن هم این هم نشان ما:
در ســاعت رســمی مدرسه ،یک سو خلیج فارس
قابــل قبــول نیســت و وزیر سوی دگر خزر
آموزش و پرورش باید پاســخ
محمدرضاشفیعیکدکنی
دهد".
وزیــر آمــوزش و پــرورش،
محمــد بطحایــی هــم
بعــد از آن ،کلیپهــای منتشــر "فرهنگ توسعه و تقویت نماز" را
شــده را "کلیپهایــی ناهنجــار ،بیش از پیش جلو ببرد.
نگرانکننــده ،حاصــل دشــمنی
سیاسی و موجب خدشهدار شدن ساز و آواز ممنوع!
باورهــای مردم نســبت بــه نظام به هر حــال این جنجالها حاصل
و تعلیــم و تربیــت" خوانــد .او که کشــمکشهای سیاســی باشــد
حتی گفــت برخی ســازههایی که یــا سیاســتگذاری ایدئولوژیک؛
در این تصاویر دیده میشود شبیه محدودیت پخش و تولید و آموزش
سازههای مدارس نیست ۳ ،نفررا موســیقی در جامعه ایران به ویژه
مامور پیگیری موضوع کرد و برای مدارس ،ریشــهای حدود  ۴۰ساله
پیدا کردن منبع و کشف چگونگی دارد که گاهی در فهرست اولویتها
انتشار این کلیپها از دادستانی و جابهجا شده است.
در زمان ریاست جمهوری محمود
پلیس فتا کمک خواست.
آقای بطحایی در پی تاکید بر لزوم احمدینــژاد بود که مهدکودکها
پیگیــری ماجــرای ایــن کلیپها از آمــوزش یا برگــزاری رقص و آواز
گفت" :آنچــه میتواند بچهها را از که برنامههای غیر اخالقی خوانده
آســیبهای اجتماعــی حفظ کند شــده بود منع شــدند و گفته شد
اقامه نماز ،تمسک قرآنی و تمسک که با متخلفین به شــدت برخورد
به عترت و اهلبیت علیهمالسالم خواهد شد.
است ،لذا تنها اقدامی که میتوان در همــان دوران یعنــی ســال ۸۹
دانــش آموزان را از خطرات نجات وزارت آموزش و پرورش اعالم کرد
دهد اقامه نماز در مدارس است ".که "آموزش موســیقی در مدارس
وزیر آموزش و پرورش وعده داد که در قالــب برنامه های فوق برنامه"
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ممنوع است و با مدارس متخلف
"برخورد جــدی" در حد "انحالل
مدرسه" خواهد شد.
نمایــش ســاز هــم در
داخلــی
شــبکههای
صداوســیمای ایــران بــا
محدودیتشدیدروبروست
و در مواردی اساسا ممنوع
است.
پروانه حســینی پژوهشگر
علــوم انسانشناســی و
خاورمیانــه ،که هم تجربه
معلمی در ایران را دارد هم
در آمریکا مشغول تدریس
اســت بــا اشــاره بــه نقش
ماهواره و اینترنت گفت:
"والدیــن ایــن بچههــا،
دیــروز
دانشآمــوزان
هستند ،همانها که در زمان
جنگ و ســختی خودشان
درگیر مشکالت بودند ،آنها
ناکامــی را تجربــه کردهاند
و عواقــب ممنوعیتهــا
و محدودیتهــا را
میشناســند .مادرهــا
و پدرهــای ایــن
دانشآموزان ،سرخورده
و ناراحــت هســتند و
نمیخواهند مشــکالتی
کــه داشــتهاند بــرای
فرزندانشــان تکرار شود.
آنهــا نمیخواهند بچهها
هم سرخورده و غمگین
باشند".
خانم حســینی گفت" :با اینکه
قوانین و ممنوعیتها ،معلمها
را هــم محدود میکنــد اما آنها
هم چون با افسردگی ،اضطراب
و خشــم شــدید دانشآمــوزان
مواجــه هســتند تــا جایــی که
شــرایط اجازه بدهــد و بتوانند
از شــادی جمعی دانشآموزان
استقبالمیکنند".
او گفــت "میــزان افســردگی،
خودزنی و خشم در دانشآموزان
به شــدت افزایــش پیــدا کرده
و جامعــه ،معلمهــا و والدیــن
دانشآموزان بر اســاس توافقی
ناگفته و نهفته از شادی جمعی
بچهها استقبال میکنند.وقتی
مسئوالن و دستاندرکاران چنین
اتفاقاتــی را برجســته میکننــد،
شــکاف عمیــق بیــن جامعــه و
مسئوالن آشکارتر میشود".

انتخاب در ممنوعیت معنا ندارد
در شــبکههای اجتماعــی ،برخی
از منظــر جمهــوری اســامی به
این ماجراها نگاه میکنند ،برخی
منتقــد این نگاه هســتند و برخی
دیگر به ترانهای که بازخوانی شده
معترضنــد و میگویند الفاظی که
در این ترانه از آن اســتفاده شده و
دانشآمــوزان آن را تکرار میکنند
مناسب بچهها نیست.
خانم حســینی می گویــد" :وقتی
شادی جمعی به رسمیت شناخته
نمیشــود ،وقتــی زدن و خواندن
و رقصیدن ممنوع باشــد ،چنین
موقعیتــی بــه شــکل تصادفــی و
شانســی ایجــاد میشــود و بحث
انتخــاب منتفی اســت .وقتی دور
ترانــه و رقــص خط قرمز کشــیده
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کاظم پرتو تهرانی
میشود ،شکســته شدن این خط
قرمــز بــا حســاب و کتــاب اتفاق
نمیافتد .اگر این خط قرمز نبود،
انتخاب درست معنا پیدا میکرد و
ممکن بود".
او کــه در آمریــکا هــم بــه تدریس
و تعلیــم و تربیــت اشــتغال دارد
میگوید" :اینجا هم در جشــنها
وقتی بچهها خودشان موسیقی و
ترانهها را انتخاب میکنند کســی
در انتخابشــان دخالــت نمیکند.
او همچنیــن از جاســتین بیبــر و
لیــدی گاگا نام بــرد و گفت برخی
ممکن است حتی با این خوانندهها
هم مشــکل داشته باشــند اما اگر
بچههــا بخواهند از ترانههایشــان
اســتفاده میکنند و کســی از اولیا
مدرسه مداخله نمیکند.
به گفتــه او وجه افتراق کشــوری
ماننــد آمریکا بــا ایران این اســت
که دانشآموزان در مدرســه تفکر
انتقــادی را یاد میگیرند .آنها را با
پدیده های سکسیســم (تبعیض
جنســیتی) و ریسیســم (تبعیض
نژادی) آشنا میکنند و هوشیاری
بچهها را باال میبرند .بچهها که در
نقد مهارت پیدا میکنند خودشان
را نقد میکننــد و همین انتقادها

و مباحثههایی که بینشان اتفاق
میافتد باعث میشــود معیارهای
درســت را در انتخابهایشــان در
نظر بگیرنــد و در نهایت تبدیل به
مروج تفکر صحیحتر باشند".
خانــم حســینی دربــاره انتقــاد به
الفاظ نامناسب و اروتیک این ترانه
گفت "اگر این ترانــه را از این نظر
نقد میکنیم خوب است به متونی
که در مدارس اســتفاده میشــود
یــا نوحهها و شــعارها و روضهها و
مرگ برها هم با همین حساسیت
نــگاه کنیم ،میــزان افســردگی و
خشونتی که در آنها وجود دارد هم
به هیچ عنوان برای بچهها مناسب
نیست".

چهچیزهاییجایگزیننداشتهها
شد؟
با اینکه  ۴۰ســال است جمهوری
اســامی بــا قانونمنــد کــردن
محدودیتهــای ایدئولوژیــک
ســعی بــر تحمیــل آن بــه جامعه
دارد ،همچنــان مقاومتهــا و
تالشهایی بــرای عبــور از برخی
از خــط قرمزهــا در جامعــه دیده
میشود ،خانم حسینی ،پژوهشگر
علوم انسانشناســی در پاســخ به

ایــن ســوال که چرا بعــد از  ۴دهه
جمهوری اســامی با اینکــه ابزار
قانونــی و بــازوی رســانهای الزم
را در اختیــار داشــته همچنــان با
چنیــن پدیدههایی مواجه اســت
گفت" ،ضعف اصلی همین اســت
که تثبیت مــواردی که جمهوری
اســامی میخواهــد تحمیل کند
در طوالنی مدت ممکن نیســت،
چشــماندازی هــم در ایــن زمینه
وجود ندارد .مشــکالت اقتصادی
شــدت گرفتــه و حکومــت موفق
نشــده انتظارات جامعه را برآورده
کنــد .مردم هم متوجه شــدهاند،
زمانی کــه بــرای اصــاح دادهاند
هدر رفته و به جایی نرســیدهاند،
این اســت که فشارهای اجتماعی
از جاهای مختلفــی بروز میکند؛
یکی از آنها هم مدرســه اســت ،به
ویژه اینکه سیاستگذاران به جای
محدودیتهایی که ایجاد کردهاند
و داشــتههایی که ســلب کردهاند
چیزی جایگزین نکردهاندکه مردم
را راضی کند".
مریم زهدی (بیبیسی)
(این مطلب کوتاه شده است)

خدمات حسابداری و دفترداری
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تحلیل :ایران در آستانه
ایراندرسراشیبتبدیلشدنبه
محمد ارسی

مقدمه:
آمــدن عمــران خان نخســتوزیر
پاکستان به ایران و قول و قرارهای
گوناگونی که بین دو کشور گذاشته
شــد ،انگیزهای گردید تا نویسنده
این ســطور ،ضمن اشاره به تاریخ
عمومــی و وضع فعلی پاکســتان،
این پرسش اساسی را مطرح کند
که با توجه به شباهتهای روشنی
که میان ســپاه پاســداران انقالب
اســامی ایرانو ارتش پاکســتان
دیده میشود ،یعنی سلطهی پنهان
و آشکاری که ســپاه پاسداران نیز
نظیر ارتش پاکستان در تمامامور
داخلی و خارجی کشور خود اعمال
میکند ،آیا ایران نیز به پاکســتان
مبدل نخواهد شد؟
دیگری ّ

www.paivand.ca since 1993

دیگر !
ی

اکستان
پ

ما تبدیل گشته ست!
در ارتباط با تروریزم ایدئولوژيکی-
مذهبــی ،پاکســتان را میشــود
کانون اصلی تولید اسالمیســت-
جهادیستهایمنطقه نامید؛ زیرا
نطفــه طالبان را با یاری دســتگاه
اطالعاتی ارتش پاکستان بستند،
بــن الدن و القاعــده در آنجا جان
گرفتند و ریشــه کردند ،گروههای
تروریســتی کشــمیری ،خانٔه امن
در پاکستان دارند ،سپاه صحابه و
لشگر َ
جنگوی که شیعهکشی کار
شبانه روزی آنها شده ،صد درصد
ساخت خود پاکستاناست.

>> بخش 1
از  2بخش

و نظــارت بر آنها برای هیچ قدرت
و دولتی در «منطقه» فراهم نبود.
در ایــن مــورد پرزیدنــت پیشــین
پاکســتان یعنی پرویز مشــرف به
صراحت چنین مینویسد:
«گفتهی معروفی ست که آنچه در
کوتاه مدت به دســت آید ،ممکن
است به رنجی در درازمدت تبدیل
شــود .و ایــن همان اتفاقی ســت
که برای مــا رخ داده؛ برای آمریکا
و عربســتان و پاکســتان ،کــه به
اتفاق درکارزار جهادی علیه اتحاد
شــوروی شرکت داشــتیم .زیرا ما
بودیم کــه «مجاهدین» را بوجود

نظری به اوضاع عمومی
پاکستان
پاکستان نمونهی روشن یک کشور
درمانده ست ،درمانده در حدی که
از ّ
حل هر مسئلهی مهممملکتی
اعــم از داخلی و خارجــی يا م ّلی و
بینالمللی ،عاجز و ناتوان اســت؛
پاکستان با  ۱۶۰میلیون جمعيت
با هفتمین ارتــش توانمند جهان
که به جنــگ افزار اتمی نیز مجهز
است ،در میان دُول درمانده عالم
که در انگلیســیFailed States
میگوینــد در بدتریــن وضعیــت
ممکــن قــرار دارد ،وضعيت بدی از طرفی ســوء استفادهی ابزاری از آوردیــم؛ آتش تندروی و تعصبات
کــه مطلعیــن «منطقــه» حتــی این باندهای تروریستی-جهادی ،مذهبــی را مــا در آنهــا روشــن
خود محققین و دســتاندرکاران بینارتشوسرویسهایاطالعاتی کردیــم؛ ما مسلحشــان کردیم ما
آن کشــور ،مثــل احمد رشــید ...پاکســتانیبا این دارودســتههای تغذیه و تٔامینشان کردیم و برای
موقعیت پاکستان را قرارگرفتن در تروریســتی ،نوع خاصی از دوستی جنگ با شوروی فرستادیمشان به
لبٔهپرتگاه پاشیدگی تلقی میکنند ،و دشــمنیها را بــه وجــود آورده افغانستان؛ ما لحظهای ننشستیم
و در افــق دور ،در دراز مــدت که به قربانی شــدن تــودهی مردم و فکر نکردیم ،که بعد از پیروزی در
هــم موقعيت رهايــی و راه نجاتی پاکستان ،حتی ترور خود نیروهای جهاد بر ضد شــوروی با انبوه این
برای مــردم مظلوم آن مشــاهده مسلح کشور نیز منجرگشته ست .جهادیستها چه باید کرد؟ چطور
نمیکنند.
در ایــن باره روزنامٔه وال اســتریت بتــوان آنها را به یک زندگی ســالم
پاکستاننقطهیتالقیمجموعهی جورنالمینویسد:
و مولد وار د کرد؟ باری ما اشــتباه
مشــکالت و مسائلی ســت که هر «ازســال ۲۰۰۱میــادی تا کنون کردیــم و ایــن اشــتباه بــه قیمت
یک از آنها میتواند برای نابودی و هفــده هزار فــرد عادی به دســت زیادی برای پاکستان وافغانستان
پاشاندن هرکشور و مملکتی در در تروریســتهای جهــادی از پــای تمام شد )۲(»...
دنیا کافی باشد:
درآمدهاند و پنج هزار نفر از پرسنل جنــگ فرقــهای و اختالفــات
 تروریزم مذهبی،نیروهــای امنیتی نیــز در درگیری آنتاگونیستیقومیمصیبتدیگری
 جنگ فرقهای،بــا ایــن باندهــای افراطــی جــان ست برای پاکســتان که از ابتدای
 اختالفات قومی و ملی،باختهاند ...وزیر کشــو ر پاکستان ،تجزیهی هندوســتان و ظهور این
 جنــگ قدرت در میان احزاب و نیسارخانمیگوید:کشور مدافع اسالم ،گریبانگیر این
شخصيتهایسياسی،
دشمنانمان به ما دارند ریشخند مملکت شــده و با اسالمیزاسیون
 فساد مالی و اجتماعی،میزننــد ...آنهــا کاری بــا مــا مرحلــه به مرحلهی آن ،بر عمق و
 ناامنی جمعی،ندارنــد ،زیــرا مــاخــود از درون گسترهی جنگ و جدالهای فلج
 فقر عمومی،داریــم میشــکنیم و از هــم کنندهی فرقهای و قومی نیز افزوده
 ضعــف شــدید آموزشــی و میگسلیم)۱(».شده ست!
بهداشتی،
در واقــع جنــگ اســامی علیــه «در آغاز تشکیل کشور پاکستان،
 بیهمسایگی و انزوای سیاسی ،ارتش شــوروی در افغانستان ،که حــدود  ۲۳درصد جمعیــت آن را جنــگ طوالنــی خارجــی و ضیاءالحق حاکم نظامیو دیکتاتور هندوهــا ،بودائیهــا ،ســیکها وکودتاهای پیدر پی نظامی که به پاکســتان پیشــتاز و گردانندهی مسیحیان و ســایر غیرمسلمانها
همه کاره شدن نظامیان ،معطل اصلی آن محســوب میشــد ،و از تشکیلمیدادند»(،)۳محمدعلی
مانــدن قانوندانــان ،و بیمعنــی حمایــت بیچون و چــرای آمریکا جناح بنیانگذارکشور پاکستان هم
شدن قانون اساســی در پاکستان و اماراتو ســعودیها، و تشویق که فردی مدرن و مترقی ،و موافق
منجــر گشــته ،مجموعــه علل و علماء اسالم و مسلمین جهان نیز با بیطرفی دستگاه دولتی در میان
ّ
عواملــی هســتند که از پاکســتان برخوردار بود ،پاکستان را به
محل ادیان و فرقههای مختلف موجود
کشــوری درمانــده ســاختهاند؛ و اجتماع اسالمیستهای جهادی در جامعــه بود ،در دفــاع علنی از
چــونآلــوده به تعلیمــات افراطی جهان ،و به کانــون اصلی آموزش آزادی دینــی و عقیدتی خطاب به
تروریســتی-مذهبی ،و از طرفــی ایدئولوژی جهادی ،پرورش عنصر اعضاء مجلس مٔوسسان پاکستان
مجهز به اسلحهی اتمی است ،به جهادی ،و ســازماندهی و تقویت چنینمیگفت:
ّ
مملکتی خطرآفرین و بحرانســاز اسالمیســت -تروریســتهایی «در این کشــور پاکســتان ،شــما
برای منطقه و آیندهی کرهی خاکی تبدیل کرد که دیگر امکان کنترل حــق دارید و آزادیدکه به هر معبد
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آژانس مسافرتی

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

اینک با

فرنازمعتمدی

6
 2سال جتربه کاری!

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

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

ّ
محــل عبادتی که مایلید بروید؛
و
شما آزادید به مســجد بروید یا به
هر عبادتگاه دیگــری که در اینجا
وجــود دارد؛ در واقع به هر دین و
آئین و کاســت و عقیدهای وابسته
باشید ،این تع ّلق و وابستگی شما
هیچ ربطی با امــور وکار «دولت»
ندارد)۴(»...
قصــد شــخص ِ
ِ
قائد
در حقیقــت
اعظــم  -جنــاح  -در جدايــی از
هنــد ،ایجــاد یک کشــور و دولت
اســامی در شــبه قارٔههند نبود،
جــدی او ایجــاد کشــوری
هــدف ّ
بود بــا اکثریت مســلمان ،ولی با
آزادی مذهبی ،که پیــروان ادیان
ِ
مذاهــب مختلــف موجــود در
و
پاکستان ،در دموکراسی و آزادی،
در اجرای مراسم سنتی و مذهبی
خود آزاد و آسوده خاطر باشند.
اما پس از درگذشــت او ،با تشدید
روند تبدیل کشــوری بــا اکثریت
مســلمان ،بــه کشــور اســامی
پاکستان ،زندگی بر غیرمسلمانان،
چنان سخت و سنگین و ناممکن
گشــت که با از دستدادن حقوق
انسانی و آزادیهای مذهبی خود،
ناچــار بــه تــرک کشــور اســامی
پاکستان شــدند .این مهاجرت و
تحلیلرفتنجمعیتغیرمسلمان،
چنان پرشماربوده که:
«آن بیست و سه درصد از جمعیت
پاکســتان که غیرمســلمان بودند
امروزه به 3درصدکاهش پیداکرده
است»()۵
شــگفتیآور ایــن کــه کــدورت و
خصومــت بــا متصوفه و شــیعه و
احمدیــه کــه حــدود 30درصد از
جمعیــت ۱۶۰میلیونی پاکســتان
را تشــکیل میدهنــد ،دیوانهوارتر

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

از خصومتــی ســت کــهدر حــق
غیرمسلمانان اعمال میشود؛ زیرا
سنی خاصه وهابی،
علماء افراطی ّ
تودٔه شیعه ،احمدیه یا متصوفهرا
مرتد تلقی میکننــد و قتل آنها را
واجب میدانند؛ بدینجهت است
که طالبــان« ،لشــکر جنگوی»،
القاعــده بویــژه گروه تروریســتی
سپاه صحابه ،ترور جمعی جمعیت
جدی خود
شیعه را به کار جهادی ّ
طــی ایــن دو
تبدیــل کردهانــد و
ّ
دههی اخیر با عملیات تروریستی،
هــزاران تن از زن و مــرد و کودک
و پیــرو جوان شــیعه را به خاک و
خون کشیدهاند؛ دردناک تر اینکه
کثیری از این عملیات تروریســتی
ضــد شــیعه و احمدیــه ...جلوی
چشم نیروهای امنیتی و انتظامی
انجــام میگیرد و تروریســتها به
هدف خــود که وحشــت افکنی و
نابودی جوّ وفاق ملی ،و نفی مدارا
و مــروّت در میــان مــردم اســت،
میرســند .اما دردنــاک ترین نوع
ترور و سرکوب در مورد انتلکتوئل
هــای غیرمذهبی و ســکوالرها و
الئیــک ها اعمــال میشــود .این
افراد که عمدت ًا در مراکز فرهنگی و
دانشگاهی و آکادمیک  ...تدریس
یا تحصیــل میکنند ،دائم ًا تهدید
میشــوند ،البتــه نه س ْرراســت از
طرف مقامات دولتی و امنیتی ،بل
اعضاء آتش به اختیار شــاخههای
دانشــجوئی و دانشــگاهی احزاب
اسالمی مقتدر و ُمتصل به ارتش
پاکســتان هســتند کــه وظیفهی
حذف فیزیکــی ایــن انتلکتوئلها،
روشــنفکرهاو الئیــک هــا را بــه
عهده دارنــد .به این جماعت اهل
اندیشــه ،ابتدا برچســب ضددینی
میزنند ،بعد تهمت میزنند که در
حضور جوانان مٔومن و مسلمان،
نبی اکرم و مصحف و قرآن علن ًا
به ّ
توهیــن کردهاند و ســپس ،نوبت
ســاح و چماق و چاقو به دستان
غیور اســامی ســت که میرسد،
بدینوسیله جان قربانی را میگیرند!
قتل مشــعل خان در ماه میالدی
آوریــل  ،۲۰۱۷یعنــی دو ســال
پیش ،در دانشــگاه عبدالولی خان
که بازتاب جهانی داشــت نمونهی
روشنی از نحوهی سرکوب و حذف
دگراندیشــان و ســکوالرها را در
کشور اسالمی پاکستان به نمایش
میگذارد.
مشــعل خان از جمله دانشجویان
پیشــرو در دانشگاه عبدالولی خان

در مردان بود که نظام آموزشــی و
محتــوای دروس مــدارس عالی و
دانشــگاهی پاکســتان را که تحت
کنتــرل و نفوذ مالهــا و طلبهها و
احزاب اسالمیست ،سخت مورد
انتقاد قرار میداد و از فســاد اداری
و مالیای که مراکز تحصیلی عالی
کشــور را بــه تباهی کشــیده پرده
برمیداشــت .بنا بر اطالعیههای
متعددی که در محیط دانشگاهی
درپی قتل مشعل ...انتشار یافته،
آمده ست که:
«مشــعل خــان اعالم کــرده بوده
که مدارکی را ّ
دال بر فســاد شــدید
اداری مسٔوالن دانشگاه عبدالولی
خــان دارد و به زودی آنها را علنی
خواهدکرد؛ مسٔوالن با تهدیدهای
ســخت ،ســعی در خاموش کردن
او میکننــد ،چــون نتیجــهای
نمیگیرنــد ،اورا متهــم میکننــد
که به مقدســات دینــی و مذهبی
مســلمانان توهین کرده ســت...
در پــی این تهمــت و اتهام بیپایه
که بهمنزلهی حکم قتــل او بوده،
اعضاء به خشــم آمــدهی جمعیت
اسالمی دانشجویان  -فرزند حزب
جماعت اســامی  -و فدراسیون
دانشــجویان پشــتون ،وارد کار
میشــوند و جلوی چشم مٔاموران
انتظامی در محوطهء دانشگاهی،
مشعل خان را بعد از ضرب و شتم
مفصل با شلیک گلوله میکشن د 
ّ
و دوســت و همراه او را هم سخت
زخمی میکنند .گفتنی ســت که
در مراســم خاکســپاری او هیــچ
آخونــدیحاضر به اجرای مراســم
مذهبی نمیشــود و در مورد قتل
اوهم بازرسی و دادرسیای صورت
نمیگیرد )۶(»...
از طرفی پاکستان نقطهی جوشان
رقابتهــا و درگیریهــای قومــی
و قبیلــهای اســت .در واقــع نظام
فدرالــی همکه برای حفظ وحدت
ملــی و تمامیــت ارضــی مملکت
پذیرفتــه شــده بــود ،در عمــل با
شکست سختی روبروگشته ،یعنی
بــه جای يکپارچگی بــه چندپارگی
دامن زده ،و به جای وحدت ملی و
حس همدلی ،به نفرت و خصومت
ّ
قومی و منطقهای منجر شده ست!
بــاری در این کشــور چنــد قومی
که قــرار بود تحت نظارت اســام
واقعی ،و در چارچوب دموکراســی
و نظــام فدرالی ،میلیونهــا نفر از
اقوام و قبائل گوناگون در دوســتی

{>> ادامه در صفحه}29 :
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M NTREAL
مدرسه دهخدا

برنامه دورهمی

اجنمندوستدارانزرتشت

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

روزهایدوشنبه:

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

(514) 731-1443

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

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

بنیاد سخن آزاد

مدرسه فرزانگان

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

Tel: 514-775-6508

Tel: 514-909-1972

بنیاد نیکوکاری ایرانیان :
نیکو

facebook: Farzanegan Montreal

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

514-624-4579

کانون فرهنگی خانهما

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

514-804-4579
4862.ST CHARLES
------------------

)2900 Lake (DDO

تلفن)514( 626-5520 :

کتابخانهنیما

دوستداران موسیقی کالسیک

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

اجنمندفاعازحقوقبشر

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

ایران-مونترال
www.addhi.net

www.ibng.ca

اجنمنزنانایرانیمونترال

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

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

همبستگیبازرگانی
--------------------------

کتابخـانه نوروززمین

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

IBNG

خانه ايران در پنجمين سال متوالي
حضــور خود در فســتيوال شــرق
ميــرود تا دوباره بــا حضور هر چه
پررنگ تر خود بار ديگر نام ايران و
ايراني را در كشور ميزبان پر رنگ تر
رقــم بزند .خانه ايــران ،خانه همه
ماســت فاقد از رنــگ و دين و قوم

و زبــان و در راه باروركردن هر چه
بيشتر حضور در فستيوالها نياز به
همكاري همه شــما دوســتداران
سرزمين خود دارد.
خانــه ايــران از همــه هنرمندان و
هموطنــان داوطلبي كه مايلند با
زمــان و هنر خود با مــا همكاري

كنند ،دعوت به همكاري مي كند.
بياييد زير ســقف خانــه خودمان،
رنگين كمان بسازيم.
facebook:
خانه ایران  -مونترال
maison culturelle de l’iran

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

گروهرقصخورشیدخانوم
(514) 377-8005

نان سنگک

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

کیفیتعالی،
بهای مناسب

پخــتروز

>> ساعات کار:

شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6عصر
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6عصر
دوشنبه:تعطیل
6925 Sherbrooke W.

Tel.: 514-894-8372
www.shaterabbas.ca

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

Association des diabétiques persanophones du Québec

اجنمن دیابتیهای فارسی زبان کبک
ی پزشکی مکمل و بهداشت پا
بخشی از انستیتوی عال 

Institut Supérieur de Médecines Alternatives et Podothérapie

است .همه هموطنان عزیز میتوانند مقاالت و تجربههای خودشان در باره
دیابت را در صفحه فیس بوکی آن بگذارند و از مطالب آن استفاده کنند
و در صورت تمیل عضو این صفحه بشوند

ـــــــــــــــــــــ

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

آیا ایران در آستانه جنگ است؟...
همــه ایــن شــرارتها شــرایطی
خطرناکــی بــرای ثبــات و امنیت
منطقهای و جهانی به وجود آورده.
در تمام این اقدامات رژیم ایران نه
تنها منطقه را تا لبه پرتگاه هُ ل داده
بلکه زمینه و خطر رویارویی نظامی
را نیز فراهم کرده بود اما تهران در
عین حال هرگز بــا ایاالت متحده
آمریکا وارد مقابله مســتقیم نشده
است .آمریکاییها نیز در تمام ۴۰
سال گذشته تالش کردند از جنگ
مستقیم با ایران اجتناب ورزند.
رژیــم جمهوری اســامی در تمام
مدت  ۴۰سال گذشته برای انجام

>> ادامه از صفحه7 :

اقدامــات تروریســتی و خرابکارانه
خــود در منطقــه و جهــان بــه
مزدوران خود اکتفا کرد؛ مزدورانی
چــون حزباللــه لبنــان ،امثــال
حشدالشــعبی و دیگــر گروهها در
عراق و حوثیهای یمن .سیاست
ایران در این زمینه واضح و روشن
اســت و آن اینکه خواهان برخورد
نظامی مســتقیم با آمریکا نبوده!
چون مقامات تهران هزینه چنین
برخــوردی را خــوب میفهمنــد.
آمریــکا در منطقــه منافعی مهم و
اســتراتژیک دارد و اگر الزم باشــد
همانطور که در سال  ۱۹۹۱صدام

حسین را مجبور به خروج از کویت
کرد و در سال  ۲۰۰۳او را سرنگون
نمــود ،وارد جنــگ بــا جمهوری
اســامی ایــران نیز خواهد شــد و
بــا تمام قــدرت از منافــع خود در
منطقه خلیج [فارس] دفاع خواهد
کــرد .اینبــار احتمــال وقوع یک
جنگ بســیار باالســت و وضعیت
کامال متفاوت است .البته حدس
وگمانها در این زمینه ادامه دارد.
-----*منبع :روزنامه شرق االوسط
*نویسنده:عبدالرحمنالراشد

مداد ،مجله آنالین مونتــرال

مـداد را آبونه شوید:

www.medad.ca

از مطالعه «مداد» لذت ببرید و خواندن آن را به دوستانتان هم توصیه کنید.
«مداد» ،مجله آنالین فارسیزبانان مونترال438-738-8068 :
3285 Cavendish Blvd, Apt 355 Montréal, QC
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www.paivand.ca since 1993

دکترکورشعرفانیجامعهشناسوعضوحزبایرانآباداستwww.iraneabad.(.
 )orgبرای دیدن برنامه های تلویزیونی وی از وبسایت  www.didgah.tvدیدن
کنید .آدرس ایمیل برای تماسkorosherfani@yahoo.com :

نگــاه...

