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

1426

www.sharifexchange.ca

$
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از مونتــــرال به تهـران از

$1070

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.

رستوران زعفران

VANCOUVER

سفر به ایران

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

•بهترین کباب های خوشمزه ایرانی
در ارائه ای بی نظیر
pg. 16

Courtier Immobilier Agréé

Ninous Givargiznia, BSc.

Agent Immobilier Affilie
RE/MAX

¥°¶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
}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
¥°¶H
x»oÎ »ÁHoM
kÄoi I¶
}~hT¶
مونتریال
·مشاورI«ÄHn
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
¾£MIw#280,
ÏIw
38
Place du Â¬kºp
Commerce
Office:
(514)
واردین و دانشجویان
مسکن برای تازه
 وام694-0840
île des Soeurs, Qc H3E 1T8

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

مشاور امالک در مونتریال

South shore و

 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) 694-4291k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki
(514) 696-5169

Cell.: 514-967-5743

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

 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

هر نرخی
،دارید
از ما ارزان تر
بخواهید

Turkish Airline
Promotion:
3 baggage
:اسپشیالترکیشایرالین
سه چمدان

برای اطالعات بیشتر
.با ما تماس بگیرید
____________

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

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

 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

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

Tel.: 514-388-1588
Toll free: 1-877-SKYLAWN (759 5296)

برای آگاهی بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتی خود
:با مشاور مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید

*Conditions may apply. Details in store.

شادی محمدی

Tel.: 514-660-7135

ILE PERROT TOYOTA

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

shadim.sky@gmail.com

VOTRE IMAGE EST NOTRE PRIORITÉ

D
E
LÁIÀ¼±MIU ÌH¼ºH K~º » SiIw

¾Tv]oM-Áq±Î-·»Fº

ÁI¿¤
n» ´i
»
t°
¬ Âv xoM
§±Q

(514)

5

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

3195bouldesentreprises,terrebonne,QcJ6X4J9

38Z Rue Gabrielle-Roy,
Verdun/Île-des-Sœurs
4 bedrm, 2 bath, 1600 sf.
Price: $ 590000

760 Ch. Marie-Le Ber, APT.
Verdun/Île-des-Sœurs
2 bedrooms, 1 bathroom,
Price: $ 334000

300 Av. des Sommets, CONDO
Verdun/Île-des-Sœurs
2 bedrooms, 1 bathroom,
Price: $ 485000

5371 Ch. Queen-Mary,
Côte-des-Neiges, NDG
Airbnb business made of
8 bedrooms, living room, dining area
Price: $ 100000

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
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ایران :بحران

جنگ ایران و امریکا

چه پیروز شویم و شکست
بخوریم؛ ما بازنده خواهیم بود

• پس از  20سال جنگ بیامان و ویرانگر؛ زمانی که امریکا مفتضحانه
از خاک ویتنام عقبنشــینی کرد ،پرچم ویتنام پیروزمندانه بر تلی از
خاکســتر میلیونها انسان بیگناه افراشته شــده بود! ویتنام در اوج
پیروزی شکست را تجربه کرد!
• در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ،پس از  8ســال جنگ نابرابر و
خونین زمانی به پای میز مذاکره نشســتیم که خسارت ناشی از 200
هزار شهید 500 ،هزار جانباز و  40هزار اسیر و ویرانیهای فراوان ناشی
از جنگ برشانههایمان سنگینی میکرد و علیرغم اینکه عراق مقصر و
آغازگر جنگ شناخته شد هرگز غرامتی به ایران پرداخت نشد!
• اگــر جنگی بیــن ایران و امریکا رخ دهد قطعــ ًا این جنگ در درون
و پیرامــون مرزهــای ایــران خواهد بــود .حتی در صورت شکســت و
عقبنشینی امریکا از این جنگ باز هم بازنده این جنگ نافرجام ایران
خواهــد بود که باید خســارت جانی و مالی حاصل از آن را تا ســالیان
متمــادی بر خــود همواره نماید ،بدون اینکــه بتواند غرامتی دریافت
کند .این ِ
روی خوشــبینانه سکه است .اما این سکه روی دیگری هم
دارد که ایران مغلوب جنگ شود بویژه اگر مقصر و مسبب جنگ هم
شناخته شود .در این صورت باید همانند حمله عراق به کویت تمامی
خسارت وارده به همسایگان و کشورهای درگیر در جنگ را تا آخرین
دالر از محل فروش نفت پرداخت کند .این یعنی نابودی نسل حاضر و
چند نسل بعد .تازه اگر به تجزیه و
آیا در این سرزمین فروپاشی ایران منجر نشود.
نفرینشده ،که خردورزی • در جنــگ ایــران و امریــکا چه
و دموکراسی در گورستان پیروز شویم و شکست بخوریم ما
تعصبات کور و بیحاصل بازنده خواهیم بــود .امریکا برای
مدفون شده ،خردمندی شکســت ایــران نیــازی به جنگ
یافت میشود؟! نظامــی ندارد .اگر به نتایج جنگ
ســرد و بیحاصــل  40ســالهی
بین ایــران و امریکا که همچنان
ادامه دارد نیک بنگریم متوجه خواهیم شــد که بازنده اصلی این نبرد
بیحاصل ما بودهایم .اگر شــرایط کنونی و چهل سال قبل ایران را با
شرایط کنونی و چهل سال قبل کشورهایی نظیرکره جنوبی ،مالزی،
اندونزی ،سنگاپور و ترکیه و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس که با
فاصله زیاد پشت سر ایران قرار داشتند مقایسه کنیم خواهیم دیدکه ما
سالهاست در توهم پیروزی بسر میبریم و با مغزهای آکنده از تعصب
و توهم پرچم امریکا را به آتش میکشیم.
• آخرِ تمامی جنگهای خونین و ویرانگر به مذاکره و صلح انجامیده
است .خردمندانه آن است که مذاکره را به بعد از جنگ موکول نکنیم.
آیا در این سرزمین نفرین شده ،که خردورزی و دموکراسی در گورستان
تعصبات کور و بیحاصل مدفون شده ،خردمندی یافت میشود؟!
• مؤسســه پی.دبلیو.سی اخیر ًا با انجام مطالعهای اقتصاد جهان در
سال  ۲۰۵۰را پیشبینی نموده است .بر اساس نتایج این مطالعه ،اگر
اتفاق غیرمترقبهای در سالهای آتی رخ ندهد؛ اندازه اقتصاد جهان دو
برابر اندازه کنونی خواهد شــد .تا سال  2050چین عنوان بزرگترین
اقتصاد دنیا را از آن خود خواهدکرد و هند ،امریکا و اندونزی به ترتیب
در جایگاههای دوم تا چهارم قرار خواهندگرفت .در این سالها ویتنام،
هند و بنگالدش سریعترین رشد اقتصادی در جهان را تجربه خواهند
کرد و ســهم اقتصادهای ( E7چین ،هند ،اندونزی ،برزیل ،روسیه،
مکزیک و ترکیه) از تولید ناخالص داخلی جهان از  ۳۵درصد فعلی به
 ۵۰درصد خواهد رسید .اما ایران با این همه ثروت خدادادی و سرمایه
انســانی در صحنه اقتصاد جهــان محلی از اعراب نداشــته و نخواهد
داشت!
• امــروز حــرف اول در جهان را نه ایدئولوژی و نه قدرت نظامی بلکه
اقتصاد میزند .کشــوری که رشد اقتصادی بیشــتری دارد در جهان
سروری میکند .کسانی که نبرد ایدئولوژیک را آرمان خویش ساختهاند
باید نعش اقتصاد و توســعه کشــور خویش را بر دوش بکشند .جهان
امروز برای ایدئولوژیای که جز خشونت ،ویرانی ،عقب ماندگی ،فقر و
بیکاری ارمغانی به همراه ندارد تره هم خرد نمیکند.
• تفکر غربســتیزی و توســعهطلبی در خاورمیانه که شاکله اصلی
سیاســت خارجــی ایران را تشــکیل میدهنــد عامل اصلــی ویرانی و
عقبماندگی کشور اســت .بدون تردید این تفکر مخرب و ویرانگر در
دادگاه تاریخ و نزد وجدانهای بیدار نسلهای آتی محاکمه خواهد شد.
دکتر جالل پورالعجل ـ
@nonviolence
https://t.me/nonviolence
حاکمیتی که ماموریتش نابودی فرهنگ و تمدن ایران است گوشش
به این نصایح بدهکار نیست.
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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 ّ

م .آزرم
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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...

عیدی نعمتی ،شاعر معترض تبعیدی ،چهره
نام آشنا و دوست گرانقدرمان را این هفته،
نابهنگام و بهت آور در تورونتو از دست دادیم؛
یادش ارجمند و مانا!

ما
گرم تماشای پروانه ها بودیم و
ِ
در گهواره ی کودکی پوست می انداختیم
آن ها
به لهجه ی باران صدامان کردند و
از باریکه راه زندگی گذشتند
مثل عبور نسیم بر علفزار
-----------دست دراز میکنم
دل این شب
از ِ
ستارهای بر میدارم
پرتاب می کنم
تا ژرفای اقیانوسی
که نمیدانم نامش چیست.
فردا
در ساحل زندگی
کودکی ستارهای خواهد یافت
با شادی کودکانه
آن را به خانهای خواهد برد
که در کوچههای آن
سرود زندگی به زبانی دیگر
ترانه نسلی میشود
که شبها
آسمان زندگی
چشم به
ِ
پیجوی ستارهی خود هستند.
-------------این شعر عیدی در وصف دیواری که بر سینه
آن انسانهایی را تیرباران کردهاند در حافظه
ادبیات تبعید باقی مانده است:
چقدر سوراخ روی این دیوار است
وگوش که بر دیوار میگذارم
صدای رودخانه میآید
صدای بال بال زدن پرندگان
صدای انسان میآید
فریادهای تکه تکه شده
چقدر نام روی این دیوار است
و چقدر مثل هم ُگر گرفتهاند نامها
چقدر چهره روی این دیوار است
چقدر سوراخ روی این دیوار است

www.paivand.ca since 1993
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ایران و امریکا در حال مذاکره پنهانی و محرمانهاند؟

نخســت وزیــر ژاپن بــرای اولین بار از زمان تاســیس
جمهــوری اســامی ایــران ،عازم تهــران و دیــدار با
مقامهای ایرانی شده است« .شینزو آبه» پیش از سفر
به تهران ،میزبان «دونالد ترامپ» ،رییس جمهوری
امریکا بود و یک روز پیش از آغاز ســفر هم با او تلفنی
صحبــت کــرده بود .این ســفر بیســابقه همزمان با
بحرانیتر شدن مناسبات ایران و امریکا انجام میشود.
در ایران مدتها است که مقامهای جمهوری اسالمی
از بیفایده بودن مذاکره با امریکا ســخت میگویند و
آیتالله «علی خامنهای» ،رهبر جمهوری اســامی آن
را «سم مضاعف» خوانده است .اما به دلیل سابقهای
که در مذاکرات پنهانی ایران با امریکا وجود دارد ،این
ابهام در فضای ایران موجود است که واقعا مقامهای
ایرانی مشغول مذاکره مخفیانه یا بده بستان پنهانی با
امریکانیستند؟
ابراز تمایل پی در پی دونالد ترامپ ،رییس جمهوری
امریکا برای مذاکره با مقامهای ایرانی ،به این تردید و
ابهام بیشتر دامن زده است.
آیــا مذاکرات لو رفته بــرای آیتالله خامنهای عبرت
شدهاند؟
جمهوری اســامی ایران در  ۴۰ســال گذشــته چند
مذاکــره پنهانی با دولت امریکا داشــته امــا هر بار به
فاصلــه کوتاهی ،موضوع به نحوی به بیرون درز کرده
اســت .مذاکرات «مک فارلین» ،مشاور امنیت ملی
امریکا در تهران برای معاوضه گروگانهای امریکایی با
اسلحه برای ایران در زمان جنگ با عراق (دوره ریاست
جمهــوری «رونالد ریگان» و زمان حیــات «روحالله
خمینی») ،مذاکرات غیرمستقیم بر سرگروگانهای
امریکایــی در لبنــان بــا میانجیگــری ســازمان ملل
متحد (در اوایل دوره رهبری علی خامنهای و ریاست
جمهــوری «جورج بــوش» پدر) ،مذاکــرات محدود
پنهانی میــان نمایندگانی از ایــران و امریکا در قبرس
(دوره ریاســت جمهــوری «جــورج بــوش» پســر) و
ســالها پس از آن ،مذاکرات محرمانه معاونان وزارت
امور خارجه ایران و امریکا در عمان (در دوره «باراک
اوباما») ،هریک به شکلی بدون توافق مشترک طرفین
برای علنی شدن ،به بیرون درز کردهاند.
در زمانــی کــه نماینــدگان ایــران و امریــکا در ویالی
«ســلطان قابوس» ،پادشــاه عمان مشــغول مذاکره
محرمانــه بودنــد ،رســانهها از مذاکــره دو کشــور به
سرپرستی«علیاکبروالیتی»،مشاورآیتاللهخامنهای
خبردادند .مقامهای ایرانی چنین مذاکراتی را تکذیب
کردند .اما ماهها بعد روشــن شــد که اگرچه علیاکبر
والیتی در این مذاکرات شرکت نداشت ولی اصل خبر
انجام گفتوگوی مستقیم میان دو کشور درست بود.
به روایت وزیر امور خارجه وقت ایران« ،حسن روحانی»
که در آن زمان نماینده علی خامنهای در شورای عالی
امنیت ملی بود ،در زمانی که خود را آماده شروع دوره
ریاســت جمهوری میکرد ،چنین تماسهایی را باور
نمیکرده است.
با این همه ،شــش ماه پیش از علنی شــدن مذاکرات
ایــران و امریکا ،علی خامنهای در ســخنرانی نوروزی
خود ،زمینه را برای آن آماده کرد و گفت که مخالفتی

بــرای مذاکــره بــا امریکا
ندارد .این اظهارات اولین
نشــانهها از آمــاده کردن
فضای داخلی ایران برای
گفــت و گــوی مســتقیم
بیســابقه بین دو کشور
بود.
در این سالها ،مذاکراتی
علنــی هم بیــن دو طرف
شــکل گرفته که از جمله
آنهــا ،گفتوگو ایــران و
امریکا در ســطح سفرا در
بغداد و ســپس مذاکرات
طوالنی وزرای خارجه دو
کشور بر سر برنامه اتمی ایران بوده است .آیتالله علی
خامنهای برای هر دو این مذاکرات زمینه چینی علنی
کرد .هدف مذاکرات بغداد را «نصیحت کردن امریکا»
و مذاکرات اتمی را آزمونی برای عهد و پیمان احتمالی
با امریکا خواند.

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

•
•

مرکزکاریابیجوانان

زمینهسازیهای خامنهای برای
افکار عمومی و کارگزاران نظام
به دلیل غیرعادی بودن تماس میان ایران و امریکا در
 ۴۰سال اخیر ،آیتالله خامنهای که در صدد شکستن
چنین تابویی در جمهوری اسالمی ایران بود .بنابراین،
{>> ادامه در صفحه}38 :

•
•
•

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

 National Pharmacareسیستم جدید پوشش دارویی کانادا

چه مشخصاتی خواهد داشت و از کی شروع می شود؟

شــورای مشــورتی باالخــره
توصیــه هایش را بــرای ایجاد
یــک سیســتم ملــی پوشــش
دارویــی بــرای
همــه کانادایــی
هــا National
Pharmacare
اعالم کرد.
این شورا توسط
جاســتین ترودو
نخســت وزیــر
کانــادا بــه وجود
آمد و زیر نظر اریک هاسکینز وزیر
ســابق بهداشــت و درمان انتاریو
بررســی هایــش را از چندیــن ماه
قبل شــروع کــرد و ســرانجام روز
چهارشنبه  ۱۲جون گزارش نهایی
اش را منتشرکرد.
سیستم یکپارچه
شــورای مشــورتی در این گزارش
به دولت فدرال پیشــنهاد می کند
که با همکاری دولتهای استانی و
قلمروها یک سیستم تک پرداختی
Universal Single-payer
National
Pharmacare
 Planایجادکند.

مشخصات سیستم
• این سیستم باید مشابه سیستم

«همگانی،همهجانبه،
سهلالوصول ،و عمومی»

پوشــش پزشکی« ،همگانی ،همه
جانبه ،سهل الوصول ،و عمومی»
باشد.
• نشــنال فارماکــر باید توســط
استانها و قلمروها ارائه شود ،طبق
قوانین فدرال اجرا شود ،و با منابع
مالی دولت فدرال ساپورت شود.
• دولــت فــدرال باید با همکاری
دولتهای استانی و قلمروها ،نشنال
فارماکــر را هــر چه زودتــر به اجرا
درآورد ،و بــر ســر تامیــن مالی آن
بــا دولتهای اســتانی و قلمروها به
توافق برسد.
• دولــت فــدرال بــا همــکاری
دولتهــای اســتانی و قلمروها یک
آژانس جدید ایجادکندکه بر نشنال
فارماکر نظــارت کند ،و اولین کار

 9دلیلآشکاربرایتمایلآمریکاییها
جهت نقل مکان به کانادا

کیمبرلی بنکز ،شهروند آمریکایی
است که زندگی در کانادا را ترجیح
مــی دهــد .او برای انتخــاب خود
چنــد دلیل مهم را ذکــر می کند.
کیمبرلی که بیش از  10سال است
به کانــادا نقل مکان کرده اســت،
تاکید می کند کــه هرگز در آمریکا
زندگــی نخواهــد کرد .او در ســال
 ،2008برای بودن در کنار عشــق
اش ،آمریکا را به مقصد کانادا ترک
کرد .ابتدا قرار بود یک یا دو ســال
در آمریکا بماند ،اما این مدت بارها
تمدید شد .در اینجا به چند دلیل
ذکر شده از ســوی بنکز اشاره می
شود:
فضای سیاسی آرام تر
کیمبرلی می گویدکه در کانادا می
تواند با افراد دارای عقاید سیاســی
مخالف ،بحث سیاسی کند .بدون
اینکــه به یکدیگر توهین شــود .او
کوتاه تر بودن مدت کمپین های
انتخاباتــی را امتیــاز بزرگــی برای

کانادا می داند.
باز بودن درب های کانادا به
روی خارجیان
جهــان هــم اکنــون بــا بحــران
مهاجران و پناهجویان روبرو است.
بنکز تعهد کانادا به باز کردن درب
های کشــور به روی پناهجویان و
مهاجران با هدف تامین نیروی کار
و بالطبع تقویت اقتصاد کشــور را
ستایش می کند.
شبکه ریلی سراسری
بــرای کیمبرلــی ،ســفر زمینی از
کرانه شرقی به غربی کشور دشوار
نیســت .آن هم به لطــف راه آهن
کانادا و . VIA Rail
بیمه درمانی همگانی
بر خــاف باور عمومــی ،خدمات
درمانــی در کانادا رایگان نیســت.
بلکــه بودجــه آن از طریق ترکیبی
از مالیات های شــخصی و شرکتی
تامین می شود .بنابراین مردم به
طور غیرمســتقیم هزینــه درمانی

آن تهیــه لیســتی از داروهــای
تحت پوشش این برنامه باشد.
• این لیست باید از داروهای
اساسی تهیه شود
کــه بیماریهــای
اصلی را پوشــش
مــی دهنــد و
حداقــل نیمی از
داروهای نســخه
ای را شــامل
شــود ،و از اول
ژانویــه  ۲۰۲۲در
اختیارکانادایی ها قرارگیرد.
• اســتراتژی و برنامــه تامیــن
مالی داروهــای گرانقیمــت برای
بیماریهای نادر از اول ژانویه ۲۰۲۲
به اجرا درآید.
• سهم مردم در پرداخت ها باید
محدود بــه دو دالر برای داروهای
اساســی ،و پنــج دالر بــرای همه
داروهــای دیگر لیســت باشــد ،و
محــدود بــه۱۰۰ــ دالر در ســال
برای هر خانواده باشد .افراد دچار
ناتوانی ،افــرادی که کمک هزینه
دولتی می گیرند و شهروندان ارشد
کم درآمد باید از پرداخت این وجوه
معاف باشند.
(سالم تورنتو)

خود را می پردازند .حسن سیستم
کانادا این اســت که برای خدمات
درمانــی ،مراجعــه بــه پزشــک،
اولتراســاوند و بســتری شــدن در
بیمارســتان ،پــول نمــی پردازید.
البته به شــرطی که اتاق خصوصی
نخواهید.
اسلحه در کانادا بیشتر برای
شکار استفاده می شود
در کانادا تعداد زیادی اسلحه گرم
وجــود دارد .بــا اینکه بســیاری از
این ســاح ها بــرای ارتکاب جرم
مورد اســتفاده قرار می گیرند ،اما
اکثــر صاحبان اســلحه از آن برای
شکار اســتفاده می کنند .گواه آن
پایین بودن نرخ جنایت مسلحانه
در کانادا در مقایســه با آمریکا می
باشد.
اسکناس های پالستیکی!
دیگــر از پــاره شــدن اســکناس و
چسبکاری شدن آن خبری نیست.
بامزه بودن نام سکه های یک
دالری و دو دالری!
از نظــر بنکــز ،نــام  loonieبرای
ســکه  1دالری و  toonieبــرای

استفاده از وسایل پالستیکی یکبارمصرف در
کانادا ،از دو سال دیگر متوقف می شود
دولت کانادا تصمیم گرفته
تا بــرای کمک به محیط
زیســت جهان از دو سال
دیگر استفاده از پالستیک
یکبارمصــرف را در ایــن
کشور ممنوع کند.
تــرودو،
جاســتین
نخســتوزیر کانادا ،روز
دوشــنبه ۲۰ ،خــرداد،
این مطلب را اعالم کرد
و گفــت که کشــورش از
سال  ۲۰۲۱میالدی این
اقــدام را عملــی خواهد
کرد.
هماکنون کیسههای پالستیکی،
وســایل پالســتیکی و نیهــای و
کارد و چنگالهــای پالســتیکی
یکبارمصــرف اقیانوسهــای
جهــان و جانداران داخــل آن را با
خفگی روزافزون روبهرو کردهاند و
جاستین ترودو روز دوشنبه ایجاد
تغییر در این فاجعه را «یک چالش
جهانی» خواند.
بنــا بــر گزارشهــا ،هرســاله یک
میلیــون پرنــده و بیــش از ۱۰۰
هزار پستاندار دریایی به خاطرگیر
افتــادن در تورهای پالســتیکی یا
خوردن تکههای پالستیک زخمی
شده یا میمیرند.
همچنین برآورد میشود که منشأ
حــدود  ۷۰درصــد از زبالههــای

پالســتیکی در دریاهــا
وســایل یکبارمصــرف
پالستیکیاست.
نخســتوزیر کانــادا بــه
رســانهها گفت نهنگها
هر روزه با شــکمی پر از پالستیک
جان داده و اجسادشان در سواحل
پراکنــده میشــود ،و توضیح علل
این موضوع توســط والدین برای
کودکان هر روز سختتر میشود.
با وجــود تالشهایی کــه تاکنون
در زمینه بازیافت مواد پالستیکی
در سراســر جهان انجام شــده ،در
کانادا نیز مانند بیشــترکشورهای
جهان هماکنــون تنها کمتر از ۱۰
درصد از پالستیک تولیدی بازیافت
میشود.
دولت کانادا قصد دارد تا دو ســال
دیگر فهرســتی از وسایل ،ازجمله
همزنهای پالستیکی ،بشقابها
و کارد و چنگالهــا و نیهــای
پالســتیکی را با مــواد تجزیهپذیر
جایگزین کنــد و همچنین اعالم

کرده که طبــق این طرح،
تــا ســال  ۲۰۲۵میــادی
 ۹۰درصــد از بطریهــای
پالستیکی هم باید درکانادا
بازیافت شوند.
در همین حال ،اندرو شــی
یر ،رهبر حزب محافظهکار
و رقیــب اصلــی تــرودو،
گفته اســت کــه ایــن تصمیمات
«بر قیمتها و ایجاد شــغل تأثیر
منفــی دارد» و قــول داده کــه اگر
در انتخابات برنده شــود همه این
طــرح را خنثی کرده و پالســتیک
یکبارمصرف را برگرداند.
اما جاســتین ترودو بــا ذکر اینکه
«سه میلیون تن زباله پالستیکی
کــه کاناداییهــا هرســاله بــهدور
میریزند باعث تلف شدن ۸میلیارد
دالرکانادا در سال میشود» گفت
کــه برنامههــای بازیافت بیشــتر
پالســتیک قرار است در کشور ۴۲
هزار شغل دیگر ایجادکند.
برآوردهــای ســازمان ملل نشــان
میدهــد کــه تــا کنــون بیــش از
صد میلیــون تن پالســتیک وارد
آبهای آزاد شده و این آلودگی هر
ســال  ۱۰میلیون تن افزایش پیدا
میکند .بیشتر این پالستیکها از
رودخانههای چین و خاوردور وارد
اقیانوسهای جهان میشود.

هر کانادایی سالی هزاران ریزه پالستیک می خورد

هرکدام از ما روزی چقدر پالستیک
می خوریم ؟ ســئوال قابــل تاملی
اســت که کیران کاکس Kieran
 Coxپژوهشگر دانشگاه ویکتوریا
در بریتیش کلمبیا می کوشد به آن
جواب دهد.
ایــن پژوهشــگر گــزارش پژوهش
تیمشان را هفته پیش منتشرکرد.
حقیقــت تلخ این اســت که اهالی
آمریکای شــمالی هر ســال دهها
هــزار ذرات ریز پالســتیکی را می
خورند یا می آشــامند ،و یا با نفس
فــرو می دهند و بــه ریه های خود
می فرستند.
وی ذرات پالســتیک را
میکروپالستیکmicroplastics
خوانــده کــه انــدازه آنهــا از

میکروســکوپیک تا اندازه یک دانه
برنج متغیر است .این ذرات حاصل
تجزبه اقالم پالســتیک در محیط
زیست است.
در حالــی که تحقیقــات متعددی
دربــاره وجود مواد پالســتیکی در
اقیانوسها و در هوا در دست انجام
اســت ،پژوهش آقای کاکس یکی
از اولین پژوهشــها بــرای تخمین
میــزان مــواد پالســتیکی در بدن
است.
این ذرات پالستیک می توانند در
نوشیدنی ها یا غذایی باشندکه می
خوریم.
محاسبات کاکس و همکارانشان
نشــان می دهدکه هر فرد ســاکن
آمریکای شــمالی به طور متوسط

ســالی  ۳۹۰۰۰تــا  ۵۲۰۰۰ذرات
پالســتیک فرو می دهد کــه زنان
و کــودکان کمتــر و مردان ســهم
بیشتری مصرف می کنند.
گزارش می گوید اگر شــخصی آب
مورد نیازش را بیشتر از آب بطری
شده مصرف کند ،سالی  ۹۰هزار
ذره پالستیک خواهد خورد.
و البته این اعداد ،ذرات پالستیکی
موجود در هوا را شامل نمی شوند
که اگر آن را هم در نظر بگیریم باید
سالی  ۳۵هزار تا  ۶۹هزار ذره اضافه
کنیم.
این پژوهشــگر نمی خواهد نتیجه
گیری قطعی کنــد و تاکیدش این
اســت که پژوهش های بیشــتری
انجام شود ـ کندین پرس

سکه  2دالری بامزه است.
خوراکی لذیذی به نام پوتین!
کیمبرلــی عاشــق ایــن خوراکــی
اســت که به نوعی نماد ملی کانادا

محسوب می شود.
قانونی بودن مصرف تفننی
ماری جوانا!
بنکــز ،قانونی شــدن مــاری جوانا

در کانادا را مثبــت ارزیابی کرده و
عامــل کاهش هزینه های قضایی
می داند.
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

آیا رکود اقتصادی بعدی به کانادایی ها بیش
از آمریکاییها ضربه خواهد زد؟  -چرا؟
ر کو د معکــو س
شدن اخیر منحنی
ســود باعث شده
صحبت هــا ی
جدیــدی دربــاره
رکــود بالقــوه در
آمریکای شــمالی
شــکل بگیــرد و
همچنیــن ســوالهایی را دربــاره
نحــوه اثرگــذاری رشــد منفــی
اقتصــادی روی خانوارها به وجود
آورده است.
با وجود اینکه نمیتواند با اطمینان
گفت کــی ،امــا حتی اگــر چنین
اتفاقــی بیفتــد چند نماگر نشــان
میدهند که ســمت کانادایی درد
بیشتری را نسبت به آمریکا حس
خواهدکرد.
اریــک الشــل اقتصــاددان ارشــد
شــرکت مدیریت دارایی آربیســی
گلوبــال کــه مســئولیت مدیریت
 430میلیــارد دالر را بــر عهــده
دارد ،میگویــد بــا وجــود اینکــه
نشــانههایی از ایجاد بحران قرض
خانــوار را نمیبینــد ،کاناداییهــا
مسلما در این زمینه وضع بدتری
از آمریکاییها دارند.
او گفــت« :در کانادا هیچ ظرفیت
پنهانی برای تحمل اضافی شــوک
وجود ندارد و وضعیت آمریکا خیلی
بهتر است .آنجا ممکن است شما
کارتان را از دست بدهید و مشکلی
برایتان پیــش نیاید یا نرخها باال
بروند و چیزی نشود یا اقتصاد افت
کند و خرج کردنتان ادامه داشته
باشــد .در کانــادا واقعــا نمیتوان
چنین چیزهایی گفت».
اینهــا ســه نماگری هســتند که
نشان میدهند فشار مالی در کانادا
بیشــتر اســت و چرا آسیبپذیری
کشور در مقابل یک شوک ممکن
است در حال افت باشد.
نرخ پسانداز خانوارکانادا در فصل
نخســت امســال بــه  1.1درصــد
کاهــش پیدا کــرد .الشــل گفت
«ایــن نرخ از نظر تاریخی هیچگاه
تا این حد پایین نبوده است» .این
در مقایسه با نرخ  6.7درصدی در

آمریکاست که در عین حال نشان
میدهد شــکاف بین ایــن دو نرخ
از دهــه هفتاد میــادی تا به حال
تا این حد بزرگ نبوده اســت .هر
چقدر نرخ پسانداز پایینتر باشــد
قابلیــت تحمــل اوضــاع ســخت
اقتصادی برای خانوارها سختتر
میشود.
الشل گفت« :اگر قرار باشد رکود
شــکل بگیــرد ،چــه در  2019چه
در  2029یــا زمانــی در این میان،
میتوان تصور کرد که کاناداییها
کمی بیشــتر از آمریکاییها ضربه
میخورند .آنها جای کمتری برای
اشــتباه و هرگونــه ضربه به میزان
مخارجشان دارند».
از ســوی دیگــر ،نــرخ بدهــی بــه
درآمد کانادا در فصل چهارم ســال
گذشته به  176درصد رسید که در
دنیــا یکی از باالترینهاســت .این
در حالی اســت که همیــن نرخ در
آمریکا  133درصد اســت .الشــل
گفــت خانوارهای کانــادا عمال در
موقعیــت ضعیفتری نســبت به
آمریکا قرار دارند.
در کانادا ،نرخ رســیدگی به بدهی
– مقدار درآمد قابل کنارگذاشــتن
کــه بــرای پرداخت بهره یــا مقدار
اصلی یک بدهی مصرف میشــود
– در فصل چهارم ســال گذشــته
به  14.9درصد رســید که باالترین
میــزان از ســال  2007به بعد بود.
الشل گفت« :این یکی از باالترین
درجــات خــرج روی رســیدگی به
بدهی از زمان آغاز دادهها از ســال
 1990تا به حال است».
بــه خاطــر اینکــه دو کشــور نرخ
رســیدگی بــه بدهــی را متفــاوت
حســاب میکنند ،پیدا کردن یک
مقایسه مســتقیم با آمریکا سخت

اســت .با اســتناد
به دادههای بانک
تســویه جهانی که
از یک متودولوژی
مشترک برای تمام
کشــورها استفاده
میکنــد ،نــرخ
رسیدگی به بدهی
در کانــادا  13.3درصد و در آمریکا
 7.9درصد اســت و باز هم نشــان
میدهد که اگر وضعیت اقتصادی
بدتر بشود آمریکاییها جای نفس
کشیدن بیشتری خواهند داشت.
البتــه الشــل گفــت نکتــه مثبت
اینجاستکهوضعیتآسیبپذیری
بدهی خانوار بهبود پیدا کرده است
و این را میتوان از شاخصی به نام
نســبت اعتبار به تولیــد ناخالص
داخلــی که توســط بانک تســویه
بینالمللــی اندازهگیری میشــود
فهمید .این شاخص نشان میدهد
کــه اعتبار با چه ســرعتی در حال
افزایش است.
الشــل گفت« :به نظر نمیرســد
کــه یــک فاجعــه کامل پیــش رو
باشــد .ظاهرا بیشتر آسیبپذیری
در ارتباط با نحوه گردآمدن سریع
اعتبــار خانوار نســبت به وضعیت
نرمال است .درباره این نیست که
کلی قرض داشــته باشــید ،درباره
این اســت که آیــا آن را اخیرا جمع
کردهایــد یــا نــه .در مــورد کانادا،
بیشتر این گرد آمدن بدهیها مال
مدتی پیش بوده است».
اگــر بازار مســکن از درون منفجر
بشــود ،کــه البتــه الشــل چنین
انتظــاری نــدارد ،افــرادی کــه
آخــر از همــه وارد بــازار شــدند
بیشترین آسیب را میبینند چون
آنهــا کمترین ســهم مســکن را
خواهنــد داشــت و در پرداخــت
وام مسکنشــان بیــش از همه به
مشکل بر میخورند .الشل گفت:
«بنابرایــن تا آن حــدی که بدهی
رشــدکرده ،به همان تعداد خانوار
آسیبپذیر وجود ندارد».
iroonia.ca

جایزه  ۶۰هزار دالری آمازون کانادا به
نویسند ه ماهی کوچولو تعلق گرفت

Casey Plett wins
$60K Amazon Canada First Novel Award
for Little Fish

کیســی ِپ ِلت،نویســنده
جوان کانادایی از ویندســر
اونتاروی ،بــا کتاب اولش
تحــت عنــوان «ماهــی
کوچولو» موفق شد جایزه
 ۶۰هزار دالری کتاباولی
آمــازون کانادا را به دســت
آورد.
کیســی ِپ ِلت ســالها بــا خود فکر
میکــرد کــه آیــا میتوانــد کتابی
بنویســدکــه دیگران عالقــهای به

خواندنش داشــته باشــند یا نه اما
حاال به ستاره ادبیات کانادا تبدیل
شده است.
ِپ ِلــت پــس از دریافــت جایــزه در