دکتر کورش عرفانی

جزو یک درصدی های
نجاتبخشایرانهستیمیاخیر؟
در شــرایطی کــه سرنوشــت
کشــوری رقــم مــی خــورد ،بــه
طــور «طبیعی» انتظــار می رود
که ســاکنان آن فعــال در صحنه
حضور داشته باشند.
در ایــن شــرایط کــه سرنوشــت
ایــران رقم مــی خورد بســیاری از
هموطنانمــان ،شــوربختانه ،در
صحنه حاضر نیستند.
اما چرا؟
دالیل فراوان و ریشه دار هستند.
از چهل ســال حاکمیت سرکوب و
جهل گرفته تا انفعال عادی شــده
و عــادت به تن دادن به قضا و قدر
تاریــخ .این ها را نیــک می دانیم.
اما در ورای درک چرایی موضوع،
پرسش دیگری هم مطرح است و
آن این که:
آیــا راهــی بــرای خــروج از حال و
هوای تماشاگری و ورود به فضای
کنشگریهست؟
اگر بلی چیست؟
در این باره پاسخ آسانی در دسترس
نیست.
اما می توان به توضیح زیر بســنده
کرد.
•
درس مهم تاریخ:
تاریخ اجتماعی بشــر نشــان داده
اســت که در بزنــگاه های مختلف
حیــات یــک جامعــه ،ایــن هرگز
اکثریــت یــک جامعــه نبــوده که
مجهز به عنصر آگاهی و اراده وارد
کارزاری شده و در مقابل تمام فراز
و نشــیب ها ،کشــوری را از گردنه
های ســخت تاریــخ خویش عبور
داده است .خیر ،هرگز این اکثریت
جامعه نبوده است.
شاید نه اکثریت مطلق و نه اکثریت
نســبی .بر عکس ،در تمامی ،اگر
نــه در بســیاری از مــواردی از این
دســت ،این اقلیتــی کوچک بوده
است که مجهز به دو عنصر آگاهی
و اراده ،جامعــه ای را از تاریک راه
های ســخت و پیچیده به روشنی
مســیرهای همــوار هدایــت کرده
است .اگر جز این می بود ،بی شک
بشریت در مرحله ی بسیار متعالی
تر از رشــد و پیشــرفت و ترقی قرار
می داشت.
کافیست نگاهی به جنبش کنونی
معترضین در فرانسه بکنیم.
«جلیقهزردها»کیستند؟
اکثریتجامعه؟
شمار زیادی از مردم فرانسه؟
خیر ،جمعیتی در حدود  50تا 100
هــزار نفر از جمعیــت  67میلیونی
این کشور .چیزی کمابیش معادل
یک هزارم جمعیت فرانسه .اینک
حدود شش ماه است که این بخش
اقلیتــی جامعــه ،با یــک اعتراض
مســتمر ،اما فعال و پرهزینه ،کل
جامعه ی فرانســه را در مقابل یک
انتخاب تاریخی قرار داده است:
یــا تــن دادن به روش هــای نوین

همیشه تناسب هایی
مثل «یک درصد
جامعه» است که
موتور حرکت های مهم
تاریخی بوده اند.
غارتگری ســرمایه داری که رئیس
جمهــور کنونی در حــال تحمیل
به این کشــور اســت و یا مقاومت
و وادار ســاختن طبقــه ی حاکــم
به تقســیم اندکی از ثروت انباشته
ی خــود .اگر قــرار بود که این یک
هزارم جمعیت فرانسه منتظر ورود
گسترده و میلیونی دیگران شود،
تاکنون ماکرون و باند تبهکاری که
او را احاطه کرده اســت ،هر بالیی
که می خواست بر سر ملت فرانسه
آورده بود .اما این ترمز یک هزارمی
در حــال به هــم زدن بســاط او و
دزدان دیگری هستند که با وی به
قدرت رسیده اند.
چنــدی پیــش در الجزایــر ،بــاز
هــم بخــش قلیلــی از جامعــه به
مقاومت علیه دیکتاتور این کشور،
بوتفلیقه ،پرداختند و موفق شدند
ادامــه ســلطه ی وی و تبهــکاران
همدســتش در قدرت را ناممکن
سازند.
آنها منتظر میلیون ها نفر از مردم
الجزایــر نشــدند ،همان
تعــدادی کــه بودنــد
ایســتادند ،مقاومــت
کردند ،هزینه پرداختند
و درنهایت ،این غاصب
قــدرت را وادار بــه ترک
پست ریاست جمهوری
کردند.
در ســودان پدیــده ی
مشابه ای در جریان بود
و هست .در آن جا نیز،
باز اقلیتی به پاخاسته و
دالورانــه در تظاهراتی
مستمر موجبات پایین
کشیده شدن دیکتاتور
سی ساله ی این کشور،
عمر البشیر را از قدرت
فراهــم کردنــد .آنها در
ادامه ی حرکت خود به
نظامیان اجــازه ندادند
که بــا نمایــش کنترل
نظــم کشــور ،زمینــه
تداوم استبداد و انحصار
قدرت را فراهم سازند.
حرکت هــم چنــان در
جریان اســت تا بستری
برای یــک ســودان دمکراتیک در
آینده بسازد.
در تمــام موارد بــاال و در هر مثال
تاریخی دیگر ،واقعیت چیزی ،کم یا
بیش ،شبیه به این است .همیشه
تناسب هایی مثل «یک در هزار»
تا در بهترین حالت ها «یک درصد
جامعه» اســت که موتــور حرکت

های مهم تاریخی بوده اند .این یک
امر بدیهی اســت که وقتی جنبش
های اجتماعی توســط این اقلیت
های کم و کوچک زاده شده ،دوام
آورده و می روند که سرنوشت ساز
شوند ،بخشی از آن  99درصد نیز
به جنبش می پیوندند و ســعی در
همراهــی آن می کنند؛ اما حضور
آنان کمتر یک عامل تعیین کننده
و بیشتر یک شاخص بدیهی روند
تغییر حساب می شود.
آن چــه آمــد حاصــل یک کشــف
قانونمندی تاریخی نیست .حاصل
مشــاهده و فرمولــه کــردن یــک
واقعیت تاریخی اســت که از دیرباز
در جوامــع بشــری عمل کــرده و
همچنان پابرجاست؛ شاید پانصد
یا هزار ســال دیگــر تغییرکند ،اما
چند هزار سال است که به عنوان
یک امر تجربه شــده عمــل کرده
همچنانپابرجاست.
•
شرایط کنونی ایران:
به کشورمان و دوران حساسی که
طی می کند برگردیم.
حاال نیز باز داســتان مشابه ای در
مورد کشور ما صادق است .اینک
نیز  99درصد ،در انتظار و انفعال،
پذیرای ســختی ها و فقر و جنایت
و شــاید به زودی جنگ هستند و
باز ،مثل همه ی جوامع دیگر ،این
به یک درصدی ها باز می گردد که
بــرای رهایی ایران از این فالکت و
فاجعه ی در راه کاری کنند.
آن چــه اما در مورد ایــران ،یا هر

کشــور دیگــری ،مــی تواند محل
نگرانی جدی باشــد اینست که در
یــک بــازه ی تاریخی مهــم ،مثل
شــرایط کنونــی در ســال 1398
خورشــیدی ( 2019میــادی)،
در جامعه ای ،و به طور مشــخص
در ایران عزیزمــان ،آن یک درصد
همیشــگی تعیین کننــده حاضر
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دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین

ظرفیتمحدود

ترم جدید:

( 8جوالی تا  22سپتامبر)

Summer Session
)(July 8 – Sep. 22

Tel.: 514-737-3642
Snowdon

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

و فعال نباشــند .ایــن آن واقعیتی
اســت که باید به شــدت نگران آن
باشــیم .این کــه  99درصد مردم
ساکت و منفعل باشند قابل فهم و
حتی قابل انتظار است؛ این که آن
یک درصد نجات بخش در صحنه
نباشند می تواند فاجعه ی تاریخی
را برای ایران رقم زند.
بــه همیــن خاطــر ،این بــه حس

مسئولیت هریک از ما باز می گردد
کــه در این شــرایط حســاس ،که
کشورمان بین دشمنان خارجی و
دشمنان داخلی خود گرفتارست،
تصمیم بگیریم که آیا من ،به عنوان
یک فرد ،به عنوان یک ایرانی ،می
خواهــم بخشــی از آن یــک درصد
باشم یا خیر .هرگونه سوال دیگری
ماننــد ایــن کــه چگونه مــی توان

محل ثبت نام

مــردم را متقاعد کرد که به صحنه
ی مبــارزه پا بگذارند یا چگونه می
تــوان اپوزیســیون را متحــد کرد،
همگی سواالتی انحرافی محسوب
می شوند.
پرسش واقعی این است:
آیا من می خواهم جزو
یک درصدی ها باشم یا
99درصدی ها؟
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مدیریت زندگی...

عادت بی حاصل و مخرب
که بهتر است آنها را ترک کنید

زندگی روزمره ما مملو
ازفعــــــــــــالیتهای
بــی حاصلی اســت که
معمو ًال چــه به صــورت آگاهانه و
بعضا بدون آگاهــی از روی عادت
انجــام مــی دهیــم .این مــوارد از
کارایی و اثربخشی ما را از آن حدی
که توانایی اش را داریم می کاهد.
بدیهی است که تنها تهیه فهرستی
از این عادت ها کافی نیست.
در ایــن جا بــه  ۱۷عادتی که بهتر
است آن ها را ترک کنید اشاره می
نماییم:

•

 ۱اخذ اطالعاتی که مورد نیاز
نیستند
تا جایی که مــی توانید نام خود را
از لیست های درخواست تبلیغات
اینترنتی پاک کنیــد .به این گونه
از ورود ایمیــل هــای غیر ضروری
جلوگیــری کنیــد .همچنیــن از
تماشــای اخبار خــودداری کنید.
اگر خبر بسیار مهمی وجود داشته
باشد حتی اگر اخبار نبینید ،توسط
دیگران به شما می رسد!

•

 ۲تصمیم گیری در مورد
زندگی تان را بدست دیگران
ندهید
اســتیو جابز درســت گفته است:
“وقت شما بســیار محدود است،
پــس آن را با زندگی کردن به گونه
ای که نیســتید و نمــی خواهید،
هدر ندهید”.
بلــه! عمرتان را بــا زندگی به جای
فــردی که دیگــران مــی خواهند
باشــید اما نیســتید هدر ندهید!
شما خود را می شناسید و خجالت
آور است که تنها به خاطر رضایت
دیگران زندگی کنید .البته به نصایح
دیگــران گــوش دهیــد و آن ها را
تحلیل نمایید ،اما از اشخاصی که
می گویند نمی توانید به رؤیاهایتان
برسید ،چیزی که می خواهید غیر
ممکن اســت و یا دیدتان احمقانه
است دوری کنید .شما در قلبتان
می دانیدکه این ســخنان واقعیت
ندارد.

•

 ۳کمال گرایی
هر چند که تالش برای بی عیب و
نقص بودن کار ها جز اصول برخی
از ماســت ،باید بگوییم که این امر
تلــف
در حقیقــت
و
کــردن وقت

انرژی اضافه اســت .بــه جای این
کــه زمان زیــادی را صرف کلنجار
رفتن با کاری نمایید ،یک لیست
از مواردی که می خواهید در پایان
کار بــه آن ها برســید تهیه کنید.
هنگامی که تمام موارد نوشته شده
انجام شــد ،آن را کار را تمام شده
بدانید و به کار های دیگر برسید.

•

 ۴اجنام دادن چند کار به
صورت همزمان
در یک زمان چندکار را با هم انجام
ندهیــد .این موجب می شــود که
تمرکزتان برکارهای مختلف پخش
شــود و به نتیجۀ دلخواه نرســید.
کار هایی که به این شیوه انجام می
شوند کم ســرعت و پر اشتباهند.
به جای آن تمرکزتــان را روی یک
کار بگذارید تا آن را سریع تر انجام
دهید و بعد برای کارهای بعدیتان
زمان بگذارید.

•

۵عدم توجه به وضعیت فیزیکی
شما باید بیشــترین تالش را برای
مراقبت از بدنتان بکنید .غذاهای
مغــذی بخوریــد ،به طــور مرتب
ورزش کنید و خواب کافی داشــته
باشــید .اگر ایــن کار هــا را انجام
دهیــد کیفیت زندگی تــان به طور
قابل مالحظه ای افزایش می یابد.

•

 ۶قول دادن های زیاد
“بله” و “باشه” گفتن های خود
را کنترل کنید .اگر احســاس می
کنیــد بیــش از حد کار بر ســرتان
ریختــه اســت ،خودخواه باشــید
و “نــه” بگوییــد .و در مــورد آن
احساس بدی نداشته باشید.
اگر شخص مقابل حق درخواست
چیزی را از شــما دارد ،شما هم به
همان اندازه حــق نپذیرفتن آن را
دارید.

•

 ۷تصور این که بیشتر همیشه
بهتر است
لزوم ًا بیشتر همیشه به معنای بهتر
نیســت .در حقیقت در بسیاری از
شرایط کیفیت برکمیت ارجحیت
دارد .سعی کنید بر روی یک زمینه
تمرکزکنید و در آن پیشرفت نمایید.
بــه عنــوان مثال بــه جــای اینکه
تالش کنید  ۱۲مهارت مختلف را
یــاد بگیرید و در خود تقویت کنید
برای کســب مهارتی تالش کنید
بــا ز د ه
که بیشترین
مثبــت
را

برای شما داشته باشد.
تمرکز بــر روی چیزی کــه پاداش
بزرگتــری را در بر خواهد داشــت
راهکار ارزشــمندی اســت که می
توانید در زندگی به کار ببندید.
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۱۰عدم تکمیل کارها
بســیاری از افــراد کاری را شــروع
کــرده و هرگــز آن را تمــام نمــی
کنند .البته ممکن است به دالیلی
کــه کنترل آن ها در دســت شــما
نیســت کار به تعویــق بیافتد؛ اما
در اکثر مواقع این گونه نیســت و
شما مسئول به اتمام رساندن کار
هستید.
برنامه ریزی کنید .کار را به قسمت
های کوچکتر شکســته و برای هر
روز کار تعریــف نماییــد( .از ابتــدا
برنامۀ یک ماهتــان را طرح ریزی
نکنید) .به این گونه در نهایت کار
تکمیل می شود.

•

 ۱۱اختراع مجدد چرخ
قبل از اینکــه کار یا پروژه جدیدی
را شــروع کنیــد ،زمانــی را جهت
تحقیــق و جســتجو بــرای یافتن
حل هایی که قبال
ر ا ه
برای آن موضوع
ارائه شده اند و به

کلیسایاجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

ساعت  4بعدازظهر
هر شنبه :از
در وست آیلند

 ۸دیر کردن بر سر قرار ها
از هــدر دادن وقت دیگران دســت
بکشید .نه تنها تصویر بدی از خود
ارائه می دهیــد ،بلکه تمام برنامه
های زمانی فرد مقابل را به هم می
ریزید .برنامه تان را طوری تنظیم
کنیدکه  ۱۵دقیقه زودتر بر سر قرار
حاضر شــوید به این صورت دیگر
هیچ گاه دیر نمی کنید.
 ۹ساکن ماندن در زمانی که
باید سوالی را مطرح کنید.
زمانی که در نقطه ای از انجام کار
گرفتار شده اید و دیگر قادر به ادامه
حرکت برای به پایان رســاندن آن
نیستید ،حتما الزم است تا با فرد
دیگری صحبت و مشورت کنید.
پرسیدن در مورد چیزی که نسبت
به آن آگاهی ندارید نشــان از نادان
و ابله بودن شــما نیست در عوض
فــردی که با وجــود عــدم آگاهی
نســبت به یک موضوع همچنان
برای پرسیدن تالش نمی کند فرد
کامال نادانی است ( .یادمان باشد
ندانستن عیب نیست ،نپرسیدن
عیب است)
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کمک آنها می توانید پروژه خود را
سریعتر تکمیل کنید صرف کنید
بــا این کار از اختــراع مجدد چرخ
جلوگیری خواهیدکرد.

•

 ۱۲متاشای بیش از حد
تلویزیون که اهداف و عالیق
شما را تباه می کند.
وقتی تماشــای تلویزیون شما را از
فعالیت در راســتای تحقق اهداف
مورد عالقه تان باز می دارد ،شاید
زمان آن فرا رســیده کــه در مورد
اولویت های خود بازنگری کنید.
برنامه های تلویزیونی را به وسیله
دستگاه گیرنده دیجیتالی خود یا
از طریق قابلیت ضبط خودکار در
تلویزیون های جدیدتر برای تماشا
در زمان استراحت ضبط کنید .اگر
این کار را بارها و بارها انجام دهید
نوعی عــادت جدید برای موفقیت
خود ایجادکرده اید – بنابراین ابتدا
در راستای تحقق اهداف و عالیق
تان تالش کنید و سپس مشغول
تماشای تلویزیون شوید.

•

 ۱۳واکنش در برابر تک تک
مواردی که توجه شما را به خود
جلب می کنند
در چند سال اخیر تعداد چیزهایی
مــه می تواند حواس شــما را پرت
کنند به طور اساســی رشــد کرده
است .مشکل اصلی اینجاست که
شما انتظار دارید تمام اوقات برای
تمام کارها در دسترس باشید.
وقتی موردی توجه شــما را جلب
کرد و باعث حواس پرتی شما شد،
همین سبب اضطراب و استرسی
غیــر ضروری خواهد شــد و باعث
تعلل در انجام کارها می گردد.
زمانی که قصد دارید بر روی انجام
کاری تمرکــز کنید ،به جای اینکه
همیشه و در همه حال در دسترس
باشــید ،ابزارهــای ارتباطــی را به
صورت موقت خاموش کنید .اگر
این به معنای خاموش کردن تلفن
و یا حتی جدا کردن کابل شبکه از
کامپیوترتان است ،حتم ًا این کار
را انجام دهیــد .به این طریق می
توانید عوامل وسوسه کننده ای که

کشی
ش
ج
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ل
ع
ا
د
ل

بت است

داوند مح

خ

فیض خ
د
ا
و
ن
د
م
ا
ن ،عی
با شما باش سى مسیح
د.

شما را به راحتی از انجام کار اصلی
منحرف می کنندکاهش دهید.

•

 ۱۴کار کردن در زمان خستگی
وقتی همراه با احســاس خستگی
مشــغول انجــام کاری باشــید،
هرگزنمی توانید همانند زمانی که
کامال ســرحال و سرشــار از انرژی
هستید روی کارتان تمرکزکنید.
اگر احساس خســتگی می کنید،
ببینید آیا در طول شب استراحت
کافی داشته اید و بر همین اساس
زمــان اســتراحت خــود را تنظیم
کنید.
همچنین می توانید یک استراحت
کوتــاه (چرت)  ۱۵تا  ۲۰دقیقه ای
جهت بازســازی و گرفتــن نیروی
تازه داشته باشید .این بهترین کار
بهتریــن روش شــروع مجدد می
باشد.

•

 ۱۵منتظر اقدام دیگران ماندن
بعضی اوقات تنهــا راه برای انجام
شدن یک کار این است که خودتان
دست به کار شده و آن کار را انجام
دهید .اگر منتظر هستید تا دیگران
کاری در حــق شــما انجام دهند،
حتما ناامید خواهید شد چون در
این صورت به احتمــال زیاد هیچ
کاری انجام نخواهد شد.
ابتکار عمل داشــته و بــرای انجام
کارهــا پیش قدم باشــید ،ایده ها
خود را عملی کنید و از نتیجه کار و
تالش خود لذت ببرید.

•
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 ۱۶ضعف در برابر پذیرش
شکست ها و عبرت نگرفنت از
آنها
هــرکســی در طــول زندگــی خود
ممکن اســت دچار خطا و اشتباه
گــردد .بهرحــال برخــی افــراد از
اشــتباهات خود درس می گیرند،
در حالی که دیگران فقط شــکایت
می کنند و هیچ وقت طرف مثبت
این موقعیت ها را نمی بینند.
از اشتباهات به عنوان یک بازخورد
و نوعی مکانیســم آموزشــی برای
بهبــود اقدامــات آینــده اســتفاده
کنید.

•

 ۱۷اصالح عالئم و نشانه ها به
جای حل ریشه ای مشکالت
زمانــی کــه بــا یــک چــرخ پنچــر
دوچرخه مواجه می شــوید ،برای
رفــع این مشــکل دو راه حل پیش
روی شماست.
نخســت آنکه توســط تلمبه چرخ
پنچــر را باد کنید که با این کار می
توانید تا زمانی که باد چرخ مجددا
خالی گردد مسافتی را طی کنید .از
سوی دیگر می توانید تنها یک بار
چرخ پنچر را با چرخ سالم تعویض
کنید و از اتالف وقت جهت تلمبه
زنی مجدد برای چرخ پنچر در یک
بازه تکراری جلوگیری کنید.
به جــای اینکــه به دنبــال اصالح
عالئم و نشــانه های یک مشــکل
باشــید تمام تالش خود را برای از
بین بردن و اصالح دالیل و ریشــه
مشکالت صرف کنید .شاید انجام
این کار زمان بیشتری الزم داشته
باشد ،اما اصالح عالئم و نشانه ها
به احتمال زیــاد و به مراتب زمان
بیشتری از شما خواهدگرفت.

•

نتیجه اینکه …
همانطــور کــه مالحظــه کردید،
عادت های بی شــماری در زندگی
روزمره ما وجود دارندکه می توانیم
آنهــا را اصالح کــرده و یا با عادت
های بهتر جایگزین کنیم.
اگــر قــرار باشــد در این فهرســت
تنهــا در یــک حوزه تمرکــز کنید،
قطعا مورد هفتم (عــدم غفلت از
ســامتی) بهترین انتخاب است.
زمانی که از ســامتی کامل در سه
ســطح (تغذیــه ،ورزش و خواب)
برخوردار باشــید ،تغییــر در حوزه
هــای دیگر زندگی کار ســاده تری
خواهد بود.
تنهــا یکــی از این عــادت های بی
حاصل و مخــرب را انتخاب کرده
و بــرای نابــودی ،از بین بردن و یا
جایگزین کردن آنها با عادت های
جدید تالش کنید و بعد به ســراغ
مورد بعدی بروید.
•
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ایران..

بازار «خرد و خمیر» کتاب

بازار کتاب ایران ،عالوه بر رکودی
که ساالنه در این فصل با آن روبهرو
میشود ،اکنون در وضع نامطلوب
بیســابقهای هم قرارگرفته است.
این بازار فرهنگی گسترده ،بهطور
ســنتی ،در شــش ماه نخست هر
ســال به نســبت نیمه دوم ســال
رکودی اجباری را از سر میگذراند
که بیشتر ریشه در کارکرد نمایشگاه
کتاب بهعنوان یک فروشگاه بزرگ
با تخفیف بسیار دارد.
ارائه تخفیف بیشتر از حد معمول
بهطــور مســتقیم بــه مخاطــب و
اشباع دورهای نیاز خریداران کتاب
از جملــه عواملی اســت که به این
رکود فصلی بیشــتر دامن میزند.
امســال امــا نابســامانی اوضــاع
اقتصادی از یک سو و بحرانی شدن
مسئله کاغذ از دیگر سو سبب شده
این رکــود فصلی ابعاد گســترده و
گاه عجیبــی پیدا کنــد بهگونهای
کــه ،بنا بر برخــی گزارشها ،بازار
کتاب دستدوم نیز حال خوشی را
نمیگذراند.
بازارکتاب دستدوم در تهران بازار
گستردهای است با تهیهکنندگان و
بازاریابان و فروشندگان مخصوص
بــه خود که از طریق آنها میتوان
به دو دسته آثار دسترسی داشت؛
کتابهای اغلب قدیمی وکالسیک
وکتابهــای مهمی که دســتکم
دو ســال از انتشــار آنها گذشته و

نســخ ه جدید آنها قیمت باالیی
دارد یا اساســ ًا به دلیــل توقیف یا
چاپ نشــدن به هر دلیلی موجود
نیست؛ بازار جذابی بهطور خاص
بــرای دانشــجویان و عالقهمندان
ادبیات ،به شــرط آنکه اوضاع در
حالت عادی باشد.
مدیــر یکــی از کتابفروشــیهای
معــروف پاســاژ ایــران در میــدان
انقــاب بــه ایبنــا گفته اســت که
اوضــاع عادی نیســت و «کتاب و
فرهنگ ،نو و دستدوم ندارد ،هر
دو ضعیف شدهاند ».در کنار شروع
رکود فصلــی این بــازار ،مهمترین
عامل افزایش پیوسته قیمت کاغذ
وکتاب و حتی کمبود یا نبود کاغذ
اســت؛ مســئلهای که اخیر ًا دامن
برخی از مشهورترین روزنامههای
ایــران از جمله روزنامههای دولتی
«همشــهری» و «ایــران» را هــم
گرفته و مدیران آنها را به کاهش
چشمگیر شمار صفحات واداشته
است.
«فــروش کتــاب دســتدوم برای
خمیر شــدن» یکی از راهکارهای
بازار دســتدوم کتاب برای کسب
درآمــد در اینروزهاســت که مدیر
کتابفروشی گنجنامه در گفتوگو با
ایبنا به آن اشاره کرده است.
رضا غیبی ،مدیر این کتابفروشــی
که بیش از  ۳۰ســال تجربه کار در
این بــازار را دارد ،ضمن اشــاره به

بیرونقی بــازارکتاب در این روزها
گفته اســت« :قیمت کاغذ آنقدر
بــاال رفته که حتــی گاهی کتابها
را بــرای خمیر کردن میفروشــیم
و برای اینکــه کتابهایمان مدت
زیادی در کتابفروشی باقی نماند،
معاوضه کتاب هم داشته باشیم».
با این حال ،کتابهای دستدوم
بهتازگی مشتریان دیگری هم پیدا
کرده که اساســ ًا ارتباطی با دنیای
کتاب و مطالعه ندارند :مشتریانی
کهاصطالحًا«متری»کتابمیخرند
و آنهایی کــه برای آتش زدن به
این کتابها نیاز دارند .دسته اول
کسانی هستندکتابخانه یا قفسهای
در دکور خانه خود ساختهاند و برای
پر کردن فضــای آن به کتابهایی
گو
نیاز دارنــد که صرف ًا قیافه و رن 
رخ عطف آنها مهم است نه نام و
محتوایشان.
دست ه دوم از این مشتریان کسانی
هســتند که کتابها را برای آتش
زدن در صحنههــای خــاص فیلم
و ســریال و ویدئوکلیپ میخرند.
این مشــتریان نامتعــارف در کنار
خریدارانکیلوییکتاببرایخمیر
کردن ،اینروزها ،گریزگاههای بازار
کتاب دستدوم است برای کسب
درآمد و غلبه موقت بر رکودی که
تحت تأثیر گرانــی روزافزون کاغذ
و کاهــش قــدرت خرید مــردم بر
اثر نابسامانی اوضاع اقتصادی هر
روز بــر عمــق وگســتر ه آن افزوده
میشود• .

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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سالمت...

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

بیماری تازهای که باعث فراموشی می شود

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

LOADEX TRANSPORT INC
خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی
سرویس هوایی به شیراز ،تبریز ،تهران،
اصفهان،کرمانشاهومشهد

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

ِ
«خـردسوده گی»
ِدمانس یا

Real Estate Broker

شرکت حمل و نقل بین املللی

س کامل
ی
سرو ل برای
حم
دات و
وار کاالها
ادرات
ص
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Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com
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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
----------------

به گفته محققــان میلیونها فرد
ســالخورده در جهــان دچار نوعی
دمانس یا خردسودگی هستند که
به اشتباه بیماری آلزایمر شناسایی
شده است.
یک کارشــناس این را مهم ترین
یافته ســال های اخیر در شناخت
دمانس توصیف کرد.
براساس این مطالعه که در نشریه
"مغز" منتشر شده عارضه موسوم
به "لیــت" دارای عالئمی مشــابه
آلزایمــر اســت امــا یــک بیماری
متفاوت است.
ایــن یافته ممکن اســت توضیح
دهــد چــرا یافتــن درمانــی برای
"دمانس" تاکنون شکست خورده.
•
دمانس چیست؟
دمانس یک بیماری واحد نیست،
بلکه نام گروهی از عالئم است که
شامل مشکالت حافظه و تفکر می
شود.
انواع خیلی زیادی از خردســودگی
(دمانــس) وجــود دارد وگفته می
شــود کــه آلزایمــر شــایع ترین و
تحقیق شده ترین نوع آن است.
براســاس پژوهش تازه تا یک سوم

بیماری های شناســایی شــده به
عنوان آلزایمر در ســالخوردگی می
تواند بیماری "لیت" باشــد .البته
احتمال ابتالی همزمان به هر دو
آنها وجود دارد.
براســاس این مطالعه که شــواهد
هزاران کالبدشکافی را بررسی کرد
به نظر می رسد که بیماری "لیت"
بیشــتر افــراد بــاالی  ۸۰ســال را
دستخوش می کند.
به گفته نویسندگان مطالعه در این
گروه سنی از هر پنج نفر یکی دچار
آن اســت و به عقیده آنها برخالف
آلزایمر باعث افت تدریجیتر حافظه
می شود.
•
یافنت درمان
در حال حاضر یک تست مشخص
بــرای شناســایی دمانــس وجود
ندارد .نشــانه هــای آن گاه پس از
مرگ در مغز قابل مشاهده است.
بــه عالوه به نظر می آیدکه "لیت"
به انباشت پروتئین "تی دی پی-
 "۴۳در مغز مرتبط باشــد درحالی
که آلزایمر به دو پروتئین دیگر مغز
 امیلوید و تائو  -مرتبط است.دانشــمندان برای یافتــن درمانی

برای خردسودگی در تالش
بــوده انــد ،امــا بــا توجه به
انــواع زیــاد بیمــاری و علل
آن ،تحقق این هدف دشوار
است.
آزمایش هــای دارویی برای
کاستن از پروتئین هایی در
مغز که تصور می شود عامل
آلزایمر باشد شکست خورده
است.
به ایــن ترتیب تاکنون هیچ
درمــان تازه موثری برای آن
پیدا نشــده و بعضی شرکت
هــای داروســازی از رقابــت برای
کشف چنین دارویی کنار کشیده
اند.
پژوهشــگران مــی گوینــد کســب
شناخت بیشتری از "لیت" ممکن
است به شناسایی درمان های تازه
منجر شود.
دکتــر پیــت نلســون از دانشــگاه
کنتاکــی گفــت" :ظاهــرا 'لیــت'
همیشه وجود داشته اما ما تازه آن
را تشخیص داده ایم".
"آلزایمر چیزی اســت که همه می
شناسند اما بیماری های مختلفی
وجــود دارد و ایــن بیمــاری کــه
اســمش را 'لیت' گذاشته ایم یکی
از شــایع تریــن هاســت ....هنوز
مطالعات زیادی باید انجام شــود.
این بیشــتر یک نقطه شروع است
تا پایان".
"شکی نیســت که خیلی از کسانی
که قبال تصور می شد آلزایمر دارند
در واقع آلزایمر نداشته اند".
پروفســور رابرت هاوارد از دانشگاه
کالج لنــدن گفت" :ایــن احتماال
مهم ترین مطالعه ای است که در
رشته دمانس در پنج سال گذشته
چاپ می شود ".بی بی سی

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

ایـــــــران

هر سال  ۱۱۲هزار نفر به مبتالیان سرطان افزوده می شود
عضــو انجمن ســرطان ایــران ،از
افزایش  112هزار نفری مبتالیان
به سرطان در هر سال خبر داد.
در حالی که میزان شیوع سرطان
در ایران نســبت به نُرم کشورهای
غربــی کمتــر اســت اما ســرعت
افزایش ســرطان در ایــران تقریبا
جزء کشورهای اول دنیاست ،آمار
جدیدی که عضو انجمن سرطان
ایــران ارائــه کــرد نیــز مویــد این
موضوع است.
ناصر پارسا ،عضو انجمن سرطان
ایــران ،در جلســه هیــأت مدیــره
انجمن حمایت از بیماران سرطانی
امام حســین ســاوه گفت :ساالنه
بــه طور میانگیــن  112هــزار نفر
بــه تعــداد مبتالیــان بــه بیماری
سرطان در کشــور اضافه میشود
کــه در دو ســال گذشــته ســاالنه
 10هزار میلیــارد تومان از بودجه

کشــور صرف درمــان این بیماران
میشــد و اکنون بــا کاهش ارزش
پول کشورمان این میزان سه برابر
افزایش یافته است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیماری
ســرطان هزینههای اقتصــادی و
روانــی بســیاری بــه همــراه دارد،
افزود :باید مســیر درمان و سبک
زندگی افراد را تسهیل کنیم.
عضو انجمن ســرطان ایران ادامه
داد 52 :درصــد بیماران ســرطانی
درمــان میشــوند و برخــی نیز با
مصرف داروهای تجویزی و تقویت
روحیه و امید به زندگی از یک تا 10
سال بر عمر آنان افزوده میشود.
پارســا با اشــاره به اینکــه یکی از
شایعترین نوع ســرطان در زنان،
سینه است ،گفت:
فقر اقتصادی ،عدم مصرف میوهها،
سبزیجات و گوشــت و گرایش به

مصرف فستفودها یکی از عوامل
ابتال به سرطان است.