مصا حبــه ا ی
ً
«اصــا
گفــت:
نمیدانســتم دنیــا
چه عکسالعملی به
داســتان من نشان
میدهنــد .خیلــی
خوشحالم که کتابم
مورد استقبال قرار
گرفته است» .
چهــل و ســومین
جایــزه
دوره
آمازون کانــادا برای
نویســندگان کتاباولی با حمایت
وارلس کانادا برگزار شد.
مجله
ِ
عالوه بر «ماهــی کوچولو» آثاری
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رقابت کانادا با دانمارک و روسیه
بر سر مالکیت قطب شمال
پس از سالها ،کانادا ادعا می کند
مالک بخــش وســیعی از قطب
شــمال اســت .دو کشــور دیگر
روســیه و دانمــارک نیــز ادعای
مالکیت همان منطقــه را کرده
اند.
 Global Newsایــن ادعــای
کانــادا را کــه بــه طــور رســمی
صوت گرفته تایید می کند ،این
درحالیست که این کشور پس از
سالها و "پیچ خوردگی سیاسی"
ایــن ادعــا را میکند .روســیه و
دانمــارک هــم ادعــای مالکیت
همان منطقه جغرافیایی را کرده
انــد ،این به این معنی اســت که
دولت فدرال کانادا احتماال باید
در مذاکــرات با دو کشــور دیگر
برای رقابت برسر مالکیت شرکت
کند.
ادعای کانادا در هفته گذشته به
یک ســازمان مرتبط با سازمان
ملل متحد ارائه شده است ،و در
نهایت فقط سازمان ملل متحد
باید بــر اســاس شــواهد علمی
مدارک و اسناد که هر یک از این
کشورها ارائه می کنند ،تصمیم
بگیرد که سرزمین مورد اختالف
باید به کدام کشور داده شود.
براساس قوانین بین المللی هیچ
کشــوری به تنهایی نمــی تواند
مالک قطب شــمال یــا مناطق
قطبــی اطــراف آن باشــد .پنج
کشور مجاور قطب یعنی روسیه،
کانادا ،نــروژ ،دانمارک ،و آمریکا
چــون «غیرحرفهایهــا» نوشــته
لیز هارمر« ،در جستجوی ِتری»
نوشــته تایلــر ِهــارد« ،دنــدان
کرمخورده» نوشــته تانیا تاگاک،
«جانــی آپلســد» نوشــته جاشــوآ
وایتهد ،و «بازتولید» نوشــته ایان
ویلیامز در فهرســت نهایی جایزه

فقط می توانند مالک  200مایل
منطقــه طبیعی و اقتصــادی در
ساحل خود باشند .بنابراین ،در
قطب شمال بیش از یک میلیون
کیلومتر مربع بــدون مالک می
مانــد و هیچ کشــوری مالک آن
نمیتواندباشد.
 Global Newsاشاره می کند
کــه ارائه مدارک کانــادا با تأخیر
همراه بوده اســت ،و این کشور
پیش از این به طور رسمی هرگز
حــق خــود را در خصــوص این
بخــش از قطــب شــمال طلب
نکرده اســت ،در حالی که روس
ها از ســال ها قبل در این زمینه
بسیار فعال عمل کرده اند.
همچنین کانادا امکانات الزم را
برای شــرکت کردن در این نبرد
ندارد؛ کانادا حتی یخ شکنی قوی
برای این که بتواند به این منطقه
از اقیانــوس بــرود هــم نــدارد؛
کانادایی ها به اندازه یک دهه از
روسها عقب هستند.
روســیه بخــش قابــل توجهی از
منابع خود را به افزایش ظرفیت
نیروهــای غیر نظامــی و نظامی
خــود در منطقــه شــمالی برای
حداقل  10سال اختصاص داده
اســت  -جوانسازی پایگاه های
هوایــی قدیمــی خــود و اجرای
چهار تیم جدید رزمی تیپ های
قطب شمال 14 ،فرودگاه جدید
عملیاتی 16 ،بندر و  40یخ شکن
ایجاد کرده ،به عــاوه  11مورد
آمازون کانادا قرار داشتند.
دورتا الئو ،رئیس هیئت داوران این
جایــزه گفت« :انتخاب از بین این
شش اثر کار سختی بود .همه این
آثار قدرت قصهگویی برای نزدیک
کردن جوامع را به خواننده نشــان
میدهد .عالوه بر این نویسندگان

دیگرکه در حال ساخت میباشد.
به طور خالصه ،سرمایه گذاری
کانــادا در قطب شــمال نســبتا
ناچیــز بــه نظــر مــی رســد ،به
خصوص در مقایســه با زیربنای
ارائه شده توسط روسیه.
 Wilkinson Jonathanوزیر
شــیالت ،اقیانــوس هــا و گارد
ســاحلی کانــادا اظهار داشــت:
"کانــادا باعث افتخــار اقیانوس
اســت .امــروز مــا در راســتای
حصــول اطمینــان از حاکمیت
قطب شــمال کانادا ،قدم بزرگی
برمیداریم".
کانادا یک مرکــز آموزش نظامی
در ســواحل قطــب شــمال در
 Tuktoyaktukدر مناطــق
شــمال غربی ســاخته است ،به
عــاوه یــک بنــدر در Ikaluit
 ،،Nunavutدر حال حاضر در
حال ساخت میباشد.
همچنیــن کانادا اولین گشــت
دریایــی در قطــب شــمال را راه
انداخت ،و نظــارت ماهواره ای
را افزایــش داد و همچنیــن یک
ایســتگاه ســوختگیری نیــروی
دریایــی در Baffin Island
ســاخت .امــا به غیــر از این ها،
اکثر برنامه های زیربنایی کانادا
در شمال ،پیشرفتی نداشته اند.
کانــادا ،روســیه و دانمارک همه
خواســتار مالکیت قطب شمال
هستند .در مجموع ،هرکشوری
که اســناد و مدارک محکم تری
ارائه کند ،قطب شــمال را از آن
خود خواهدکرد.

حاضر در فهرست نهایی به ما ثابت
کردنــد که ادبیات به قلب ،روح ،و
ذهن ما اعتال میبخشد» .
ِپلــت میگوید دریافــت این جایزه
مالی به او کمــک میکند تا مدتی
کار دیگــری انجام ندهــد و درباره
آینده حرفهای خود تصمیم بگیرد.
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کانادا
دولت کانادا «شریک جرم نسلکشی»
زنانبومی است
Is Canada committing genocide?e

 3ژوئــن  -یــک گــزارش
دولتــی نتیجــه گیــری
کــرده اســت که کانــادا در
"نسل کشــی" علیــه زنــان
بومــی این کشــور شــریک
جرم به حساب می آید.
این گزارش با اشاره به پژوهش ها
می گوید که خطــر مرگ یا مفقود
شدن زنان بومی کانادا دوازده برابر
سایر زنان است.
این گزارش  ۱۲۰۰صفحه ای ،که
محصول سال ها تحقیق و بررسی
است ،می گوید قتل و ناپدید شدن
زنان و دختران بومی در چند دهه
اخیر در کانادا معادل "نسل کشی
مردمــان بومــی بر اســاس نــژاد"
آنهاست.
این گــزارش حاوی بیــش از ۲۰۰
توصیــه اســت و از جملــه از همه
کانادایــی ها می خواهــد به پایان
دادن به خشونت از طریق آموختن
تاریــخ بومیــان این کشــور کمک
کنند.
این گزارش نتیجه تقریبا سه سال
جمــع آوری اظهارات شــاهدان و
تحقیــق درباره خشــونت خارج از
تناسبی اســت که زنان و دختران
بومی در کانادا با آن روبرو هستند.
این گــزارش بحران موجــود را به
استعمار ریشه دار و کوتاهی های
دولت نسبت می دهد.
مریونبولرسرپرستاینتحقیقات
در بیانیــه ای گفــت" :علیرغــم

Thousands of killed or missing
Indigenous women and girls are
'victims of a 'Canadian genocide,
report says...

شــرایط و گذشــته متفاوت ،همه
ناپدیدشــدگان و مقتــوالن دارای
این وجه اشتراک هستندکه از نظر
اقتصادی ،اجتماعی و سیاســی به
حاشیه رانده شده اند و در معرض
نژادپرستی و زن ستیزی نهادینه در
بافت جامعه کانادا هستند".
ایــن تحقیقــات کــه با هزینــه ۹۲
میلیــون دالر کانادا انجام شــد بر
علل سیستماتیک خشونت علیه
زنان بومی ،اهالــی قوم اینوئیت و
متیــس و همچنین پیشگیری از
این مشکالت تمرکز می کند.
نویســندگان گزارش از سال ۲۰۱۷
شــهادت بیــش از دو هزار شــاهد
عینــی  -از جملــه بازمانــدگان
خشونت ها و اعضای خانواده های
آنها  -را شنیده اند.
از یافته های این گزارش آمار بسیار
باالتــر مــرگ در میان زنــان بومی
نسبت به سایر زنان در کاناداست.
این گزارش به اختالف نظر درباره
معنی "نســل کشــی" اذعــان می
کند اما می افزاید" :تحقیقات ملی
بر این نظر اســت که تعریف فعلی
نســل کشی در قانون بین المللی،
دربرگیرنده اقدامات و غفلت های
گذشــته و حــال کانادا نســبت به

مردمان بومی این کشور است".
هرچنــد تمرکز این تحقیقات بر
زنــان و دختــران بــود ،اعضای
کمیســیون تحقیــق همچنین
در مــوارد زیــادی به افــراد "دو
روح" ،همجنسگرا ،دوجنسگرا،
تراجنسیتی ،کوئیر ،بیناجنس و
بی جنس گرا اشاره می کند.
ایــن گــزارش می گوید کــه این
افراد هم اغلب هدف خشــونت
بوده اند.
این گــزارش دریافــت که "نقض
مســتمر و عمدی حقوق انسانی
و بومی ایــن مردمان و بدرفتاری
علت ریشــه ای آمار تکان دهنده
خشونت در کاناداست".
در گذشــته هم تحقیقاتــی در این
زمینه انجام و توصیه های زیادی
برای پیشگیری از این خشونت ها
مطرح شده بود.
امــا گزارش تازه می گوید که به آن
توصیه ها عمل نشده است" :یکی
از بزرگترین واهمــه های اعضای
خانواده هــا و بازماندگان هنگامی
که خود را در معرض چنین فرآیند
فشرده ای قرار می دهند این است
کــه در پایان هیچ قدمی برداشــته
نشود  -گزارش روی قفسه خاک
بخــورد و توصیــه هــا بی پاســخ
بماند".
جاستین ترودو نخست وزیرکانادا
که آشتی با اقوام بومی کانادا را یکی
از اولویت های دولتش اعالم کرده
از کســانی که سرگذشت خود را با
اعضای کمیسیون تحقیق در میان
نهاده اند تشــکر کرد و قول داد به
توصیه های گزارش عمل شود.
او گفــت" :شــما می دانیــد و من
میدانم که باید راه و رســم امور در
این کشــور را عوض کنیــم .امروز
روزی اســت کــه کانــادا را معذب
کرده ،اما روزی است که رسیدنش
ضرورت داشت".
•

شیوهشفافیتآرادرمجلسکاناداچگونهاست؟

شــفافیت یکــی از الزمههــای
اثباتشــده مجلس مطلوب است
ضمــن اینکــه شــفافیت پارلمانی
عالوه بر تحقق حق ذاتی مردم در
آگاهی داشتن و نظارت بر وکالی
خود ،سبب افزایش اعتماد عمومی
بــه ایــن نهاد میشــود ،لــذا برای
اســتفاده از تجــارب بینالمللــی،
شــفافیت آرا نماینــدگان مجلــس
کانادا و تونس را بررسی کردهایم.
براســاس راهنمــای اتحادیــه
بینالمجالس در خصوص تجارب
موفق پارلمانی و مردم ساالری در
قرن بیست و یکم،
• نمایندگــی جامعــه متنــوع و
متکثر،
• شفافیت،

• پاسخگویی،
• در دسترس بودن و
• موثر بودن
 ۵شــاخص پارلمان مردمســاالر و
مطلوب است.
شــفافیت یکــی از الزمههــای
اثباتشــده یک مجلــس مطلوب
اســت .شفافیت پارلمانی عالوه بر
تحقــق حق ذاتی مــردم در آگاهی
داشــتن و نظارت بر وکالی خود،
ســبب افزایش اعتماد عمومی به
این نهاد میشود.
شفافشــدن امور مجلــس امکان
اطــاع همــه مــردم از فرآینــد
قانونگذاری و نظارت بر آن را پدید
میآورد .این امر ضامن سالمتی و
ارتقای بهرهوری در مجلس خواهد

بود.
هرچنــد شــفافیت پارلمــان ارائه
طیف وســیعی از اطالعــات (رای
نماینــدگان تــا حضــور و غیاب و
نظــام مالــی مجلــس) را شــامل
میشــود ،امــا یکــی از مهمتریــن
موضوعاتی که همــه پارلمانهای
جهان در خصوص انتشــار و عدم
انتشار اطالعات آن سیاستهایی
را وضع کردهاند ،انتشار اطالعات
رایگیری در پارلمان است.
در میــان روشهــای مختلــف
رأیگیری کــه پارلمانهــای دنیا
اجرا میکنند« ،رأیگیری مبتنی
بر اسامی» بیشــترین شفافیت را
در مورد آرای نمایندگان دارد .این
روش رأیگیــری اطالعات زیادی

طراح مجتمع مســکونی هبیتات
 67مونترال؛
2600 Av Pierre-Dupuy,
Montréal, QC H3C 3R6
ابتــدا به صــورت بافتی ویــژه و با
کیفیــت بــاال ،طــرح خــود را در
نمایشــگاه جهانــی  1967کانــادا
ارائــه داد و در همان ســال نیز به
بهرهبرداری رسید.
طــراح آن «موشــه ســفدی»،
 Moshe Safdieمعماری
مشــهور ،مطرح و باسابقه
اســت که پیــش از طراحی
ایــن مجتمــع مســکونی
جالــب ،ســاختمانهای
مســکونی پیشســاخته و
الگومانند بسیاری را طراحی
و معمــاری کرده بــود؛ اما
هبیتــات ،معروفتریــن
پــروژه معمــاری او اســت،
زیــرا این طــرح طالیــهدار
مجموعههای پیشساخته
در جهان است.
بــه دلیل چشــمانداز بینظیر این
مجتمــع مســکونی خــاص ،رتبه
برترین طرح را در نمایشگاه جهانی
مونترال به دســت آورد .هبیتات،
از نظــر فــرم و حجــم ،ترکیبــی
ویژه و غیرمعمــول دارد .قطعات
پیشســاخته محکــم ،در همــان
محل ساخته شده و تمام واحدها
از ایــن قطعــات شــکل گرفتهاند.
هرکــدام از واحدها ،حیاطی ســبز

دارند که در حقیقت ،ســقف واحد
ی محسوب میشود.
مسکونی پایین 
رونــد ســاخت مجتمع مســکونی
هبیتات
هدف موشه سفدی این بود که به
تعریف جدیدی از سکونت شهری
برســد و مجتمعهــای مســکونی
ارزانقیمت و مکانی خودبنیاد ارائه
دهــد .قرار بــود که ایــن عمارت،
 1000واحدمسکونی داشته باشد

امــا تعداد آن به  158واحد رســید
و واحدهای تجاری و اقتصادی آن
نیز ساخته نشد.
طــراح 15 ،نمونــه متنــوع از
انواع مســکن بــا طراحــی داخلی
مختلف ارائــه داد که هرکدام برای
خانوادههــای بــا جمعیتهــای
متفــاوت مــورد اســتفاده قــرار
میگرفت .رودخانه ســنت لورنس
کانــادا ،در کنار خود شــاهد 354
بلــوک بتنــی بــزرگ بود کــه باال

میرفتند و هبیتات را میساختند.
این عمارت اســتاندارد است و هر
واحد از چهار بلوک بزرگ تشکیل
شــده اســت .بخشهای مختلف
هر واحد مسکونی نظیر :سرویس
بهداشتی ،آشپزخانه ،حمام ،اتاق
خواب و… بهصورت پیشساخته
در مجتمــع قــرار میگرفــت و در
واحد مورد نظر جاســازی میشد.
کفپوشهای چوبی و تاسیسات

مکانیکی و الکتریکی نیز در مرحله
بعد در ساختمان اضافه شد.
سازندگان هبیتات گمان میکردند
ســاخت آن هزینه زیادی نداشــته
باشــد ،اما مخارج آن بسیار باال و
دور از انتظــار بــود .بــا این حال،
مجتمــع مســکونی هبیتــات 67
مونتــرال ،همچنان یکــی از پروژه
های برجســته و موفــق در جهان
است.

علت افزایش موارد عمل سزارین در کانادا چیست؟

بــه گزارش انســتیتوی اطالعات
بهداشــتی کانادا ( ،)CIHIعمل
سزارین ،بیشترین عمل جراحی
است که در کانادا انجام می شود.
نــرخ زایمان های با ســزارین هر
سال افزایش می یابد.
این مســاله نگرانی کارشناســان
ســازمان بهداشــت جهانــی را
ســبب شده است .ســال گذشته
28.8درصد از زایمان ها از طریق
عمل سزارین انجام شد .در حالی
کــه ایــن میــزان در ســال -17
 ،2016حدود  28.2درصد بود.
در ســال  ،2007-2008حــدود
 26.7درصد از نوزادان کانادایی با
عمل ســزارین به دنیا آمدند .این

نــرخ در ســال  2000تنهــا 21.4
درصد بود.
یکی از دالیل عمده این افزایش،
تکرار زایمان با ســزارین از سوی
مادرانی است که قبال به این روش
زایمان کــرده بودند .دکتر ســارا
مونرو ،از پژوهشــگران دانشــگاه
بریتیش کلمبیا می گوید :تا قبل
از اواســط دهــه  ،1990زایمــان
طبیعــی (واژنی) پس از ســزارین
توصیه می شــد .اما این فرهنگ
تغییــرکرد و کفه ترازو به ســمت
تکرار سزارین سنگین تر شد.
در حالــی کــه بــرای اکثــر زنان،
زایمــان دوم یا ســوم بــه صورت
طبیعــی کامال امــکان پذیر و بی

خطر اســت .مونرو امیدوار است
که این شیوه بار دیگر مورد توجه
پزشکان و زنان باردار قرار بگیرد.
ســازمان جهانی بهداشت ،عمل
سزارین را تنها در  10تا  15درصد
از زایمان ها ایده آل می داند.
امــا دکتــر الــن گیســبریخت ،از
مدیران ارشــد بیمارســتان زنان
بریتیش کلمبیا ،توصیه سازمان
جهانی بهداشــت را بــرای کانادا
غیرمنطقی می داند.
تعداد زیادی از زنان باردار درکانادا
از دیابت و فشار خون باال رنج می
برند و در سنین باالتر زایمان می
کنند .این عوامل باعث می شود،
سزارین را انتخاب کنند.

را دربــاره رفتــار رأیدهی تکتک
نمایندگان در اختیار افکار عمومی
قــرار میدهد .رأیگیری مبتنی بر
اســامی به هرگونه رأیگیری گفته
میشــود که نتایــج آرای (موافق،
مخالف و ممتنع) همراه با اسامی
نمایندگان ثبت و ضبط شود.
در پیمایشــــی کــــه وبســایت
Legislative
Openness
 Data Explorerبــــا بررسی ۳۹
کشـور انجـام داده اسـت ،مشخص
شـده کـه  ۲۹کشـور از ایـن تعداد،
دارای قوانین و الزامـات شـفافیت
آراء نماینــدگان خـــود در صحــن
علنی پارلمان هستند.
ازمجموعآنچهبیــانشــد،بهنظــر
میرســد دسترســی عمــوم مــردم
بــــه ســــوابق رأی دهـــی تمامـی
نماینــدگان پارلمـــان و همچنین

اطالعــات مربوط بـــه رأیهـــای
ممتنع و غیبتهــا در رأیدهــی ،از
ویژگیهای مهمــی است کــه هــر
پارلمــان شفاف بایــد دارا باشــد.
بــرای مثــال در کانــادا آرای
نماینــدگان به هر طرح به تفکیک
اســامی آنهــا در وبســایت
 openparliament.caمنتشــر
میشود .همچنین شما میتوانید
آرا منتشرشــده مربــوط بــه هــر
طرح را بر اســاس تفکیک احزاب
و گرایشهــای سیاســی موجــود
مشــاهده کنیــد .مجمــوع آرای
موافق و مخالف و نتیجه رایگیری
مربــوط بــه هر طــرح نیــز در این
صفحه وجود دارد.
در بــاالی صفحــه موضــوع طرح
مورد نظر و تاریخ و شــماره جلسه
رایگیری وجود دارد.

همچنیــن لینکــی در این صفحه
وجــود دارد کــه شــما میتوانیــد
نظــرات و صحبتهای نمایندگان
حــول این طــرح را بررســی کنید
و بــا آرا نماینــدگان موردنظر خود
مطابقتدهید.
از فوایــد شــفافیت آرا بــه صــورت
مطرح شده جلوگیری از دوگانگی
بیــن گفتار و عملکــرد نمایندگان
میباشــد .هم چنین این موضوع
سبب میشود نمایندگان در مورد
طرحهــا مطالعه وکارکارشناســی
انجام دهند چرا که رای آنها ثبت
میشــود و نمایندگان بــا توجه به
نتایــج هر طرح باید نســبت به آرا
خود پاسخگو باشند.
•
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سی سال معظم!...
نشانههای زوال عقل رهبر

مجتبی واحدی
بــا گذشــت ســی ســال از دوره
رهبــری علــی خامنــهای ،کمتــر
کســی را در ایران می تــوان یافت
که از ویژگیهای عمومی او بیخبر
باشد.
کینه ورزی ،استبداد رای ،حمایت
از فاســدان و مفسدان ،بیکفایتی
و غــرور مهــم تریــن ویژگیهــای
رهبــر جمهوری اســامی اســت
که پیامدهــای آنها ،خانه تک تک
ایرانیان را به لرزه در آورده اســت؛
ایــن لــرزه بــرای قریب بــه اتفاق
ایرانیــان ،موجب گســترش فقر،
ناامیدی و اضطراب شده و زندگی
اقلیتی بی مقدار را از فرش به عرش
رسانده اســت .اما سی امینسال
رهبری علی خامنه ای در حالی به
پایان می رسدکه نه تنها خامنه ای
ک از ویژگی های منفی و
از هیچی 
ایران سوز خود فاصله نگرفته ،بلکه
به نظر می رســد به تدریج به زوال
عقل نیز مبتال می شود.
ایــن موضــوع از اهمیتــی بســیار
نگرانی
برخوردار اســت و نیازمند
ِ
درخــور .البتــه در تمامــی ســی
سال گذشــته ،رگه هایی از " خرد
ســتیزی" در اقدامــات خامنه ای
مشاهده می شد .اما اکنون نشانه
هــای دقیــق تــری از "زوال عقل
رهبر" به چشممی خورد .بسیاری
از اظهــارات و اقدامــات رهبــر
جمهــوری اســامی در ســالهای
گذشته ،ریشه در شهوات سیاسی
و اقتصادی او داشت که طبعا نمی
توانست نسبتی با عقالنیت داشته
باشد .در عین حال اعتراف میکنم
در میان مقامات
جمهــو ر ی
اسالمی که
در ســی
ســا له
ا خیر ،

مدیریت قوای گوناگون کشــور را
در اختیار داشــته اند ،علی خامنه
ای از دیگران هوشمندانه تر رفتار
کرده اســت .البته تکرار می کنم :
هوشــمندی او اوال در مقایســه با
ن جمهوری اســامی
ســایر مدیرا 
و ثانیــا بیش از هــر چیز معطوف
به حفظ قدرت بوده اســت .اما به
نظر می رسد در پایان دهه هشتم
زندگی خامنــهای ،روند زوال عقل
او ســرعت گرفتــه اســت .در یکی
دو ســال اخیر هم زمان با افزایش
انواع بحران ها در داخل و خارجاز
کشور ،خامنه ای برکارشکنی های
خود و مقابله علنی با دولتافزوده
اســت .این رفتــار رهبــر ،در واقع
نشــانه ای از اصــرار او بــر قــدرت
نمایی در برابر میلیونها ایرانی است
که با چشم بستن بر واقعیت های
انتخاباتی ایران ،به " انتخاب میان
بد و بدتر " تن دادند.
این رفتار و تحریک میلیونها ایرانی،
در شــرایطی کــه کشــور بــا انواع
بحران داخلی و خارجی روبروست
نمیتواند از چیزی جز زوال عقل،
حکایت کند.
در تمام سی سال گذشته ،حامیان
علی خامنــهای ادعــا میکردند او
مخالف اعدامهای تابستان شصت
و هفت بوده یــا حداقل اطالعی از
آنها نداشته است .آیا انتخاب عضو
گ ســال شصت و هفت
هیئت مر 
برای ریاســت قوه قضائیه و اصرار
بر انتصاب او حدود شش ماه قبل
از پایــان دوره رئیس قبلی ،چیزی
جزفاصله گرفتن خامنه ای از رفتار
عقالنی است؟
نشــانه های زوال عقــل ،به ویژه
در گفتارهای اخیر رهبر
جمهوری اسالمی،
نمایــان اســت
کــه البته در
برخی موارد
بــا کینــه
توزی های
او ،تلفیق
مــی
شــود.

چنــدی قبــل ،او ضمــن تکــرار
ادعاهای خود در خصوص پیشرفت
های بــزرگدر ایران ،به تمســخر
پیشــرفت هــا در دوبــی و امارات
عربــی متحده پرداخــت و امارات
را بــی ُعرضه ترین کشــور منطقه
نامیــد .تــاش خامنــه ای بــرای
تحقیر امــارات تا حدودی متاثر از
همراهی آن کشور با سیاست های
عربستان است .خامنهای اگر دچار
زوال عقــل نبــود می توانســت از
راههای بهتر و مردمپسند ،امارات
را تحقیــر و احساســات ایرانیان را
علیه آنبرانگیزد .مخاطب سخنان
خامنــه ای ،ایرانیانــی بودنــد کــه
بسیاری از آنها پیشرفت ،امنیت،
نظم و توان مهاجرپذیری امارات را
از نزدیک دیده اند و تعداد بیشتری
از ایشــان ،دوبی را یکی از بهترین
مــکان هــا بــرای ســفر و اقامــت
میدانند.
اظهــارات خامنــهای در مــورد
امارات ،موجب انتشارگزارشهای
متعدد در فضای مجازی شــد که
همگی از پیشرفتهای اقتصادی،
رفاهی و اجتماعی امارات حکایت
میکرد.
در حالــی کــه بســیاری از مــردم
مشغول تمسخر خامنهای به خاطر
اظهارات نسنجیده او در خصوص
امــارات بودنــد رهبــر جمهــوری
اســامی ســخن دیگری گفت که
حتی کم هوشترین ایرانیان نیز به
باطل بودن آن واقف هستند.
سال هاست که روز به روز از رونق
محافل مذهبی کاسته می شود و
تعداد بیشتری از مردم حساسیت
منفــی خــود نســبت بــه لبــاس
روحانیــت  -به عنــوان نمادی از
حاکمیت جمهوری اسالمی  -را
بروز می دهند .بی اغراق می توان
گفــت هیچگاه معممان و محافل
آنان ،تا این حد مورد بغض و کینه
مردم ایران نبوده است.
در چنین شرایطی علی خامنه ای،
از افزایش اقبال مردم به معممان
و محافل تبلیغات دینی سخن می
گوید .روز هجدهم اردیبهشت ماه
جاری ،گروهی از معممان با رهبر
جمهوری اسالمی دیدار داشتند و
دغدغه خود نســبت به تغییر نگاه
مردم به تبلیغات و مبلغان دینی را
بیان داشتند.
بخوانید پاسخ خامنه ای را:
"در داخــل کشــور توجهــی
که امروز نســبت به مسائل
دینــی و روحانیــت وجود
دارد ،بــا گذشــته و قبــل
از انقــاب اســامی ،قابــل
مقایسه نیست...برخی تبلیغات و
سیاهنماییها دربارهی رویگردانی
مــردم از روحانیــت ،خــاف واقع
و بــدون تحقیق و معیــار علمی
است".
آیا کســی که از عقل ســالم
 و اندکــی شــرم -برخوردار باشــد حاضر
است چنین ادعایی
را مطــرح کند که
همــه ایرانیــان،
سا لها ســت
خــاف آن
را به چشــم
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میبینند؟
سومین سخ 
نعجیب خامنه ای در
کمتــر از یکماه ،اظهار نظــر او در
خصوص عدم انســجام حاکمیت
امریکا بــود .او در دیــدار رمضانی
مسئوالن جمهوری اسالمی که در
تاریخ بیســت و چهارم اردیبهشت
ماه برگزار شــد در مــورد وضعیت
دولت امریکا ،چنین گفت  ":وضع
دولتشان منسجم نیست؛ یک نفر
یک حرفی میزند ،فردایش یک نفر
ضــد آن را میگوید .این نشــانهی
ّ
آشفتگی است ".
اگر خامنه ای اندکی می اندیشید با
اینسخنان ،خود را مضحکه عام و
خاص نمی کــرد .در لحظهای که
رهبر جمهوری اســامی به دولت
امریکا ،طعنه آشــفتگی می زد چه
چیزی پیــش از هرچیــز دیگر ،به
ذهن مســئوالن حاضر در جلســه
می آمد؟ مردمی که از طریق رسانه
ها ســخنان او را می شنیدند چه؟
در کدامحکومت آشفته ،رهبر نظام
علنا بر طبل " حاکمیت دو گانه "
می کوبد؟ در کدامنظام حکومتی،
از درونحاکمیت به رئیس جمهور،

را بر روی سایت بخوانید

اتهام جاسوسی وارد می کنند؟ در
کدامکشور می توان از زبان رئیس
جمهور  -احمدی نژاد یا روحانی
 شنید که بزرگتریننهاد نظامیکشــور ،آلوده به فســاد اقتصادی
است؟
کافی اســت ســخنان مســئوالن
جمهوری اسالمی در سال جدید را
کنار هم بگذاری م تا بدانیم آشفتگی
و عدم انسجام ،یعنی چه! کسی که
وقیحانه ،از عدمانسجا م و آشفتگی
دولت امریکا  -یا هر دولت دیگر-
ســخن می گوید -خاطرات مردم
از آشفتگی نظام جمهوریاسالمی
و صدپارگی این حکومت را زنده می
کند.
آیا عقلی که زایل نشده باشد اجازه
چنین کاری را می دهد؟
بد نیست به آخرین شاهکارِ رهبر
نیزگریزی بزنیم:
واژه سازی او برای رادیو و تلویزیون
که حتــی تمســخر کــودکان را به
دنبال داشت!
آیا چنیناقدامــی در بحرانی ترین
شــرایط کشور ،از کســی که عقل
سلیم دارد بر می آید؟

همــه نمونههایــی که در بــاال آمد
مربــوط بــه دوره کوتاهــی از دوره
رهبــری خامنــهای اســت؛ همان
کســی که حکومت او در همه سی
ســال گذشــته ،همراه با فســاد،
بیکفایتی و استبداد بوده و اکنون
زوال عقــل نیز به آن افزوده شــده
است.ایننمونهها،قطعامهمترین
پیامدهــای دور شــدن رهبــر از
عقالنیت نیســت .اما نشــانههای
آشــکار برای کســانی است که می
خواهند از مبانی تصمیم گیریها
بحرانی کنونی ،کسب
در شــرایط
ِ
اطــاع کنند .کســانی کــه به هر
بهانه اعم از تهدید دشمن خارجی
یا لزوم اصالحات تدریجی ،در برابر
یک دیکتاتور کــه دچار زوال عقل
شــده ،ســکوت و مــدارا می کنند
قطعا در آیندهای نــه چندان دور،
باید پاسخگوی خیانت خواسته یا
ناخواسته خود باشند .این سخن
را به خاطر بسپارید.
(دیدگاه نو)
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خدمات حسابداری و دفترداری

ایران

سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

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

مشاور امالک در مونتریال:
مسکونی و جتــاری

آیا ایرانیان زیاد غذا میخورند؟

آیا چینیها یک وعده غذا میخورند؟
رضــا اردکانیان ،وزیــر نیروی ایران گفته اســت مردم ایــران زیاد غذا
میخورنددرحالیکهچینیهابایکوعدهسیرمیشوند.رضااردکانیان
در نهایت تقصیر تحریمهــا را هم برگردن مردم انداخته وگفته دلیل
اینکه ایران تحریم شده این است که "تحریم کنندگان فهمیدهاند نقطه
ضعف ما مصرف است .ما جامعهای مصرفی هستیم".
اردکانیان در ادامه صبحتهایش هفتاد ،سیاســت های کلی چین
بــه یکــی دیگــر از عادتهــای تغییراتی زیادی کــرد .از آن روزها
مســئوالن ایرانی هــم رجوع کرده تا امروز چین به ســرعت به سمت
و نــه در جایگاه یکــی از عالیترین صنعتیشــدن پیــش رفته اســت.
مســئوالن کشــور بلکــه در مقام چین در حال حاضر دومین قدرت
منتقد ،مردم کشور را مالمت کرده اقتصادی جهان با تولید ناخالص
کــه " ۴۰ســال فرصت داشــتهایم بیــش از ۱۲هزار میلیــارد دالر در
خودمان را از شیر نفت جدا کنیم ســال اســت .با وجود تولیــد این
و نکردیم ...چون بیشتر از متوسط ثروت عظیم در چین هنوز بخش
کشــورهای صنعتی و توسعهیافته بزرگی از مردم این کشور فقیرند.
غذا میخوریم ،بیشتر میپوشیم و شــرکتهای بــزرگ چندملیتی از
سرانه مسکونی باالتری داریم".
ارزانی کار نیروهای چینی استفاده
این صحبتهای وزیر نیروی دولت میکنند و با بهــره وری از آنها که
ایران واکنشهای زیادی داشــته ،بــا حقــوق ناچیــزی کار میکنند
برخی با او همراهی کردند و برخی قیمت محصوالت و سود خودشان
دیگر به شــدت زبان به انتقاد از او را افزایش میدهند .ســرانه تولید
پرداختند.
ناخالــص در چین حــدود ۱۱هزار
امــا جــدای از ایــن موافقتهــا و دالر اســت که در مقایســه با دیگر
مخالفتهاآیاازاساسصحبتهای کشــورهای صنعتی بســیار پایین
اردکانیان صحت دارد؟
است.
برای فهمیــدن ماجرا باید به چند اما چین برخالف ادعای وزیر نیروی
ایراننهتنهاسالهاستکهازوضعیت
پرسش پاسخ داد.
ک وعده غذاخوردن در
گرسنگی و ی 
•
روز بیرون آمد ه بلکه در حال تبدیل
آیا چینیها یک وعده غذا
میخورند؟
شدن به مصرفگراترین کشور دنیا
زمانــی کــه مائو تســهدونــگ در است .انتظار میرود چین تا سال
ســال  ۱۹۴۹در چیــن بــه قــدرت  ۲۰۲۲بــه بزرگتریــن واردکننــده
رســید این کشــور چندپــاره دچار جهان تبدیل شود.
فقــر و گرســنگی و اعتیــاد بــود .تغذیــه  ۵۰۰میلیــون نفر در چین
مائو بــا اعدام قاچاقچیــان تریاک فقیر و قحطــیزده نیم قرن پیش
توانســت بر مشــکل اعتیاد پیروز کار بسیار دشواری بود.
شود اما راهکارهای او برای کاهش مائــو مالکیــت اشــتراکی ،کار
گرســنگی مردم در مقاطعی باعث همگانــی ،عدالــت اقتصــادی و
تقســیم عادالنه منافــع حاصل از
گرسنهتر شدن آنها شد.
اشــتباه در برنامهریزیهای دولتی کار را راه چاره میدانســت .در این
بــرای بهرهگیــری از زمینهــای شــرایط بود که چینیها برای گذر
کشاورزی و ســهم کم دهقانان از دادن کشورشــان از ایــن دوران
محصوالتی که میکاشــتند باعث دشــوار حتی مجبــور بودند روزی
گرسنگی بزرگی در کشور شدکه بر یک وعده غذا بخورند.
اساس برخی آمارها تا  ۱۰میلیون چیــن امــروز از آن شــرایط فاصله
نفر تلفات داشت .بسیاری از مردم زیادی گرفته و دولت این کشور در
چیــن در آن دوره چیــزی بــرای  ۴۰سالگذشتهسیاستگذاریهای
خوردن پیدا نمیکردند و احتماال مــدون و دقیقی برای رســیدن به
حتی یــک وعده غذا خــوردن هم جایگاه امروزی کرده است.
بخت زیادی میخواســت .اما این •
اتفــاق مربوط به ابتــدای دهه  ۶۰آیا ایرانیها زیاد مصرف
میالدی یعنی  ۶۰سال پیش است .میکنند؟
بــا مــرگ مائــو و قــدرت گرفتــن بخشــی از ایرانیهــا بلــه .میــزان
دنگ شــیائو پینــگ در اواخر دهه مصرف بخش مرفه جامعه ایران سر