گفتنی اســت ،مطابق آمــار اعالم
شده ،ســرطانهای مثانه ،مری و
معده و روده بزرگ جزء بیشترین
نوع سرطانی هستند که ایرانیان را
مبتال می کنند و در ســال55.5 ،
درصد مردهــا و  44.5درصد زنان
دچار سرطان میشوند.
بیشــترین آمار ابتال به سرطان در
میان زنان در استان یزد و در میان
مردان در اســتان مرکــزی گزارش
شده است.
همچنین ،اولین آمار رسمی نتایج
ثبت ســرطان در ایــران مربوط به
سال  1393است که نشان میدهد
 109هــزار نفر در این ســال بیمار
مبتال به سرطان شدهاند.
العربیه
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رکورد تازه یوتیوب و...

یوتیوب دو میلیاردی
آنطــور کــه یوتیوب اعــام کرده
میــزان کاربران فعال این ســامانه
در مــاه به بیــش از دو میلیارد نفر
رســیده اســت .البتــه گذشــته از
افزایش تعداد کاربران ،یوتیوب به
دنبال روشی است که با استفاده از
الگوریتمهایپیچیدهجلویانتشار
اخبــار دروغ و همچنین محتوای
نامناسب برای کودکان را بگیرد.
بــر اســاس آخریــن اطالعــات،
همچنــان گــوگل محبوبتریــن
سایت جهان است .پس از گوگل،
یوتیوب و فیسبوک قرار دارند.
 ۹۲درصد از کاربــران در جهان به
تماشــای فیلــم میپردازنــد و این
عدد به این معنی است که بیش از
چهار میلیارد نفر درجهان از طریق

اینترنــت فیلــم تماشــا میکنند.
قویترین وب سایت در این زمینه
یوتیوب است.
ش هارددرایو
کاهش فرو 
با گسترش استفاده از حافظههای
اساسدی در رایانههــا بــه
تدریــج دوارن کاهــش اســتفاده
ازهارددرایوهــا در لپتــاپ هــم
فرارسیده است.
حافظههــای اساسدی دارای
سرعت بســیار بیشتری نسبت به
هارددرایوها هســتند و استفاده از
آنهــا در رایانههــا در حــال افزایش
است.
با اســتفاده از حافظــه اساسدی
ی هارد درایو ،سرعت رایانهها
بهجا 
هم بــه طور چشــمگیری افزایش
یافتــه اســت .بــر اســاس آخرین

هایکهارتونیان

گزارشهای رســانههای فناوری،
فروشهارددرایوها در سال جاری
 ۵۰درصدکاهش خواهد داشت.
البتــه گزارشهــا نشــان میدهد
استفاده ازهارددرایوها در سرورها
چندان کاهش نیافته است و شاید
پس از قطع استفاده ا ز هارددرایوها
در رایانههــا اســتفاده از ایــن
سختافزار در ســرورها همچنان
ادامه پیدا کند.
فروش گوشیهای هوشمند
کاهش یافت
در سه ماهه اول سال  ۲۰۱۹فروش
تلفنهای همراه در جهان کاهش
داشته است .براساس آمار فروش،
سامسونگ مقام اول ،هواوی مقام
دوم و اپل مقام سوم پر فروشترین
شرکتهای سازنده تلفن همراه را
در اختیار دارند.

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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مشاور امالک :مسکونی و جتاری

وجـه

ش خرید

د
ر بهترین

منطقه

wn
به قیمdownto

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

ت
مناسب!

یه ما به خریداران:
• هد
دالر هزینه محضر
1200

Cell.: 514-969-2492

نادرخاکسار

______________
Nader Khaksar

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

Real Estate Broker
Ramier Realty

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

Tel.: 514-683-8686
nader.khaksar@gmail.com
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جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیـا
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Clinique Medicale Alphamedic

دکترریموندرضایی

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

Ap

po

rtez vot

in!
v
re

 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. Faranak Hashemi 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
خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد

خدمات ما

• فروشالستیکباقیمتهایبیسابقه
( 13تا  24اینچ) از  49دالر
• نصب الستیک و باالنس چرخ ها از 10دالر
• تعویض روغن کاسترول :از 35دالر
• تعویض ترمز با کیفیت عالی :از 79دالر
• تعمیرجلوبندیهرنوعاتومبیل
آمریکایی ،اروپایی ،ژاپنی وکره ای
• عیبیابیبوسیلهتجهیزاتبهروزو
«اسکنراسنپ آن»Snapon Scanner
(در مدت کمتر از 20دقیقه)
• قیرپاشی وضد زنگ کف اتومبیل :از 55دالر
• بازرسی کامل اتومبیل قبل از خرید (101
نقطهاتومبیلراچکمیکنیم):فقط 35دالر
• خریدوفروشاتومبیل(:اتومبیلهای
خریداریشده،شامل 20هزارکیلومتریایک
سالگارانتیمی باشد)
• شرایط وِیژه برای تازه واردین (زیر2سال)
درصورت خرید GSTرا مهمان ما باشید
• بابهترینتسهیالت فاینانس
درخدمتهموطنانگرامی

منونه ی چند اتومبیل برای فروش
• TOYOTA RAV4 2014:
$15500.00
• 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

بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید

مشاوره و ارزیابی رایگان

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

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

21

22

 سال  25شماره  25  1422اردیبهشت 1398

ترس از پیری؟!...

مخ ن ج ان زين هار ربم ویسف يدم ن
ندای و و

هك اي ن ربف

www.paivand.ca since 1993

رپي شان ربس ر ره بامم ی بارد

عالئمیکه میگویند شما پیرتر شده اید!
ی کارشناســان،
بــه مــرور زمان،
بخشــی از کک و
مک ها یا همه ی
آن هــا از بین می
روند.

•

•

 -۱از حساسیت دندان ها کم
می شود
به مرور زمان ،حساسیت دندان ها
به مواد غذایی گرم و سرد کاهش
پیــدا می کنــد .شــاید آن را تغییر
خوبی بدانید ،اما حقیقت آن است
که این مسأله ممکن است شما را
درگیر مشکالت دیگری کند.
با بــاال رفتن ســن ،عصــب های
درون دنــدان ها کوچک وکوچک
تر مــی شــوند و به همیــن دلیل
دنــدان ها حساســیت خــود را از
دســت می دهند .همین مســأله
باعث می شــود فرد متوجه نشانه
های پوســیدگی و دیگر مشکالت
دندانی خود نشود.

•

 -۲بینی بزرگ و بزرگ تر
میشود
روند رشــد بدن ،به طور متوسط،
در حــدود  ۱۸ســالگی متوقف می
شود .اما رشد بعضی از اعضای آن
مثــل بینی ،تا آخر عمــر ادامه می
یابد.
علت این مســأله تغییراتی اســت
که در بافت هــای نرم ،عضالت و
غضروف تشــکیل دهنده ی بینی
رخ می دهد.
رشد غضروف ،برخالف استخوان،
هرگــز متوقــف نمــی شــود .این
فرآیند در ســن  ۵۰سالگی سرعت
بیشــتری مــی گیرد و تا ســن ۶۰
ســالگی با سرعت یکســانی ادامه
مــی یابد .عالوه بر ایــن ،در اغلب
موارد ،با افزایش ســن ،نوک بینی
هم پایین می آید.

•

•

 -۴مژه ها کوتاه تر می شوند
مراقبــت نکــردن از مــژه هــا،
مشــکالت تیروئیــدی و ابتــا به
آلرژی ،رایج تریــن عوامل مؤثر در
طول و مقدار مژه ها هستند.
با باال رفتن ســن هم مژه ها دچار
تغییرات اجتناب ناپذیری شده و به
مرورکوتاه تر و کم پشت می شوند.

•

 -۵میل جنسی بیشتر می شود
بــا شــروع یائســگی ،وضعیــت
هورمونی بدن زنان ،بیشتر از قبل
دچار بی ثباتی می شود.
به ادعای دانشمندان ،این تغییرات
در حقیقت ترفند طبیعت برای باال
بردن شانس باردار شدن زنان است
چون توانایی تولید مثل کاهش و
میل جنسی آن ها افزایش می یابد.
به عقیده ی روانشناســان ،زنان از
سن  ۴۰سالگی از نظر جنسی وارد
دوره ی جدیدی می شوند.

•

 -۶پاها بزرگ تر می شوند
به ادعــای متخصصــان ارتوپد ،با
افزایش ســن ،پاها صاف تر شــده
و در نتیجه ،طــول و عرض آن ها
بیشتر می شــود .علت این مسأله
آن است که با باال رفتن سن ،رباط
ها و تاندون ها تضعیف می شوند.
به همین دلیل مجبور می شــویم
کفش های بزرگ تری بخریم.

•

 -۷کک و مک ها از بین می
روند
ً
معموال کســانی که پوست روشن
و موهای بور یا قرمــز دارند ،روی
صــورت و حتــی بــدن خــود کک
و مــک دارند .ایــن کک و مک ها
در دوران کودکــی و جوانــی روی
پوســت ظاهر می شــوند .به گفته

 -۸اثر انگشت
تغییر می کند
جــرم شناســان
سراســر دنیــا
تــا ســال هــا
معتقــد بودنــد
که اثر انگشــت آدم ها هرگز تغییر
نمــی کنــد .امــا در ســال ،۲۰۱۵
دانشــمندان بــا انجــام آزمایش و
بررسی اثر انگشت بیش از  ۱۵هزار
نفر پــی بردند که نه فقط صدمات
جسمی ،بلکه افزایش سن هم می
تواند خطوط برآمده ی اثر انگشت
را تغییر دهد.

•

 -۹توانایی تشخیص رنگ ها
دستخوش تغییر می شود
به مرور زمان ،بســیاری از افراد در
تشــخیص رنگ ها دچار مشــکل
می شوند .دانشــمندان آمریکایی
دســت به تحقیقی در اینباره زدند
و  ۹۰۰فــرد  ۵۸تــا  ۱۰۲ســاله را
مــورد مطالعــه قــرار دادنــد .این
تحقیــق نشــان داد در اثر افزایش
سن تغییراتی در چشــم ها ایجاد
می شــود که چیزی شبیه به یک
فیلتر زرد رنگ به چشــم ها اضافه
مــی کند .ایــن مســأله باعث می
شود نتوانیم رنگ هایی مثل آبی
و بنفش یا زرد و سبز را به خوبی از
هم تشخیص دهیم.

VOTRE IMAGE EST NOTRE PRIORITÉ
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تــرس از پیری یکــی از ترس های
شــایع در میان انســان ها اســت.
بدن ما دائم ًا در حال تغییر اســت
و در جریــان این تغییرات ،ویژگی
هــای جدیــدی در بدن بــه وجود
مــی آیــدکه تــا قبــل از آن ،وجود
نداشــتند .به عقیده ی پزشکان،
همه ی ما باید بدانیم که کدام یک
از این تغییرات مثبت وکدام منفی
هستند تا بتوانیم سالمت خود را
حفظ کنیــم .در ادامه به تغییرات
بدنــی ای می پردازیم کــه با با باال
رفتن سن در بدن به وجود می آیند
و می خواهیم ببینیم بعد از وقوع
این تغییرات ،چطور باید سالمت
خود را حفظ کنیم.

 -۳سایز کفل کوچک تر
میشود
بــا باال رفتن ســن ،از مقدار مایع
درون ســلول های بدن کم شده و
این مسأله باعث بروز تغییراتی در
ظاهر بدن می شود .در بدن زنان،
به پهنــای کمر اضافــه و از پهنای
باســن کم می شود .در مردان هم
با افزایش ســن ،ســطح هورمون
جنســی مردانــه ی تستوســترون
کاهش پیدا می کند و این مســأله
روی توزیع چربی در بدن و پهنای
باسن تأثیرکاهشی می گذارد.
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•

 -۱۰مزه ی غذاها برایمان
عوض می شود
با باال رفتن سن ،پرزهای چشایی
زبان با سرعت کمتری تجدید می
شوند .به گفته ی کارشناسان ،این
مسأله روی درک ما از مزه ی مواد
غذایــی تأثیر می گذارد .به همین
دلیل است که بعضی مواد غذایی
در جوانــی مــزه ی بــدی برایمان
دارند اما در سنین باالتر خوشمزه
به نظر می رسند .این تغییرات در
زنان معمو ًال بعد از  ۵۰سالگی و در
مردان بعد از  ۶۰ســالگی به وجود
می آید.
آیا باال رفتن ســن ما را به انســان
غمگین تری تبدیل می کند؟
علیرغم همه ی حقایقی که در باال
به آن ها اشــاره شــد ،افراد مسن
شــادی بیشــتری در زندگی خود
احســاس می کنند .دانشــمندان
آمریکایــی با تحقیق بر روی بیش
از هــزار زن و مرد  ۵۰تا  ۹۹ســاله
پی بردند افراد مسن در مواجهه با
مشکالت ،در مقایسه با جوان ها،
برخورد مثبت تری دارند.
(روزیاتو)

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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اما بزرگترین شرکتهای نفت و گاز جهان کدامند؟

 10کشوری که صاحب بزرگترین
ذخایرنفتجهانهستند

رتبــه دوم تنــزل کرده و تــا ژانویه
ســال  ،۲۰۱۶میــزان ذخایر نفت
قطعــی ایــن کشــور  ۲۶۹میلیارد
بشــکه بــود .ظرفیتهای نفت
عربستان سعودی معادل یک
پنجم از ذخایر مرســوم جهانی
بــرآورد شــده که بخــش قابل
توجهی از آنها در چند میدان
نفتی بــزرگ وجــود دارند .اگر
عربستان سعودی فعالیتهای
اکتشافی خود را افزایش دهد،
ذخایــرش در آینــده از ذخایــر
ونزوئال باالتر خواهد رفت.

•

کانادا با داشنت
بشکه
 ۱۷۱میلیارد
 -۱ونزوئال:
ذخایر نفت قطعی ۳۰۰ ،میلیارد بشکه
در جایگاه سوم! ونزوئال بزرگترین ذخایر

از زمــان ظهــور
صنعــت نفــت
در اواســط قــرن
نوزدهم ،این منبع
انــرژی ،امــکان
تولید نیروی فراوانی را فراهم کرده
و باعــث به راه افتــادن جنگها و
تغییرات ژئوپلیتیکی در کشورهای
مختلفی شــده کــه بــرای کنترل
عرضه رقابت میکنند.
نفت برای حمل و نقل ،تولید برق
و تأمین روشنایی منازل ،فعالیت
کارخانههــا و ماشــین آالت و بــه
عنوان یک ماده خــام برای تولید
کود به منظور افزایش تولید مواد
غذایی و تولید مواد پالستیکی در
سراســر جهان مورد استفاده قرار
گرفته است.
در ایــن گــزارش بــه بررســی
کشــورهایی پرداختــه شــده کــه
صاحــب بزرگتریــن ذخایر قطعی
نفتهستند.
این کشورها عبارتند از:

•

نفــت را در میــان هــر
کشوری در جهان دارد که به بیش
از  ۳۰۰میلیارد بشکه ذخایر قطعی
بالغ میشود .این کشــور در سال
 ۲۰۱۱از عربســتان ســعودی بــه
عنوان دارنده بزرگترین ذخایر نفت
ســبقت گرفت و در صدر ایســتاد.
بــا این حــال توســعه ایــن ذخایر
عظیم ،به دلیل ناآرامی های شدید
سیاســی ،در چند سال اخیر عقب
افتاده است .این کشور همچنین
ذخایر عظیمی از ماسه نفتی مشابه
کانادا دارد.

•

 -۲عربستان سعودی:
 ۲۶۹میلیارد بشکه
عربستان سعودی به مدت چندین
دهه بزرگتریــن ذخایر نفت جهان
را در اختیار داشــت ،اما اکنون به

 -۳کانادا:
 ۱۷۱میلیارد بشکه
کانادا با داشتن  ۱۷۱میلیارد بشکه
ذخایر نفت قطعی ،در جایگاه سوم
این فهرست قرار دارد.
ذخایــر ماســه نفتــی در آلبرتــای
کانادا ،بیش از  ۹۵درصد از ذخایر
این کشور را تشکیل میدهد.
ایــن ایالت همچنیــن ذخایر نفت
مرسوم قابل توجهی دارد و عمده
صــادرات نفتش به آمریــکا انجام
میگیرد .ماسه نفتی نقش مهمی
در رشــد عرضه ســوخت مایع در
جهــان طــی چند ســال گذشــته
داشته است.

•

 -۴ایران:
 ۱۵۸میلیارد بشکه
ذخایــر نفــت قطعــی ایــران ۱۵۸
میلیارد بشکه تا ژانویه سال ۲۰۱۶
برآورد شد .اگر تولید نفت ایران با
نــرخ ســال  ۲۰۰۶ادامه پیدا کند،
انتظار میرود ذخایر نفت ایران به
مــدت حــدود نیم قــرن دوام پیدا

براساس جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی
استاتیستا ،شــرکت چینی سینوپک ،اولین شرکت
نفت وگاز جهان در سال  2018است که با درآمدی
بیش از  420میلیارد دالر ،باالتر از شــرکت شــل و
آرامکو سعودی قرار دارد.
شــرکت رویال داچ شل بریتانیا ،با درآمدی بالغ بر
 388میلیارد و 380میلیــون دالر در رتبه دوم قرار
دارد .پس از آن شرکت سعودی آرامکو ،پتروچاینا و
 BPبریتانیا در جایگاه های سوم تا پنجم قرارگرفته
اند .شرکت نفت وگاز اکسون موبیل ایاالت متحده
با درآمدی بالغ بر  279میلیارد دالر در جایگاه ششم
قرارگرفته است.
فروش میلیادری نفت وگاز در جهان چیز عجیبی
کند.
صنعــت نفــت ا یــران ،بــه دالیل
مختلــف از جملــه ســوء مدیریت
وحشــتناک و تحریم های آمریکا
شدیدا لطمه خورده است.

•

 -۵عراق:
 ۱۴۳میلیارد بشکه
عراق با داشتن  ۱۴۳میلیارد بشکه
ذخایر نفــت ،در جایگاه پنجم این
فهرســت قرارگرفته اســت .با این
حــال بخش انــرژی این کشــور از
ناآرامیهای داخلی و اشغال نظامی
آســیب دیده است .برآورد میشود
مناطق اکتشــاف نشده این کشور
ذخایر نفت وسیعی داشته باشند.
تحریمها و دو جنگی که این کشور
پشــت ســر گذاشــت ،به زیربنای
نفتی آن آسیب زد .بصره ،بغداد و
رمادی شهرهایی هستندکه عمده
ذخایر نفت عراق را دارند.

•

 -۶کویت:
 ۱۰۴میلیارد بشکه
کویــت بــا وجــود این که کشــور
کوچکــی بــه شــمار مــیرود ،اما
جایگاه مهمی در ذخایر نفت جهان

نیســت ،اما درآمد شرکت ها به شــدت وابسته به
توسعه قیمت نفت خام در بازارهای جهانی است.
برای مثال ســینوپک چین ،هر دو بخش انرژی و
پتروشــیمی را با یکدیگر ترکیــب و در زیرگروه یک
شرکت قرار داده است.
شــرکت سعودی آرامکو نیز که بزرگترین مجموعه
نفت و گاز عربستان اســت ،نخستین بار وارد این
مجموعه شــده است .آرامکو برای نخستین بار در
مــاه آوریــل  12میلیــارد دالر اوراق قرضه فروخته
است .این شرکت که زیرمجموعه دولت عربستان
اســت ،برای نخستین بار آمار مالی خود را منتشر
کرده است.

دارد .این کشور که یکی از اعضای
اوپک است ۸ ،درصد از ذخایر نفت
جهان را در اختیار دارد.
کویت  ۱۰۴میلیارد بشــکه ذخایر
نفــت دارد کــه  ۷۰درصــد آنهــا
در میــدان بــورگان واقع شــده که
دومین میــدان نفتی بزرگ جهان
اســت .کویت از سال  ۱۹۳۸از این
میدان نفت تولید میکند.

•

 -۷روسیه:
 ۸۰میلیارد بشکه
روســیه  ۸۰میلیارد بشــکه ذخایر
نفــت دارد که بخش عمــدهای از
آنها در دشــتهای سیبری واقع
شدهاند .تولید نفت این کشور پس
از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی
افت کرد ،اما اندکی بعد با خصوصی
ســازی بخش انرژی ،احیا شد .با
تــداوم فعالیت اکتشــافی ،انتظار
مــیرود ذخایر نفت این کشــور در
قطب شمال افزایش پیدا کند.

•

 -۸امارات متحده عربی:
 ۹۸میلیارد بشکه
امارات متحــده عربی  ۹۸میلیارد
بشــکه ذخایر نفت تا ژانویه ســال

 ۲۰۱۶داشــت .ذخایر نفت میدان
زکــوم که ســومین میــدان نفتی
بزرگ خاورمیانه است ۶۶ ،میلیارد
بشکه برآورد شــده است .بیش از
 ۹۰درصد از ذخایر امارات متحده
عربی در ابوظبی و پس از آن دوبی
و شارجه قرار دارند.

•

 -۹لیبی:
 ۴۸میلیارد بشکه
لیبی با  ۴۸میلیارد بشــکه ذخایر
نفت ،بیشــترین ذخایر نفت را در
میان کشــورهای آفریقایــی دارد.
منطقه وســیعی از لیبی که امکان
وجــود ذخایر جدید نفــت را دارد،
اکتشاف نشده مانده است.

•

 -۱۰نیجریه:
 ۳۷میلیارد بشکه
نیجریه بزرگترین تولیدکننده نفت
در آفریقــا اســت و ظرفیــت تولید
روزانــه آن بیــش از  ۲.۵میلیــون
بشــکه در روز اســت .ذخایر نفت
این کشور  ۳۷میلیارد بشکه برآورد
شده است.
(منبع:افکارنیوز)

دستکاری ژنتیکی ماهی سالمون،
سرعت رشد آن را دو برابر می کند
یــک شــرکت کانادایــی بــا
دســتکاری ژنتیکــی ماهــی
سالمون ســرعت رشد آن را دو
برابرکرده و حاال شرکت یادشده
مجوز ایــن کار را در آمریکا نیز
دریافت کرده است.
اداره غــذا و داروی آمریــکا،
مصــرف ایــن ماهــی هــا در
آمریــکا اشــکالی نــدارد .بــا ایــن
حــال شــرکت AquaBounty
 Technologiesممکن است در
عمل و برای پیگیری این موضوع
در داخل خــاک ایاالت متحده با
چالش های حقوقی مواجه شود.
مجوز یادشده صادرات تخم ماهی
های یادشــده را هم برای پرورش
و فروش در آمریکا مجاز دانســته
اســت .اداره مذکور بررســی های
الزم را در این زمینه انجام داده و
می گوید مخالفتی با این موضوع
ندارد.
بــا این حــال برخــی گــروه های
مصــرف کننده ماهی ســالمون،
تعدادی از فعاالن محیط زیســت
و گروه های فعــال در حوزه صید
ماهی تصمیــم اخیــر اداره غذا و

داروی آمریکا را به چالش کشیده
و می گویند فروش ماهی هایی که
به صورت ژنتیکی دستکاری شده
اند ،هر چه ســریع تر باید متوقف
شود.
A q u a B o u n t y
 Technologiesدر سال 1991
تاســیس شــده و در ســال هــای
اخیر تالش هــای فراوانی را برای
دستکاری ژنتیک ماهیان به عمل
آورده اســت .در ســال  2015این
شــرکت برای اولین بار توانست با
دستکاری ژنتیک ماهی سالمون
رشد ســریع آن را ممکن کند ،با
این حال هنوز عده زیادی از مردم
وکارشناسان مصرف چنین ماهی
هایی را برای ســامتی خطرناک
می دانند.
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الگودیستروفی
اتیولوژی (سبب شناسی)

Algodystrophie

الگودیســتروفی یــک
بیماری خطرناک است
که درمان های امروزی
بــرای آن چنــدان موثر
نیســت و بــرای درمان
آن بایــد اول عواملــی
کــه باعــث تولیــد آن می
شــوند را شناخت و بعد نسبت به
درمان اقدام کرد .برای درمان این
بیماری دو راه مختلف پیشــنهاد
می شــود که می توانند یکدیگر را
کامل کنند.
این بیماری از دیرباز شناخته شده
بــوده و علت خطرناک بــودن آن
اینست که ظهورش به طور ناگهانی
و شــدید خواهــد بــود و معمــو ًال
پس از یــک صدمه حتی خفیف و
اعمال جراحی روی استخوان برای
شکســتگی یا درمان تغییر شــکل
(مانند معضل انگشتی ،کف پایی،
شست پا) پیش می آید و مثل همه
بیماری هــای پیچیده مــی تواند
اســامی مختلفی داشــته باشد که
همگی به طورکلی همان سیمپتوم
هــا را دارند ولی در حقیقت همان
بیمــاری اســت کــه در درجــات
مختلــف و جاهــای مختلف بدن
دیده می شــود و می تواند به طور
ناقص یا کامل در انجام کارهایش
شود.
احتمال می رود که این بیماری بر
اثر عدم فعالیت دســتگاه عصبی
باشــد؛ دســتگاه عصبی خودکار
کــه شــامل کلیــه فعالیــت های
زندگی مانند تنفس ،گردش خون
و دفــع مــواد زائــد بدن اســت که
بــه آن  neurovégétatifمــی
گویند و شــامل دو قســمت است
اورتوســمپاتیک و پاراسمپاتیک.
سیســتم اورتوسمپاتیک مسئول
الگودیستروفی می باشد.
بــه طورکلــی مــی تــوان گفت که
الگودیستروفی مجموعه سندروم
هــای دردناک ،بدکاری سیســتم
خونی مویرگی و تغذیه و متابولیسم
نســوج بــر اثــر دســتگاه عصبی
سمپاتیکاست.
ســندروم اولیه یا ثانویه مجموعه
دردناک صدمات مویرگی و تغذیه
ای پوســت ،عضــات ،مفاصل و
استخوان ها است.
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الگودیستروفی:
کلمه الگــو از آلژی به معنای
درد و دیســتروفی نشــان
دهنده ی:
1ـ یک مشکل بدی تغذیه که
باعث تغییر شکل و الغری و
از دست دادن قابلیت اولیه
2ـ یــک صدمه عضوی بــر اثر یک
مشکل تغذیه ای عضو و یا تکامل
آن
3ـ غیرطبیعــی بــودن ســلولی یــا
نســجی بر اثر یک مشــکل تغذیه
محلی یا عمومی
اســت .در حقیقــت از دســت
دادن قابلیــت کاری دســتگاه
 neurovégétatifباعــث مــی
شود که این مشــکالت تغذیه ای
نســج تولید درد و بدکاری مویرگی
و عروقــی در یک عضــو یا مفصل
بکند و این کمبود عروقی در نسوج
مبتال باعث تغییراتی در آن شــده
و بــه اســتخوان ،مفصل ،عضله و
پوســت صدمه زده تولیــد درد می
کنــد و باعث عــدم فعالیت آن می
شود.
در همیــن هنــگام یــک تشــدید
فعالیــت غیرطبیعی در سیســتم
سمپاتیک در محل ریشه اعصاب و
گانگیلون های کناره ستون فقرات
دیده می شــود که بر روی اعضای
مربوط به آن اثر می گذارد و باعث
کم شــدن گردش خون و لنف در
آن اعضا شــده و ســوخت و ســاز
(متابولیســم) آن را کم می کند و
در نتیجه فعالیت های شــیمیایی
آن عــوض مــی شــود و انــرژی و
مــواد الزمه بــرای ترمیم مثل غذا
و اکســیژن و هورمون ها به اندازه
کافی نخواهد بود.
علل تولید بیماری
این بیماری بــر اثر علل زیادی که
مربوط به سیستم عصبی می شود
تولید می شود مانند:
1ـ صدمات مثل ضربه ،شکستگی
و غیره
2ـ عصبی
3ـ عروقی
4ـ دارویی
 )Aعلل صدمه ای:
بیشــتر از همه دیده می شــوند و
طبق بعضی از مطالعات  50درصد
بیمــاری بر اثــر آن اســت .صدمه

وارده می تواند شدید و یا خفیف و
بی اهمیت برای بیمار بوده و مدت
پیدایش بیماری متفاوت است می
تواند بالفاصله یا بعد از چند روز یا
چند هفته باشد.
عللــی که بیشــتر دیده می شــوند
بــر اثر شکســتگی ،دررفتگی ،پیچ
خوردگــی ،جراحی هــای ارتوپدی
برای ترمیم شکســتگی یــا تغییر
شــکل یا ســندروم هــای مفصلی
باشد.

 )Bعلل دیگر
الگودیستروفی می تواند بر اثر روابط
بین صدمات عصبی ،گردش خون
و مویرگ های عفونی باشد ،همین
طور روابطی بین بیماری و مصرف
بعضی از داروها ،بارداری و بیماری
هــای متابولیک و باالخره نوعی از
آن که به نوع اصلی معروف اســت
بدون هیچ دلیل شناخته شده ای
پیش می آید.
1ـ اتیولوژی عصبی:
الگودیســتروفی بعــد از صدمــات
سیســتم عصبــی مرکــزی مانند
همی پالژی ،هموراژی ،مننژیت،
صدمات بر روی جمجمه و غده در
داخل کاســه ســر و به ندرت بر اثر
صدمات بر روی اعصاب ســطحی
مانند ســیاتیک ،نورالژی و زونا به
وجود بیاید.
2ـ اتیولوژی قلبی عروقی:
مانند ســکته میــوکارد همــراه با
سندروم شانه ،دســت ،غده های
داخل و خارج قفســه سینه (غده
های پستانی) و جراحی های قفسه
سینه
3ـ اتیولوژی گردش خون:
بر اثر فلبیت هاو بازوی متورم پس
از عمل جراحی ســرطان پستان و
برداشتن غدد لنفاوی آلوده
4ـ اتیولوژی عفونی:
آرتریــت های حاد که بر اثر عفونت
های مفاصل تولید می شوند.
5ـ اتیولوژی داروئی:
ـ مصــرف باربــی توریــک هــا می
تواند باعث الگودیستروفی بشود و
سندروم شانه ،دست هر دو طرف
و بــه ندرت صدمه به اندام تحتانی
بزنــد .اولین مرحلــه درمان قطع
باربی توریک هاست.
ـ درمان های ضد سل:
 Rimifonاز ماه های اولیه درمان

می تواند تولید الگودیستروفی اندام
فوقانیبکند.
ـ ُیـدرادیواکتیو نیز می تواند باعث
بیماری بشود
6ـ بارداری:
در هنگام ســه مــاه آخر بــارداری
ممکن اســت که الگودیســتروفی
مفصــل رانی لگنی دیده شــود که
نباید با اســتئونکروز اسپتیک سر
اســتخوان ران یا یک شکســتگی
گــردن اســتخوان ران بــر اثــر
استئوپروز حاملگی اشتباه شود.
7ـ اتیولوژی متابولیک:
دیابــت ،هاپیرتــری گلیســرمی،
هیپوتیروئیدی هم می توانند دلیل
بیماریباشند.
8ـ اتیولوژی کلی بی دلیل:
طبق بعضی از مطالعات  20درصد
بیمــاری دلیلــش معلوم نیســت
شاید مربوط به یک ضربه یا صدمه

خفیــف بوده کــه بیمار بــه خاطر
ندارد.

 )Cوضع بدنی و روانی شخص:
الگودیســتروفی در بیشــتر موارد
در نزد اشــخاص نگران ،دپرسیو،
احساســاتی پیــش می آیــد و این
اشخاص باید بیشتر مواظب باشند
و اگر صدمه دیدند بالفاصله درمان
را شروع کنند.
افــراد حســاس آمادگی بیشــتری
برای بعضــی از بیماری هــا دارند
که البته این موضوع ارثی نیســت
و خانــم ها آمادگی بیشــتری برای
الگودیستروفی دارند تا آقایان.
افراد حســاس کســانی هستندکه
همیشه استرس دارند و می توانند
مشــکالت اســتخوانی در هنــگام
رشد داشته باشند مانند اسکولیوز
ـ درمان های ارتودونســی بر روی

فک و دندان و غیره.
اســترس دائمــی فشــار بــر روی
سیســتم عصبی اورتوســمپاتیک
گذاشته و آن را شدید ًا تحریک می
کنــد به طوری کــه با یک هیجان
زدگــی کوچــک بالفاصلــه عکس
العمل نشان می دهند.
اثــر اســترس بــر روی
گلوکوکورتیکوئیدها شناخته شده
است وکورتیزول بر روی مکانیسم
گلوکوپروتئیک استخوان ها برای
جذب روده ای کلسیم موثر است
و یک عمل آنتــی انفالماتوار مهم
انجام می دهد و در نتیجه استرس
باعث کم شدن تولید آن می شود و
سیستم ارتوسمپاتیک تحت فشار
باعث تنگ شدن عمومی عروق و
عضو صدمه دیده می شود.
•
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ایران :دیدگاه...
مردم و مملکت را به کجا میبرند؟

محسن قائم مقام
روزی نیســت که خبــری ناراحت
کننــده از حاکمان نادان و پرطمع
جمهوری اسالمی در اخبار نداشته
باشیم .اخبار جدید نشان میدهد
کهحاکمین و سپاه مانند گذشته
مجدد ًا بــه تیروکمان کشــیدن و
موشــک علم کنــی علیــه امریکا
دست بکارند .دوباره تهدید بستن
تنگههرمز! رئیس جمهور میگوید
ما هنوز شش راه برای پیش برد بر
امریکا را نگفتهایم و آنها خبر ندارند،
خالــی بندیهای مســخره.رهبر
میگوید «ما هرزمان میتوانیم هر
چقدر بخواهیم نفت صادر کنیم»
 ،مثل این اســت که با بچه حرف
میزند .صــادرات نفت راامریکا با
تهدید خریــداران بــه تحریمهای
اقتصادی از باالی دو ملیون بشکه
در ســال پیــش بــه یــک میلیون
رسانده است و بزودی خطرپائین
آمدن فــروش با تحریمهای جدید
در پیش است .مشــتریان درحال
حاضر ایــران هم بــه زودی جذب
عربستان سعودی ،روسیهو عراق
شدهاند و میشوند .رئیس جمهور
میگوید ما نمیگذاریم فروش نفت
«به صفر برسد» .انگار خطر تنها
به صفر رســیدن فروشاســت که
ایشــان جلویــش را میگیــرد ،آیا
جلوتــر از رقم صفر مثــل امروز که
یک میلیون است و قرار است پائین
بیاید ،خطر محســوب نمیشود؟
حتی اگــر حکومــت همانطور که
شروع کرده اســت ،شروط امریکا
را درعمل به پذیرید ،چنانکه شاهد
آن هستیم و تحریمهاکمتر شود
ودولــت ازنظــر اقتصادی نفســی
بکشــد ،ایران خطر از دست دادن
مشتریان نفتی خود را حتی در یک
حکومت دمکراتنیزممکن است
داشته باشد.
فرماندهان سپاه پاسداران همانند
صدام حســین علن ًا اعالن آمادگی
مقابله بــا امریکا را تکرار میکنند.
این حکومتیان به خصوص ســپاه
پاسداران ،درمیان ایشان موضوع
تمامیت ارضی کشــور بیاهمیت
است و تنها حفظ گلیم خودشان
به زیــر آب نرود برایشــان اهمیت
دارد وکافی اســت! سپاه پاسداران
چنــان مملکــت و حکومــت را در
مشــت خــود گرفتــه کــه دولت و
رئیس جمهوری و وزیر خارجه که
تــاچند ماه پیش علن ًا با ســپاه در
کشمکش حفظ اقتدار دولت بودند

که سپاه وارد در امور دولتی نشود،
امــروز گوســفند وار دنبال ســپاه
افتادهاند .وزیرخارجه آقای ظریف
و رئیــس جمهور علنــ ًا میگویند
که موضــوع بســتن تنگــه هرمز
یک موضوع نظامی اســت و سپاه
تصمیم آن را میگیرد .در حالیکه
در کشــورهای بزرگ جهــان وزیر
دفاع از یک شخصیت غیر نظامی
انتخــاب میشــود و تصمیمــات
نظامی زیرنظر اوگرفته میشود .در
قیام ســیام تیر  ۱۳۳۱مصدق نام
وزارت جنــگ را وزارت دفــاع ملی
نمــود و خود وزیر دفاعملی شــد.
امروزه حکومــت اعالم میکند که
تصمیمات نظامــی او را نظامیها
یعنی سپاه میگیرند!
سپاه قدس به رهبری سردار قاسم
ســلیمانی مشــغول جمــع کردن
دست و پای خود از عراق و سوریه
و یمــن و ســایر ســرزمینهای زیر
استراتژی نظامیاش در خاورمیانه
تا افغانستان میباشد .سپاه قدس
تحت تاثیر دو فشار عمده این کار
را اجبارا انجام میدهد:
یکــیفشــار امریــکا وتا حــدودی
روســیه و سایرکشــورهای اروپائی
و دیگری در زیر فشــار تحریمهای
امریکا ،چــه از یکطرف دولتدالر
الزم برای ادامه روی پا نگهداشتن
دولت با هزینههایش را به سختی
دارد و عــدم پرداخت کارمزدهای
کارگــران بــرای ماههــا وحقــوق
فرهنگیــان و غیــره حرکتهــای
اعتراضی را بهوجود آورده اســت و
تحملمخارجنگهداریلشگرهائی
بــرای جنگ در ســوریهوعــراق از
قدرت مالیش خارج است.
لذا پرداخت ســاالنه  ۷۰۰میلیون
دالر بــه حزباللــه لبنــان وکمک
مالی بیحســاب و مداوم به اســد
در ســوریه و ســایر مستمریههای
دولت فخیمه جمهوری اســامی
به کشــورهای درجنگ یا صلح از
جمله یمن برای دولت غیرممکن
است.

و لــذا قاســم جــز با پا
فــرا بــردن بــه بیرون
ازمنطقــه زیرنفــوذ
اســتراتژی نظامیاش
راه فرار و یا چارهای در
پیش ندارد .وزمانیکه
حزب الله دالر از ایران
نتوانــد تحصیل نماید
دنبــال کمــک دهنده
دیگــری کــه احیانــا
میتواند دشمن ایران
باشــد خواهــد رفــت.
ســردار قاســم جول و
پــاس و فرماندهــی خاورمیانه را
در پشت سر نهاده و در استانهای
جنوبی ایران مقر حفظ قدرت خود
را قراردادهاست .و به بهانه مقابله
با فراگیری «سیل» در استانهای
مختلــف کشــور ،شــبه نظامیان
افغانــی و پاکســتانی و لبنانــی را
بصورتلشگر همراه به ایران آورده
اســت .معلوم نیست چگونه سپاه
پاســداران با همه عرض و طولش
نمیتواند وظیفه جلوداری از سیل
راانجام دهد؟
روشن اســت که حکومت و سپاه
این شبه نظامیان غیرایرانی را برای
مقابله با مبارزات مخاطره بارمردم
در برابرحکومت به ایران آوردهاند.
اینها حتی به ســربازان سپاه و
نیروهای بسیجی هم اعتماد ندارند
که جلوی مردم بیاورند.همانطور
که شاه به سربازها اعتماد نداشت
و فکرش هم درست از آب درآمد.
سپاه قدس در ابتدا به عنوان حفظ
قــدرت اســام در چنبــره دولــت
اســامی افعانها و پاکســتانیها و
ســپس لبنانیهای بیشــتر شیعه
را با تعهــدپرداخت حقوق مکفی
و منظم به ســوریه و عــراق برد و
لشگرهای سپاه قدس را از ایشان
در عراق و سوریه پایه گزاری نمود:
حشدالشــعبی ،جنبــش النجبــا
و گــردان فاطمیــون را از ایشــان
ساخت .سازماندهی سپاه قدس با
بردن سربازان ایرانی به خاورمیانه
بسیارکارمشــکلی بود چون سپاه
اســتراتژی نظامــی خــود درعراق
و ســوریه و ماوراء آنرا ابتدا پنهانی
ازمــردم شــروع کــرد .و زمانی که
تنهای بی سر سپاهیان ایران را به
ایران باز میگرداندند و از سرداران
هم در میان ایشان کم نبود بسیار
مردم را ناراحت نمود .و لذاشکل
دادن لشگرهای نظامی ازافعانیها
و پاکســتانیها و لبنانیها و احیان ًا
ســایر مردم کشــورهای مسلمان
دیگر بشــکل ارتشاســتعماری،
در نقــش ســربازان مــزدور
(mercenary) چاره بردار نبود.
در حــال حاضــر مملکــت درلبــه
پرتگاه سقوط است و مردم گرسنه
ماندهاند و برای حکومتیان حرکت
پــا برهنههــا در جهــت ســقوط
ایشــان خطــر اساســی اســت .و
متاســفانه هنــوز ایشــان بــه این
نتیجه نرسیدهاندکه ایشان در کنار
موشــک و قدرت نظامــی در برابر
قدرتمقابل خارجی به پشتیبانی

مــردم نیازمندنــد .راه حل واقعی
ایشــان کمــک به مردم و شــرکت
دادن مردم به اداره مملکت است و
برقراریمجلسی که واقعا نماینده
مردم باشد .ولی حکومت و دولت
همه در دنبالهروی از سپاه هنوز از
«راه حل» زندان و شکنجه و احیان ًا
اعدام دست بر نداشتهاند.
در منطقــهای که ما قــرار داریم ما
به یک ارتش قدرتمند نیازمندیم.
ســپاه که ارتش بزرگی را تشــکیل
میدهداز اســتفاده از ثــروت این
مردم ساخته شده است و جوانان
این مردم تار و پود آن را ساختهاند.
ســپاه امروزه در خدمت جمهوری
اســامی قرار داده شــده و ســران
آن ثــروت مــردم را بــه انبانهای
خویــش ریختهاند .ولــی روزی که
مردم ســران سپاه را به دور بریزند
یا آنها را به محاکم قانونی بکشانند
میتوان از آنچه ســاخته شــده در
خدمت مردم سازماندهی نو نمود.
همیــن گونــه نیروهــای بســیج.
میتوان باور کرد که توده سپاه یان
و بســیجیها از اینکه سرانشان به
دزدی و چپاول مشغولند و ایشان
را در خدمــت خود گرفتهاندکامال
ناراضینباشند.
امــروزه میبینیــم کــه حکومــت
همانطور که انتظار آن میرفت در
زیر فشار تحریمها جسته وگریخته
تقاضای مذاکره با امریکا را بازبان
خــودش آغاز کرده اســت چــه راه
دیگری نداشته و ندارد.
پیشنهادهای امریکا از جمله خروج
نظامی از خاورمیانه و کشــورهای
دیگر منطقه را قدم به قدم مشغول
اجــرا اســت .باید نوشــته مرگ بر

اســرائیل را هــم از روی کالهــک
موشکهایش بردارد!
ایــران ،بجــز ضــرر در منطقــه،
اســتفادهای از دشمنی با اسرائیل
نمی بــرد؛ در حالی که عربســتان
سعودی و شیخ نشینهای امارات
و خود فلســطینیها یا با اسرائیل
کنــار آمدهاند یا دنبــال پیدا کردن
یک راه حل صلح هســتند ،سران
حکومت ماننددایههای مهربانتر از
مادر دنبال خط و نشــان کشیدن
با اسرائیل هستند .حکومتهای
فلســطینی دالرهای بی حساب را
از جمهوریاسالمی ،یعنی ثروت
ملت ایران گرفتند و امروزه دست
در دست عربستان سعودی دشمن
جمهوری اسالمی نهادهاند.
دولــتنتانیاهو تا کنــون بهترین
اســتفاده را از دشــمنیهای میشوند ،نیست .اگر دارو در بازار
جمهوری اســامی با اســرائیل و تهران باشد ولی شما قادر به خرید
اعالم از میان برداشــتن اســرائیل آن نباشــید توفیــری از همندارند
نموده است؛ چهنتانیاهو با بزرگ مثل این است که دارو نیست .لذا
ً
عمال روی مردم فشــار
تر نشان دادن این تهدیدات ایران ،تحریمهــا
مردم اســرائیل را بیشــتر نگران از وارد میآورند .همانطور که نمونه
آینده خود و بیشتر به پشتیبانی از آن درعراق در زمانصدام حسین
سیاستجنگ طلبانه و علیه ایران نشان داده شدکه بیش از پنج هزار
نتانیاهو وادار خواهد نمود.
کــودک عراقــی در تحریمها جان
 آقای ترامپ هر روز خط و نشــان باختنــد در حالیکه سیاســت غذا
جدیدی برای جمهوری اســامی و دارو در برابــرفروش نفت حاکم
میکشــد .و بــا تحریمهــا و بطور بود .بعد از جنگ همه ی جنایات
مشخص با تحریم دربرابر فروش برمــا شــد ولــی کــودکان دیگر
یا خرید نفت ایران وضع اقتصادی درمیان نبودند.
ً
کامال مختل کرده است:
ایران را
از طرف دیگر امریکا صنایع تولید
تورم ،کمبود کاال مشخصا غذائی نفت و گاز خود را روز بروز توســعه
و داروئی وباالخره باال رفتن قیمت میدهــد و اگر قیمت نفــت اجازه
دالر و ناچیــز شــدن ریــال مرتبــ ًا دهــد از نظــر در دســت داشــتن
افزایش پیدا میکند.
فروش بیشــتر قدرت نفتی بزرگی
امریــکا میگوید ما به مــردم ایران
{>> ادامه در صفحه}30 :
کاری نداریــم و ایــن اعمــالبرای
کمک بــه مردم ایران یعنی فشــار
بــر جمهوری اســامی اســت که
حکومتــی دیکتاتوری میباشــد و
مــردم ایــران در زیــر این فشــارها
ســخت دســت و پــا میزنــد .در
حالیکه برخــاف ابراز نظــر آقای
ترامپ فشارهای تحریم مستقیم ًا
برمــردم وارد میشــود .ســپاه بــا
استفادهاز تحریم ها قاچاق اجناس
را بیشــتر میکنــد و اســتفادهاش
چندین برابر میشود .بهمین دلیل
او با ادامه این وضع خوشنود است
و دنبــالحل کار نیســت .امریکا
میگویــد دارو و غذا جزء تحریمها
نیست ولی در عمل با نزول ارزش
ریال کسی قادر به خرید اجناس که
ً
عمال بــا ارزش دالر خرید و فروش
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روانشناس و نویسنده کتاب « هیچوقت به گذشته برنگرد» دکتر
 Henry Cloudمعتقد است آدم های موفق ،به  ۱۰نوع کشف
و شــهود شخصی می رســند که به آنها اجازه می دهد بیشترین
بازدهی را داشته باشد .آدم های موفق این کارها را نمی کنند.

•

 -۱بازگشت به کاری که عملی نبود
این بازگشت می تواند به شغلی باشد که در آن خوب نبودید و به
هر دلیلی از عهده اش بر نمی آمدید .این برگشــتن می تواند به
یک رابطه دوستی یا حتی زناشویی باشد که به هر دلیلی ،پایان
خوبی نداشت.

•

 – ۲به مست کاری منی روند که با خصلت و هویت شان
هناهنگنباشد
هرکار اصلی و مهمی که انجام می دهید باید جواب مشــخصی
داشــته باشــد به این ســئوال که چرا ایــن کار را مــی کنید؟ آیا
ظرفیتش را دارید؟ آیا کاری است ماندگار و مداوم؟ اگر جواب به
هر سه سئوال مثبت بود شروع کنید.

•

 – ۳تالش برای تغییر شخصیت یک نفر دیگر
به زور نمی توانید یک نفر را تغییر دهید  .به فکرتان هم نگذارید
خطور کند چون همه وقت و انرژی که صرف می کنید هدر می
رود.

•

 – ۴باور به اینکه منی شود همه را راضی نگه داشت
اگر یک روز با تمام وجود به این حس رســیدید که امکان ندارد
همه را راضی نگه دارید از آن پس ،تمرکزتان روی افرادی خواهد
بود که واقعا دوســت دارید برای شــان مطلوب باشــید .با این
تصمیم ،صلح و آرامش نیز به شما بازخواهدگشت.

•

 – ۵پرهیز از منفعت کوتاه مدت
آدم های موفق ،در عمل می فهمندکه لذت آنی و پیروزی سریع،
مسیری نیست که آنها را به اهداف شان برساند .این یکی از مهم
ترین پرنسیپل های موفقیت در هر زمینه ای است .اکثر آدمها
خیلی سریع این واقعیت را می پذیرند ولی عمل نمی کننند.

•

 – ۶اعتماد به آدم های بی عیب و نقص
انسان طبیعتا جذب انسان های کامل و قوی و منظم می شود.
ما ذاتا ،دیدن کمال شخصیت در افراد دیگر را می پسندیم .ولی
باید بر احتیاط مان بیفزائیم اگر بعضی ها زیادتر از حالت عادی
کامل و بی نقص هستند .تنها دلیلش این است که دنیا جای بی
نقصی نیست .هیچ پدیده یا یا هیچ انسانی بدون ضعف و نارسایی
نیست .برای همین اگر بعضی ها خودشان را کامال بی نقص و با
نیت عالی معرفی می کنند بدانید یک جای کار می لنگد..

•

 – ۷بلندنظری
افرادی که موثر و موفق رفتار می کنند بیشتر از هر چیز به عاقبت
و ســرانجام دوردســت هر اتفاق نظر دارند .نتیجه گیری از یک
پیروزی یا یک شکست ،بلندنظرانه نیست.

•

 – ۸دیدن دو روی سکه
هرکار ،اتفاق و انسانی که با آن روبرو می شویم یک نمای ظاهری
دارند و یک نمای درونی .افراد موفق ،با دقت و پشتکار ،سعی می
کنند همه جوانب را مورد شناسایی قرار دهند.

•

 -۹احساس قربانی بودن
انســان موفق در درون هر رابطه یا تصمیم یا ســرانجام هرکار،
به دنیال یافتن نقش و مســئولیت شــخصی خودش می باشد.
احســاس قربانی بودن و یافتن تقصیر در دیگران ،خصیصه آدم
های موفق نیست.

•

 -۱۰یافنت ریشه های اشتباه
همه انسانها اشتباه می کنند .اما انسان های موفق قادر هستند
نوع اشتباهات و دالیل شان و نحوه تکرارشان را شناسایی کنند.
آنها می توانند بفهمند چرا اشتباه می کنند چون از قابلیت های
خودشان ،تصور واقعی دارند .رنج و درد و خطا بخشی از زندگی
است .ولی تکرار آن ،عادی نیست.
– 10 Things Successful People Never Do Again
Henry Cloud
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امروزه دشــوار
اســت فــردی پیــدا کنید که
فکر می کند ســیگارکشیدن
برای ســامتش مفید است.
بسیاری از مطالعات علمی در
مورد مشکل سیگار کشیدن
وجــود دارد و بســیاری از
پروژه های اجتماعی در حال
مبارزه با این مسئله هستند.
اما متأســفانه ،حتی دوستان
و خانــواده مــا هم شــروع به
ســیگار کشــیدن می کنند و
نمیتوانند آن را ترک کنند .اعتیاد به
نیکوتین یک بیماری است (عادت
نیســت ،همانطور که بسیاری فکر
می کنند) و باید درمان شود.
نــکات زیــر در این مقالــه می تواند
به شــما کمک کند از ایــن اعتیاد
خالص شوید:

•

 زمانی را برای ترک ســیگار خودتعییــن کنید .ســعی کنیــد زمانی
را انتخاب کنیــد که موقعیت های
شــدید اضطــراب نداشــته باشــید
(ماننــد امتحانات ،تغییر شــغل و
غیره).

•

 خانــه خــود را پــاک کنید همهزیرسیگاریها ،فندک ها و سیگار ها
را دور بزنید .اگر افرادی هستند که
سیگار می کشند و با شما زندگی می
کنند و نمی خواهند آن را بپذیرند،
از آنها بخواهید که به انتخاب شما
احتــرام بگذارند و زمانی که نزدیک
شما هستند سیگار نکشند.

•

 زمــان احســاس نیاز به ســیگارکشیدن ،یک لیوان آب بنوشید.

•

 خــوردن قهــوه را بــه حداقــلبرسانید .به احتمال زیاد ،شما قهوه

را با ســیگار اســتفاده مــی کردید،
بنابراین زمانی که قهوه بخورید شما
نیاز برای سیگارکشیدن میکنید. ،

•

 در ابتدا ،شما باید به جای سیگارتنقــات بخوریــد ،پــس مطمئن
شــوید تنقالت شما سالم هستند.
بــه عنوان مثال ،می تــوان از میوه
خشک ،آجیل یا میوه تازه استفاده
کرد.

•

 در مورد تصمیم خود در رســانههای اجتماعی به دوستان و آشنایان
خــود بگویید .این یــک عمل واقعا
موثر اســت ،زیرا شما ممکن است
شرمنده باشید اگر دوباره شروع به
سیگار کشــیدن کنید و شرم انگیز
است.

•

 کتاب " ترک آســان ســیگار آلنکار" را بخوانید این روش به شــمار
زیادی از افراد کمک کرد تا ســیگار
را تــرک کننــد (از جملــه برخی از
افراد مشــهور) .و اگر شما بیش از
حد تنبل هســتید خود را مشغول
به خواندن کتاب و تماشــای فیلم
کنید.

•

 -ســعی کنیــد موقعیــت هایی را
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که اغلب اوقات ســیگار می کشید،
تحلیل کنید و ســعی کنیــد آنها را
در آینــده نادیده بگیریــد .اجتناب
از هرگونــه تحریــک احتمالــی .به
عنوان مثال ،برنامــه کاری خود را
تغییر دهید تا با همکارانتان سیگار
نکشید.

•

 کمــی صبــرکنید اگر احســاسکنیــد که نزدیــک به رها کــردن و
دوباره شــروع به ســیگار کشــیدن
هســتید ،حداقل  5دقیقــه خود را
منحــرف کنیــد .دانشــمندان می
گویند ایــن زمان کافی برای آگاهی
شما است تا از خودتان بپرسید که
چرا کاری انجام می دهید.

•

تجربه شما را تکان خواهد داد.

•

 بــرای خــود جریمــه ای در نظربگیریــد و با دوســت خود صحبت
کنید که اگر دوباره شروع به سیگار
کشــیدن کردیــد پــول زیــادی به
دوست خود بپردارید .تقلب نکنید!

•

 یک برنامه ویژه برای تلفن خوددریافت کنید که به شما کمک می
کند تا ســیگار کشــیدن را متوقف
کنید.

•

 اگر احســاس می کنید که دیگرنمی توانیــد مبارزه کنیــد ،دندان
های خود را بشویید و با آب ،دهان
خود را بشویید .اگر می توانید یک
لیوان شــیر بخورید .پــس از انجام
ایــن کارهــا ،مــردم معمــوال نمی
خواهند سیگار بکشند.

 ســعی کنید یک هدف را تنظیمکنید تا قبل از تعطیالت یا روزهای
تعطیــل ،ســیگار نکشــید .بروید
بیــرون از شــهر و البته ،ســیگار با
خود نبرید و هنگام بازگشت به خانه
تصمیم خود را فراموش نکنید.

 هر بارکه میل به سیگارکشیدندارید آدامس بجوید.

 به نزدیک ترین بیمارستان برویدو در آن جا افراد مبتال به ســرطان
ریه هســتند ،مشــاهده کنیــد .از
آنها بپرســیدکه آنها درباره ســیگار
کشــیدن چه فکــر می کننــد .این

 برخی از افراد با کمک متخصصانتوانستند اعتیاد نیکوتین خود را از
دست بدهند .با کمک هیپنوتیزم،
طب سوزنی و روان درمانی.
•

•

•
•

نشستن طـــــوالنی مدت استخوانها را ضعیف میکند
نتایج یک پژوهش جدید نشــان
مــی دهند که نداشــتن تحرک و
نشستن طوالنی مدت در یک جا
موجب ضعیف شــدن استخوان
ها ،به ویژه در مردها می شود.
محققــان می گوینــد ،مردها به
طور متوســط بیشــتر از زنان در
یک جا می نشــینند و در نتیجه
اســتخوان هایشــان ،به ویژه در
ناحیه کمر ،ضعیف تر است.
نتایــج این پژوهش که توســط
پژوهشــگران دانشــگاه هــای
«دورهــم» و «نیوکســل» در
انگلیس انجام شده ،نشان می دهدکه برداشتن
 ۱۰هــزار قــدم در روز مــی تواند به قوی شــدن

استخوان ها کمک کند.
این مطالعه نشان داده است ،افرادی که در دهه

عینکفرهت
جواد ایراخنواه

شصت عمر خود به سر می برند
و تمام روز یک جا می نشــینند،
بیشــتر در معرض خطر ضعیف
شــدن استخوان ها و شکستگی
حاصل از پوکی استخوان هستند.
این مطالعه اولین پژوهشی است
که تــا کنون کم تحرکــی مردان
را به ضعیف شــدن استخوان ها
و پوکی اســتخوان ارتبــاط داده
است.
پوکی استخوان بیماری است که
در ســنین باال رخ می دهد ،ولی
فعالیت فیزیکی و ورزش هایی که
ماهیچه ها را قوی می کند ،می تواند ســامت
استخوان های این گروه سنی را ببهود بخشد

____________________

5655 Sherbrooke W.
NDG, H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671
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X�« vMOze� fJ�

اطالعاتی مختصر و مفید در مورد سکته

Easy Sudoku Puzzles 1

≥≥∂¥
>> ____________________ های ____________________ عادی و ویژه
 جدولÕd�ËœU� ‰Ëb� p�

Õd�Ëœ q� t� q�UL� —u� —œ ÆX�« åÁó�Ë Ë ÈœU�ò Õd� Ëœ È«—«œ Ê«d�« t�U�“Ë— ‰Ëb�
Õd�Ëœ q� t�34
q�UL�صفحه
—u� —œ
درÆX�«
حلåÁó�Ë Ë ÈœU�ò Õd� Ëœ È«—«œ Ê«d�« t�U�“Ë— ‰Ëb�ÂËœ≥≥∂¥
‰Ëb�
¨‰Ë« Õd� »«u�
Êœd�p�
„UÄ U� fá� Ë Áœd� q� œ«b� U� «— UN�d� “« vJ� «b��«
Æb�“«œdá� ÂËœ Õd� q� t� ¨‰Ë« Õd� »«u� Êœd� „UÄ U� fá� Ë Áœd� q� œ«b� U� «— UN�d� “«Æb�“«œdá�
vJ� «b��« Õd� q� t� Õd�ËœU�

Sudoku
Áó�Ë ±
‰Ëb� ±µ ±¥ ÈœU�
±≥ ±≤
±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ µ ¥ ≥ ≤ ±
Áó�Ë ‰Ëb� ±µ ±¥ ±≥ ±≤ ±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ µ ¥ ≥ ≤
‰Ëb�
Puzzle
∫vI�«
∫vI�«
∫vI�«

≠ Êu?� —U?A?� Áb?�d?�ôU?� ÁœU� ≠±
œ«œ—«d� Êb� t���
≠ Êb?� œ—«Ë v?ÄÅ—œÅv?Ä ≠ ZMÖ ≠≤
dO�«
≠ Áb?M?M?� t?�u?� ≠ n�Ë n�œ— ≠≥
v�d� ÊU��U�—–¬ ÊU��« —œ ÈdN�
V�U� dOL{ ≠
U� ≠ v�UOÖ t�u� ≠ »u�¬ Ë «uK� ≠¥
b�¬Åv� X�—
Ë v??K??O??� ≠ Èd??O?� Áœ—Ë«d?� ≠µ
rOE� Ë dO�� ≠ v�uÖu�
·d?� ≠ v?~?�U?�Ëd?� Ë v?�?�?Ä ≠∂
X�� @M� ≠ ÊUJ� Ë ÊU�“
t� v�UN�u� ≠ ÂbL� Ë X�Ëœ ≠∑
Êœd� Õb� ≠ b�“ËœÅv� tÇ—UÄ ÈË—
Êœd� g�U�� Ë
È«Åt??�U?�— ≠ X?M?F?� Ë ÂU?M?�œ ≠∏
t?� ÊU?�År?J?K?� «“dO� “« v�UL��«
“« ≠ X?�« Áb?O?�— ÛU?Ç t?� —d?J?�
tO�A� «œ«
g?�“d?� —UO�� ≠ vLK� t�dE� ≠π
—U��dÄ ≠ ÁbMM�

1

1 4 2
9
≠ Êu?� —U?A?� Áb?�d?�ôU?� ÁœU� ≠±±
≠±
7
4 t���≤ b?OH�bOH�ÁœdÄË≠d�R�Ê«uO�≠ ÕU�L�
œ«œ—«d� Êb�
b�� ≠≤ 8
≠ Êb?� œ—«Ë v?ÄÅ—œÅv?Ä ≠ ZMÖ ≠≤ X�“ ·d� ¨ÂUM�œ ≠ ULMO�
≥
≠ l??L??� Ë ’d?� ≠≥
8 ≠ Áb?M?M?� t?�u?�5≠ n�Ë n�œ—dO�«≠¥≥ ”U??�??�
≠ v?�b?�U?�d� e�d� ≠ d��¬Åv� 2
dÖ« nH��
v�d� ÊU��U�—–¬ ÊU��« —œ ÈdN�
µ
“«
≠
Áb????M????M????�
g????�???�
V�U� dOL{ ≠
2 U� ≠ v�UOÖ t�u� ≠ »u�¬
4 8 ≠¥
Ë «uK� ≠∂¥ Âö??� ≠ Èd??O?� ÈU?�ÅÁœ—Ë¬d?�
g�dÄ
b�¬Åv� X�—
∑ È«—«œ ≠ ·u??� Ë X??A?�Ë ≠µ
Ë3
v??K??O??� ≠ Èd??O?� Áœ—Ë«d?� ≠µ
1 ≠ „d�A�
2 r�« 6
s�AÖ“U�
∏ Ë „U?ÄU?�
rOE� Ë dO�� ≠ v�uÖu�
≠ Âd?� ¨Á“U?� Ë d?� ≠∂
·d?� ≠ v?~?�U?�Ëd?� Ë v?�?�?Ä ≠π∂
Ê“ q�UI� ≠ bOKÄ
8 X�� @M� ≠ ÊUJ� Ë ÊU�“±∞7“« f?Ä t?�2v?M�dO�
U�9
ÁuO� ≠∑ 4
t� v�UN�u� ≠ ÂbL� Ë X�Ëœ ≠∑ ≠ r?� U� tL� ≠ bMM� ·d� «c�
Êœd� Õb� ≠ b�“ËœÅv� tÇ—UÄ ÈË—
±± ÊUÖb� Áb�d�¬ Ë U�uK��
5
vIO�u� ÈU�H�« ≠∏
Êœd�2
g�U�� Ë s?O?O?F?� ≠6
È«Åt??�U?�— ≠ X?M?F?� Ë ÂU?M?�œ±≤
≠∏ qG��� bMÇ U� p� t�«d� Ê«eO�
t?�
2ÊU?�År?J?K?�8«“dO� “« v�UL��«±≥ 9 4X�u�— ≠ 1
“« ≠ X?�« Áb?O?�— ÛU?Ç t?� —d?J?� sO~M� Ë —«uÖU� ≠ Ë«d�U� ≠π
±¥
tO�A� «œ« V?�U?M?� l?�u?� —œ t?� È—U� ≠
œu� ÂU��«
g?�“d?�
t�dE�±µ
≠π
1
8
5 3
7 —UO��9≠ vLK�
≠ œe?� Ë u?K� ≠ È“U� g�¬ ≠±∞
—U��dÄ ≠ ÁbMM�

5
9
4

1

ÁeL� Ë “U�
U�ÅgJAOÄ
≠ ¯—e�—bÄ
t�U�œ«Åv� o�bB� ≠±∞
U�ÅgJAOÄ ≠ ¯—e�—bÄ ≠ t�U�œ«Åv� o�bB� ≠±∞
‚«d� ÂdÇ v�u� ≠ v�—“U� Ë vÖbO�— ¨v�U�d�U�
≠ Ê«d�Ë
Ë »«d� ≠≠±±
œ«b��«
sJ�UÇ ≠ vJ�eO� œ«b��« ≠ ÁbMM� pM� ≠±± ÈU?�U?Ä Ë d?�ô Êb?� t� È—UJ� @� v�u� ≠ X�Ë tL�sJ�UÇ
Ë tAOL�≠ ≠vJ�eO�
¯—e� —œ
≠±≤≠ ÁbMM� pM� ≠±±
X��� Ë v��Ëœ
≠ b�¬Åv
� å“U�ò U� ≠ œ«b�« ≠±≤
X��� Ë v��Ëœ ≠ b�¬Åv� å“U�ò U� ≠ œ«b�« ≠±≤
œ—«œ Ë—eO�
Ë “«—œ
Êu�
Èu�
≠
b�dÄ
Ë
ÊUO�dÄ
≠
©’®Å
Â
d�«
d��UOÄ
ÈUN�U�
Êu� Èu� ≠ b�dÄ Ë ÊUO�dÄ ≠ ©’®ÅÂd�« d��UOÄ ÈUN�U� “« ≠ ”d� ≠±≥
X�U�� b�u�Ä ≠ XMLO� ≠ È“U� rA� ≠ Áœ«—« Ë bB� ≠±≥ “« ≠ ”d� ≠±≥
—u�—œ
Ë V�UM�
ÊU~�U~O�
—u�—œ Ë V�UM� ≠ ÊU~�U~O� ≠ q�� p� ÊUM�U� ≠±¥
XAÖ“U� ÈU�
≠ UN�U�
≠ U�Åt≠�U�
¨UN�U��≠≠q��
±¥ p� ÊUM�U� ≠±¥
V�d�
Ë eN��“«¨Áb�
ÊU�“U�
Ê«œU� Ë qI�År� ≠±µ
v�U�d�
Èu�«u�
Èd�« Áœ«œ
≠ ŒdÇ
t�Ë— ≠≠±µ
V�d� Ë eN�� ¨Áb� Áœ«œ ÊU�“U� ≠ Ê«œU� Ë qI�År� ≠±µ
∫ÈœuL�
∫ÈœuL�
∫ÈœuL�
Sudoku
v�U�
¨v�U�—¬
≠ s�AÖ
rÖ—œd�
≠± Ë lH�d� XL�� ≠±
—œ ÈdN� ≠ ·ËdF� È—ULF�
—U�¬ÈË“—¬
U� ÊU��U�
ÊU�u�
ÈU�dN�
rJ����
—œ ÈdN� ≠ ·ËdF� È—ULF� —U�¬ U� ÊU��U� ÊU�u� ÈU�dN� rJ���� Ë lH�d� XL�� ≠±
Puzzle
«b�u� Ë —UJ�¬ ≠ œ«b��« ≠ ‰œ —œ t�HN� VKD� ≠≤ ÊU��“u� ÊU��«
ÊU��“u� ÊU��«
v�U�
≠ È—–¬ dN� ≠ »dA�«Å
U�«u� Ë bM�ËdO�
≠ t�MÄ Á“u�≠ —UO�«
≠≥ “« v�U� ÈU� ≠≤
o� ≠ vMOA�U�
»dA�«Åo� ≠ vMOA�U� ≠ —UO�« “« v�U� ÈU� ≠≤
nOF{
Ë
Â«ËœÅ
v
�
≠
uJO�
ÈUN�Ë—
≠
v�uG�
Êu�U�
≠¥ ≠ u��u� vKÖ ≠≥
v�U�d� ÁU� ≠ √d� Ë Ád�“ ≠ p�—U� ‘«d�
v�U�d� ÁU� ≠ √d� Ë Ád�“ ≠ p�—U� ‘«d� ≠ u��u� vKÖ ≠≥
rN�eO� Ë „d�“ ≠ ÊU��œd� ÊU��« —œ ÈdN� ≠ gH�
µ ≠ ÊbO�U�¬ ≠¥
d�¬ ÁbM�œö�
v�« ≠ Â“— Ë≠@M�
d�¬ v�« ≠ Â“— Ë @M� ≠ ÊbO�U�¬ ≠¥
d� „u� ≠ tAOÄ Ë qG� ≠ Êb�«u� d� “« »U� Ë »¬ U� Ë bMK� È«b� U� «— v�KD� ≠∂
dO� Ë v�«œdÖd� ≠ bM�«eHO� t�UM�U�« Ë Êu�U� “« ÁœU� p� d� t� v�O{u� ≠ g�¬ ≠µ
dO� Ë v�«œdÖd� ≠ bM�«eHO� t�UM�U�« Ë Êu�U� “« ÁœU� p� d� t� v�O{u� ≠ g�¬ ≠µ
Ê«d��œ ÈUN�U� “« ≠ Áb�u� vN�M� ¨Áb� ÁbOA� ≠ X�� @M� ≠∑
—u�U�
≠ Ë u�œU�
vK�« —u�U� ≠ œU� dN� ≠ u�¬ ÁdA�« ≠∂ V�u� t� d~� ¨œu�ÅvL� l{Ë UO�U� Ÿu� êO� q�« s�« o��vK�«
≠ ÈeOÇ
ÊUO�
≠∏dN� ≠ u�¬ ÁdA�« ≠∂
v�A� Áb�U�d� ≠ u�¬œ—“ t� tO�� s�dO�
nOD�≠È«Å
ÁuO� ≠ s��U� t� d�« ≠∑
v�A� Áb�U�d� ≠ u�¬œ—“ t� tO�� s�dO� Ë nOD� È«ÅÁuO� ≠ s��U� t� d�« ≠∑
U�ËU� ËÊ«uO�
Êu�U�
‰UO�≠ X�U�«
—«b�d�≠≠πvIO�u� ÈU�H�« ≠∏
q�� ≠ v��dÄÅ‰UO� X�U�« —«b�d� ≠ vIO�u� ÈU�H�« ≠∏
X�U� Ëq��
—b�≠≠v��dÄÅ
œu�Ë Âd�
UL�ÅÂœ¬ ÊuLO�
≠ Êœd?� X?�d?� t?� Ë Êb?�œ“œ ≠π ≠ Ê«d�Ä ≠ v�“—Ë t��œ ≠±∞
≠ Êœd?� X?�d?� t?� Ë Êb?�œ“œ ≠π
⁄«œ ≠ V�d�
Ê«“u� Ë ⁄«œ ≠ V�d� ·d�
U�J� Áó�Ë
d�uÖ ‰Ëb� q�
≥≥∂≥ Á—UL�
≥≥∂≥ Á—UL� Áó�Ë ‰Ëb� q�
≥≥∂≥ Á—UL�Ê«“u�
ÈœU�Ë‰Ëb�
q� ·d�
X?�� ≠ ÊUL�¬ ≠ ¯—e�—œU� ≠±∞ v?�U?O�
X?�� ≠ ÊUL�¬ ≠ ¯—e�—œU� ≠±∞ ±µ ±¥ ±≥ ±≤ ±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ µ ¥ ≥ ≤ ±
≠
t�«œ—«e�
ÁuO�
±µ ±¥ ±≥ ±≤ ±± ±∞ π ∏≠±±
∑ ∂ µ ¥ ≥ ≤ ±
±µ ±¥ ±≥ ±≤ ±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ µ ¥ ≥ ≤ ±
v�U�œUÄ Ê « ” È “ Ë œ ¯ Ê È ‰ È ‘ ± — Ë
Ê«Ëd�U�d�
«
”
È “ Ád�«œ
Ë œ ÊUO�¯ Ê È ‰ È ‘ ±
≠ rAÇ
« — Û Â «
÷ « — ‚ Ê v�U�œUÄ
« ±
«
Ë
«
«
«
È
« Û
— « „ « ≤
« Ë «
«
« È « Û
— « „ « ≤
Â « Ê Á » tÇ—UÄ
” ≠ËU�L�Å
— v
œ � d�uÖ
» ≠
« q�L�
Ë ’ ≤
≠±±
tÇ—UÄ ≠ U�L�Åv� d�uÖ ≠ q�L� ≠±±
t?� d?�«
≠ V?O?�� Ë œdL�«u�
≠±≤
“ Á Ã Â
Á — œ »
« Ã — œ ≥
“ Á Ã Â
Á — œ »
« Ã — œ ≥
« — » Â
« Ë — Â
« Ÿ « ◊ ≥
sO~�—
sO~�— vLA�d�« „ « —
≠ s��«—¬
„ ·UJ�
« — Ë Œ«—u�
« “ ”
« ” —
— Ë „ ¥
« “ ”
« ” —
— Ë „ ¥
Ê È ‰
« ‰ «
œ Â Õ
œ » vLA�d�«
„ ¥
— ” · Â
« µ
Â
È≠ UO�¬
œ «@M�
È «≠±≥ — ” · Â
« µ
”
« · ≠ Ëq?O?�?�
„ ‘ ≠ d?�?L�Å
Ê È Âv�Á Ë œd��
« µ
Áœó�Œ≠ UN��œ
≠ q?O?�?� ≠ d?�?L�Åv� Ë œd�� ≠±≤ Œ Â È œ « È «
≠±≤
È
Â « Œ —
Œ È » Ë
« Â ∂
È
Â « Œ —
Œ È » Ë
« Â ∂
È
Â — „ «
« Ë «
«
» „ ∂
lL�
dOL{
≠
Êœ«œ
Èœu�U� Ë v��O� « Á » » «
Èœu�U�
Ë
v��O�
Á ‰ « Á
Ê » ‰
« Á » » «
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language proficiency.
I will be elaborating more
on immigration factors in
future articles.
A new chapter in my
life has now begun and I
couldn’t be more thrilled
to help people from around
the world start a new life
in Canada and I will be
sharing the journey with all
of you.
For more details on any aspect of immigration, please
do not hesitate to contact
my office. You can speak
to me in English, French,
Farsi and Italian.
As my mother would
always say, keep safe, stay
healthy and make sure
laughter is in your everyday life.
Immigration Michael
Monfared
Regulated Canadian Immigration Consultant

ترجمــه فارســی مقــاالت را در
وبسایت ما بخوانید
www.michaelmonfared.com
info@michaelmonfared.com

been and always will be.
People from around the
world dream of having a
life in Canada and rightfully so. Canada is a rich
country that treats its
citizens right and not to
mention, Canada offers free
health care, who doesn’t
!love that
Unfortunately, not everyone is eligible for immigration to Canada. That is why
I provide free immigration
assessments to anyone who
desires to immigrate to
Canada. My website, will
provide you with a questionnaire to fill out.
Once your information is
provided in the questionnaire, I will then communicate with you within 48
hours to inform you whether or not you are eligible
for immigration.
Many factors come into
play when being assessed
for immigration but the
most important factors potential immigrants need to
keep in mind are education,
work experience, age and

امتناع جمهوری اسالمی از مذاکره...
گروههای چریکی را به ســوی ترور
آمریکاییها در ایران راند.
وقتی این تحوالت به انقالب ۱۳۵۷
منتهی شــد ،رویارویی با آمریکا به
یکی از اهداف تبدیل شد .سفارت
آمریــکا ابتــدا توســط گروهی که
مشخص نشــد از کجا آمد ه بودند
تســخیر شــد ،ولی توســط دولت
موقــت اشــغالگران بیــرون رانده
شدند .ســپس دانشــجویان پیرو
خط امام ســفارت آمریکا را اشغال
کردنــد که ایــن عمل مــورد تأیید
تقریب ًا همه گروههای فعال سیاسی
قرار گرفت .حزب توده ایران شعار
“تشکیل جبهه ضد امپریالیستی
تحــت رهبــری امام خمینــی” را
مطرح ســاخت .شــعار “مــرگ بر
آمریــکا” در حال و هوای اشــغال
سفارت فراگیر شد.
آیــت الله خمینــی از فضــای ضد
آمریکایــی برای اســتقرار و تثبیت
جمهــوری اســامی و حــذف
مخالفان اســتفاده کرد .آن مبارزه
فقط معطوف به آمریکا نبود ،بلکه
معطوف به اســراییل و دولتهای
عربــی کــه دســت نشــاندههای
امپریالیسم به شمار میرفتند ،نیز
بود .سیاســت خارجــی جمهوری
اسالمی در منطقه ،به اضافه تقابل
طرفهــای مقابــل بــرای حــذف
جمهوری اسالمی ،و حمله نظامی
صدام حسین به ایران که حمایت

www.paivand.ca since 1993

>> ادامه از صفحه6 :

مالی و تسلیحاتی کشورهای عرب
حوزه خلیــج فارس و کشــورهای
غربــی را بــه دنبــال داشــت ،آن
سیاست منطقهای و بین المللی را
تشدید و تثبیت کرد.
رویارویی ایران با آمریکا و اسراییل،
به ســود کشورهای عرب منطقه،
اســراییل ،روســیه ،ترکیه و چین
تمام شــد .همه از این مقابله بهره
بردنــد ،اما چیزی جز زیان نصیب
ایــران نشــد .در بعــد اقتصــادی،
بــه جــای آن کــه ماننــد چین که
میانگین رشد اقتصادی ساالنه آن
از  ۱۹۷۹تاکنــون  ۹.۵درصد بوده
است ،رشــد اقتصادی  ۲درصدی
را تجربه کردیم .این رشــد پائین،
محصول بی ثباتی انقالبی ،جنگ
 ۸ســاله عراق با ایــران ،و دو دوره
تحریمهــای فلــج کننــده اســت.
تحریمهــای بــی ســابقه دونالــد
ترامپ ،وضعیت را بســیار بدتر از
دوران جنگ با عراق خواهدکرد.

•

setback for my father and I.
Many thoughts about quitting school and going back
to work at a conventional
call centre crossed my
mind but with the support
of my father and my wife,
Karolina Britto. I overcame
those negative thoughts and
rose to the occasion. I successfully graduated from
Ashton College with top
honours and quickly began
the process to become a
Regulated Canadian Immigration Consultant with
ICCRC.
Fast forward to today, I am
now an RCIC and will continue my mother’s legacy
to help people from around
the world start a new life in
Canada.
Being a Regulated Canadian Immigration Consultant
is not just about filling
up application forms and
submitting them on behalf
of my clients. It’s about assessing everyone’s chances
to successfully immigrate
to Canada. It’s about
keeping up to date with
the current immigration
programs Canada & Quebec has to offer. It’s about
providing useful information to potential Canadian
immigrants. It’s about
guiding people towards the
right path and guiding them
as to where they need to
& improve their eligibility
so much more.
Canada is a hot spot for
immigration, it always has

فرصت دوران اوباما
در دوران باراک اوباما ،فرصتی برای
ایران پدید آمد تا مسائل خود را با
آمریکا حل کند .توافق هســتهای
اولین گام بود .برجام هســته ای،
میبایســت بــا “برجام”هــای
بعدی در مورد کلیه مســائل مورد
اختالف تکمیل میشــد .به گفته
حســن روحانی ،اوباما  ۱۹بار از او

درخواست مالقات و مذاکره کرد،
اما آیت الله خامنهای مانع این کار
شــد .بدبینی همیشــگی آیت الله
خامنــهای به آمریکا از یک ســو ،و
تمنای او برای در دســت داشــتن
پرچم مقابله با “استکبار جهانی و
ایادی منطقه ای” اش از دیگر سو،
مانع آن شــد تا در راســتای منافع
ملی ایران ،به روابطی دوســتانه با
آمریکا دست یابیم.
البته ،به احتمال بسیار زیاد ،حتی
اگــر ایران بــا دولت اوبامــا و دیگر
کشــورها برجامهــای  ۲و  ۳و  ۴را
به امضا میرســاند ،کنگره آمریکا
که در دست جمهوری خواهان به
شــدت طرفدار اسراییل بود ،با آن
توافقهــا همــان کاری را میکرد،
که با توافق هســتهای کرد .یعنی
جمهــوری خواهــان هرگــز اجازه
نمیدادند آن توافقها در کنگره به
تصویب رسد.

•

دوران دونالد ترامپ
دونالــد ترامــپ در طــول دوران
رقابتهــای انتخاباتی وعــده داده
بود که اگر پیروز شــود ،در همان
روز اول ریاســت جمهــوری توافق
هســتهای با ایران را که به تصویب
شــورای امنیت ســازمان ملل نیز
رســیده بــود ،ملغی خواهــد کرد.
البته ترکیب اولیه دولت او مانع این
عمل از ســوی وی شد .رفته رفته
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;Canada is a hot spot for immigration
!it always has been and always will be

Introducing Immigration Michael Monfared

asked her how she liked
working as an Immigration
Consultant because I was
looking to change career
and begin a new chapter in
my life. She told me that is
was the most rewarding job
she has ever had. Telling
her clients that they have
been approved to immigrate to Canada was the
highlight of her job but the
job also came with hard
work, dedication and at
time, disappointment.
After thinking about my
career change for a few
months, I decided to go
ahead and take the leap.
I started working along
side my mother & father
and learned everything I
can from them. Once I had
the ground work set up, I
enrolled at Ashton College
to earn my diploma in
Immigration.
During my time at Ashton
College, my mother unfortunately suffered a heart
attack and sadly passed
away on June 6, 2018. It
was a major emotional

worked very hard to help
citizens of Iran and other
nationality start a new life
in Canada. During her time
as an Immigration Consultant, she made it a point
to not only help Iranians
immigrate to Canada but
also formed many personal friendships along the
way. I must
not forget to
mention that
my mother
was Italian-Canadian
and my father
is Iranian-Canadian.
Throughout her marriage
with Kami, she learned to
speak the Persian language
and spoke Farsi with great
pride anytime she had
the opportunity. Yes, she
had an accent when she
spoke Farsi and couldn’t
pronounce certain words
properly but she warmed
everyone’s hearts when she
did.
Almost 3 years ago, I
approached my mother and

My name is Michael
Monfared. I have recently
been approved by The
Immigration Consultants of
Canada Regulatory Council
(ICCRC) to work as a Regulated Canadian Immigration Consultant (RCIC).
Before becoming a Regulated Canadian Immigration Consultant, I worked
for my mother’s immigration practice, Immigration
Canada Maria Cottone.
She founded her company
in 2007 with her husband
(my father), Kami Monfared. Together they built
a name for themselves
in the Iranian community
and became trustworthy
professionals in the field
of Immigration with help
from the bi-weekly newspaper, Paivand. The only
advertising my mother has
ever done is with Paivand
and she also wrote two
articles a month related to
immigration news
My mother held a special
place in her heart for the
Iranian community and

ترامپ وزرای مخالف و غیر وفادار
به خــود را از کابینه اخــراج کرد و
نیروهای افراطی تری را جایگزین
آنان ساخت که به شخص او وفادار
هستند.
در اینجــا نیــز ایــران فرصــت یک
ســالهای بــرای مذاکــره بــا دولت
ترامــپ داشــت .اگــر جمهــوری
اسالمی قبل از لغو توافق هستهای
و بازگشــت تحریمهــا با شــخص
ترامــپ وارد مذاکــره میشــد،
شــاید ،شــاید ،شــاید ،این فرایند
به لغو توافق هســتهای و بازگشت
تحریمها منتهی نمیشد .احتما ًال
زمان برخی محدودیتهای توافق
هســتهای افزایش پیــدا میکرد و
ترامــپ آن را به عنــوان یک توافق
جدید“ -معامله خوب” به تعبیر
او -در داخــل بــه آمریکاییهــا
میفروخت.
این نکته مهم را نباید نادیده گرفت
کــه جمهوری اســامی حتــی اگر
از فرصــت دوران اوبامــا اســتفاده
میکــرد و با آمریکا بــه برجامهای
 ۲و  ۳و  ۴دســت مییافــت ،اگــر
دونالــد ترامــپ بــاز هــم رئیــس
جمهور میشــد ،کلیه آن توافقها
را ملغی میکرد“ .اوباماســتیزی”
یــک ویژگی ثابت ترامپ اســت .او
حسادت عجیب و قریبی به اوباما
دارد و ابطــال هرچــه رنگ و بوی
اوبامایی دارد ،یکی از عملکردهای
مهم او بوده است.
شــاهد دیگــر ایــن مدعــا ،دیگــر

توافقهــای بلنــد مــدت آمریکا با
متحدانش است .وقتی ترامپ کلیه
توافقهای بین المللی دولتهای
پیشــین را “معاملههــای بــد”
میخواند و تا حــدی که قدرت به
او اجازه داده ،از آنها خارج شــده،
قطع ًا حامیان اونجلیست و سرمایه
داران حامــی اش ،او را بــه لغــو
برجامهــای  ۱و  ۲و  ۳و  ۴مجبــور
میکردنــد .در ایــن مــورد ،موانع
کمتر ،و انگیزههای شــخصی نیز
بیشتر بود .ترامپ مخالف سازمان
ملل ،ناتو ،و…اســت .از شــورای
حقوق بشر سازمان ملل و سازمان
علمی و فرهنگی یونسکو نیز بیرون
آمــد .ورود اعضــای دیــوان بیــن
المللی کیفری به آمریکا را ممنوع
ساخت .با این که آمریکا عضو این
سازمان نیست .او میگوید سازمان
ملل ،شورای حقوق بشر سازمان
ملل ،و هیچ نهاد بین المللی دیگر
حق ندارد به نقض حقوق بشــر و
جنایات جنگی آمریکا و اســراییل
بپردازد.
“ناسیونالیسم ترامپی” از یک سو،
وکابینه افرطی آخرالزمانی مذهبی
و حامیانش از دیگر ســو ،قطع ًا به
خــروج از برجامهای  ۱و  ۲و  ۳و ۴
منتهی میشد .این وضعیت نظام
سیاسی آمریکا است .بیل کلینتون
با کره شمالی به توافق رسید ،جرج
بوش که رئیس جمهور شد زیر آن
زد .جــرج بوش بــا لیبی به توافق
کاملرسیدونهتنهاکلیهتجهیزات

هستهای لیبی را به آمریکا منتقل
کردند ،بلکه لیبی یکی از شــرکای
آمریکا در جنگ ضد تروریسم شد.
بــاراک اوبامــا که رئیــس جمهور
شد ،تحت فشــارهای سعودیها
و اماراتیها و اسراییلیها و هیلری
کلینتون ،برای “تغییــر رژیم” به
لیبی حمله نظامی کرد و آن کشور
از ســال  ۲۰۱۱تاکنــون در هرج و
مرج مطلق به ســر میبــرد .حال
عربستان سعودی ،مصر و امارات
متحده قصد دارند نوکر خودشان،
ژنــرال حفتــر (پدپــدهای ماننــد
سرهنگ قذافی) را در این کشور به
قدرت برسانند و ترامپ نیز حمایت
ضمنــی از او به عمل آورده اســت.
همــه اینها با صــدای بلنــد فریاد
میزنند :دموکراسی و حقوق بشر
کشک است.

مذاکرهای صورت خنواهد
گرفت
واقعیتهــا حاکی از آن اســت که
ایران وارد مذاکره با دولت ترامپ
نخواهد شد .چرا؟
■
یکم -مایک پامپئو  ۱۲شرط برای
مذاکره و توافق با ایــران قرار داده
است.همهکارشناسانآمریکایی-
حتی دشمنان جمهوری اسالمی-
میگویندکه این شرطهای  ۱۲گانه
معنایی جز “رژیم چنچ” ندارد.

{>> ادامه در صفحه}32 :
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امام وما...

صحیفهای با  ۲۳۹مشت محکم
س .اقبال
صحیفهی نور کتابی است که آن را
از مجموع سخنرانیهای روحالله
خمینــی فراهم دیدهانــد .ولی این
ســخنرانیها بیش از همه با پند
و اندرز منبریها سازگار مینماید.
پنــد و اندرزی کــه گوینده تمامی
آنها را با درســنامههایی سیاسی
از خشــونت و ولانــگاری بــه هم
میآمیــزد .روحاللــه خمینــی در
فضایمطالبهمینکتابدانسته
و آگاهانه همه را پای درس خویش
مینشــاند تــا همگی در نقشــی از
محصلودانشآموز،درسنامههای
یکسویه و آمرانهی او را بدون کم
وکاست بشنوند و به اجرا بگذارند.
گویا انســان با نمونــهای از فرعون
یا خداوند ســامیان سروکار داشته
باشــد .چنانکه برای مدیران ارشد
جمهوری اسالمی اثربخشی کتاب
صحیفــهی نــور ،حتا قــرآن را هم
پشت ســر میگذارد .چون همراه
با نمایش صحیفهی نور در محیط
اداری ،به طور حتم ارتقای شغلی و
سالمت اداری هر مدیری تضمین
خواهد شد...
بیتردیــد صحیفهی نــور همانند
آنچــه کــه “علمــای اعــام” در
“حوزههای علمیــه” میگویند و
مینویسند ،بخشــی همیشگی از
منابع تخریب زبان فارسی به شمار
میآید .تا جایی که به همین منظور
جهت درسنامهای آموزشی میتوان
ن به حد کافی
از متــن اجق وجق آ 

ســود جســت و نمونه آورد .چون
بســیاری از جملهها و عبارتهای
آن بــه هیــچ روی در ســاختار
دستوری زبان فارسی نمیگنجد.
در نتیجه واژهها همه در شــکل و
شــمایلی عربی از جلوی چشمان
مخاطب خود رژه میروند....
در سخنرانیهای روحالله خمینی
همواره تخریب زبان فارسی واجب
شمرده میشد.
چــون او واژههــای فارســی را بــا
گویشــی عربــی بــر زبــان جــاری
میکرد .همچنان که ابتکار عمل
خود را برای تلفــظ واژههایی که
در فارســی که به “ه” غیر ملفوظ
ختم میشــوند به کار میبســت تا
کلمههایــی از نــوع خانــه ،النه و
چانهی فارســی ،خا َنه ،ال َنه و چا َنه
تلفظ شــوند .در همین راستا حتا
تلفظ واژههای عربی زبان فارسی را
نیز به اصل عربی آن بازمیگردانید.
چنانکه مصاحبه ،مرافعه و مقابله را
مصاح َبهَ ،
مراف َعه و مقا َب َله
به شکل
َ
بــر زبــان میرانــد .موضوعــی که
چهبســا جهت شوخی ،بسیاری از
بازیگران و طنزپــردازان را به وجد
مــیآورد تا از نمونههــای آن برای
خنداندن مردم اســتفاده به عمل
آورند.
اما این نوشتهها وگفتهها متأسفانه
هرگزازخشونتهایکالمیبیبهره
نمیماندنــد .چون بدون اســتثنا
مشــتهایی از روحاللــه خمینــی
حوالــهی ایــن و آن مــی گردید تا

هرچه محکمتر به دهانشان بکوبد.
مدیران ارشــد و امامــان جماعت
حکومت هم ضمــن الگوجویی از
خمینی ،همیــن شــیوهی گفتار
را در تریبونهــای رســمی بــه کار
میگرفتنــد .پدیــدهای کــه بیــن
سیاستمداران جهان تازگی داشت
و خندهی همگی را برمیانگیخت.
چون سیاستمداران ،هرچندگاهی
همدیگــر را به جنــگ و مبارزهی
نظامــی فرامیخواندند ،ولی هرگز
دیده نمیشد که کسی از همتایان
ایشان “مشــت محکم” به دهان
دیگــری بکوبــد .انــگار شــعبان
بیمــخ و یا رمضان یخی به همراه

جشنواره تئاتر کانادا میزبان نمایشی از ایران میشود

جشــنواره بینالمللی تئاتر فرینج
کانــادا  ۲۰۱۹میزبان نمایشــی از
ایران میشود.
به گــزارش ایمنا ،جشــنواره تئاتر
فرینــج وینزورکانادا امســال از ۲۲
می در کانادا آغاز میشود و به مدت
پنج روز میزبان بیش از  ۷۰اجرای
داخلــی و بینالمللــی اســت .این
جشنوارهکهبزرگترینومعتبرترین
جشــنواره تئاترکاناداســت در این
دوره عــاوه بر اجراهایــی از چند
کشور دنیا ،میزبان نمایشی از ایران
میشود .تئاتر «حضور غیاب» به
کارگردانی رضا بصیرزاده در بخش
اصلی این جشنواره شرکت میکند.
نمایش «حضور غیــاب» قصه دو

عاشــق را روایت میکند که بعد از
مهاجــرت یکی از آنها به کشــوری
دیگر ،تصمیم میگیرند رابطه خود
را با بازسازی جاهای خالی همدیگر
پرکنند.
مهاجرت ،تنهایی انســان امروز و
بحران هویت از موضوعاتی اســت
کــه به گفته کارگــردان نمایش در
این اجرا مطرح میشوند.
رضا بصیــرزاده کــه دانشآموخته
تئاتــر از دانشــگاه ســوره و آلبرتــا
کاناداســت کارگردانــی و طراحــی
آثاری چون "ویلــی لومان"" ،میز
میز اســت"" ،کلفتهــای ژان" و
حضــور در چنــد جشــنواره تئاتر
داخلی و بینالمللــی را در کارنامه

دارد.
از دیگر عوامل ایــن پروژ ه میکس
مدیا میتوان به نویســنده عرفان
غفــوری صنعتی ،طــراح صحنه و
مشاور رسانهای باران بن یاسین،
طــراح حرکت ســبا نــازی انجیله
و طراح صدا حســام زمانی اشــاره
کرد« .حضور غیاب» که در چهار
اجــرا در روزهای مختلف برگزاری
جشــنواره روی صحنه مــیرود به
زودی اجراهــای داخلــی و بیــن
المللی خود را نیز آغاز خواهدکرد.
گفتنی است؛ جشنواره بینالمللی
تئاتــر فرینــج  ۲۰۱۹از  ۲۲تــا ۲۶
می در شــهر وینــزورکانــادا برگزار
میشود.
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نوچههایشان در میدان بهارستان
معرکه گرفته باشند.
با این همه از حاشــیهی شهرها و
روســتاهای دور و نزدیک کشــور
مخاطبانی بــرای خمینــی فراهم
میدیدند کــه آنها را بــه جماران
بکشــانند و “امــام راحــل” نیز با
همین ادبیات ویژهی خود همگی را
بخنداند .بدون تردید همین گروه
از مخاطبان ویژه و اســتثنایی ،از
مشت کوبیدنهای او بیش از همه
خوششــان میآمد .چون الیههای
ناآگاه جامعه ضمن همراهی با امام
عزیزِ خود ،یاد میگرفتند که از بام
تا شــام بــر دهان این و آن مشــت
محکم بکوبند و هوار بکشند.
در مجموع آثار روحاهلل خمینی،
حدود  ۲۳۹بار ترکیب بدترکیب
“مشت محکم” حضور خشونتبار
خود را اعالم میمناید.
دسترسی به کاربرد تمامی آنها از
طریق سایت دفتر حفظ و نشر آثار
او ممکن است.
به هر حال اتکای عملی به مشــت
محکم ،آرزویی همیشگی بود که او
به دلیل فرسودگی و ضعف بدنی از
دســتیابی به آن جا میماند .شاید
هــم از این بابت احســاس حقارت
میکرد که نمیتوانست رنج خود را
از آســیبهای روانی آن پنهان نگه
دارد.
همان گونه که گفته شد صحیفهی
نور مجموعهای از ســخنرانیهای
روحاللــه خمینــی را بــه همــراه
دارد .ولی پیداســت کــه او در این
ســخنرانیها بــدون آنکــه اندکــی

پاکستانی دیگر...