باز ایســتادن ندارد .سیاستهای
دولتهــای ایــران حداقــل در دو
دهه گذشــته بــه نحوی بــوده که
ثروتمندان ثروتمندتر و فرودستان
جامعه فقیرتر شدهاند .برای چند
دهک باالی جامعه ایران مثل اغلب
کشــورهای جهان ،مصرفکردن
یک افتخار محسوب میشود .آنها
همانطور که وزیر نیــرو گفته زیاد
میخورنــد ،زیاد میپوشــند ،زیاد
سفر میروند و خیلی زیاد هم پول
درمیآورند.
امــا وضعیت بــرای بقیــه جامعه
چگونهاست؟
آیــا ایرانیهــا اصــا توانایــی زیاد
خوردن و زیاد پوشیدن را دارند؟
بر اســاس آمار رمسی جمهوری
اســامی ایران ،این کشور ۱۲
میلیون نفر حاشیهنشین دارد .یعنی
حــدود یک هفتم جمعیــت ایران
در مناطق حاشــیهای شــهرها که
از کمتریــن امکانــات برخوردارند
زندگی میکنند .البته آنها خود این
شــیوه زندگی را انتخاب نکردهاند،
نابودی کشاورزی و مرگ روستاها،
ورشکســته شــدن کارخانههــای
تولیدی (عمدتا بعد از واگذاری به
بخش خصوصی) ،نبــود امکانات
رفاهی در شهرهای کوچکتر و در
نهایت بیکاری باعث کوچ مردم به
حاشیه شهرهای بزرگ شده است.
بر اســاس آمار انستیتو تحقیقات
تغذیه ایران ،هفت اســتان کشــور
(سیستان و بلوچستان ،هرمزگان،
کهگیلویه و بویراحمد ،خوزستان،
کرمان ،ایالم و بوشــهر) با ناامنی
غذایی مواجهاند .حداقل ۲۰۰هزار
کودک با مشکل سوءتغذیه در ایران
دستبهگریبانند.
ســوءتغذیه اختــاالت زیــادی
ایجــاد میکند مانند اینکه حداقل
 ۶میلیــون نفر از جمعیت کشــور
دچار پوکی استخوان هستند۱۱ .
درصد کودکان زیر پنج سال کشور
دچار کم وزنی متوســط و شدید و
 ۱۵درصــد آنان دچــار کوتاه قدی
تغذیهای متوسط و شدیدند.
حســین راغفر ،اقتصاددان ســال
گذشته با توجه به شرایط اقتصادی
کشور گفته بود حداقل ۳۳درصد
مردم ایــران زیرخط فقر مطلق
زندگی میکنند و دستمزد ۶درصد
جمعیت کشور کفاف هزینه غذایشان
را هم منیدهد.

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

Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی

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

Courtier Immobilier Agréé
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Cell : (514) 571-6592

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

خط فقر برای یــک خانواده چهار
نفــره در ســال  ،۹۵ســه میلیــون
۵۰۰هــزار تومان بــود در حالیکه
حداقل حقوق کارگــران  ۹۳۰هزار
بــود .حــاال این حقوق امســال به
یــک میلیــون و ۵۰۰هــزار تومان
رســیده اما قیمت گوشت کیلوی
 ۴۰هــزار تومان هم بــه ۱۱۰هزار
تومــان افزایش پیدا کرده اســت.
بــر اســاس آمــار ســازمان تامین
اجتماعــی در ایــران  ۱۴میلیــون
کارگــر و ۲۲میلیــون نفــر اعضای
خانواده آنها تحت پوشش بیمهاند.
یعنــی حداقل  ۳۶میلیــون نفر در
ایران با این وضعیت روبرو هستند
در حالیکه تعداد کارگرانی که هرگز
بیمــه نمیشــوند هم تعــداد قابل
توجهی که در آمارها گم میشوند.
رشــد افسارگســیخته تــورم در دو
سال گذشته را اگر به رشد حداقل
حقوق مزدبگیران وکاهش توانایی
خرید مردم اضافه کنیم این آمارها
روند سقوطی بیشتری هم به خود
میگیرند .این اعــداد و ارقام البته
برای زمانی اســت کــه مزدبگیران

حقــوق میگیرنــد در حالیکــه
سالهاست بسیاری از مزدبگیران
با مشــکل دریافتنکــردن حقوق
و مزایایشان دســت به گریبانند و
برای تهیه سه وعده غذایی خانواده
هایشان با مشکل روبروهستند.
دسترســی بــه غــذای کافــی ،آب
سالم ،پوشاک و مسکن مناسب و
آموزش و بهداشت رایگان از حقوق
اولیــه انسانهاســت .مســئوالن
ایرانی در یکی از سختترین شرایط
اقتصــادی و معیشــتی کشــور نه
تنها تــوان مهیاکردن حداقلهای
زندگــی برای مــردم را ندارند بلکه
از آنهــا ایراد میگیرنــدکه زیاد غذا
میخورنــد و برخی دیگر هم مانند
حســن روحانــی می گوینــد وضع
کشور بسیار خوب است و "آهنگ
شــرایط اقتصادی کشور به سمت
مطلوب پیش میرود".
•
آیا دولت بیتقصیر است؟
اما سیاســتهای اقتصادی دولت
ایران چیست؟
خصوصیســازی بیمحابــا و

لجامگســیخته و رانتمحــور،
کاهــش حمایتهــای آموزشــی و
بهداشتی عمومی ،ســوداگری در
بــازار ارز و مســکن بــرای جبران
کســری بودجــه و نمایــش رونق
اقتصادی و در نهایت فروش هرچه
بیشتر نفت و منابع حیاتی کشور.
بــرای مثــال چــوب حــراجزدن
بــه داراییهــای عمومی به اســم
خصوصیســازی در یــک دهــه
گذشته چنان فسادی ایجاد کرده
کــه انــواع و اقســام دادگاههــای
مفاسد اقتصادی در کشور در حال
برگزاری است.
دولت ایران زمانــی که موضوع به
مــردم ختم میشــود از روشهای
ریاضتی برای کار و تالش بیشــتر
در کنــار انتظــار کمتــر از دولــت
حمایــت میکنند امــا زمانیکه به
سیاســتگذاری اقتصادی میرسد
هیچچیــز جز منطق بازار و ســود
بیشــتر بــرای گروههــای محدود
جامعه و منافع آن ها در برنامه ها و
چشماندازش دیده نمیشود.
سپهر قاسمی (روزنامه نگار)
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تدوام سرکوب...
بهاییان ایران و انقالب اسالمی
رودررویــی علمــای شــیعه و
پیروانشــان بــا بهاییــان ایــران از
دگرســازی آنان آغاز شد ،با غریبه
ســازی آنهــا ادامــه یافــت ،و بــه
دشمن ســازی از آنان به مثابه یک
سیاســت حکومتی پس از انقالب
 ۱۳۵۷انجامید.
در مرحلــه نخســت دگرســازی،
جامعــه بهایــی مــی خواســت در
یک محیــط دگرپذیــر و مداراگر،
"دیگــری" مکمــل و مســتقل از
جامعه اســامی اما بخشی از ملت
ایران باشد .مخالفان جامعه بهایی
می خواســتند مفهوم "دیگری" را
تا حد غریبه بسط دهند ،بهاییان
را دشمن مسلمانان قلمداد کنند
و آنــان را از دایره ملت ایران بیرون
برانند.
ایــن دوره از دهــه  ۱۲۶۰هـــ ق -
ابتدای شــکل گیری آیین بابی -
تا شــهریور  ۱۳۲۰شمســی و روی
کارآمــدن محمــد رضا شــاه طول
کشــید .دوره بعــد ،دوره غریبــه
ســازی بهاییــان ،از ســال ۱۳۲۰
شــروع شــد و تا  ،۱۳۳۴زمانی که
حکومت در اتحاد با علما دســتور
حملــه همه جانبــه به بهاییــان را
صــادر کــرد ،ادامــه یافــت .وقایع
ســال  ۱۳۳۴نقطــه عطفی بود که
به نوشــته محمــد توکلــی طرقی
به تشــکیل گســترده هیات های
اســامی ضد بهایی و پی ریختن
یک گفتمان سیاسی موید انقالب
اســامی انجامیــد .ایــن گفتمان
بهاییــان را غیرخــودی و دســت
نشــانده خارجیان می شــناخت.
مدافعان این گفتمان غریبه سازی
از بهاییان را مقدمه الزم برای نفی
و دشمن سازی از آنان می دیدند.
مینا یزدانی ،پژوهشــگر تاریخ یک
دوره بنــدی بــر مبنــای موقعیت
بهاییان در زمان محمد رضا شــاه
پهلوی ارائه می دهد.
او در مقاله "به سوی تاریخ جامعه
بهایی ایــران در دوران محمد رضا
شاه "۱۳۲۰ - ۱۳۵۷ ،از سه دوره
یاد می کند:
 ۱۳۲۰تــا  ۱۳۳۴که با خطر حمله
هــای فیزیکی آشــکار بــه بهاییان

مشــخص می شــود؛ از اواخر دهه
ســی خورشــیدی تــا  ۱۳۵۵کــه
بهاییان امنیت بیشتری را نسبت
به دوره های قبلی تجربه می کنند
بدون اینکــه قانونا پذیرفته شــده
باشند؛ و سال های  ۱۳۵۶و  ۵۷که
دوره سرکوبی خونین دهه بیست
را تداعی می کند.
در تکمیل گفته یزدانی ،باید گفت
که ســال های  ۵۷تا  ۶۲شــباهتی
تــام با دوره ســرکوبی جنبش باب
در اوایل ســلطنت ناصرالدین شاه
داشــت ،فشــاری همه
جانبــه و بیرحمانــه به
منظور حــذف فیزیکی
و معنــوی جامع بهایی
بــه عنوان یــک جریان
اجتماعی  -مذهبی.
تاریــخ نــگاری توکلــی
طرقــی و مینــا یزدانی
در دو مقالــه یادشــده
بــر کنــش و واکنــش
میان رهبری مذهبی،
حکومــت ،و جامعــه
بهایــی متمرکز اســت
کــه منجــر بــه غلبــه
اسالم سیاسی در میان
مذهبی ها و تحکیم فکر سکوالر-
لیبرال در اندیشه حکومتی شد .در
مبارزه میان اسالم سیاسی و مشی
ســکوالر-لیبرال حکومت شــاه،
دومــی بود که شکســت خــورد و
حکومت را به اسالمگرایان سپرد.
در ســه مقاله پیــش رو ،تمرکز بر
واکنــش های مهم ترین ضلع این
درگیــری یعنی بهاییــان و تحلیل
مواضع محفل روحانی ملی بهاییان
ایران (هیئت نه نفره انتخابی برای
مدیریت جامعه بهایی) در دو سال
آخر حکومت شاه و سال های بعد
از انقــاب اســامی  ۱۳۵۷بــوده
است.
مدارک اصلی استفاده شده در این
مقالــه هــا ،نامه هــا و بیانیه های
محافل ملی در ســال هــای -۶۲
 ۱۳۵۶هســتند .سال  ۶۲را به این
دلیــل برگزیــدم که ســال انحالل
رسمی تشکیالت بهایی در ایران به
دستور محفل ملی است.

•
بهاییان ایران در آستانۀ انقالب
به موازات نزدیک شدن به شرایط
انقالبــی در ســال¬های  ۱۳۵۶و
 ۱۳۵۷و ضعیــف و منفــور شــدن
قــدرت مرکزی ،گفتمان دشــمن
انگاری بهاییان هم قدرت بیشتری
یافــت .تبلیغــات بهایی ســتیز و
غرب ستیز مخالفان حکومت شاه
در ســال های آخر حکومت او ،به
سیاســت رســمی حکومت بعد از
انقــاب  ۵۷تبدیــل شــد و امکان

یافتن زبانی مشترک بین حکومت
و جامعه بهایی را بسیارکم کرد.
پایه های مقاومت بهاییان در برابر
سرکوبی همه جانبه سال های اول
انقالب از قبل پی ریزی شده بود.
مضمون نامه های محفل خطاب
به جامعه بهایی در تمام سال های
قبــل از انقالب ،بیشــتر اخالقی و
فردی و دعــوت به تزکیه نفس در
عیــن توجه بــه "خدمت بــه عالم
انسانی" بود .در این نامه ها "عالم
انسانی" کلیدواژه اصلی بود و همه
اعمال بهاییــان باید حول خدمت
بــه آن و نجــات آن از طریق ترویج
آیین بهایی سازمان می یافت .اما
ایــن ســازمان یابی اساســا فردی
و شــخصی بود یعنــی نجات عالم
انسانی فقط از طریق تغییر و تحول
تک تک افراد و تحت هدایت الهی
از طریق نظم تشــکیالتی میســر
میشــد .هدایــت الهی را بــا دعا و
مناجات مســتمر میشد به دست

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

مشاور رمسی وام مسکن

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

آورد ،خودســازی محصول اجرای
احــکام و راه تاثیرگــذاری ،حرکت
در چارچــوب تشــکیالت بــود .بر
مبنــای نامه هــای محفــل ملی،
تربیت نفوس انسانی مقدم واجب
تغییر در همه ساختارها و نهادهای
اجتماعی بود و نه برعکس.
در دوره هجده ســاله بین  ۱۳۳۷و
 ،۱۳۵۵بهاییان بیشترین تعامل با
غیر بهاییان را در طول تاریخشان
تجربه کردند .محافل ملی توانسته
بودنــد در گفتگــو بــا حاکمــان و
مســئوالن کشــور زبان مشــترکی
بر مبنای گزارش فشــارها ،تاکید

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

بــر مشــترکات،
بیــان معتقــدات
بهاییان ،و اعالمیه
جهانی حقوق بشر
بسازند.
ایــن امــکان پس
از انقــاب منتفی
شــد .بــا تغییــر
گفتمان در سطح
ملــی ،دشــمن
انــگاری بهاییــان
و تــاش بــرای
منزوی کردن آنها
رواج یافــت .پــس
از انقــاب و زیــر فشــار حکومــت
اسالمی مبنی بر ممنوعیت تبلیغ
برای آیین بهایی ،بهاییان به ناچار
ارتبــاط با غیربهاییان را به حداقل
ممکــن کاهــش دادنــد .از نــگاه
حکومتیــان هــر نــوع مراودهای
تبلیغ آیین بهایی محسوب میشد.
در آن شــرایط ،محافــل ملــی بــر
نقش برجسته تر فرد و خودسازی
اعتقادی او با اتکا به دعا و راهنمایی
تشــکیالت تاکید کردنــد .در این
دوره ،بــه جای ســعی محال برای
ســاختن زبان مشترک با حاکمان
اســامی ،محافــل ملی با انتشــار

بیانیــه ها و نامــه هایی خطاب به
حاکمان جدید و در تالشی ناموفق
کوشــیدند بر مشــترکات حداقلی
تکیه کنند و زمینه ای برای گفتگو
بسازند .این زمینه هیچگاه فراهم
نیامد.
ســرکوبی بهاییــان بــا هدایــت
اســامگرایان نزدیــک بــه دو
ســال قبل از انقالب شــروع شد.
اردیبهشت  ۱۳۵۶روح الله تیموری
مقدم در روستایی نزدیک گرگان به
قتل رســید .سال پنجاه و شش با
تجاوز به ســاختمان هــای اداری
بهایی و گورســتان هــای بهاییان
و"بعضی از مقابر شهدا"ی بهایی در
شهرهای مختلف ایران ،جلوگیری
از اســتخدام بهاییــان باالخص در
آموزش و پرورش ،ممانعت از ثبت
نام پذیرفته شدگان بهایی در بعضی
از دانشگاه ها ،حمله به خانه های
بهاییان و مجبور کردن آنها به ترک
محل اقامتشــان ،اقدام به سرقت
اسناد محفل ملی و حمله کردن به
بهاییان و "ضرب و شــتم و جرح و
قتل آنان" ادامه یافت.

{>> ادامه در صفحه}30 :

با یاد مرتضی کالنتریان

مترجم سرشناس ایرانی به شیوه
قهرمانداستانشخودکشیکرد
کالنتریــان،
مرتضــی
حقــوقدان و مترجــم
سرشناس ایرانی که چندین
اثــر ارزشــمند از جملــه
«قراردادهای اجتماعی» ژان
ژاک روســو را ترجمــه کرده
بود ،خودکشی کرد.
این مترجم  ۸۷ســاله ایرانی
روز یکشنبه  ۱۲خرداد خود
را از پنجره منزلش در محله
بهجتآبــاد تهــران به پایین
پرت کرد و جان سپرد.
مرتضــی کالنتریان متولــد ۱۳۱۱
در تنکابــن بــود که پــس از پایان
تحصیالت متوســطه ،در رشــته
حقوق مشــغول به تحصیل شد.
دکترای حقوق را از دانشگاه پاریس
گرفت و بعد از بازگشت به ایران به
عنوان قاضی دادگستری مشغول
کار شد .مدتی پس از بازنشستگی
بــه کار وکالت پرداخت ،اما وکالت

را نیز ادامه نداد و به ترجم ه متون
ادبی و حقوقی روی آورد.
کالنتریان بســیاری از آثــار بزرگ
ادبــی را بــرای نخســتین بــار به
فارســی ترجمــه کــرده کــه از آن
جملــه میتوان به «وجــدان زنو»
از ایتالو اســووو« ،سیمای زنی در
میان جمع» نوشته هاینریش بل،
«نقطه ضعف» نوشــته آنتونیس

ساماراکیس« ،ادبیات و حقوق»
اثر فلیپ مالوری« ،افســان ه پدران
مــا» و «بازگشــت بــه کیلیبگز»
نوشته سورژ شاالندن اشاره کرد.
امــا شــاید در میــان آثاری
که کالنتریــان ترجمه کرده
داستان «دیدار به قیامت» بر
زندگی خود او بیشترین تأثیر
را گذاشته بود ،به طوری که
او درســت به شیوه قهرمان
این داســتان ،با پرت کردن
خــود از بــاالی ســاختمان
دست به خودکشی زد.
نویســنده رمان «دیــدار به
قیامت» که داســتان آن در
دوران پــس از جنگ جهانی
اول در فرانســه میگــذرد ،پییــر
لومتر نام دارد که کتابش در سال
 ۲۰۱۳جایزه معتبر ادبی گنکور را
از آن خــود کرد .از روی این کتاب
که نــام اصلی آن در زبان فرانســه
«خداحافظ آن باال» (Aurevoir
 )là-hautاست ،فیلم معروفی نیز
ساخته شده است( .یورونیوز )
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M NTREAL
مدرسه دهخدا

اجنمندوستدارانزرتشت

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

(514) 731-1443

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

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

مدرسه فرزانگان

بنیاد سخن آزاد

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

Tel: 514-775-6508

facebook: Farzanegan Montreal

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

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

کتابخـانه نوروززمین

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

کتابخانهنیما

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

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

گروهرقصخورشیدخانوم

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

Tel: 514-909-1972

IBNG

همبستگیبازرگانی

کانون فرهنگی خانهما

)2900 Lake (DDO

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

دوستداران موسیقی کالسیک

www.ibng.ca

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

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

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

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

کافـــه لیت
www.cafelitt.ca

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

(514) 377-8005

نان سنگک

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

کیفیتعالی،
بهای مناسب

پخــتروز

>> ساعات کار:

گروه همبستگی بازرگانان ایرانیان
مونتریال روز چهارشــنبه  5جون
ساعت  8صبح جلسه خود را برگزار
کرد .ابتدا اعضاء و مهمانان خود
را معرفی کرده و اخبار خوش طبق
معمول جلســات توســط شرکت
کننــدگان داده شــد.این جلســه
اختصــاص داشــت بــه انتخابات
هیيــت مدیــره جدید.بنابرایــن
قرارشد ابتدا هریک از اعضاء هیيت
مدیره قبلی گزارشی از فعالیتهای
خود و تجربیاتشــان را طــی دوره
طی شده بیان کنند.پس از گزارش
اعضاءکه در کل رضایت بخش بود
آقای میثاق قربانیان به جمع بندی

نظرهــا پرداخــت و از فعالیتهــای

انجام شــده اظهار رضایت کرد که
شــامل  5تا  6جلسه هییت مدیره
و اجراءچند جشــن طی دوره بود.
نیز باین موضوع اشاره کرد که اگر
حمایت کل جمع نباشد نمی شود
کارها را بخوبی پیش برد.ســپس
انتخابات برگزار شد.

داوطلبان:
خانم ها مریم احمدی،
فریده ایزدی و خانم ناصری.
آقایــان علــی پاکنــژاد ،میثــاق
قربانیــان ،حمید نجــات ،جعفر
فالح و آقای بیدقدار بودند.
از ایــن تعــداد  5نفر عضــو اصلی
انتخــاب شــدند که شــامل آقای
پاکنــژاد بــا  13رآی،آقــای حمید
نجــات ،11میثــاق ،10خانــم
احمدی  10وجعفر فالح با9رآی.
آقای بیدقدار  8و خانم ناصری با 6
رآی دو عضو ذخیره شدند.
جلسه در ســاعت  9صبح با دادن
ریفرالها و تشکر از مهمانان شرکت
کننده پایان یافت.

مداد ،مجله آنالین مونتــرال

مـداد را آبونه شوید:

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

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

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

Tel.: 514-777-3604

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

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

بــه گــزارش روابط عمومــی بانک
مرکزی ،متوســط قیمــت خرید و
فروش یک متر مربع زیربنای واحد
مســکونی معامله شــده در شــهر
تهــران را در اردیبهشــت مــاه ۱۲
میلیون و  ۶۷۰هــزار تومان اعالم
کرد که نســبت به مــاه قبل ۱۲.۵
درصــد و نســبت بــه اردیبهشــت
پارســال  ۱۱۲درصــد افزایــش را
نشان میدهد.
بنا بر این گزارش ،تعداد معامالت
آپارتمانهای مسکونی شهر تهران

گزارش انتخابات گروه همبستگی بازرگانان ایرانیان مونتریال

سرورصدر

6925 Sherbrooke W.

ک سال
مسکن در ی 
۱۱۲درصد گران شد

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

خدمات حسابداری و دفترداری

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

ایـــران

		
-------		
happy father's day 2019
			Sunday, June 16

روزهایدوشنبه:

514-624-4579

تلفن)514( 626-5520 :

روز پدر گرامی باد!د		

برنامه دورهمی

بنیاد نیکوکاری ایرانیان :
نیکو

514-804-4579
4862.ST CHARLES
------------------
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در اردیبهشت
امســال بــه
 ۱۲.۱هــزار
واحد مسکونی
رســید کــه
نســبت به ماه
مشــابه ســال
قبــل ۳۶.۵
درصدکاهش را نشان میدهد.
در این ماه شــاخص کرایه مسکن
اجــاری در شــهر تهــران و در کل
مناطــق شــهری نســبت بــه ماه
مشابه سال قبل به ترتیب معادل
 ۲۲.۶و  ۱۹.۷درصد رشد را نشان
میدهد.

(منبع:ایسنا)

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

کاهش واردات
کاالهای سرمایهای

سقوط  ۸پلهای ایران
در آمار بانک جهانی

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس
شــورای اسالمی اعالم کرد ،ما در
ایران با معضل محیط کسب و کار
روبه رو هســتیم و ایــن در صورتی
اســت کــه در ردهبنــدی جهانــی
مسئله بهبود فضای محیط کسب
وکار بسیار حائز اهمیت است.

به گفته این مقام دولتی ،براساس
آمار بانک جهانی ایران نســبت به
ســال گذشــته چهار پله و نسبت
به دو ســال گذشته دو پله سقوط
داشــته اســت و بــه طور کلــی در
ردهبنــدی بانــک جهانی ســقوط
هشت پلهای را تجربه کردهایم.
(منبع :خبرگزاری تسنیم)

براســاس آخریــن آمارهــای
ســازمان توســعه تجــارت ،در
نماهامسال ۲.۳میلیارد
نخستی 
دالرکاال وارد کشور شده که ۶۳
درصد آن اقالم واســطهای۲۲ ،
درصــد مصرفی و تنهــا  ۱۳درصد
آن کاالهــای ســرمایهای ازجملــه
ماشینآالت بوده که در مقایسه با
میانگین کل واردات سال گذشته،
ســهم واردات کاالهــای مصرفــی
رشــد و کاالی واسطهای تغییری
نداشته است.
این گزارش میافزاید :در فروردین
امسال ســهم کاالهای سرمایهای

در ترکیب واردات  ۲.۸درصد کمتر
شــده درحالیکــه ســهم کاالهای
مصرفی  ۵.۷درصد رشــد داشــته
است.
اتاق تهران میافزاید :تجربه اعمال
سیاست نادرست واردات کاالهای
اساسی با نرخ ارز ارزان در سال۹۷
نــ ه تنها باعث کاهــش قیمت این
کاالهــا در بــازار نشــد و بهدســت
مردم هم با قیمت مورد نظر دولت
نرسید ،بلکه بهدلیل اشتبا ه بودن
سیاســت یــاد شــده و ناکارآمدی
نظام توزیع ،رانت و فســاد نهفته
در این بخــش ،عمال محصوالت
غذایی باالتریــن افزایش قیمت را
در یک سال گذشــته تجربه کرده
است.
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معینخزائلی

ماجرای اسنپ :حجاب اجباری،
حقوق شهروندی و آتش به اختیاری
 ۲۲خرداد  -خانمی اسنپ (تاکسی اینترنتی) سفارش میدهد .ماشین
میرسد و خانم را سوار میکند .در میانه راه راننده اسنپ که از حجاب
نداشتن مسافر راضی نیست از او میخواهد حجابش را رعایت کند.
مسافر از این کار امتناع میکند و سرانجام راننده اسنپ مسافر را در
میان راه به اجبار از ماشین پیاده میکند.
ایــن خالصــه ماجرایی اســت که ماجــرای اســنپ نمونه روشــن از
حــاال بــا ورود و موضع گیریهای شرایطی اســت که نشان میدهد
ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه و چگونــه یــک قانــون ناعادالنــه،
غالمحسین اسماعیلی سخنگوی ناکارآمد و مغایر با عرف دســتکم
این نهاد وارد فاز جدیدی شــده و گــروه قابل توجهی از شــهروندان
در عمل تبدیل به جنگ حاکمیت میتوانــد نــه فقــط ســبب نقض
قهری قدرت در جمهوری اسالمی حقــوق شــهروندی و
با مردمی شــده که از روایت غالب انســانی مخالفــان آن
حکومتی در زمینــه دین و به ویژه شود ،بلکه موافقان آن
را نیز در دور بی پایانی
حجابتبعیتنمیکنند.
ماجــرای اســنپ حتــی منجــر به از چرخه نقض حقوق
ورود ســردار امیرعلــی حاجــی گرفتار خواهدکرد.
زاده ،فرمانــده هوافضای ســپاه و هر دو طرف درگیر در
حمایت از راننده جنجالی اســنپ این ماجرا معتقدند که
شــد .حمایــت از راننــده ججالی حقــوق شــهروندی و
که از ســه چهار روز پــس از ماحرا انسانیشان به واسطه
از ســوی کاربران ارزشــی و حزب اقــدام خــاف قانــون
اللهی شــبکههای اجتماعــی آغاز طرف دیگر نقض شده
شــده ،تنها به آنها محدود نمانده اســت :مسافر مخالف
و اخبــاری نیز از دیــدار تعدادی از حجــاب اجبــاری بــه
اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه واسطهاقدامغیرقانونی
شریف در راستای حمایت و تقدیر راننــده در دخالــت در
حریــم شــخصیاش،
از این راننده منتشر شده است.
در مقابل نیز ،بســیاری از کاربران ِاعمــال تبعیــض بــه
شبکههای اجتماعی به طرفداری واســطه حجــاب و
از مســافر خانم و با انتقاد شدید از همچنین پیاده کردن
عملکرد راننده خودرو و همچنین اجبــاریاش از خودرو
عــدم حمایــت اســنپ از حقــوق و راننده مــورد نظر از
کاربران و مســافران خود ،به ویژه طریق انتشار اطالعات
پس از عذرخواهی اسنپ به سبب شــخصیاش توســط
«جریحــه دار شــدن احساســات مســافر در شبکههای
عمومــی» و تعهدش بــه پیروی از اجتماعی.
احــکام شــرعی در زمینه حجاب ،اما آنچه که در این میان از سوی دو
طرف ماجرا و مدافعان و مخالفان
خواستار تحریم اسنپ شدهاند.
در این میان اما آنچه این درگیری آنــان مورد غفلــت قــرار میگیرد
ســاده بین یک مســافر و راننده را توجــه به این نکته اســت که آنچه
که ممکن است روزانه بارها اتفاق که ســبب این نقض حقوق شده،
بیفتد ،به یک جنگ ایدئولوژیک و چرخهی باطلی است که در آن یک
میدانی بــرای قربانی کردن حقوق طرف ماجرا به واسطه بهره گیری
شــهروندی و انســانی افراد تبدیل از حمایــت قانونی همــوراه غالب
کــرده ،دخالت قوه قهریه کشــور بوده و طرف دیگر همواره مغلوب.
(دستگاه قضایی) به نفع یک طرف چرخهای کــه در آن راننــده مورد
ماجرا و چشــم پوشــی و غفلت از نظــر به خود اجازه میدهد خالف
حق طرف دیگر اســت .حقی که با مقررات کاری خود صرفا به دلیل
اصرار بر تبلیغ مفهومی چون «امر بیحجابی ،در بهرهمندی یک زن
به معروف و نهی از منکر» از اساس از حقــوق شــهروندی و اجتماعی
مورد انکار قرار گرفته و به جای آن خود مانع ایجادکند.
اقدامات فراقانونی و غیرقانونی در در چنین شرایطی است که مسافر
قالــب «آتش به اختیــاری» مجاز نیــز در دفــاع از حقوق خــود و در
تالش برای احقاق آن ،چارهای جز
شمرده میشود.
مقاومت در برابــر قانون ناعادالنه
حجاب اجباری :قانونی که حقوق
نداشته و در نتیجه به شکستن آن
موافقانش را نیز نقض میکند
از طریــق نافرمانی مدنی و یا طرق

دیگر مانند نقض حقوق شهروندی
شــخصی اقدام میکند که او را در
نقض حریمش مسئول میداند.

آتش به اختیاری؛ مردم در
برابر مردم
اعتراف راننده جنجالی اســنپ به
«آتــش بــه اختیار» عمــل کردن
در این ماجــرا ،مجددا جنجالها
بر ســر این مفهوم ساختگی رهبر
جمهوری اسالمی را نیز تازه کرد.

او خرداد ماه ســال  ۹۶در دیدار با
تعدادی از دانشجویان به آنها گفته
بود که در صورت نیاز ،و به ویژه در
جاهایی که دستگاههای فرهنگی
وظیفــه خــود را درســت انجــام
نمیدهنــد ،میتوانند بــه صورت
مســتقل و بدون کســب اجــازه و
یــا دســتور در دفــاع از آرمانها و
گفتمان انقالب دســت بــه اقدام
بزنند.
این سخن رهبر جمهوری اسالمی
همان زمان نیز با انتقادات فراوانی
روبهرو شــد .منتقــدان میگفتند
که این سخنان در واقع تشویق به
فراقانونی و غیرقانونی عمل کردن
اســت .انتقاداتــی که بــا توجه به
ماجرای اخیر به نظر میرسد بیراه
نبودهاند.
علی رغم ادعایی که از سوی راننده
جنجالــی و حامیــان او مبنــی بر
پیروی او از قانون کشــور و تالش

برای اجرای آن شــده ،عملکرد او
نشان میدهدکه اقدام وی در پیاده
کردن اجباری مسافر از خودرو خود
نه تنها مغایر با حقوق شــهروندی
مســافر بلکه خالف قوانیــن ِ
خود
اســنپ اســت .قوانینی که راننده
مــورد نظر خود با اســتناد به یکی
از بندهــای آن در گفتوگو با یکی
از برنامههای تلویزیونی صداوسیما
در ایران ،ســعی بر توجیه عملکرد
خود بر اســاس آن داشــته اســت.
بــر مبنای این بندکاربران اســنپ
(اعم از راننده و مســافر) موظفند
شئونات اسالمی به ویژه حجاب را
رعایت کنند.
اســتناد راننــده مورد نظــر به این
قانون در حالی اســت که بر اساس
قوانینی کــه کاربران اســنپ ،هم
راننده و هم مســافر ،به طور پیش
فــرض قبل از اســتفاده از اســنپ
پذیرفتهاند؛ مرجع رسیدگی به اقدام

خالف راننده یا مسافر در این زمینه
(حجاب) صرفا شرکت اسنپ است
و هیــچ وظیفــهای از این حیث بر
عهده راننده یا مسافر نیست.
از ســوی دیگر ،اگرچه عدم رعایت
حجاب اجباری از سوی قانون مورد
جرم انگاری قرارگرفته و رعایت آن
قانونا برای همه الزامی اســت ،اما
وظیفه برخورد بــا متخلفان نه بر
عهده شــهروندان که بــا ضابطان
قضایی (پلیس) است .ضمن اینکه
مجــازات آن نیز بر اســاس قانون
مشخص بوده و ممنوعیت از بهره
مندی از خدمات اجتماعی و حقوق
شهروندی شامل نیست .به عالوه
اینکه کشــف جرم و فعل مجرمانه
تابع ساز و کار قانونی خاصی است
و صرفــا بایــد بر طبــق معیارهای
قانونی و توســط ضابطان رســمی
قضایــی صورت گیرد .چــرا که در
غیر این صورت اگر بنا بر تشخیص

فردی افــراد در اجرای قانون بود،
دیگر نیازی به تاسیسات قانونی و
حقوقی نبود.
از این رو روشــن است که سپردن
این وظیفه به شهروندان از طریق
خلــق مفاهیمی ماننــد «آتش به
اختیار» در حقیقت تبدیل عرصه
جامعــه بــه میــدان نبردی اســت
کــه در آن گروهــی از مردم ،که به
صورت هدفمند حمایت قوه قهریه
را نیز پشــت خود دارنــد ،در برابر
گروهی دیگر بنا بر تشخیص فردی
خود اقدام به کشــف جرم ،تعیین
مجــازات و در نهایــت ِاعمــال آن
کنند.