بیندیشد ســخن میگفت .آنوقت
گفتههایش را در رسانههای دولتی
دوره میکرد و از خواندن یا شنیدن
و تماشای آنها لذت میبرد .چون
بــه ظاهــر همــه از ریز و درشــت
داشتند او را تحســین میکردند.
روحالله خمینی نیز یک تنه هرچه
فئــودال و ســرمایهدار را به جنگ
میطلبید .حتــا امریکا ،انگلیس،
شــوروی ،فرانســه ،اســراییل و
خالصه عراق و مصر هم از دستش
آرام و قــرار نداشــتند .او ضمــن
هتاکی و فحاشی خود ،به چهرهای
بیبدیل در تاریخ جهان بدل شده
بود.
مدیران فرهنگی حکومت ،به این
آزمون همیشــگی دســت یافتهاند
که کتاب امکان دارد گمراه کننده
باشــد .با همین رویکــرد مواظب
همه هســتند کــه مبادا کســی از
مردم ،در این ماجرای وسوسهآمیز
گمراه بشــود“ .مراجــع عظام” از
این نــوع کتابها با عنوان ُ
“ک ُتب
ضا ّلــه” نام میبرند .کتب ضاله در
واقع همان کتابهایی هستند که
چشم وگوش افراد مبتدی را باز می
کننــد و به دنیایی فراتر از دیدرس
همین مراجع دولتی میکشــانند.
امــا “مراجع” ضمــن همراهی با
مدیــران فرهنگــی حکومت راضی
نیســتندکه مشتریان عوام خود را
به همین آســانی از دست بدهند.
در نتیجه سانســور کتاب در ایران
جمهــوری اســامی مشــروعیت
میپذیرد .حتا این نوع از سانسور را
به حوزههای دیگری غیر از کتاب و

کتابخوانی هم گسترش دادهاند.
چنانکــه امــروزه ســینما ،تئاتر و
خالصه نقاشی و هنرهای تجسمی
نیــز از ِاعمال سانســور بینصیب
نمیماند.
در ضمن ،موضوع و مفهوم کتاب
قاموس مدیران
و کتابخوانــی در
ِ
ارشد حکومت ،معنای ویژهای دارد
که تنها خودشان آن را میفهمند.
چون کتــاب در نگاه این گــروه از
مدیــران ،از نوشــتههایی همانند
مفاتیحالجنان ،توضیحالمســائل
و منتهیاآلمــال چیــزی فراتــر
نمیرود .تازه خیلی هم کتابخوان
باشــند ،به آثار “استاد مطهری”
روی میآورنــد .بــدون تردیــد بــا
دوره کــردن آثــار مرتضا مطهری
مرزهــای کتابخوانی نیز در ایران
بــه پایان میرســد و دیگــر جهان
نامکشــوفی بــرای خواننــدهی
کتابهای دولتــی باقی نمیماند.
در واقع از نــگاه مدیران جمهوری
اســامی ،موضوع کتــاب به حتم
بایــد جهــل و محدودیــت فکری
خوانندهی خود را تضمین نماید.
چــون به این نتیجه رســیدهاندکه
فراتر از این جهل ،شیطان حضور
همیشــگی خود را اعالم میکند.
به عبارتی روشن ،در فضای فکری
سیاستمداران و مدیران حکومت،
نفی جهل با حضور شیطان پیوند
میخــورد .همچنــان کــه روزانــه
صدها بار تکرار میکنندَ :ا ُ
بالله
عوذ ِ
الرجیم.
الش
ِ
ِمن ّ
یطان ّ
•

>> ادامه از صفحه13 :

و برادری باهم کار و زندگی کنند،
کار برعکــس شــده ،یعنــی این
اقــوام و گروههــای هویتطلب با
چنان خشــم و نفرتی به جنگ و
جدال باهم برخاســتهاند که اگر
چارهای براین درگیریهای ویرانگر
قومی پیدا نشود ،بقای پاکستان
در آینــدهای نــه چنــدان دور زیر
پرسش جدی قرار خواهدگرفت.
هم اکنون در این کشور اسالمی
چنــد قومی ،هــر قــوم و قبیله و
ایالتــی در فکــر منافــع خویــش
حس مشترک تع ّلق
ســت ،یعنی ّ
به یــک ملت واحد وجــود ندارد.
پنجابیهــا کــه شــصت درصــد
جمعیت ۱۶۰میلیونیپاکستان
را تشکیل میدهند ،نظر به اینکه
 ۷۰درصد ارتش بزرگ پاکســتان
از پنجابیهاســت ،خود را مالک
اصلیاین کشور میدانند و بر دیگر
اقوام موجود در این کشور فخر و
بزرگی میفروشــند .مــردم ایالت
خیبر پختونخوا مانند سندیها و
بلوچها خود را قربانی سلطهجويی
پنجابیها تلقی میکنند و مدام در
دشمنی و خصومتبا پنجابیها
و بــا دیگــر اقــوام اطــراف خــود
هســتند .از طرفــی در مناطــق
شمالی پاکستان که در همسایگی
افغانســتان قــرار دارد ،انبوهی از
اقوام و قبائل جداییطلب ،تحت
رهبــری تندروهــای مذهبــی،
توانســتهاند با استفاده از شرائط
طبیعــی و جغرافیائی این مناطق
مرزی ،بخــش گســتردهای را از
حوزهی حاکمیــت دولت مرکزی
ً
عمــا
 پاکســتان جــدا کننــد و

مستقل و خودمختار شوند!
در چنیــن جــوّی از درگیریهــای
قومی و قبیلهای است که ماشین
دولــت مرکزی هم از کار افتاده ،و
درمانده و فرســوده و ناکار گشته
ســت .احمد رشــید روزنامهنگار
معروف پاکستانی در همین مورد
مینویسد:
«ناتوانــی گروههــای قومــی
پاکستانی دریافتن تعادل سیاسی
موثــر و کاری میان یکديگر ،ونیز
ناتوانی سیست م سیاسی و احزاب
و ارتش پاکستان ،در یاری به این
اقوام برای برقراری چنان تعادلی
 ...فاکتور مهمی در دائمی شدن
این درماندگی دولتی درپاکستان
است»( ۷)
گفتنی ســت که از آغــاز پیدایش
پاکســتان ،ســتیزه جويی قومی
و ملــی بخــش مهمــی از تاریــخ
این کشــور نوبنیــاد و پرجمعیت
را شــکل داده؛ زیرا فقط با توجه
به یک عامل ،یعنی اســام ّيت و
مســلمانی بود کــه آن را بهوجود
آوردنــد و عوامــل مهــم دیگری
چــون :همبســتگیهای عمیق
قومــی ،پیوندهــای تاریخــی،
همبستگیهای زبانی و فرهنگی،
آداب و رسوم مشترک و سراسری،
تع ّلق به وطن و ســرزمین واحد،
و اقتصــاد واحــد را کــه در بنای
دولت-ملت مــدرن نقش اصلی
را دارند ،کنار گذاشــتند و تمامی
این مٔولفههــای تعیین کننده در
بنیانگــذاری یــک کشــور مدرن
را در اعتقــادات دینــی یعنــی در
اسالم و مسلمانی خالصه کردند.
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البتــه از بدو پیدایش پاکســتان،
ِ
هــای قومــی و ملــی هم
درگیری
روی دو موضــوع خیلــی مهــم و
جدی متمرکز شــد :اول موضوع
ّ
مهاجرین،دوممسئلهیپاکستان
شرقی یا بنگال!
موضوع مهاجرین ،مســئلٔه تودٔه
مسلمان ،انبوه فعاالن سیاسی و
دینی و سرآمدان فکری مختلفی
بــود که هنــد را ترک کــرده ،به
امیــد ایجاد کشــوری امــن برای
مسلمین به پاکستان آمده بودند.
خود محمد علی جناح بنیانگذار
پاکستان ،اهل بمبئی بود ،لیاقت
علی خــان نخســتوزیر از مردم
شــمال هند ،و کثیــری از اعضاء
مسلم لیگ نیز از هند به پاکستان
آمــده بودند .در واقع فقط اقلیتی
از این مهاجران توانستند در میان
مردمبومی منطقه پذیرفته شوند.
حتی مســلم لیگ که ســازندهی
پاکســتان بــود بعد ازدرگذشــت
ت علی
محمدعلــی جنــاح و لیاق 
خان ،روی به افول گذاشت .یعنی
پنج سالی نگذشته بود که ترکیبی
از ارتش ،دســتگاه اداری منطقه
و زمینــداران بومــی ،جای حزب
رهبریکننده  -مســلم لیگ-
را گرفتنــد و رابطــهی خصمانــه
و ناجــوری میــانآن مهاجران و
مردم بومی پاکستان بوجود آمد،
که هنــوز هم که هنوز اســت آن
اختالفات قدیمی در اشکال نویی
ادامه دارد!
بخش  2پایانی در شماره آینده
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ایران :محیط زیست...

آینده را حراج میکنیم...

«حال محیط زیســت ایران خوب
نیســت» .این جملهای اســت که
میتوان از زبان همه فعاالن محیط
زیســت و حتــی عالقهمنــدان بــه
محیطزیســت شنید .قضیه وقتی
تلختر میشود که میدانیم اهمیت
چندانــی هم بــه این مســاله داده
نمیشود و در سالی که گذشت هم
وضعیت محیط زیست کشور بدتر
شد .اما دقیقا وضعیت آب ،خاک،
هوا و تنوع زیستی در کشور در چه
حالی است و وضعیت چقدر بحران
است؟
محمــد درویــش ،فعــال محیــط
زیســت و مدیــرکل ســابق دفتــر
مشــارکتهای مردمــی ســازمان
حفاظــت محیــط زیســت در
گفتگویی مهمتریــن چالشهای
محیــط زیســت ایــران را بررســی
میکند:
هر چهار مولفه شاخصی که نشان
دهنــده وضعیــت محیط زیســت
ایران است چشم انداز نگران کننده
دارد :خــاک ،آب ،هــوا و تنــوع
زیستی.
در هــر چهار مولفه شــرایط ما در
حال شکنندهتر شدن است .تقریبا
باالترین میزان فرسایش خاک در
جهان (به نســبت ســهم ایــران از
خشکیهای کره زمین) را داریم.
بر اســاس گزارش  ۲۰۱۸ســازمان
ملل کل فرسایش خاک در جهان
 ۲۴میلیارد تن است و یک دوازهم
ایــن رقم یعنــی  ۲میلیــارد تن در
ایران است؛ در حالی که ایران یک
صدم خاک جهان را دارد.

•

همه چیز حراج:
آب ،خاک ،هوا ،تنوع زیستی!
بنابر این به نســبت سهم ،میزان
فرســایش خــاک ایــران  ۸برابــر
میانگیــن جهانی اســت .موضوع
وقتی نگران کنندهتر میشــود که

بدانیــم بــرای اینکه در ایــران یک
ســانتیمتر خاک شــکل بگیرد به
طور متوســط به  ۸۰۰ســال زمان
نیــاز داریــم در صورتــی کــه رقــم
متوسط شکلگیری خاک در کره
زمین  ۴۰۰ســال اســت .بنابر این
وخامــت اوضاع در ایــران  ۱۶برابر
متوسط جهانی میشود.
میــزان خــاک زایی در ایــران بین
یک ششم تا یک هفتم جابهجایی
خاک است و منابع ارزشمند خاک
ما که مهمترین ریشــهگاه و دلیل
امنیت غذایی ما محسوب میشود
پیوسته در حال کاهش است.
اگر خاک حاصلخیز نداشته باشیم
نمیتوانیــم به تولید مــواد غذایی
مورد نیــاز مردم امیدوار باشــیم.
تقریبا هیچ کشوری در دنیا خاک
خــودش را صــادر نمیکند ،چون
فرآینــد تولید خاک بســیار زمانبر
اســت .در حالی که برخی کشورها
آب صــادر میکننــد ،چــون به هر
حال آب راحتتر به دســت میآید.
حتی در شــرایطی میتــوان آب را
شیرین کرد و از اقیانوس و دریاها
بــه دســت آورد ،اما چنیــن کاری
در مــورد خاک عمــا امکان پذیر
نیست.
عــاوه بر اینها ،اغلــب تاالبهای
ما در فهرســت مونتــرو (در خطر
نابودی) قرار دارند یا کامال خشک
شــده انــد و خود ایــن تاالبها به
منبــع گــرد و خاک تبدیل شــده
است.
سطح ســفرههای زیرزمینی ما به
طور متوسط  ۲متر در سال کاهش
پیــدا میکند .این مســاله موجب
شــده با پدیده فرونشســت زمین
مواجه شویم.
در ایــن پدیــده در قــرن  ۲۱دو بار
رکورد جهان را جابه جا کردیم .یک
بار  ۲۰۱۰در جنوب تهران سازمان
زمین شناســی رقم فرونشست را

مردم و مملکت را به کجا میبرند؟...
درجهــان خواهد بود .فشــار روی
ایــران در مورد نفت یــک پایهاش
میتواند بــرای تحکیــم بازاریابی
در آینــده بــرای امریکا باشــد ،در
وضعی که ایران بازارهای خود را از
دست داده باشد .فشار روی نفت
روســیه نیز در اروپا ازهمینبابت
شکل گرفته است .در این موضوع
صاحبنظرانی با تفصیل نوشتهاند
که مراجعه به آن سودمند است.
روی آوردن بخــش نــاآگاه مــردم
بــه ترامپ از ناعالجی بوده اســت
کــه روز بــهروز شــکل آن عــوض
میشــود و مــردم روی نیروهــای
خودشان بیشتر حساب میکنند
و اعتراضــات گروههــای مختلف
جامعــه مدنی در ایــران همچنان
ادامه دارد وگسترش بیشتری پیدا
میکنند.
تبلیــغ روی قدرت ســردار قاســم
ســلیمانی ،از معتمدیــن رهبــر و
نماینــده ایشــان در خاورمیانــه و
رئیــس و ســازمان دهنده ســپاه
قــدس کــه شــاخهای از ســپاه

 ۳۶ســانتی متــر اعالم کــرد که ۴
سانتی متر بیش از مکزیکو سیتی،
پایتخت مکزیک بود ۳۶ .ســانتی
متــر  ۹۰برابر میزانی اســت که در
اتحادیه اروپا حد بحرانی حســاب
میشود ۴( .میلی متر).
ما به این موضوع هم توجه نکردیم
تا اینکه  ۲ســال پیش اعالم شــد
در منطقــهای بیــن فســا و جهرم
ایــن رقم بــه  ۵۴ســانتی متــر در
سال رسیده است یعنی  ۱۴۰برابر
شرایط بحرانی!
هــم در حــوزه فرســایش خــاک
رکــورددار جهــان هســتیم هم در
حوزه نشست زمین.
هر دو مورد باعث شــده است نرخ
بیایان زایی در کشــور افزایش پیدا
کند ۳۵ .هزار روستای ما متروکه
شده ،چون حاصلخیزی خاک کم
شده اســت .آمار وزارت کشاورزی
نشــان میدهد میــزان "تولید در
واحد ســطح" کشور مدام در حال
کاهش است.

•

هــــو ا
آلودگی هوا همچنــان یک بحران
جدی و نفسگیر است.
همیشه دست کم یکی از شهرهای
ما جزو  ۱۰شهر آلوده جهان است.
قبال فقط منابع آالینــده موتوری
باعث آلودگی میشد االن ریزگردها
هم اضافه شــده است .گاهی زابل
یــا اهــواز هــم در در کنــار تهران،
اراک ،مشهد و اصفهان که همواره
آلودگیهای شــدید داشــتند ،در
شــمار آلودهترین شهرهای جهان
قرار میگیرند.
 ۸میلیــارد دالر خســارت آلودگی
هوا ،نفسگیر است.
درســت اســت کــه رســما اعــام
میشود  ۳۵هزار نفر در اثر آلودگی
هوا کشــته میشوند ،ولی واقعیت
این است که وقتی در اتحادیه اروپا

اعالم میشــود  ۴۰۰هزار نفر و در
بریتانیــا  ۵۰هزار نفر در اثر آلودگی
هوا کشته شده اند باید شک کرد.
جمعیت بریتانیا تقریبا برابر ایران
اســت .اســتاندارد خودرو آن یورو
 ۶است و ســوخت یورو  ۶مصرف
میکند .حال چطور ممکن است
در ایران که فقط  ۲۰درصد سوخت
یــورو  ۴اســت و شــاید  ۱۰درصد
خودروها اســتاندارد باالی یورو ۴
داشته باشند ،فقط  ۳۵هزارکشته
در اثر آلودگی ثبت شــود؟! معلوم
اســت عدد واقعــی باالتر اســت و
اعــام نمیکنند که مــردم نگران
نشوند.

•

در حوزه تنوع زیســتی وضع از سه
حوزه دیگر بدتر است وکمتر به آن
توجه شده است؛ چون برای مردم
موضوع مهمی نیست.
واقعیت ماجرا این اســت که تعداد
ســمداران مــا َ
(کل ،بــز ،قــوچ،
میــش ،آهو ،جبیر ،گوزن ،شــوکا
و )..به نســبت  ۴۷ســال پیش که
ســازمان محیط زیســت تشکیل
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 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!

>> ادامه از صفحه25 :

پاسداران اســت او را قدرتی بزرگ
در خاورمیانــه نشــان مــیداد .او
بدون کســب اجازه واطالع دولت
برای مذاکرهدرخصوص مســائل
خاورمیانه به مســکو سفرکرد و با
صاحب منصبان ایشان و والدیمیر
پوتین گفتگو نمود.
حضور وزیرخارجهایران درصحنه
بین المللی معنیای برای ایشــان
نداشــت و دردراز مــدت دولــت
روحانی و وزیر خارجهاش را مجبور
کردند تاسیاســت ایشان را دنبال
کنند .بشــار اســد رئیس جمهور
سوریه بایران آمد و به مالقات علی
خامنــهای رفت و دراین نشســت
بجــایوزیرخارجه آقــای ظریف،
قاســم ســلیمانی در این گفتگوها
حضور داشــت کــه به اســتعفای
ظریف کشــید و سرانجام ظریف و
دولتروحانی تســلیم سپاه شدند
تا جائیکه همانطورکه در باال گفته
شــد رئیس جمهــور و وزیرخارجه
کشور بگویند حمله به تنگه هرمز را
بخش نظامی دولت معین میکند.

بعبارتی ایشان در خدمت سپاه اند!
آنطور که میگویند ســردار قاســم
شخصیت سیاســی نظامی واردی
اســت ایــن درســت اســت ،البته
درمقایسه با شخصیتهای حاضر
کشــورهای دیگــر در خاورمیانــه
معنــی دارد .ولــی ایشــان در برایر
شخصیتهای سیاســی و نظامی
ســایرکشــورها ماننــد والدیمیــر
پوتین ودیگــران در اروپای غربی
هم از نظر اطالعــات و هم از نظر
قــدرت ناچیــز اســت .و امریکا با
پائین آوردن قدرت اقتصادی ایران
و ارزش ریــال میتواند راحت وی
را از خاورمیانــه و مســند قــدرت
کنار بزنــد و به ایــران برگرداند .او
ماننــد آقای ظریف که شــخصبا
استعدادی است و اطالعات خوبی
دارد ولی در برابر شــخصیتهای
همتراز خود در غرب بسیارکوچک
اســت و زمانی که هردوی ایشان
پشتیبانی مردم ایران را ندارند و آنرا
دنیا میبیند و میدانند مهرههای
بیارزشــی میباشــند .دنیــا روی

شده  ۹۰درصدکاهش یافته است.
این یــک رقم وحشــتناک اســت
و یک فروپاشــی یــا  collapseبه
حساب میآید .از  ۱.۳میلیون راس
رسیدیم به کمتر از  ۲۰۰هزار؛ آنهم
در یک برآورد خوشبینانه .بعضیها
میگویند آمار واقعی حتی کمتر از
این است.
در چهــار حــوزه محیــط زیســت
اوضــاع مــا خــوب نیســت و این
موضوع موجب تشدید افسردگی،
تشــدید آســیبهای اجتماعــی،
افزایش بزهکاری ،طالق ،خشونت
علیه زنان ،افزایش اعتیاد ،کاهش
ســن اعتیــاد و ..میشــود .همــه
اینها روی حــوزه اقتصادی تاثیر
میگذارد .متروکه شدن روستاها،
کاهش امید به زندگی و...
چیزی که از همه غم انگیزتر است
این اســت کــه حرفهایی که من
میزنم در رسانهها ،فضای مجازی
هــزارم درصد بحثهایی
و ...یک
ِ
کــه برای مرغ و تخم مرغ و برجام
وکوفت و زهرِ مار میشود ،اهمیت
ندارد.

آن چیزهایــی که به مراتب مهمتر
اســت برای مردم و مســئولین ما
مهــم نیســت و وقتی یــک بیمار
ســرطانی درک نکندکه بیماری تا
چه حدی جدی است ،امیدی هم
به درمان او نیست .از همه نگران
کنندهتر این اســت کــه جامعه ما
متوجه این خطر بزرگ که دامنش
را گرفته نیست.
درهمینشرایطنمایندگانمجلس
دولــت را وادار میکنند  ۵۰۰هزار
هکتار به وســعت کشاورزی اضافه
کنند و اراضی کم بازده و پرشیب را
به اراضی کشاورزی تبدیل کند که
این یک فاجعه بزرگ است.
نمایندهها اصرار دارند ،به کســانی
که چــاه زدنــد و مجوز نداشــتند
پروانــه بدهند! طــرح میدهند به
کســانی کــه بــه جنگلهــا تجاوز
کردند و زمین کشاورزی ساختند
سند بدهند!
ما اصال متوجه نیستیم داریم آینده
را حراج میکنیم و این بســیار غم
انگیز است.
(فرارو)

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG,

Tel.: 514-481-0671
دولــت ایشــانیعنــی جمهــوری
اسالمی حسابی نمیکند .رهبری
که بانهایت وقاحت راســت راست
در برابر جهانیــان که همه چیز را
میداننــد ،میگوید «مــا هرزمان
که بخواهیم میتوانیم نفت خود را
به بازارهای جهانی عرضه کنیم».
در حالیکه کوشش رئیس جمهور
آنســت کــه فــروشنفت بــه صفر
نرسد!
قاســم ســلیمانی و جــواد ظریف
مهرههائی هســتند که تنها به درد
همین حکومــت میخورند .مردم
بــه وزیرخارجــهای کــه مکــرر در
تریبونهای جهان میگوید:
«ما در ایران زندانی سیاسی نداریم

و آنها که در زنداناند جرمی انجام
دادهانــد و محکومیــت دارنــد»
اعتمادی نمیتوانند داشته باشند.
ایشــان اکنــون در خدمت ســپاه
پاســداران و اســتراتژی توخالی و
بلوف و خالیبندی سپاه است.
با این نادانیهای حکومت و تکرار
نمایشهای توخالی صدام حسین
در جهــان روز بروز وضــع ایران در
جهان خطرناکتر میشود.امریکا
الزم نیســت پیاده نظام بــه ایران
وارد نمایــد ،این تحریمها هزار بار
از پیاده نظام و پرتاب موشک برای
از میــان بردن زیربنــایاقتصادی
ایران خطرناکترند .روزی نیست
که فرماندهی در سپاه اعالم نکند

کــه ما از امریکا نمیترســیم .زهی
بیخردی!
امید اســت که جنبش بخشهای
گونگــون جامعــه مدنی ایــران که
امــروز آن را در میــان کارگــران،
فرهنگیان و سایر طبقات مشاهده
میکنیــمهمــراه به پا خواســتن
ســایرمردم به جان آمــده ،حرکتی
نیرومندبرایشکلگیریجانشینی
برای این حکومت استبداد مذهبی
فراهمآورند .و بتوانند یک حکومت
پایبنــد بــه دمکراســی و نماینده
مردم را بپا سازند.
محسن قائم مقام -نیویورک
پنجم ماه مه ۲۰۱۹
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
زنان در خط مقدم فعالیت زیستمحیطی
بــرای اعطای حــق مالکیت
زمین به زنان امتحان شــده
است که نتایج آن بسیار قابل
توجه اســت .از جمله تعداد
کودکانی که دچار سوء تغذیه
بودنــد کاهش یافــت و یا در
آمــاری منتشرشــده مربوط
به ســال گذشــته ،ســازمان
فائو اعالم کرد که در کشــور
روآنــدا زمینهایی که تحت
مالکیت زنــان بودند ،از نظر
حفظ منابع آب و ارزش خاک
اعظمبهرامی کارهــای مربوط به
ایران
در
وضعیــت بــه مراتــب بهتری
(فعال محیط زیست) خانه را هم به عهده
پروژه
از زمینهــای تحــت مالکیت
ســونیتا کشــیاب یــک زن فعــال داشتند».
هنــدی اســت کــه بــرای حقوق ســونیتا صندوقــی مدونی برای مردان داشتند .همینطور آمار
زنان کشــاورز در هند و همچنین را در ســال  ۲۰۰۱حمایت از فقر مطلق نیز در روستاهایی
موضوع توســعه پایدار روســتایی بــا مشــارکت ســه زنان کشاورز کــه مالکیــت زمینهــا و
تصمیمگیری برای کشــت و
کارهــای مهم و پروژههای موثری نفر تاســیس کرد .نداریم!
فــروش محصوالت بــه عهده
را اجــرا کــرده اســت .او از یکی از صندوقی که بتواند
زنان بود ،به شــکل معناداری
روستاهای دورافتاده هند میآید و گرههــای کوچــک
به گفته خودش مجبور بوده در فقر ارتباطی بین روســتاها و شــهرها کاهش یافت.
کارکنــد و همزمان درس بخواند .ایجــاد کنــد بــه ترتیبی کــه زنان در ایران هنوز پروژه مدون و تامین
نظریات او در حوزه توســعه پایدار کشاورز خودشــان بتوانند جریان اعتبارشدهای برای حمایت از زنان
روســتایی خصوص ًا توانمندسازی فــروش و خریــد محصــوالت و کشاورز در نظرگرفته نشده است.
زنان روســتایی از آنجا مهم است نیازمندیهای کشت دوبارهشان را بخــش زیــادی از شــالیکاران و
چایکاران در شمال و یا کشاورزان
کــه او تجربیــات عملــی موثــری مدیریتکنند.
در طــول نزدیــک بــه  ۲۰ســال حــاال شــرکت او بیــش از  ۳۰۰۰جنــوب و جنــوب غــرب کشــور،
اخیر داشــته است .خانم کشیاب عضو دارد .کاشــیاپ معتقد است بخش مهمی از بدنه تولیدگر عشایر
میگوید« :من وقتی ازدواج کردم زنان نیاز به کمک ندارند ،باید راه و کوچنشــینان ،زنــان هســتند و
به اندازه و یا حتی بیش از همسرم را برای تجــارت و تولید و آموزش ســازمان زنان و یا سازمان محیط
بر زمین کار میکردم و هرگز سهم آنهــا به شــکل برابــر همــوارکرد .زیست برنامهای ویژه در حمایت از
برابــری نداشــتم .نمیتوانســتم این زن بارهــا اعتقاد خود درمورد این افراد و توانمندسازیشان ،در
بــرای درس خوانــدن و کمــک به تجارت را در جلسات رسمی تکرار شرایط سخت اقلیمی بهوجودآمده
خانــواده و فرزندانــم برنامهریــزی کرده است و حتی خواستارکاهش نــدارد .به این جمعیــت باید زنان
کنم و این وابســتگی اقتصادی به مالیات برای کاالهای تولیدی زنان کارگــر فصلــی در کارخانههــای
مــن حس ناتوانی و ضعف میداد .روستایی شده است تا شرکت آنها فــرآوری محصوالت کشــاورزی و
مــن زنان زیــادی مانند خــودم را در زنجیــره ارزش افزوده و کســب زنان آســیبدیده از مهاجرتهای
اقلیمی را نیز باید افزون کرد.
میشــناختم ،حتی زمانــی که به درآمد تضمین شود.
دبیرســتان میرفتم .مــادر و مادر
توانمندیجوامعروستاییمیتواند
بزرگــم را میدیدم کــه حتی برای مالکیت بر زمین
نقــش بســیار مهمــی درامنیــت
خریــد عینــک نیازمنــد تصمیــم تجربه زنان روستایی و کشاورز در غذایــی ،مدیریــت صحیــح آب و
همسرانشان بودند .و این درحالی نابرابری تملک بر زمینهای زراعی منابع طبیعی و همچنین کنترل
بــود کــه بهشــدت کار میکردنــد منحصر به هند نیست .بیش از  ۶۱موج مهاجــرت و بر هــم خوردن
و وظایــف نگهــداری فرزنــدان و درصــد کارگرانی که بــر زمینهای تــوازن جغرافیــای سیاســی ایران
کشاورزی کار میکنند داشــته باشــد؛ نکتــه مهمــی که
زنــان هســتند ،در سالهاســت مورد غفلت قرارگرفته
حالیکــه در نیمــی از اســت .و امروز ترکیب مشــکالت
کشورهای جهان زنان خشکسالی و فقر و حاشیهنشینی
یکشنبه  2ژوئن 2019
حتی حــق مالکیت بر انجام هر پــروژهای در این حوزه را
در دفتر انجمن زنان
زمینهای کشاورزی را سخت و پرهزینه کرده است.
از ساعت  11تا 13.30
نیز ندارند.
برگزار میگردد.
در برخی از کشــورهای برایمانتصمیممیگیرند
به همــه زنان عالقمند
دنیا از جمله در روآندا و براساس گزارش سازمان ملل تنها
خوش آمد می گوئیم:
نپال و تانزانیا به همت کمتر از  ۲۰درصد مدیران رده باال
8043 St Hubert
سازمانهای غیردولتی و میانی کمیتههای برنامهریزی و
Montréal, QC H2R 2P4
محلی و ســازمان فائو تصمیمگیری در حوزه آب و انرژی
)(Metro: Jarry
طرحهــای آزمایشــی در ســطح جهانی را زنان تشــکیل
میدهند ،با اینکه سازمان جهانی
محیط زیســت این ســال را سال
«زنــان در خط مقدم مبارزه علیه
تغییــر اقلیــم -ریســک و امید»
نامید .طرح موضوعی که اهمیت
نقش زنان در فرآیند مهار و کنترل
آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان
مشکالت محیط زیســت را برای
تان میترسید؟ممکن است که شما قربانی خشونت های خانوادگی
چندمین بار مطرح میکند.
شده باشید .آیا به دنبال همزبان میگردید تا شما را یاری کند؟
در ایران هم از مهمترین نمونههای
مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت خانواده های افغان و ایرانی
تالش برای حضــور زنان در بحث
هست و شما را گام به گام یاری میکند .اگر آرامش خاطر میخواهید
محیط زیســت به شــکل رســمی
تلفن را بردارید و با شماره 514-274-8117 :با ما تماس بگیرید.