امر به معروف و نهی از منکر؛
دامنهای که هر روز گستردهتر
میشود

{>> ادامه در صفحه}37 :
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جهـــان..

ترودو ،ترامپ و رهبران غربی در ُ 75امین
سالگرد آغاز نبرد نهایی علیه آلمان نازی

 5ژوئــن  -رئیســان
 The 'D' stands for 'Day' The 'D' inفرانسه پروازکردند.
جمهوری و رهبــران چند
 D-Day simply stands for the wordدر سحرگاه روز ششم ماه ژوئن،
'Day'.
D-Day
is
used
as
a
general
کشــور غربــی در مراســم
نیروهــای متفقین در ســاحل
بزرگداشت آغاز آخرین نبرد  military term for the day on which anنرماندی پیاده شدند و عملیات
operation begins, although it is now
علیــه آلمان نازی شــرکت
 typically only used to refer to theآزادســازی خــاک فرانســه آغاز
کردند.
 Allied landings in Normandy.شد.
روز  ۵ژوئــن،
روز  ۶ژوئن ســال
مراسم بزرگداشت
 ۱۹۴۴در تاریــخ
هفتــاد و پنجمین
نظامی کشورهای
سالگرد پیاده شدن
بــا
متفقیــن
ِ
نیروهــای متفقین
عنــوان دی-دی
در سواحل نرماندی
 D-Dayیــا روز
بــا حضــور دونالــد
"دی" نامیده می
ترامــپ ،رئیــس
شــود کــه حــرف
جمهــوری آمریکا،
«دی» اولیــن
الیزابت دوم ،ملکه،
حــرف از کلمــه
و چارلــز ،ولیعهــد
«روز» به انگلیسی
بریتانیــا در بنــدر
است.
پورتموث در جنوب
عملیات نرماندی
بریتانیا برگزار شد.
متقفین که عمدتا شامل نیروهای که با تلفات ســنگین هر دو طرف
رئیسان جمهوری فرانسه و یونان ،آمریکایــی و بریتانیایی بود با چند همراه بــود با پیشــروی نیروهای
فرماندار کل نیوزلنــد ،صدراعظم هزار فروند کشتی سواحل بریتانیا متفقیــن و نفــوذ بــه داخل خاک
آلمان و نخست وزیران چند کشور را بــه مقصد ســواحل نرماندی در فرانســه ادامــه یافــت و در روز ۲۵
دیگــر از جمله اتریش ،اســلواکی ،فرانســه ،که در آن زمان در اشغال اوت همان سال ،پاریس ،پایتخت
بلژیــک ،جمهوری چــک ،کانادا ،آلمــان نــازی بــود ،تــرک کردند .فرانسه آزاد شد.
لوکزامبــورگ ،لهســتان ،نــروژ و همزمــان ،هواپیماهــای نیــروی بــا آزاد شــدن پاریــس ،پیشــروی
هلند از دیگر شــرکت کنندگان در هوایی ســلطنتی بریتانیا و نیروی نیروهای متفقین غربــی از غرب
این مراسم بودند.
هوایی آمریکا برای بمباران مواضع و ارتش شــوروی از شرق به سوی
در روز پنجم ماه ژوئن سال  ،۱۹۴۴ارتــش آلمان و پیاده کردن چترباز آلمــان ادامه یافت و ســرانجام در
چند هزار تن از نفرات ارتش های پشــت خطــوط جبهــه به ســوی روز  ۹ماه مه سال  ،۱۹۴۵معاهده
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ساعت  4بعدازظهر
هر شنبه :از
در وست آیلند
FAIRVIEW Alli

ance Church:
220 Hyman,
DDO

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ

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

) 514-999-5168

بت است

داوند مح

خ

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

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
تســلیم بدون قید و شــرط آلمان
نازی بین آن کشــور و کشــورهای
متفقین امضا شد.
در مراســم بزرگداشــت هفتــاد و
پنجمین سالگرد آغاز نبرد نرماندی

را بر روی سایت بخوانید

در پورتمــوث ،ســران و رهبــران
شــانزده کشــور شــرکت کننــده
در ایــن مراســم موافقــت کردنــد
اعالمیــه مشــترکی را امضــا کنند
و متعهد شــوند کــه تمامی تالش

خود را بــه کار خواهند گرفت تا از
تکــرار "فجایع جنگ جهانی دوم"
جلوگیریکنند.

رستوران زعفران
در خدمت هموطنان گرامی

•بهترین کباب های خوشمزه ایرانی در ارائه ای بی نظیر
چلو کباب کوبیده ،کباب سلطانی ،چلوکباب بختیاری ،کباب
وزیری ،کباب چنجه ،جوجه کباب و...
•مناسب ترین محل برای برگزاری جشن های و مجالس شما
با ظرفیت  70صندلی داخل سالن
و  60صندلی در تراس بزرگ

قلیان
همراه آش و چای
فقط  15دالر
پس از  5بعدازظهر
در تراس رستوران

Restaurant Saffron
6275 Boul Taschereau,
Brossard, QC J4Z 1A6
we have
free delivery
In RIVE SUD

450-890-7770
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سالمت

با پاکسازی دندانها به جنگ آلزایمر بروید!

باکتریهای مسبب التهاب
لثــه میتواننــد وارد دهان،
حلق و حتی مغز شــوند .در
این صورت آنها مکانی امن
بــرای حمله به ســلولهای
مغزی خواهند یافت و قربانی
را بــه ســمت آلزایمر ســوق
خواهند داد.
« جینجیویت» نوعی التهاب لثه
اســت که معموال به دلیل عفونت
باکتریایــی ایجاد میشــود .اینک
نتایج تحقیقاتی در دانشگاه برگن
نــروژ بیــن ایــن عارضــه و آلزایمر
ارتباطی قائل شده است.
بر اساس نتایج تحقیقات منتشره
در مجلــه تخصصــی "ســاینس
ادونس" به سرپرســتی دکتر پیوتر
میدل ،هــر چه بیشتر مســواک
زدن و تمیــز کــردن دندانهــا را
پشــت گوش انداخته یــا فراموش
کنید ،خطر ابتالی خود به بیماری
فراموشی را بیشترکردهاید.
پزشــکان مثلــث اطــراف دهان و
بینی (رأس آن ابتدای بینی است و
قاعده آن را دهان تشکیل میدهد)
را "مثلث مــرگ" نامیدهاند .علت
انتخاب این اسم نیز این است که
اگر عفونتی در این ناحیه به موقع
تشــخیص داده نشــده و درمــان
نشــود باکتریهــای موجــود در
آن میتواننــد خطــر باالیــی برای

سلولهای مغزی ایجادکنند.
دلیل آن هم این است که عروق و
مجاری خونی این ناحیه از صورت،
مســتقیما بــا عــروق خونــی مغز
ارتباط دارند.
عفونتهای خطرناک دهان،
بینی و حلق
اگــرکســی با دســتان آلــوده خود
جوشــی در بینی خود را در بیاورد
یــا موی بینــی خود را بکنــد ،این
احتمال به وجود میآید که عفونت
سریعتر و راحتتر وارد مغز شود و
این عفونت که حاال به سلولهای
عصبــی رســیده میتواند خطری
واقعا جدی محسوب شود.
در حالی که وقتی انســان انگشت
بـــرد این خطر تا
دست خود را می ُ
این حد باال نیست.
پاکسازی ،پاکسازی ،پاکسازی
در صورت تشــکیل پــاک دندان
(الیــهای نــرم و چســبناک از
باکتری بر روی دندان) بر سرعت
التهاب لثه افزوده میشود .پالک

دنــدان وقتی به وجود میآید
کــه شــخص به طــور مرتب
مســواک نمیزنــد و از نــخ
دندان و برس بیندندانی به
اندازه کافی استفاده نمیکند.
پــاک دنــدان حــاوی
باکتریهایــی هســتند که
قادرنــد تا مغــز نفوذ کنند.
طبق تحقیقات دانشگاه برگن ،این
باکتریها در مغز پروتئینی ایجاد
میکننــد که میتواند ســلولهای
مغزی را تخریب کند.
تخریب این ســل ولها به از دســت
رفتــن حافظــه و در نهایت آلزایمر
میانجامد .باکت ریهای مســبب
التهاب لثه تنها عامل مولد بیماری
آلزایمر نیســتند .با این حال آنها
میتوانند خطر تخریب سلولهای
عصبــی را افزایــش داده و رونــد
فرسودگی را سرعت ببخشند.
نیمــی از جمعیــت جهــان
باکتریهــای مولد التهــاب لثه را
داراســت .امــا تنهــا  ۱۰درصد از
ایــن تعداد بــه التهــاب واقعی لثه
دچار میشوند که خطر انتقال این
ن باالست.
باکتریها به مغز در آ 
دکتر میدل نتایج تحقیقات خود را
در این جمله خالصه کرده است:
«با پاکسازی مرتب دندانها یک
پیشــگیری مؤثــر را برنامهریزی
کنید».

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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زندگی...

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

شهره شهریان
Cell.: 514-290-2210

Real Estate Broker

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

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

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

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

نرخ ها
برا ی ویژه
ی
با اضافه
ر
هوایی
م
ا
س فران

info@loadextransport.com

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور

در كلیه سطوح
-------------

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

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

www.paivand.ca

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع

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

ربانهم اهیموسسهآیت ا ...خویی(ره)

 مهد کودک  دبستان و دبیرستان
رمسی کانادایی فرانسه زبان ،دروس دینی
مراسم مذهبی پنچ شنبه ها و جمعه ها
مراسم فرهنگی و ورزشی نوجوانان وجوانان
امور مربوط به عقد و ازدواج شرعی

_______________
www.khoei.ca
7085Cote Des Neiges
Montréal, H3R-2M1

T: 514-341-2235
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عاجتماعی
خود را در معرض تنو
بیشتر قرار دهیم!
			
'کبوتر با کبوتر ،بازبا باز؟' راههایی برای خالقتر شدن

ذهن خــاق برای هر
کاری الزم اســت از
حــل مســائل و رفــع
مشــکالت تا رضایت
چــهکار
فــردی.
میتوانیم بکنیم تا آن
را تقویت کنیم؟
هــر روز از مــا انتظــار
مــیرود تــا از عهــد  ٔه
دهها تصمیم و داوری
برآییم.
این تصمیمات از موارد
کوچکی مثــل این که
بــرای صبحانــه چــه
بخوریم شروع میشود
و به تصمیمات بزرگی مثل تغییر
شغل میرسد.
مشکل اینجاست که منابع ذهنی
ما محدودند ،ذهن انسان فقط
میتوانــد از عهــدٔه شــماری از
مسائل برآید.
بــا چالشهــای عظیمــی کــه در
برابرمــان قرار دارد ،بــرای کارکرد
مؤث ر ذهن ناچاریم از میانبرهای
ذهنی استفاده کنیم .رویکردی که
به ما کمک میکند در مسیر زندگی
پیش برویم ،اما رشد ما را به عنوان
انسان محدود میکند.
موضوعــی بــه ســادگی انتخــاب
آدمهای اطرافمان ،میتواند تغییر
بزرگی ایجادکند و به ما کمک کند
که خالقتر شویم.

•

 ۱۰۱کاربرد قاشق
ممکن اســت پرســش عجیبی به
نظر بیاید ،اما قاشــق بــه چه درد
میخورد؟
فرض ســریع و فوری شما ممکن
است این باشــد که برای هم زدن
چای یا قهوه یا برای خوردن پلو.
مــا تمایلــی بــه فکــر کــردن بــه
کاربردهــای بســیار دیگــری کــه
ممکن اســت قاشــق داشته باشد
نداریمً .
مثال با آن گودالی بکنیم یا
دری را باز کنیم یا نخودها را روی
میز پرتاب کنیم.
فکری کــه اول از همه به ذهن ما
میرسد نوعی میانبر ذهنی است:
نیاز بــه هیچ تــاش و فکری هم
نــدارد .ایــن همــان کلیشــههای
مرسومی است که ما در ذهن خود
برای استفاده از قاشق داریم.
این نمونهای از تفکرهیوریستیک
(بر مبنــای میانبرهــای ذهنی)
اســت یا آنچه خیلی آدمهــا به آن
حس درونی میگویند.
تحقیقــات نشــان میدهــد کــه
روشهــای هیجانانگیزتــری هم
وجــود دارد کــه با آنهــا میتوانیم
خالقتر باشــیم و از شــر خیلی از
افــکار خودکاری کــه در ذهنمان
هست ،خالص شویم.
یکــی از این روشها این اســت که
خــود را در معرض تنوع اجتماعی
بیشتر قرار دهیم ،به عبارت دیگر
کارهایی مثل دوستی و همراهی و
قاطی شــدن با آدمهایی که "مثل
مانیستند".
مــا در موارد گوناگونــی با یکدیگر

دوستی و همراهی و
قاطی شدن با آدمهایی
که "مثل ما نیستند"!
تفاوت داریم:
ســن ،نژاد ،تحصیالت ،زادگاه و
موارد دیگری از این قبیل.
برای معاشــرت با کسی که زمینٔه
فرهنگی متفاوتی با ما دارد نیاز به
این اســت کــه از محدود ٔه آسایش
خود بیرون بیاییم .حتی تصور انجام
چنیــن کاری میتوانــد اثر مثبتی
داشته باشد.
از منظری دیگر ،تنوع ،به ذهن ما
تمریــن مؤثری میدهد و درســت
مثل ورزش و تمرین بدنی ،بسیار
هم برای ما مفید است.

•

از روز هم روشنتر
مــا خــوب میدانیم کــه "کبوتر با
کبوتــر ،بازبا بــاز ،کند همجنس
باهمجنس پرواز" .آدمها دوســت
دارند با کســانی شــبیه خودشان
دوســت شوند و معاشــرت کنند.
آدمهایــی که ارزشها و انتخابها
و ویژگیهای شخصیتی مشترکی با
آنها داشته باشند.
با شکستن این رسم وعادت ،تفکر
خودکار و کلیشههای ذهنی خود را
به چالش میکشیم.
وقتی آدمها بــا گروه متنوعتری از
افراد معاشــرت کننــد ،ذهن آنها
ناچار به دریافت و تحلیل اطالعات
پیچیدهتر و پیشبینینشــدهتری
میشود.
هرچه بیشتر این کار را بکنند ،در
تحلیل هر نــوع اطالعات پیچیده
و پیشبینینشــده مهــارت پیــدا
میکنند.
ایــن کار به ذهن ما کمک میکند
تــا بــرای همه مــواردی کــه مثل
روز روشــن نیست ،آمادگی داشته
باشیم و این دقیق ًا همان مشخصٔه
ذهن خالق است.

•

مشکل شمع
در تحقیقی که در زمینٔه فایدههای
تنوع اجتماعی انجام شد ،ازگروهی
از شــرکتکنندگان خواستند تا به
فردی با شــغلی که با کلیشههای
ذهنیشــان مطابقــت دارد فکــر
کنند ،مانند مامای زن.
از گروه دیگر خواستند تا به فردی

خارج از کلیشــههای
مرســوم ذهنــی فکــر
کننــد ،بــرای مثــال
پرستار بچٔه مرد.
از
ســپس
شــر کت کنند گا ن
خواســتیم تا نامهای
جدید و بیســابقهای
بــر نــوع جدیــدی از
پاستا بگذارند و به این
ترتیب میزان خالقیت
آنها را ارزیابی کردیم.
تعــدادی از نامهــای
مرسوم و رایج پاستا را
به عنوان نمونه به آنها

دادیم.
نتایج نشــان داد که کســانی که
از آنها خواســته بودیــم فردی را
خارج از کلیشههای ذهنی تصور
کند ،خالقیت بیشــتری از خود
نشان دادند.
آنهــا کمتــر بــر کلیشــهها و
پیشفرضهای ذهنــی و نامهای
مرســوم و رایج که در ایــن کار در
اختیارشان قرار داده بودیم ،تکیه
کردنــد و نامهــای تــازه و بهتری
ساختند.
تحقیق دیگر این بود که آیا تجرب  ٔه
زندگــی در خــارج از کشــور باعث
افزایش میزان خالقیت میشود.
پژوهشــگران از معمایــی بــه نــام
مشکل شمع استفاده کردند.
به شرکتکنندگان تصویری شامل
شمع و قوطی کبریت و یک جعبه
پونز نشان داده شد.
آنهــا باید فقط با همین چیزهایی
که در برابرشان قرار داشت ،شمع
را طــوری به دیــوار وصل کنندکه
به خوبی روشــن شــود و بسوزد و
اشک آن هم روی زمین نریزد.
راهحل صحیح آن است که از جعبٔه
پونز به عنوان جاشــمعی استفاده
شود.
در این آزمایش شرکتکنندگان باید
پیشفرضها و کلیشههای ذهنی
موجــود خــود را نادیــده بگیرند و
کاربردهای دیگری غیــر از کاربرد
مرسوم آن چیزها پیدا کنند.
نتیجه نشان داد که زندگی در خارج
از کشور بر عملکرد خالقانهتر در این
آزمایش اثر دارد.