جلسه اجنمن زنان

میتوان به تفاهمنامهای که
در ســال  ۱۳۹۴میان دولت
و ســازمان محیط زیســت،
بــا امضــای شــهیندخت
مــوالوردی و معصومــه
ابتــکار ،منعقد شــد اشــاره
کرد؛ توافقی که با هدف ویژه
فعالســازی زنــان در حفظ
محیط زیست تعریف شد .به
نقل از خانم مالوردی چهار ســال
زمان بــرای تهیه این ســند زمان
صرف شده بود.
امــا بــه شــکل عملــی در قوانین
حمایتــی تعاونیها و بانکها برای
زنان کشــاورز ،زنان عالقهمند به
اشــتغالزایی در موارد مســتقیم
مربوط به محیط زیســت (به طور
مثــال تولید محصــوالت «بیو»،
ایــده تورهــای گردشــگری در
طبیعت ،پــروژه های تحقیقاتی –
ایستگاهی) حمایت از دانشجویان
دختر برای تحصیالت عالی در این
حــوزه و حضور فعــال مدیران زن
در ردههای مختلف تغییر روش یا
سیاستگذاری اعمال نشد.
اولین مورد نقــش زنان در الگوی
مصرف است و مدیریت زبالههای
خانگی .این مورد در این تفاهمنامه
نیــز بــا عنــوان «اصــاح الگوی
مصرف» گنجانده شــده است که
در واقــع برنامــه دیگری اســت با
هــدف آرمانیکردن خانهنشــینی
زنان و دادن مسئولیت آشپزخانهها
به دست آنان.
براســاس اطالعات منتشــر شده
در سایت رسمی معاونت امر زنان
و خانواده دفتر ریاســتجمهوری
حــوزه فعالیتهای ســازمانهای
مردمنهاد کــه به عنــوان انجیاو
های زنان کسب مجوز کردهاند.
فعالیتهــای مذهبی و خیریه ای
که اغلب با همان سیستم هیئتی
و مذهبی اداره میشــود با تفاوت
معنــاداری از باقــی فعالیتها ،در
باالی جدول قرار میگیرند.
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نسلیامیدبخش
تصویــر «جین گــودال» ،محقق
و رفتار شناســی کــه مطالعات بر
روی حیوانــات را متحــول کــرد،
در کنــار «گرتــا تونبــرگ»  ،رهبر
 ۱۶ســاله اعتراضات دانشآموزی
شــکلگرفته علیــه کوتاهــی
سیاستمداران و خالء های قانونی
در مقابله با تغییر اقلیم ،نمایشــی
ماندگار است از تالش چندین نسل
از زنان برای نجــات زمین در یک
کادر .تظاهــرات دانشآمــوزان در
جمعههــای امید بخــش ،افزایش
احســاس مسئولیت نســل جوان
در کســب اطالعــات ،میتوانــد
نوید بخش باشــد .امــا چراغی به
اندازه نورانی روشــن نشــده است.
یکی از بزرگتریــن بازارهای هدف
مصــرف گرایــی ،نوجوانــان و
خصوصا نوجوانان دختر هستند.
فرهنگســازی و آمــوزش بــه این
نسل میتواند اهمیت ویژهای برای
برنامهریزیهــای مرتبــط با حوزه
مدیریــت منابع و حتــی دورریزها
داشته باشد.
در زیستبوم ایران ما
چطور میشــود از این هویتیابی
زنــان و محیط زیســت از یکدیگر
در تالشهای جنبشهای محیط
زیســتی ایران چشم پوشید .زنانی
کــه در کنــار هم ،رودهــا و تاالبها
و خیابانها دســت در دست نجات
سرزمینی را فریاد میزدندکه امکان
شــهروند موثر بــودن را برایشــان
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فراهــم کــرده اســت .امکان
موثر بــودن و تغییردادن این
تصویر زیبا را از زنان ســفالگر
در روستای دوری درسیستان
و بلوچستان میتوان یافت تا
زنان خوزستان در کنارکارون
و زنــان روســتاهای اصفهان
دراعتــراض بــه خشــکیدگی
زاینــده رود .درختــکاری و
پرورش نهال و شرکت در اعتراض
های ســازمان یافته به پروژه های
سد سازی و انتقال آب همه نمونه
های روشنی از فعالیت زنان ایرانی
در حوزه محیط زیست است.
اما اگر بخواهیم در شرایط نسبی
وضعیت را بســنجیم تــاش زنان
بخصوص نوجوانان در ایران بسیار
کمتر از آسیبیســت که به شکل
جنســیتی از مشــکالت اقلیمی و
زیســتمحیطی متوجه آنهاست.
مهاجرتها و حاشیهنشینی ،اجبار
در ترک مدرســه و ازدواجهای زیر
سن ،افزایش فقر و تضاد طبقاتی
کــه زنان را به محرومیت مضاعف
گرفتار میکند ،مثالهای کوچک
از بیشــمار آسیبهاییست که با
شرایط فعلی خشکیدگی سرزمینی
در ایران به شکل جدی مشکلساز
شده است.
نمونــه هــای درخشــان از تالش
زنــان در جهــان بــا نگاهی ســبز
و محیــط زیســتی به جنبشــهای
برابریخواهانــه کــم نداریــم،
میتوانیــم آنهــا را بیاموزیــم و
بیاموزانیــم .پرکــردن ایــن فضای
خالء آموزش به دختران میتواند
بسیار مهم باشــد .درجایی که نه
ســلبریتیها و نه مدیران دولتی و
نه سیستم رسمی آموزش وپرورش
و نه رســانه رســمی و ملی نگاهی
بــه این گروه ندارند ،کنشــگران و
پژوهشــگران محیط زیســت باید
برای این جامعه هدف تولید محتوا
کنند.
•`

کانـــادا

 56درصد کورپوریشن ها در هیات مدیره شان
عضو زن ندارند
گزارش جدید سازمان آمار کانادا
نشــان می دهــد نیمــی از هیات
مدیــره هــای کورپوریشــن های
کانادا ،از عمومی و دولتی گرفته
تا خصوصی ،تماما مرد هستند،
و تنهــا  ۱۹.۴درصــد از اعضــای
هیات مدیره کل کورپوریشــنها
و ســازمانهای دولتی ،عمومی و
خصوصی زن هستند.
ســازمان آمــارکانــادا آمــار جمع
آوری شــده در ســال  ۲۰۱۶را

مورد اســتفاده قرار
داده کــه از بیــش از
 ۱۲۷۰۰کورپوریشن
گردآوری شده.
ســازمان آمار در این
بررســی مــی گویــد
بیســت و هشــت
درصــد هیات مدیره
هــا فقــط یک عضــو زن داشــته
انــد و  ۱۵.۲درصد هیــات مدیره
هــا بیشــتر از یــک عضــو زن

داشــته اند،امــا  ۵۶.۸درصــد از
هیــات مدیره ها اصــا عضو زن
نداشتهاند.

مانیتوبا باالترین نرخ زندانی را دارد

تعداد زندانیان در استان مانیتوبا
پاییــن آمــده اما هنوز به نســبت
جمعیت در کانادا باالترین است.
ســازمان آمارکانادا گفت مانیتوبا
به ازای هــر یکصد هزار جمعیت
 ۲۳۱زندانــی بزرگســال دارد که
این نرخ در سراسرکانادا باالترین

میزان است.
حــدود ســه چهــارم زندانیــان
مانیتوبا از بومیان indigenous
هستند حال آنکه بومیان فقط ۱۵
درصد جمعیت استان را تشکیل
می دهند.
در مانیتوبــا همچنیــن  ۱۱هزار

کودک تحــت مراقبت «خدمات
کــودک و خانواده» هســتند که
۹۰درصد آنها از بومیان هستند.
مانیتوبا همچنیــن باالترین نرخ
نوجوانان زندانی را دارد ـ
کندین پرس
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خوانـدنی ها...

بوهس هب ویپست است...
نامهی عاشــقانهی خواندنی از
زن جوانی که حدود صد ســال
پیش شوهرش جهت تحصیل
به خارج رفته است.
گفته می شــود این نامه اکنون
در کتابخانــهی وزیــری یــزد
نگهداری میشود:

ّ
المعط ٌرالحبیب
بسم
تصدقت گردم،
دردت به جانم،
مــن کــه ُمــردم و زنده شــدم
فراق
تــا کاغذتان برســد ،ایــن ِ
الکردار هم مصیبتی شده ،زن
جماعــت را کارِ خانــه و طبــخ
و ُرفــت و روب و وردار و بگــذار
ُ
نکشــد ،همیــن بیهمدمی و
فراق می ُ
کشد.
مرقــوم فرموده بودید به حبس
گرفتار بودید ،در دلمان انار پاره
شد.
پریدُخــت تــو را بمیــرد کــه
َمردش اسیر امنیهچیها بوده و
او بیخبر ،در اتاق شانٔه نقره به
زلف میکشیده!
حی الیموت به سر شاهد است
ّ

•

که حال و احوال دل ما هم کم
از غرفٔه حبس شما نبوده است.
اوضاع مملکت خوب نیست؛
کوچــه به کوچه مشــروطهچی
چنــان نارنجهایی چــروک و از
شــاخه جدا بــر اشــجار و الوار
در شــهر آویزاننــد و جــواب
آزادیخواهــی ،داغ و درفــش
است و تبعید و چوب و فلک!
دلمــان ایــن روزها بــه همین
شیشٔه عطری خوش است که
از فرنگ مرســول داشــتهاید و
شب به شب برگیس میمالیم!
َس ّیدمحمودجان،
مادیــان یاغــی و طغیانگــری
شــدهام که نه شــاق و توپ و
تشر آقاجانمان راممان میکند
و نه قند و نوازش بیگمباجی.
عرق همــه را درآوردهام و رکاب
نمیدهم ،بماند که عرق خودم
هم درآمده.
میدانید َس ّیدجان،
زن جماعت بلوغاتی که شــد،
ک جــا ُقرص
دلــش بایــد بــه ی 

حیرت اندر حیرت آمد این قصص

 37ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﺸﻮﺭﺷﺎن
ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﻜﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﻣﻴﺪﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﺎﺭﺍﺿﻰ
ﺑﻮﺩﻧﺪ،

•

 25ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ
ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ،ﻛﺸﻮﺭﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻰ
ﻋﻘﺐ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ!

•

 15ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺭﺍﺿﻰ
ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﻪ
ﻭﻣﺎﻟﺰﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺟﻠﻮ ﺯﺩﻩ ﺍﻧﺪ؟!

•

 5ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ،ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ
ﺍﺧﻼﻗﻰ ،ﺳﻘﻮﻁ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟!

امتناع جمهوری اسالمی از مذاکره...
به عنوان نمونه جدید ،برنامه این
هفته فرید زکریا در “ســی ان ان”
در  ۱۲مــه  ۲۰۱۹تحــت عنــوان
«تنــش بین ایران و آمریکا شــعله
میگیرد» -با شــرکت ویلیام برنز
مذاکره کننده پیشین دولت اوباما،
ریچارد هاس رئیس شورای روابط
خارجی آمریکا و پائوال دوبریانسکی
دیپلمــات دولتهــای جمهــوری
خــواه و دموکــرات -برگزار شــد.
ریچــارد هــاس گفــت کــه هدف
دولــت ترامپ از تحریمها و فشــار
حداکثری بر ایران «چیزی معادل
تغییر رژیم در ایران است ».آیا یک
دولــت غیر دموکــرات (جمهوری
اســامی) برای ساقط کردن خود
با یک دولت خارجــی وارد مذاکره
میشود؟
■
دوم -عــدم اعتمــاد بــه آمریکای
ناقض تعهدات .دولتهای امریکا
نشــان دادهاند کــه به تعهــدات و
توافقهــای دولتهــای پیشــین
وفادار نیســتند .این تجربه درباره
کره شــمالی ،لیبی ،کوبــا ،ایران،
و…روی داده اســت .رهبــری
جمهوری اســامی با این تجربه،

باشــد ،صاحــب داشــته
باشد.
دل بیصاحــاب ،زود
ِ
نخکش میشود،
چروک میشود،
بوی نا میگیرد،
بید میزند.
ْ
دل ابریشم است.
نه دست و دلم به دارچیننویسی
روی حلــوا و ُشــلهزرد میرود،
نه شــوق وَســمه و ســرخاب و
سفیدآب داریم.
دیــروزِ روز بیگمباجــی،
ابروهایمان را گفت پاچٔه ُبز.
حق هم دارد ،وقتی آن که باید
باشد و نیســت ،چه فرق دارد،
پاچٔه ُبز باالی چشممان باشد یا
قیطان زر.
دُم موش و
ِ
به قول آقاجانمان ،دیده را فایده
آن است که دلبر بیند.
شــما کــه نیســتید و خمــرٔه
ســکنجبین قزوینــی کــه باب
میلتان بود بمانــد در زیرزمین
مطبــخ و زهرماری نشــود کار
خداست.
چ ّلهها بر اوگذشته،
بر دل ما نیز.
عمرم روی عمرتان آقا َس ّید،
جدتان که قصد جســارت و
به ّ
غُ ر زدن ندارم ،ولی به وال ّله بس

است،
به گمانم آنقــدری در فالکوتٔه
طب پاریس طبابت آموختهاید
که به عالج بیماری فراق حاذق
شده باشید ،بس کنید.
به یزد مراجعت فرمایید و به داد
دل ما برسید،
تیمــارش کنیــد و بعــد دوباره
برگردید.
دلخوشــک ِ
ُ
نک مــا همیــن
مدتی تأخیر
مراســات بود که ّ
افتاد و شیشــه عطری که رو به
اتمام است.
زن را که میگویند ناقصالعقل
است،
درست هم هست؛
عقل داشــتیم که پیرهنتان را
روی بالش نمیکشــیدیم وگره
از زلف واکنیم و بر آن ُ
بخسبیم.
شما که َمردید،
شــما که عقلتان َا ّتــم و َاکمل
است،
شــما که فرنگدیدهاید و درس
طبابتخواندهاید،
مرسوله مرقوم دارید و بفرمایید
ایــن ضعیفــه ناقصالعقل چه
کند؟
تصدقت پریدُخت
ّ
بوسه به پیوست است...
•
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روزه خوری حالل
--------

محمدرضاعالیپیام-هالو

--------

باز ماه رمضان آمده است

حرمت خوردن نان آمده است
آب و انواع غذاها ممنوع

خوردنیها همه یک جا ممنوع

 15نوع خوردنی حالل
که روزه را باطل منی کند

نه ببخشید  ...که بعضی اقالم

خوردنش نیست در این ماه حرام

 -1بیت المال
 -2دارایی بانکها
 -3مال مردم
 -4مال من
 -5مال شما
 -6مال صغیر
 -7مال فقیر
 -8مال یتیم
 -9سه هزار میلیار
 -10بیست و پنج هزار میلیارد
 -11شصت هزار میلیارد
 -12صد هزار میلیارد
 -13چهار پنج نفتکش پر از سوخت
 -14دکل حفاری نفت
 -15اموال صندوق ذخیره فرهنگیان
________
الزم به ذکر است خوردن آب و نان و حتی
کشیدن یک نخ سیگار موجب ابطال روزه
گردیده و پیگرد شدید قانونی را بدنبال دارد.

خوردن این دو سه تا ناقابل
نکند روزهی کس را باطل

مثلن آن چه بال اشکال است

بردن و خوردن بیت المال است
مال مردم همه از ریز و درشت
دانه دانه بخوری یا با مشت
هیچ اشکال ندارد اخوی

بخور آن قدر که تا سیر شوی

بعد از آن مال صغیر است و یتیم

چه ببلعیم ،چه آن را بجویم

بعد هم مثل ابو شیخ الدین

خوردن دشت دراندشت زمین

موشک و تانک بگیری بخوری
وام از بانک بگیری بخوری

وام بی ضامن و بی استاندارد
رقمش فوق هزاران ملیارد

پنج و شش یا دو سه تا حداقل
کشتی نفتی و انواع دکل

•

ﺍﻣﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻴﺒﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ
ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭ
ﺧﺸﻨﻮﺩﻧﺪ و خدا را شاکرندکه مثل عراق و
سوریهنیستند!
ﺁﻧﻬﺎ كشورشــان را ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺋﯿﺲ و
کــره ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻯ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺘﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺩﺍﻋﺶ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ﻭ ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ
ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ
ﺧﺎﺻﻰ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ!

ﺍﯾﻦ "ﺩﮔﺮﺩﯾﺴﯽ" ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪﺍﯼ
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺟﻮﺵ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ
ﺷﻮﺩ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯿﺠﻬﺪ ،ﻭﻟﯽ
ﺍﮔﺮ ﺁﺏ ﺭﺍ ﮐﻢ ﮐﻢ ﮔﺮﻡ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﺏ
ﺑﺠﻮﺵ ﺁﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪﻥ
ﺭﻧﺞ ﺁﻭﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻭﻟﯽ ﺗﻮﺍﻥ
ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺟﻬﯿﺪﻥ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺟﻮﺵ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ ،ﻭ ﺑﺎ
ﭼﺸﻢﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﯼ ﺗﺒﺎﻫﯽ ﻭ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ
ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ!

با دولــت کنونــی آمریــکا مذاکره
نخواهدکرد .استوان والت در فارن
پلیســی  ۶مه  ،۲۰۱۹پنج ســناریو
برای سیاســت دولت ترامپ علیه
ایران میسازد .او میگوید با توجه
بــه همه واقعیتها ایــران با دولت
ترامپ مذاکره نخواهدکرد و دولت
ترامپ اگر واقع ًا خواهان صلح بود،
به جای تعقیب سیاســت “تغییر
رژیم” در ایران ،به عنوان یک ناظر
بی طرف وارد عمل میشد.
■
ســوم -بــه گــزارش روزنامــه
واشنگتن پست ،دونالد ترامپ در
 ۸۲۸روز آغازین ریاست جمهوری،
 ۱۰هــزار و  ۱۱۱دروغ و ادعــای
گمراه کننده مطرح کرده است.
هر اندازه هم که دیگران دروغهای
او را افشــا میکننــد ،هیچ تأثیری
نداشــته و دوباره همان دروغها را
تکرار میکند .او و اعضای افراطی
کابینــه اش بــه “آلترناتیــو فکت:
حقایق بدیــل” بــاور دارند .یعنی
برخــاف واقعیتهای روشــن ،با
دروغهای بزرگ میکوشــند افکار
عمومــی را به ســود مقاصدشــان
تغییــر دهند .وقتی دیگران به آنها

•

دونالــد ترامــپ دروغهای بســیار

مذاکره کند.

•

«به ایران نگاه کنید ،قبل از حضورم
در کاخ سفید ،ایران در حال تسلط
بر خاورمیانه طی  ۱۲دقیقه بود .اما
االن برای بقایشان میجنگند .در
هر شهرشان شورش است» .

•

ترامپ در مصاحب ه با والاســتریت
ژورنال گفت« :یک روز قبل اینکه
من بیایم -مطمئن ًا یک روز قبل از
روی کار آمــدن من -اوضاع ایران
خوب بود .آنها داشتند همه جا را
میگرفتند :سوریه ،یمن .داشتند
همــه جــا میرفتنــد .چه کســی
میدانست کجا قرار است متوقف
شود».

بزرگی دربــاره ایران گفته و همان •
دروغها را بارها و بارها تکرار کرده
است .به شش نمونه زیر بنگرید:

•

دولت اوباما  ۱۵۰میلیارد دالر -از
پولهای آمریکا -را به ایران پس از
توافق هستهای پرداخت کرد.

•

جــان کــری -وزیــر امــور خارجه
اوبامــا -نمیگــذارد ایــران با من

ترامپ در مراســم یادبود قربانیان
بمبگــذاری در مقــر تفنگــداران
آمریــکا در  ۲۳اکتبــر  ۱۹۸۳در
بیروت گفت:
«زمانی که من دولت را در اختیار
گرفتــم ،ایــران در حــال تصــرف
مدیترانه بود امــا اکنون آنها برای
زنده ماندن تالش میکنند».
چگونــه میتوان به چنیــن فردی

کمپلت را بتپانش در حلق

یک قلپ آب  ...نه  ...خون این خلق

>> ادامه از صفحه28 :
اعتراض میکنند ،میگویند اینها
“حقایق بدیل” هستند.
کلــی ان کانــوی ،مشــاور ترامپ،
برای توجیه اســتفاده از “آلترناتیو
فکــت” بــه معترضان گفــت :هر
کــس فکــر میکند ادعاهــای من
فاقــد اعتبــار اســتfucking :
 miserable personاست!
رودی جولیانــی -وکیل ترامپ در
پرونده دخالت روسیه در انتخابات
آمریکا -نیز در دفاع از او ،وقتی با
شــواهد و قرائن بسیار روبرو شد،
گفت« :حقیقت همیشه حقیقت
نیست .هر فردی روایت خود را از
حقیقت دارد».
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اعتمــاد کــرد؟ کره شــمالی دقیق ًا
همین را تجربه کرد.
■
چهارم-رهبرانجمهوریاسالمی
میگوینــد کــه مذاکره بــا ترامپ،
ماننــد مذاکــره او با کره شــمالی
است .یعنی همه چیز را میخواهد
و هیچ چیز نمیدهد .تحریمهای
کره شمالی نه تنها همچنان ادامه
داشــته ،بلکه در طــول مذاکرات
دائمــ ًا افزایــش پیدا کــرده و برای
اولیــن بار آمریکا یک کشــتی کره
شمالی را هم در دریا – به اتهام دور
زدن تحریم ها -مصادره کرد .تنها
چیــزی که ترامپ به کره شــمالی
داده ،ایــن اســت که چندیــن بار
گفته است که من و کیم رهبر کره
شــمالی عاشق هم شــده ایم .اگر
ایران و آمریکا وارد مذاکره شــوند،
خامنهای و حسن روحانی به عشق
ترامپ تبدیل میشوند.
■
پنجم -تقریب ًا تمامــی نامزدهای
ریاســت جمهــوری  ۲۰۲۰آمریکا
گفتهانــدکه در صورت پیروزی ،به
توافق هستهای باز خواهند گشت
و میکوشــند تــا در دیگــر مــوارد

روی آن سر بکش و قورت بده
بعد هی هارت بده هورت بده

همه این ها که توی معده رود
مبطل روزهی مومن نشود

هرکه ماخذ طلبید از تو بگو
دفتر فقه جناب هالو

ـــــــ
اختــاف نیز با ایــران وارد مذاکره
و توافق شوند ۱۸ .ماه تا انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده
اســت .آیت الله خامنــهای بر این
باور اســت که جمهوری اســامی
میتواند “فشــارهای حداکثری”
آمریکا را برای زمانی بسیار بیش از
این نیز تحمل کند.
■
ششــم -خامنــهای بارهــا گفتــه
اســت کــه جنــگ نخواهد شــد.
حملــه نظامــی به ایــران تبلیغات
بــرای ترســاندن ماســت .برخــی
داخلیهای نفــوذی هم این دروغ
را منتشــر میسازند .اعتقاد راسخ
او در این مورد ،متأسفانه نادرست
اســت .حتــی اگــر ترامــپ واقعــ ًا
خواهــان جنــگ نباشــد ،ممکن
اســت اسراییلی ها ،ســعودیها و
اماراتیهــا حادثــهای بیافرینندکه
آمریــکا را وادار به حمله نظامی به
ایران سازند .یا ممکن است یکی از
طرفین مرتکب خطایی شود که به
جنگ منجر شود.

•

سخن پایانی
دموکراســی خواهــان و
عدالــت طلبــان ایرانــی،
صلح طلب هســتند .به نظر
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وزیر بهداشــت :شیوع افسردگی
در کشــور باالســت ،باید نشاط
و امیــد بــه جامعه تزریق شــود.
جناب وزیر شــما زحمت نکشید
همین قــدر که درد را گفتید ،ما
مــی رویم پی درمــان و برای باال
بردن روحیه مردم ما ازخودمان
مایه می گذاریم!
مردم خوشــحال باشید بنزین را
می خواهندگران کنند خوشحال
تــر باشــید کاالهــای خوراکــی را
هم مــی خواهند کوپنــی کنند باز
خوشــحال تر تــر! باشــید قیمت
پرایــد تا صــد میلیــون تومان می
رود قیمت بقیه انواع اتومبیل هم
پشت اش تا پانصد میلیون تومان
بــاال خواهد رفت مبارک باشــد! و
از همه این مــوارد مهم تر این که
در کشــور آقا امام زمان (عج) ماه
مبارک «رم  از  آن!» شــروع شــده
گرسنگی می کشید تن و بدن تان
روی ُفرم خواهد شد عین عروسک
باربی! هرکس هم روی رژیم نباشد
بــه زور مــی برنــدش زیر رژیــم! از
بس که علما اعالم و حجج اسالم
امت
کثرالله امثالهم به سالمت ما ّ
همیشه در پیست رقص و حسینیه
عالقمندند!
طال و بال؟
این روزها جوانان کشتی گیر ما در
صحنه های بیــن المللی در زمان
تحریم و بی آبرویی آخوندها خوب
می جنگند و مدال می گیرند ولی
چه سود هرچه آن ها طال می آورند
آخوندهــا بال می آورند! تا مردم ما
دم نزنند و نفسی هم نکشند! دیگه
آخــر کاره صبرتــان پیروز اســت و
آخوند هم رفتنی است!
انقالبی!
حاج شــیخ حســن آقای پرزیدنت
گفته :مــا مرد مذاکــره ایم همان
طــور که مــرد جنگ و مــرد دفاع
بوده ایم! حســن جــان تو هیچی

ســینمای بیت ،برای دنیا شاخ و
شانه بکشد و بگوید من انقالبی ام!
عمه جان!
اختراع ّ
در حالــی کــه «یاســمن مقبلی»
ازبیــن  18هزار تن داوطلب به نام
فضانورد مورد قبول ناســا برگزیده
شده است در ایران ریکشای هندی
را بــه نــام طــرح برت ر ســه چرخه
بانوان پذیرفته اند! جمال رحمتی
کاریکاتوراش را کشیده بود که بله
این اختــراع در مســابقه نخبگان
عمه جان ما هم
مقام آوردهّ .
البته ّ
ســال ها قبل چنیــن چیزی برای
خودش ساخته بود و حاال کسی از
عمه جان کپی کرده و برنده شده
اســت! عمه جــان ما یــک چیزی
می دانســت که می گفت :مواظب
بــاش! لو نــره؟! ولی ما می گفتیم
عمه جــان آپولو که نیســت؟ ولی
حاال دیدیــم همان ریکشــای کار
دســت و نبوغ عمه جــان ما برنده
علمی فالن شد یعنی ببینید ما چه
مخترعینیداریم؟!
سکته!
در ایــران مــا همــه چیــز ممکــن
اســت خالف قانون طبیعت اتفاق
بیفتــد! مــی گویند وقتــی قاضی،
اختالسگران آخوندی را به دادگاه
خواســته هرســه بــا هــم دل درد
گرفته و بعد با هم سکته کرده اند!
جالب است وقتی سه تا بچه شاگرد
مدرسه می خواهند با هم از مدرسه
جیم شــوند هرکدام یک بهانه می

حاال چه کارکنیم؟ قاضی می گوید:
فردا هر سه با هم سکته کنید! من
باید بپذیرم که خواهم پذیرفت!
جولیان آسانژ؟
جولیان آســانژ در سفارت اکوادور
در لنــدن دســتگیر شــد و آمریکا
تحمل خبرنگاران
نشان داد چقدر ّ
ُ
را دارد! اگر خبرنگاری درباره قطر
ران و یا اندازه دورکمر خانم «کیم
کارداشــیان» خبر ر ّد و بدل کند،
آزادی کامل دارد ولی وای به حال
خبرنگاری که درباره اهداف آمریکا
در آمریــکای التین یا خاورمیانه یا
اروپای شــرقی بنویســد یــا بگوید
آمریکا با چقدر پول به عراق حمله
کرد؟ یا چرا افغان ها را به خاک و
خون کشید؟ یا چرا آمریکا خواست
که به عراق سالح شیمیایی بدهند
وبعد با همین بهانه به آن کشــور
حمله کرد!؟
بانوی قهرمان!
خانــم صــدف خــادم بــر حریــف
فرانسوی خود در مشت زنی پیروز
شــد حتم ًا می دانید که این بانوی
قهرمان هم میهن مان برای اوّلین
بــار بــه درون رینــگ مــی رفت و
حریف اش هم از هر نظر وضع اش
از ایشــان بهتر بود ،چه تماشــاگر
خــودی و چه جوّ جهانــی! به ویژه
کــه ســربازان گمنــام امــام زمان
(عج) به خاطر فلســطین و عراق
و یمن و اوگاندا و دو ســه رســوای
دگــر ،آبروی ایــران و ایرانــی را در

سطح جهان برده اند و بسیاری از
مردم جهان ،هم از ایرانی ها متنفر
اند و هــم از ایرانــی جماعت حذر
می کننــد! درهرحال بــرای رهبر
ّ
معظم مســلمین و مستضعفین
جهان و حومه بسیار متاسفیم که
نمــی توانند جایزه صــدف خانم را
مصادره انقالبی کرده و به جای آن
مجانی به ایشان
یک چفیه یا چادر ّ
مرحمتفرمایند!
اقتصاد آخوندی؟
یکی از دوســتان زنــگ زد وگفت:
مــی بینــی آخوندهــا چــه کار می
کننــد؟ گفتیــم :چه مــی کنند؟
گفت :همه بار گرانی و بدبختی را
روی سر مردم می اندازند .ماشین
را گران می کنند ،وسایل خانگی
را گــران می کنند ،بنزین را گران
می کنند ،عرصه را بر مردم تنگ
کرده اند .گفتیم خوب همه چیز
باید هماهنگ باشــد نمی شــود
پراید فکسنی را  53میلیون تومان
بخــری بعــد بنزین لیتــری هزار
تومانــی داخل بــاک اش بریزی.
ماشین  53میلیون تومانی بنزین
لیتری  5هزار تومانی می خواهد!
ُحسن آخوند جماعت در این است
که از این نظر هماهنگ هستند،
اگر امروز چیزی را گران کردند فردا
همه وسائل جانبی اش را هم گران
خواهندکرد .ولی اگر خدای نکرده
روزی چیــزی ارزان شــد آن ها آن
را ارزان نمی کنند! دالرگران شد،
همه چیز را گران کردند دالر از 20
هزار تومان به ده هزار تومان رسید
هیچ یک از اجناس ارزان نشد ،به
این می گویند اقتصاد آخوندی که
مال خر است!
امام؟
در ایران ســران حکومــت هرکه و
هر چه باشند در چند چیز مشترک
اند:
یقه بســته؛ ریش نتراشیده؛ روی
زیــاد؛ کثافت ظاهــر و باطن و بی
سوادی!
ایــن بیســوادی دربیــن ســران
آخونــدی تا آن جاســت کــه رهبر
ّ
معظم با نود سال سابقه آخوندی؛
و امامت مســلمین ،قرآن را غلط
می خواند! پس بیچاره افرادی که
بــه خاطر چندرغــاز ،او را امام می
نامند! تقصیری ندارند که با چنان
امامی چنین بی سواد باشند!
گر امام ات نوکر شیطان ُبوَد
جا نمازت خشتک تنبان ُبوَد!
عتیقه؟
بارندگــیهای چند روز قبل باعث
ریزش کــوه و بیرون افتادن تعداد
زیــادی خمــره پــر از عتیقــه در
روســتای «زرانگوش بدره» شــد.

میــراث فرهنگــی و یگان حفاظت
در محل حاضر شد ه اند و اقدامات
اول ّیه انجام شده و موضوع در حال
بررسی است .وقوع سیل اخیر را به
ضحاک چفیه به دوش تبریک می
ّ
گوئیم مرگ و میر مال مردم؛ پول
ضحاک!
و طال وعتیقه مال ّ
وزیر َا َلکی!
پس از وقوع ســیل در ایــران وزیر
نیرو گفته :اگر می خواســتیم این
مقدار آب را خریداری کنیم هزینه
ای بالــغ بر  5.2میلیــارد دالر رقم
میخورد و حال بدون هیچ هزینه
ای پنج میلیارد متر مک ّعب آب در
سد های مخزنی داریم! جناب وزیر
الکــی ،او ًال آن آب پــاک و تصفیــه
شــده است و این قدر ها گران هم
نیســت ثانی ًا اگر فقط یکی از افراد
خانواده ات در جریان سیل کشته
می شد یا گوشــه ای از خانه ات را
ســیل می برد ،هرگز ایــن حرف را
نمی زدی و ثالثــ ًا هنوز برف های
روی کوه های خودمان آب نشده و
باز هم دردسر داریم و حتم ًا یادمان
می ماندکه به زودی خاموشی برق
شــروع خواهد شــد و تــو خواهی
گفــت :امســال بدبختانــه بارش
نداشــتیم پس زبان بازی نکن که
ســیل را رحمــت و نعمت جا بزنی
حقّ ه باز!
جنّتیپالسیده!
دوســتی که از ایــران زنگ زده بود
مــی گفت :دیروز یک بســته شــاه
توت بیســت هزار تومانی خریدم.
تا باز کردم دیدم روش «شاه» توته
ولی زیری هــاش «وزیر»ند! کمی
کــه پایین تــر رفتم دیــدم کیفیت
پایین آمــد تا به کارمندهــای رده
پایین رســید آخرهاش دیگه همه
پوســیده و چســیده بودنــد یعنی
حتی در ته بسته
«آخوند» خالص! ّ
«جنتی» پالســیده هم
دو ســه تا
ّ
وجود داشت!
این مشنگ ها!؟
کمیسیون نفت مجلس وزیر نفت
را خواســته تا از او درباره ازدســت
دادن بازار منطقه ای نفت توضیح
بخواهد! این مشــنگ ها فکر می
کننــد ایــن کفــار اســتکباری می
خواستند بخرند ،جناب وزیرگفته:
نه جون داداش نمیدم ضرر می کنم
این مایه اش هم نمیشه! این طویله
نشین ها یک جوری می پرسندکه
انگار از تحریم و دشمنی های صد
کشــور جهان برعلیه ایــران هیچ
خبری ندارند و این زنگنه بدبخت
است که مثل «مش سلیم» نفتی
مح ّله سابق ما در تهران کرکره رو
کشــیده پائین و مغازه رو بســته و
فروش نفت را تعطیل کرده!؟

اعتماد!
حاج شــیخ حســن آقای پرزیدنت
گفت :ســدهای ما مــورد اعتماد
هستند ،به نظر ما هرگاه حاج شیخ
حســن آقا از اعتماد سخن راند ما
مــردم بایــد بترســیم! پــس دیگه
همین روز هاســت که بشنویم که
فالن سد سر ریز شد و یا فالن سد
شکست و سیل شهرها و روستاها
را با خود برد!
لباس َبت من ایرانی!
این بــرادران قاچاقچــی از آب کره
میگیرنــد! هــال احمــر اســتان
لرســتان ،وســایل تخریب شــده
زندگــی مــردم در جریان ســیل را
به «مزایده» گذاشــت! همین جا
اعــام مــی کنیــم هروقــت نوبت
بــه تربت و عصــای رهبــر ّ
معظم
و جنــس و وافــور جناب حــاج آقا
دکتر علی اکبر خان والیتی رســید
ما را خبرکنید تا در مزایده شــرکت
کنیم! اگرعبا و نعلین حضرت آیت
جنتی را هم به
الله نمیرالمومنین ّ
مزایده گذاشــتند باز هم ما را خبر
کنید چون این همسایه ما «مسیو
ژان» آن ها را برای پســر ده ســاله
بچه
اش مــی خواهــد چون ایــن ّ
مر ّتــب می گوید من لبــاس « َبت
من ایرانی!» می خواهم!؟
همه چیز دست خودمان است!
درست در زمانی که سپاه می گفت:
چقــدر خوب همــه چیــز از پفک
نمکی تا لودر؛ از گوشــت و مرغ تا
ماش و لوبیا دست خودمان است!
مخدرکه ّ
کل تجارت
بــه ویژه موا ّد
ّ
پر شودش دشــت خودمان اشت!
با شعار شردار بچشبون باهم حالی
معژم!
بکنیم ژنده باد رهبر ّ
تا این که عالیجنــاب ترامپ روی
پشــت بام شــیره کش خانه سپاه
تیرهوایی در کرد نه تنها نشئگی از
سرشان پرید بلکه می گویند:
حاال ماندیم چگونه پول دربیاوریم
اگر با دست خالی برویم پیش علی
بابــا ،از بیت بیرون مان می کند و
اگــر بخواهیم زورگیری کنیم عمو
ترامــپ نمی گــذارد آب خــوش از
گلــوی مان پائین بــرود پس فقط
یک راه برای مان خواهد ماند و آن
هم خودکشی دست جمعی است،
انّا ل ّله و انّا الیه راجعون!
کانادا – مدینه منوّره مونرآل –
پانزدهم ماه می الحرام! سال
 2019دربدری
برابر با بیست و پنجم اردیبهشت
ماه سال  1398مهرورزی زنجیره
ای خون جگری!
شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی

صلح طلبان ،جنگ بدترین
واقعیت تاریخ بشری است.
بــرای ممانعــت از جنگ ،همه
نیروهای عدالت طلب باید بسیج
شــوند .حتــی اگر جنگــی صورت
نگیــرد ،تحریمهای فلــج کننده،
فقــط و فقــط بــه دههــا میلیــون
ایرانــی صدمــه وارد خواهنــد آورد
و همه آنان را به “ســیاه چاله فقر
و فالکــت“ی پرتــاب میکنند که
هرگــز از آن بیــرون نخواهند آمد.
بــرای نجات دهها میلیون انســان
کاری بایدکرد .دموکراسی خواهان
دشمن جنگ و تحریماند و از صلح
و همزیستی عادالنه دفاع میکنند.

آیــت اللــه خامنهای ادعــا میکند
«مذاکره با دولت فعلی این کشور
سم مضاعف است» و «در عقالی
ماکسیدنبالمذاکرهنیست،مردم
هــم که دنبال مذاکره نیســتند».
بدین ترتیب ،هر یک از زمامداران
جمهوری اسالمی – و مردم -که
خواهــان مذاکــره با دولــت فعلی
آمریکا باشد ،خارج از ساحت عقال
قرار میگیرد .اما این رسم سیاست
ورزی نیســت .رهبــری جمهوری
اسالمی هم میتواند مانند آمریکا
شــرایط خودش را اعــام کند .به
عنوان مثال ،میتواند بگویدکه در
صورت بازگشــت دولت ترامپ به

توافق هســتهای و لغو تحریم ها،
حاضر به مذاکره در کلیه مســائل
مورد اختالف هســتیم .این یعنی
بازگشــت بــه نقطه قبــل از خروج
ترامــپ از توافــق هســته ای .این
شرط حتی اگر عملی نباشد ،از نظر
دولتهای جهان عقالیی به شمار
خواهد رفت.
در حالی که اینک دولت ترامپ نه
تنها از برجام خارج شــده و فشــار
حداکثــری را به گونــهای طراحی
کرده که به جنگ ناخواسته منتهی
میشــود ،بلکه با دعوت دائمی به
مذاکــره ،قصــد دارد هزینه جنگ
را هــم پیشــاپیش به گــردن ایران

بیندازد .ایران باید پرچمدار مذاکره
شود .اعالم کند :بدون قید و شرط
با دولتی که به توافقهای قبلی تن
دهد بر سر هر مســئلهای مذاکره
خواهیم کرد .مذاکره به معنای تن
دادن به خواستهای طرف مقابل
و تسلیم او شدن نیست.
مسئله دموکراسی خواهان ،تعیین
مقصــر جنــگ احتمالی نیســت،
مســئله آنان این اســت کــه ایران
به کشــوری بدتر از ســوریه و یمن
تبدیل نشود .ایران بالکانیزه نشود.
دهها میلیون انســان (کــودکان،
زنــان ،ســالخوردگان و جوانــان)
کشــته و زخمــی و آواره نشــوند.

ایران مانند یوگسالوی سابق پس
از جنگی خونیــن از صفحه روزگار
محو نشــود .بــه ســوریه بنگرید.
 ۴۰۰میلیارد دالر باید هزینه شود
تا ســوریه به وضعیت سال ۲۰۱۱
باز گــردد .به لیبی بنگرید .در چه
زمانی و با صرف چند صد میلیارد
دالر بــه لیبــی  ۲۰۱۱بــاز خواهد
گشــت؟ گناه آن همه انســانی که
افغانستان ،عراق ،لیبی ،سوریه،
یمن ،و…کشــته و زخمی و آواره
شدند ،چه بود؟
در بستر جنگ ،هیوالهایی چون
بن الدن و بغدادی سبز میشوند.
کینه ،نفرت ،خشم و انتقام شکوفا

میشــود .همــه بایــد بــرای زنده
ماندن بجنگند .هولوکاســت هم
در بســتر جنگ امکان پذیر شــد.
احتمال جنگ ،هر انــدازه هم که
پاییــن باشــد ،باید جــدی گرفته
شــود .بزرگ کردن این خطر ،در
جایی که احتمــال آن وجود دارد،
شــرط عقالنیــت و روشــنفکری
اســت .مــا (صلح طلبــان عدالت
خواه) از جنگ میترسیم و به گفت
و گوی عادالنه و غیر تبعیض آمیز
خوشامد میگوییم .کل خاورمیانه
باید از ســاحهای کشــتار جمعی
پاک سازی شود.
•

طنـز

مونتریال!
ی

یر خراسان
پ

زیده است
ش پناهی گ
ودو» ایم!
برای خوی
«الیوت تر
هر کس
پناه وارث
ما در
pirekho
@rasani
yahoo.c
a
جــز یــک مامــور ســاده
انگلیــس نیســتی کــه از طرف
آن ها ماموریــت داری به طرف
غــرب پیــام گفتگو بفرســتی تا
رهبر ّ
معظم هم بتواند روی پرده

آورنــد ولــی
این ســه نفر
بــا قاضــی
نشسته اند و گفته اند چه بگوئیم
و چه کار کنیم تا به دادگاه نرویم؟
قاضی گفتــه :دارایی هــای تان را
بدهیــد بق ّیــه اش با مــن! کارتان
درســت می شود خیال تان راحت
باشد! آن ها هم می گویند :باشد،

ماه مبارک «رم از آن»!
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بهروزدوانی 677-7919.................................. .
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حقوق بشرinfo@addhi.net .......................
249-4684 ........................................IBNG
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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

سن لوران :آدونیس ،سمی فروت
الوال :کوه نور ،آدونیس ،سمی فروت و...

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
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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

Dépêchez-vous!
Dépêchez-vous!

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

ارزشریف

999

7 mcx

7 mcx

7 mcx

Sectionnel

Sectionnel

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

Sectionnel

Canapé

699

) (نبش دکاری

SNOWDON

879$ 879$
699

Canapé

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

999$

Sectionnel

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

7 mcx

، 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

35

$

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

فروش سالن زیبایی

 جی. دی.سالن زیبایی استتیک در قلب ان
: با بهترین امکانات،در منطقه ای خیلی مناسب
 اصالح ابرو و، کاشت مژه، وکس، فشیال، مانیکور،پدیکور
 با دو اتاق مجزا و یک سالن بزرگ و فضای، میزانپلی،صورت
موجود برای اضافه کردن کوتاهی مو با اجاره ی مناسب به
 قیمت استثنایی برای خریداران.فروش می رسد
 آربی آوانسیان:شماره تماس

514-983-7046
azmr19f

،عضورسمیانجمنمترجمانکبک
•عضوجامعهمترجمان
ترجمه
تأیید
ترجمهو
º

»


¼


















½
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کبک و
¦


½



ایران
رسمی
،رسمی اسناد و مدارک





¶




¢






¢

£















¢






©



¸




½



تنظیمدعوتنامه،ترجمهشفاهی
•ترجمهرسمیکلیه
،وتکمیلکلیهفرمهایرسمی
مدارک و خدمات مربوط به
تأییدامضاء
Tél.:
(514)









¦









 223-6408
¦



½



ترجمه
مرکزشهرمونترال:محل
Tél.:
(514)
561-6408





¢






©



¸




½




گیل-نزدیکمترومک
(514) 675-0694
Location:
(438)
390-0694
12 MONTHS
TAKE
TO
12PAY..
MONTHS
NO INTEREST..
TO PAY..
NO
NOINTEREST..
DOWN
PAYMENT..
NO DOWN PAYMENT..
Downtown
Montreal
STORES TAKESTORES
LIQUIDATIONLIQUIDATION
CENTERS CENTERS
near Pl. des Arts
Pierrefonds
Pierrefonds
Saint-Léonard
Laval
Laval Brossard
Brossard
Montreal
MontrealVaudreuil-Dorion Vaudreuil-Dorion
Call,Saint-Léonard
text or e-mail
for
an
Pierrefonds
Saint-Léonard
Saint-Léonard
Laval
Montréal
Montréal
Vaudreuil-Dorion
15757Pierrefonds
Gouin Blvd.15757
W.
Gouin
6025 Jean-Talon
Blvd.
W. E.60251877
Jean-Talon
Curé-Labelle
E. 1877
Blvd.Curé-Labelle
8100Laval
Taschereau
Blvd. Blvd.
8100
Taschereau
3400 Crémazie
Blvd.
Blvd.
3400
E. Crémazie
501 Harwood
Blvd. Vaudreuil-Dorion
E.Blvd.
501 Harwood Blvd.
appointment

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

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

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

zarbarg
paivand






 




راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

بلیت
کلیه
 فروش
































































































 



 


Tel.: 514-675-4405

>6007343




























،دعوتنــــامهرسمی
ترجمـــهمدارک
514-624-5609

>6007343

دارالترجمه رسمی فرهنگ

مترجم رمسی
شهــریاربخشی

تدریس زبان فارسی
در وست آیلند
پروینعبائی

514 585 - 2345
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5780 Sherbrooke
W., Tel.:


¥


¸






«
¹



¥


¸




«
¹

 369-3474(FISH)




 

W., Tel.:











NDG

369-3474(FISH)






N

IRA

www.paivand.ca

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



کانادا
خصوصی حسابداری






































 سال8  تا2 آموزش موسیقی برای کودکان از
مطابق با مطالب و سرفصلهای
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Lester B. Pearson کالج
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Montreal,
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فخـاریان
514-996-1620

Re-Mi
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 در،ذوق دارید
5780 Sherbrooke
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369-3474(FISH)










£
ª
-داوطلبـــانه





³















210 St-Jacques (Lachine)



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

aznov’15U

Re-Mi

Tel.: 514-991-6819
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223-3336

Tel : (514) 996-9692
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Iranian Business Directory

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

وش!
خ

آموزشعکاسیبهزبان .. .

www.paivand.ca since 1993

PAIVAND: Vol. 25  no.1422  May 15, 2019

36

137

بهترین دوربین برای یک بودجه  800دالری
کدام است؟

یکی از ســواالتی که تقریبا هر
هفته از بنده پرســیده میشود
همیــن ســوالی اســت کــه
دوســتان از من میخواهند که
یــک دوربین خــوب با قیمت
مناســب به آنهــا معرفی کنم.
بــرای پاســخ بــه این ســوال،
مجبورم چند سوال از دوست
ســوال کننده بپرســم تا بدانم
نیازها و انتظارات این دوستان
از دوربین چه مواردی است.
آخرین بارکه این سوال از بنده
پرســیده شــده همیــن هفته
گذشــته بود و در پاسخ به آن،
دوربین زیر را معرفی نمودم:
Canon EOS M50 with
EF-M 15-45mm IS
STM

دوربیــن کنــون ام  50بــا لنز
 15-45میلیمتــر بهتریــن
دوربین برای کسانی است که
نوع مصرف آنها موارد زیر باشد:
•تصویربرداری خانوادگی و ســفر
بصورت عکس و ویدئو
•ثبت برخی تصاویر هنری و جالب
•یک دوربین سبک و جمع و جور

• قابلیت ارتقاء دوربین و تعویض
لنز
•کارکرد نسبتا ساده و بی دردسر
•کیفیت نسبتا باال
•قیمتمناسب
و امــا دالیلــی کــه ایــن
تلفناستودیوفوتوبوک:
دوربین را به دوستمان
(514) 984-8944
معرفی کردم ،موارد زیر
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
میباشد:
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
•دوربین کنون ام ،50
WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1
یک دوربیــن بدون آینه
STUDIO
تلگرامPHOTOBOOK :
بوده و سبک وکم حجم
گروه ما در فیسبوک« :همه چیز در مورد مونترآل»
است.
تلویزیون آنالین مونترآل پالس MTL PLUS TV
•کیفیــت تصویــری و
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
رزولوشن آن نسبتا باال
بــوده و بــه میــزان 24
مگاپیکسلمیباشد.
•قابلیــت تصویربرداری
جلسهرفعاشکالوتمرینتنظیمات
 4Kرا دارا بوده و تصاویر
دستیدوربینشمادر«استودیو
فوتوبوک» ،طی دو جلسه به مبلغ 70دالر ویدئویی باکیفیتی تهیه
(برایهرجلسه)،پرتره،عکاسیدرشب مینماید.
وعکسهایخانوادگی
•لنــزی در ایــن پکیــج

اسپشیال این شماره:

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

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

بــه فروش میرســد ،یک لنز
نرمــال بــوده و انتظاراتی را
کــه کاربر در بــاال ذکرکرده،
براحتی برآورده میکند.
•از آنجایــی کــه لنــز ایــن
دوربیــن قابــل جــدا شــدن
میباشــد ،میتوان در صورت
نیاز به اســتفاده های خاص
در آینــده ،آن را بــا لنزی که
قابلیتهــای دیگــری دارد،
جایگزین نموده و سیستم را
ارتقاءبخشید.
•سنســور آن از نــوع
 CMOSو ارزان قیمــت
میباشــد .البتــه از آنجایــی
که سنســور دوربین نسبتا
کوچک است ،انتظار خیلی
زیادی هم نباید از آن داشت
ولی بــه خوبی نیازهای یک
کاربر هنردوســت را برآورده
میسازد.
•ویژگی جالب دیگر این دوربین،
صفحــه نمایش دوربیــن بوده که
قابل حرکت و همچنین« ،لمسی»
میباشد .این ویژگی کمک میکند
کــه برخــی تنظیمــات را بــدون
جســتجوهای طوالنــی در منوی
دوربین ،مستقیما از روی صفحه
نمایش انتخاب کرده وکار را ساده
ترکرد.
•نکتــه جالب دیگــری که صفحه
نمایش این دوربین دارد این است
که میتوان آن را کامال به هر طرفی
چرخانــد .بــه همین دلیــل ،این
دوربین برای کسانی که اصطالحا
«والگر» بوده و از خودشان ویدئو
تهیــه میکننــد ،بســیار مناســب
اســت .به این معنــی که میتوانند
در زمان ضبــط تصاویر ویدئویی،
صفحه نمایشــگر را به سمت خود
بچرخاننــد و نتیجــه کار را در آن
واحــد و در زمــان ضبط تصویر بر
روی دوربین ببینند.
•همانندبیشتردوربینهایمدرن،
قابلیت اتصال این دوربین به شبکه
های بی سیم فراون بوده و میتوان
آن را بــه سیســتمهای وای فای،
بلوتوث و ان اف ســی وصل نمود.
از ایــن طریق ،میتوان عکســها را
به سرعت از روی دوربین ،به یک
تلفن هوشمند یا کامپیوتر انتقال
داد و برخــی از دســتورات را از راه
دور بر روی دوربین اجرا نمود.
•پردازنــده ایــن دوربین از نوع
 8 DIGICبــوده کــه در عین
ارزان بودن ،کیفیت رنگ عالی
و سرعت نسبتا باالیی دارد.
•سرعت فوکوس اتوماتیک این
دوربین باال بوده و به کمک آن
میتوان به ســرعت از ســوژه ها
تصویر تهیــه کرد .ایــن ویژگی
بــه ما کمک میکندکه در زمان
سفرها و عکاسی خیابانی ،هیچ
صحنه ای را از دســت ندهیم و
همه عکسهایمان واضح باشند.

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور

در كلیه سطوح
-------------

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

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

•رنــج دیافراگم لنزی کــه در این
پکیــج بــر روی دوربیــن عرضــه
میگردد نیز نســبتا خــوب بوده و
در حد  6.3-3.5/fمیباشد که به
راحتی نیازهای یک کاربر آماتور و
هنردوست را برآورده میسازد.
•رنج حساســیت دوربین نیز باال
بوده و حداکثر شاخص ایزو در این
دوربین بــه میــزان  25000واحد
اســت .بنابراین با آن میتوانیم به
راحتــی در مکانهــای کــم نور هم
تصاویر قابل قبولی تهیه کنیم.
•کارت حافظــه دوربیــن از نــوع
«اس دی» بوده که از نمونه های
ارزان قیمت موجود در بازار اســت
و براحتی میتوان آن را در همه جا

تهیه کرد.
•هم میتواند بــه فرمت  JPEGو
هم  RAWبرایمــان عکس تهیه
کند تــا بعدا بتوانیــم تصاویر را به
صورت آماتور و یا حرفه ای رتوش
کنیــم .تصاویر ویدئویــی آن نیز با
فرمت  MP4میباشــد که بر روی
اکثــر دســتگاهها به راحتــی قابل
نمایش است.
•حداکثــر ســرعت شــاتر در این
دوربیــن به میزان  1چهــار هزارم
ثانیه است که برای مصارف فوق،
عالی وکافی است.
•وزن این دوربیــن ،بدون لنز در
حــدود  350گــرم بوده که بســیار
ســبک و تقریبا در همــه جا ،قابل

حمل است.
•از همــه موارد فــوق جالبتر این
اســت که قیمــت ایــن دوربین در
اصل به مبلغ  1100دالر بوده ولی
در حــال حاضــر ،شــرکت «کنون
کانــادا» و تمامی نمایندگان مجاز
این شــرکت ،یــک تخفیــف 300
دالری بــرای آن در نظــرگرفته اند
که تا تاریخ ششم ژوئن سال جاری
معتبر است.
بنابراین اگر اگر قصد خرید دوربین
داریــد و ویژگیهای ایــن دوربین،
انتظارات شما را برآورده میسازد،
این موقعیت را از دست ندهید.
•

37

 سال  25شماره  25  1422اردیبهشت 1398

ترکیبات سرطانزای
"آکریلآمید" در چه غذاهایی
وجود دارد؟

مطالعــات ســازمان
سالمت کانادا نشان
داده کــه آکریلآمیــد
در غلظتهــای زیاد
در چیپسهای سیب
زمینی ،بیسکویت،
کلوچــه ،غــات
صبحانه و نــان دیده
میشود.
همچنیــن در مــورد
موادغذایــی کــه
در درجــه حرارتهــای بــاال فرآوری
میشوند مانند قهوه و جانشینهای
آن نیز وجود دارد.
از میان غذاهای تست شده چیپس
ســیب زمینی و ســیب زمینی سرخ
کــرده دارای بیشــترین میــزان
آکریلآمید هستند و کمترین میزان
آکریلآمیــد در نانهای نرم و غالت
یافت شده است.
قابل ذکر است که در سیب زمینی آب
پز شده یا جوشانده شده آکریلآمید
مشــاهده نشــده ،زیرا دما در طول
آب پزکردن ســیب زمینــی به اندازه
تشکیلآکریلآمیدباالنیست.
به طور متوســط هر فرد بزرگســال
 ۰.۳-۰.۶میکــرو گــرم بــرکیلوگرم
وزن بــدن در روز آکریلآمید مصرف
میکنــد کــه معمــو ً
ال کــودکان و
نوجوانان از آنجاکه تمایل بیشــتری

بــه مصــرف مــواد غذایــی حــاوی
آکریلآمید دارند ،مقدار بیشتری از
بزرگساالنمصرفمیکنند.
عالوه بر این دود سیگار درحد قابل
توجهی (حــدود  ۲-۱میکروگرم در
هر سیگار) میزان دریافت آکریلآمید
را در بدن افزایش میدهد.
به طور کلی آکریل آمید را میتوان در
تیموس ،کبد ،قلب ،مغز ،کلیهها و
حتی شیر انسان یافت.
غوطهور کردن ســیب زمینی در آب
و خشک کردن قبل از سرخ کردن،
ســرخ کردن مواد غذایــی در دمای
مالیم ،اجتناب از قهوهای شدن مواد
غذایی طی ســرخ کــردن و یا بریدن
سیبزمینیها به صورت خاللهای
ضخیمتر قبل از سرخ کردن میتواند
در کاهــش تولید آکریــل آمید مفید
باشد.
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افتتاح رستوران ایستگاه غذا

F O OD s tation
بوفه انواع خورش ها ،کوکوها،
ساالد های ایرانی و  2نوع پلو

ساعات کار :سه شنبه تا یکشنبه
از 11ونیم صبح تا  8شب
(در طول ماه رمضان تا ساعت  10شب
در خدمت شما هستیم )

FOOD Station

روبرویکبابسرا 755 Atwater Ave,
Montreal, QC H3J 2K3

Tel.: (514) 504-2313

تصادفهایساختگی،

روش جدید کسب درآمد در ایران

تصادفهای ســاختگی و دریافت
خســارتهای ســاختگی از
شرکتهای بیمه یکی از مشکالت
این شرکتها در ایران است.
خبرگزاری مهر درگزارشی به نقل از
بیمهمرکزینوشتهاست،متاسفانه
برخــی ســودجویان با اســتفاده از
روشهای غیر انســانی ،به دنبال
سوء اســتفاده از شرکتهای بیمه
هستند؛ آنها با ایجاد تصادفهای
ساختگی که همه جوانب قانونی در
آن رعایت شده ،شرکتهای بیمه
را به پرداخت خســارتهایی ملزم
میکنند که اصوال در یک ســانحه
غیرواقعی ایجاد شدهاند.
در نمونــه اخیرکه از ســوی پلیس
آگاهی استان قم اعالم شده ،پنج
نفــر از اعضــای یــک بانــد ،ایجاد
تصادف ساختگی دستگیر شدهاند.
متهمــان ابتــدا جوانــان معتاد و
بیکار را شناســایی کــرده و طعمه
قرار میدادند .شکســتن دندان با

انبردســت ،شکستن بینی با میله
آهنی ،بریدن لبها با تیغ ،تزریق
خــون به نواحی گونه و زیر چشــم
برای ایجاد کبودی و ایجاد خراش
توسط ســمباده بر روی پوست از
جمله اقدامات آنها برای مصدوم
کردن سوژه بوده است.
متهمــان پس از این اقدام ،ســوژه
را بــه شهرســتان همجــوار بــرده
و در محلــی خلــوت ،تصادفــی
را صحنهســازی و ســپس طــی
فرایندی قانونی ،به دریافت دیه از
شرکتهای بیمه اقدام میکردهاند.
ایــن عــده تا کنون در شــش فقره
تصــادف ســاختگی ،حــدود پنج
میلیارد ریال از شــرکتهای بیمه
خسارت دریافت کردهاند.
البته در مــواردی هم افرادی خود
را در مسیر یک اتومبیل میاندازند
کــه راننــده قربانــی نقشــهی آنها
میشود.
به گفتــه پلیــس ،در این شــیوه،

ســودجویان با اســتفاده
از راهکارهــای خــاص،
سوء استفاده از ناآگاهی
رانندگان دربارهی قوانین
و همچنیــن تــرس و
اســترس اولیه ناشــی از
تصادف و صحنهســازی
ی به اهداف
و مدرکساز 
خود میرسند .گاهی یک
نفــر با انداختــن خود به
جلوی ماشــین و وانمود
کــردن آســیبدیدگی
درخواست پول میکند .گاهی نیز
ســارقان با ایجاد تصادف و سرگرم
کــردن راننده به بررســی صحنه،
اقدام به سرقت میکنند.
پلیــس در ایران از مردم خواســته
است در چنین مواقعی از پرداخت
پول به این افــراد خودداری کنند
و با پلیس تماس بگیرند تا اسامی
آنها در ســامانه ثبت شــود .ضمن
اینکــه با معرفی آنها ممکن اســت
این افراد ســابقهدار باشند و از این
رو بــرای پلیــس بــ ه راحتــی قابل
شناساییهستند.
این نوع اتفاقات آنقدر تکرار شــده
که حاال رئیس مرکز اطالعرســانی
پلیــس راهــور تهــران بــا خــط و
نشان کشــیدن برای کســانی که
چنین نقشــهای دارنــد ،میگوید:
«کارشناســی تصادفــات رانندگی
اقدامــی کامــا علمــی و حرفهای
است که در آن افسران کارشناس با
توجه به محل تصادف ،آثار و عالیم

موجود در صحنه تصادف ،تطبیق
نقاط برخورد دو وسیله با یکدیگر و
یا وسیله با عابر به شناسایی مقصر
میپردازند .در خصوص تصادفات
وسیله نقلیه با عابر پیاده نیز افسر
کارشناس با توجه به مسیر حرکت
عابر ،مســیر حرکت خودرو ،نقطه

برخــورد خــودرو به عابــر و ناحیه
بدن آسیبدیده شخص اظهارنظر
کارشناســی کرده و صحت و سقم
تصادف را تأیید میکند».
پزشکیقانونینیزراهکارهاییبرای
بررســی واقعــی بــودن جراحتها
و آســیبها و تعییــن زمــان ایــن

جراحتها دارند .با این حال برخی
از تصادفها آنقدر حرفهای صورت
میگیرد که نه افسران راهنمایی و
رانندگی و نه کارشناســان پزشکی
قانونی به ســاختگی بودن آنها پی
نمیبرند.
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*Cours d’anglais GRATUITS
FREE* French courses
Offerts à trois endroits sur la Rive-Sud de Montréal
Offered in three locations on the South Shore of Montreal

! Inscrivez-vous maintenant, les places sont limités
!Register now, limited spaces available
ACCESS Brossard:
450 443-6576
ACCESS Saint-Hubert: 450 676-3636
ACCESS Saint-Lambert: 450 676-1843
*Certains frais s’appliquent. / *Some fees may apply.

jesuisbrillant.ca
iambrilliant.ca

زنجیر انسانی در کبک علیه الیحه سکوالریسم
صدهــا کانادایــی روز
یکشــنبه  5مــی در
اعتــراض بــه الیحــه
سکوالریســم دولــت
کبــک ،بــه دور
ســاختمان قدیمــی
دادگاه مونتریال زنجیر
انسانی تشکیل دادند.
بــه گــزارش کندیــن
پــرس ،ائتالفــی از
شهروندان ،گروههای
مذهبــی و وکال در
ایــن اعتــراض شــرکت
داشتند.
آنهــا زنجیــر انســانی را بــه دور
ســاختمان قدیمی دادگاه تشکیل
دادند تا به طور سمبولیک اهمیت
حراست از حقوق و آزادیها را جلوه
گرکنند.
یکی از ســخنرانان اصلی مراســم
چارلــز تیلــور فیلســوف و یکی از
نویسندگان گزارشی در سال ۲۰۰۸
درباره نحوه پذیرش مذاهب است

که گفته می شود الهام بخش تهیه
الیحه سکوالریسم بوده.
امــا چارلــز تیلــور پــس از آن،
بــه مخالفــت جــدی بــا هــرگونه
محدودیــت علیــه نشــانه هــای
مذهبــی برخاســته .چارلــز تیلور
خطــاب به کســانی کــه در مقابل
ســاختمان دادگاه گرد آمده بودند
گفت به هــر طریقی کــه بتواند با
الیحهسکوالریسممخالفتخواهد
کرد.

الیحــه سکوالریســم نامی اســت
که بر  Bil21گذاشــته شــده .این
الیحــه که موکــول بــه تصویب از
سوی مجلس کبک است استفاده
از هرگونه نشانه مذهبی در مراکز
عمومی و دولتی را ممنوع می کند
که شامل معلمان ،افسران پلیس و
دادستانها نیز می شود.

اینستاگرام تعداد الیکها را از
دید کاربران مخفی میکند
قرار اســت برنامه اینستاگرام در
کانادا تغییراتی را به طور آزمایشی
اجــرا کنــد کــه در آن مجمــوع
الیکهای یک عکس یا ویدئو از
دیدکاربران پنهان میشود.
ایــن تغییــرات موجــب حــذف
الیکهای اینستاگرام از صفحه
اصلی ،پستها و پروفایل کاربران
خواهد شد .با وجود اینکه دنبال
کنندگان یک حساب نمیتوانند
مجمــوع الیکهــای عکسهــا و
ویدئوها را ببینند ،مالک حســاب
همچنان قادر به مشاهده مجموع
الیکها خواهد بود.
بــه گفته ســخنگوی اینســتاگرام
ایــن تغییــرات بــا هــدف تمرکــز
دنبالکننــدگان بر محتوا به جای
تعداد الیکهای هر عکس یا ویدئو
انجام خواهد شــد .ایــن تغییرات
در کنفرانــس توســعهدهندگان
فیسبوک F8 ،در سن خوزه اعالم

شد.
معمــوال تعداد الیکهــا به عنوان
معیاری بــرای میــزان محبوبیت
محتــوا در نظــرگرفته میشــوند.
برخــی از کاربــران اینســتاگرام
بــرای دنبــال کــردن الیکهــا و
بــه اشــتراکگذاری عکسهــای
متناســب بــا فضــای این شــبکه
اجتماعی ،فشار زیادی را احساس
میکنند .حتی عدم دریافت الیک
به میزان کافی موجب از بین رفتن

اعتمــاد به نفس برخــی از کاربران
میشود.
بــا وجــود این کــه عــدم نمایش
عمومــی مجمــوع الیکهــای
عکسهــا و ویدئوهــا میتوانــد
منجر به ارسال محتوای معتبرتر
و کاهــش فشــار موجــود روی
اینســتاگرام شــود ،بســیاری از
متخصصان معتقدند این اقدام
مشــکلی حل نمیکنــد .چراکه
کاربــران همچنــان میتواننــد
تعداد الیکهای دریافتی خود را
ببینند و همچنان برای دریافت
الیکهای بیشتر رقابت کنند.
عــاوه بر این اگــر تغییرات جدید
اینســتاگرام فراگیر شــود ممکن
اســت بــرای کســب و کارهــای
بازاریابی در شــبکههای اجتماعی
مشکلســاز شــود ،زیرا درآمد این
نوع کسب و کارها با میزان تعامل
کاربران ،از جمله تعداد الیکهای
دریافتی از آنها ارتباط مســتقیم
دارد.
به گزارش پایگاه خبری سیانان
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Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville
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