•

دیدگاه جدید
البته بیشتر ما با فکرکردن در مورد
قاشق و پاستا یا وصل کردن شمع
به دیــوار خالقیت خود را بیشــتر
نمیکنیم.
اما چیزهای بسیار دیگری هست
کــه میتوانند به مــا در این زمینه
کمک کنند.
بــرای آوردن تنــوع و گوناگونــی
در زندگیمــان میتوانیــم کارهای
زیادی بکنیم از تماشای فیلمهای
خارجی تــا خواندن کتابهایی در
مــورد آدمهایی از جاهای مختلف
دنیا.
برای این کار میتوانیم در گروههای
داوطلب که افــرادی از تمام
سنین دارند ،عضو شویم یا
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مشــاورامالک

• مشاور شما در خرید ،فروش و اجاره امالک مسکونی
در مونترال بزرگ
• ارزیابی و مشاوره رایگان
• پرداخت هزینه محضر شما
• تهیه وام مسکن با بهترین امکانات
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مها
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حضوری:
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ز
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ست آیلند
تلفنـی :

>>
تـوجه ت
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ر روز هفته

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

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
Real Estate Broker
Ramier Realty

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

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

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

به باشگاههای ورزشی برویم
و با افــرادی با فرهنگهای
دیگر معاشرت کنیم.
پژوهشگران همچنین دریافتندکه
کار هنری و عالقمندی به هنر هم
بــه ما کمک میکند همهچیز را از
دیدگاهــی تازه ببینیــم ،این کار را
میتوانیم با فرض کردن خودمان
به جای شخصیتهای آثار هنری
هم انجام دهیم.

را بر روی سایت بخوانید

این امر احســاس ارتباط اجتماعی
و مهربانــی همگانــی را در ما پدید
میآورد.
پذیرا بودن در برابر تجربههای تازه
ممکن است به نظر آسان نیاید اما
به ما کمک میکندکه از فاصلهها و
حدومرزها فراتر رویم و دوستیهای
جدید و فراگیری پرورش دهیم.
در ایــن روزگار چالشبرانگیــز
ارتباطهــای اجتماعــی ،پذیرفتن

چیزهای جدید و پیشبینینشده،
فایدههــای عینی زیــادی برای ما
دارد.
بــا ایــن روش نــه فقــط به رشــد
شــخصی خودمان کمک کردهایم
بلکه خــود را در بهترین موقعیت
برای کمک به حل مســائل و رفع
مشکالت اجتماعی قرار دادهایم
ریچارد کریسپ و جولی ون دی
وایور  -دانشگاه دورام

19

1398  خرداد25  1426  شماره 25 سال

www.paivand.ca since 1993

PAIVAND: Vol. 25  no.1426  June 15, 2019

20

20

کلینیک مدیکال آلفامدیک



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک
شهر
مرکز
در





















جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیـا










هاشمی


فرانک







دندانپزشک
جراح
دکتر
دندانپزشک
جراح
دکتر









طباطبائی


زهرا







 

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






















کلیه
قبول
Tel : (514) 933-3337 
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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
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 اورژانس:پزشک خانواده

:پزشکان خانواده

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

بدون وقت قبلی
Family Physician

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. 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

مشاوره ختصصی سرمایه گذاری در امالک

• 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

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

با مدیریت
خشایارشادانلو

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

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

Immo-Plus

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567
بهروزباباخانی

Courtier Immobilier Agréé

¶¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

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

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

Cell : (514) 571-6592

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

zarbarg paivand

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

مشاور رمسی وام مسکن

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

مشاور امالک در مونتریال:
مسکونی و جتــاری

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

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

Z

ARBARG

Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani

Iranian Business Directory

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca

Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی

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

F OOD s t at i o n

بوفه انواع خورش ها ،کوکوها،
ساالد های ایرانی و  2نوع پلو

فقر؛

وجه مشترک ۱۵۲میلیون کودک کار در جهان
طبــق آمــار یونیســف هنــوز هم
۱۵۲میلیون دختر و پسر در جهان
در گروه کودکان کار قرار میگیرند.
در ایــران ،فقــر ،بدسرپرســتی،
حاشیهنشینی و نبود سیاستهای
کارآمد یا عدم اجرای درســت این
سیاســتها بر شــمارکودکان کار
افزوده است.
 ۱۲ژوئــن برابــر بــا  ۲۲خــرداد را
روز جهانــی مبارزه بــا کارکودکان
نامیدهاند.
بــه همین مناســبت ،یونیســف،
صندوق کودکان ملل متحد ،روز
 ۱۱ژوئن گزارشی در این باره ارائه
کرد که نشان میدهد هنوز هم در
سراسر جهان  ۱۵۲میلیون دختر و
پســر (تقریبا از هر ده کودک ،یک
کودک) مجبورند برای چرخیدن
چرخ اقتصادی خانواده کار کنند.
بر پایه این گزارش ،تقریبا نیمی از
ایــن کودکان ( ۷۳میلیون نفر) در
شــرایط خطرنــاک کار میکنند یا
استثمارمیشوند.
بر پایه گزارشهای یونیسف بیشتر
این کودکان ،یعنی تقریبا نیمی از
آنها ( ۷۲میلیون نفــر) در آفریقا و
 ۶۲میلیون در آسیا زندگی میکنند
و بیــش از  ۷۰درصد این کودکان
در بخش کشاورزی مشغول به کار
هستند.
یونیسف دولتها ،جامعه مدنی و
صاحبان صنایع را فراخوانده است
که با ریشههای کار کودکان مانند
فقر شدید ،نبود امکان تحصیل و
آموزش و تبعیض علیه دختران با
شدتی بیشتر مبارزه کنند.
یونیســف در گزارش خــود به این
نکته اشاره میکندکه شمارکودکان
کار هرچند به شدت کاهش یافته
اما روند این کاهش در ســالهای
گذشــته ،کند شده اســت .شمار
کــودکان کار از  ۲۴۶میلیــون در
سال  ۲۰۰۰به  ۱۵۲میلیون درسال
 ۲۰۱۶رسیده است.
صنــدوق کــودکان ســازمان ملل
بــا انتقــاد از کنــدی رونــدکاهش
میگوید ،اگرکاهش شمارکودکان
کار بــا همین ســرعت ادامه یابد،
در ســال  ۲۰۲۵هم همچنان ۱۲۱
میلیــون کــودکان کار خواهیــم
داشت.
ســازمان ملل متحد متعهد شده
اســت که تا سال  ۲۰۲۵به معضل
کارکودکان پایان دهد.
•
کودکان کار در ایران ،بیشترین

کمک به کودک
بدون رهایی او از
فقر خانوادهاش
امکانپذیرنیست.
کودک کار در مشهد
ســازمان بینالمللــی کار ســن
 ۱۵ســال را بــه عنــوان حداقــل
ســن کار تعییــن کرده اســت .اما
استانداردهای بینالمللی اغلب با
قوانین ملی همخوان نیستند.
مرتضــی دیــاری ،یک پژوهشــگر
مســائل اجتماعــی در گفتوگو با
ایســنا میگویــد« :طبــق تعریف
جهانی کــودکان کار ،به کودکانی
که بین  ۱۰تا  ۱۹ســال سن دارند
و فعالیــت اقتصادی برای کســب
درآمد بهدلیل شــرایط نامطلوب
اجتماعــی و اقتصــادی خــود یــا
سرپرستشــان میکنند ،کودکان
کار گفتــه میشــود ».او اضافــه
میکنــد« :در ایران طبق قوانین،
کودکان زیر  ۱۵ســال کودکان کار
محسوبنمیشوند».
به گفته این پژوهشــگر اجتماعی،
سرشــماریها و گــزارش ســال
 ۹۰و  ۹۵نشــان میدهــد،
بیشتریــن کــودک کار در ایران،
در خراســان رضــوی اســت و آمار
کــودکان کار در خراســانرضوی
از سیستانوبلوچســتان و تهــران
بیشــتر اســت .ایســنا مینویسد،
برطبق آمار منتشــر شده ،بیشتر
از  ۵درصــد امــور ســاختمانی و
کارگری ساختمان در ایران ،توسط
کودکان کار انجام میشود.
•
علت افزایش کودکان کار در
ایران
کارشناســان در ایــران دو علــت
عمــده افزایــش کار کــودکان در
ایــران را "فقــر" و "بدسرپرســتی"
میداننــد .وضعیــت نامناســب
اقتصــادی و عاطفــی در خانواده،
اعتیــاد و مهاجــرت ،بســیاری از
کــودکان را "بدسرپرســت" کرده
است" .حاشیهنشینی" در ایران از
دیگر موضوعاتی است که در بحث
کودکان کار به میان میآید.
آماری کــه در ســایتهای داخلی
ایران منتشــر شده اســت ،نشان
میدهنــد که یــک پنجم جمعیت
ایران حاشــیه نشــین هســتند و
آســیبهای اجتماعــی ناشــی از

حاشیه نشــینی در حال گسترش
است .درصد زیادی از این محلها،
محل زندگی کودکان کار است.
مرتضــی یــاری در گفتوگــو بــا
خبرگزاری ایســنا از "بدسرپرستی
کــودکان" و ضعیــف بــودن
"سیاســتگذاری در حــوزه
کودکان" انتقاد میکند .او با اشاره
به معضل حاشیهنشینی میگوید،
بدسرپرســتی کودکان در حاشــیه
شــهر در حــال بازتولید اســت .به
گفتــه ایــن کارشــناس ،جمعیت
زیاد خانوادهها در حاشــیه شهر و
بحرانهــای اقتصادی کــه وجود
دارد ،افراد را به این ســمت میبرد
که به دنبال کسب درآمد باشند و
از تمام ظرفیتهای خود استفاده
کنند.
مدیرعامل انجمنیاری کودکان در
معرض خطر معتقد است ،اجرای
طرحهای ساماندهی کودکان کار،
بدون پشــتوانه علمــی  ،اخالقی و
انســانی و ســاماندهی کارکــودک
بدون رهایــی او از فقر خانوادهاش
امکانپذیر نیســت .کارشناســان
توانمندســازی ایــن کــودکان و
خانوادههایشــان را مهمترین قدم
در کاهــش معضــل کــودکان کار
میداننــد و به اعتقاد آنهــا در این
راستا همکاری نهادهای دولتی و
مردمی (ســمنها) بســیار مهم و
راهگشاست.

کودکان کار در آفریقا؛ از هر
پنج کودک ،یکی
اما پدیده کودکان کار تنها منحصر
بــه ایران نیســت ،هرچنــد فقر به
عنوان بزرگترین علت این معضل،
مرز و جغرافیا نمیشناسد .بسیاری
از پــدر و مادرها در افریقا ،به دلیل
شــرایط بد اقتصادی ،آمــوزش را
اولویت نخســت برای کودکانشان
نمیداننــد و این کــودکان گاه در
شــرایطی خطرنــاک مجبــور بــه
کار هســتند؛ کاری که سالمتی،
امنیت و رشــد جســمی ،فکری و
اخالقی آنها را بــه خطر میاندازد.
در آفریقای ســیاه ،شــمارکودکان
کار از همه جای دیگر جهان بیشتر
اســت؛ از هر پنج کودک یکی و در
مجموع  ۷۲میلیون کودک .بیش
از نیمــی از این کــودکان ،کمتر از
 ۱۱ســال ســن دارند .برای اینکه
بتــوان به عمق فاجعه پی برد باید
این عدد را با شــمارکــودکان اروپا
مقایســه کرد؛ در اروپا  ۸۰میلیون

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

کودک زندگی میکنند .یونیســف
از اشــکال مختلف کار کودکان به
خصوص در آفریقا سخن میگوید؛
کارهای ســخت بدنــی ،خطرناک
یا اســتثماری ،کارهای اجباری و
تنفروشی.
بیشترکودکان کار آفریقا در بخش
دامداری وکشــاورزی مشــغول به
کار هستند .تقریبا هشت میلیون
کودک آفریقایی در بخش خدماتی
و تقریبا سه میلیون نفر در بخش
صنعت کار میکنند .بر پایه گزارش
یونیســف ،شــمار کودکان کار در
آفریقــا از ســال  ۲۰۱۲تــا ۲۰۱۶
افزایش یافته است؛ علت :شرایط
بد اقتصادی و درگیریها.
ســازمان ملل متحد متعهد شده
است که تا سال  ۲۰۲۵به پدیدهی
کار کــودکان پایــان دهــد .امــا
کارشناســان از کندی روند مبارزه
بــا کارکــودکان گالیــه میکنند و
معتقدنــد تنها قانونگــذاری کافی
نیست.
نینجا شاربانو از صندوق کودکان
ســازمان ملل معتقد اســت برای
مبــارزه با کارکودکان و ریشــهکن
کردن این معضــل با چهاررویکرد
باید فعالیت کرد.
• او تصویب قوانینی مؤثر و کارآمد
بــرای ممنوعیــت کار کــودکان و
اجرای این قوانین را گام نخســت
میداند.
• بهبــود شــرایط اقتصــادی و
آموزشی کل خانواده برای بینیازی
بــه کار کــودکان و برخــورداری از

FOOD Station

روبرویکبابسرا 755 Atwater Ave,
Montreal, QC H3J 2K3

Tel.: (514) 504-2313

امکان تحصیــل و آموزش رایگان،
عرصه دیگری اســت که به اعتقاد
این کارشناس یونیسف باید به آن
توجه ویژه کرد.
• شــاربانو از ضرورت دگراندیشی
اجتماعی ســخن میگویــد به این
معنــی که بــه کارکــودکان باید به
عنوان یک مشکل آن هم مشکلی
کــه برای رشــدکــودک خطرناک
است نگاه کرد.
• چهارمیــن عرصه بــرای مبارزه
مؤثــر بــا کار کــودکان از نــگاه او
همــکاری شــرکتهای بــزرگ در
تحقق رویای دنیای بدون کودکان
کار است.

شرکتهای بیناملللی و
زجنیرهای زیر ذرهبین نهادها و
فعاالن حقوق بشری
گــرد مولــر وزیــر توســعه آلمــان
هــم شــرکتهای زنجیــرهای
بــزرگ بینالمللــی را بــه رعایــت
اســتانداردهای اولیــه در ایــن
خصــوص فراخوانــده اســت .او
همچنین گفتــه ،امیدوار اســت،
مصرفکنندگان در خرید و مصرف
کاالهــا بازنگــری کننــد .به گفته
مولر مردم بیشتر و بیشتر به علت
ارزانی شکالتها ،لباسها و درکل
کاالهای مصرفــی و خوراکی ارزان
قیمت پی میبرند.
در همیــن حــال دیگــر نهادهــا
و انجمنهایــی چــون صنــدوق
کــودکان terre des hommes
هم راهکارهایی برای جلوگیری از

کار زیانآورکودکان ارائه دادهاند:
•اجــرای آموزش اجباری توســط
تمامــی دولتهــا• ،تقویــت
نهادهای نظارتی دولتی و •جریمه
کارفرمایانی که کودکان را استثمار
میکنند از جملــه راهکارهای این
نهاد است.
سازمان توسعهای "اینکوتا" هم از
دولت آلمان خواســته اســت تا به
طور قانونی ،شــرکتها و صنایع را
به رعایت تعهدات حقوق بشــری
در شــعبههای خارجی خــود و در
تجارت خارجی ملزم کند.
یک نهاد دیگر در آلمان با نام "نان
برای جهــان" و اتحادیه آموزش و
دانش ،درخواســتی آنالیــن برای
پایــان دادن بــه اســتثمارکودکان
راه انــدازی کردهانــد .آنهــا ایــن
موضــوع را که شــهروندان آلمان
ندانســته و ناخواســته بــا خریــد
تولیدات شرکتها و کارخانههایی
که کودکان را اســتثمار میکنند،
در این بهرهکشــی سهیماند ،یک
"رسوایی"نامیدهاند.
برآینــد تالشهــای جهانــی برای
مبارزه با کارکودکان نشان میدهد
کــه علت اصلــی بــه کارگمــاردن
کــودکان ،فقــر اســت و بیبهرگی
از آمــوزش؛ دو علــت اساســی که
مــرزی نمیشناســند .هرچنــد
راههای مبارزه با این علتها و اراده
سیاسی برای ریشهکنکردن آنها،
از جغرافیایــی بــه جغرافیای دیگر
تغییرمیکند.
•
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ثبت نام مدرسه دهخدا
سال تحصیلی ۲۰۱۹-۲۰۲۰

کالس های فارسی

• ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی اول ﺗﺎ ﺷﺷم دﺑﺳﺗﺎن
• آﻣوزش ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﮫ ﺑزرﮔﺳﺎﻻن
• ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻧوﺟواﻧﺎن

شنبه ها  ١١الی ١۴:٣٠
نشانی
4976 Rue Notre-Dame Ouest Montréal, Québec H4C 1S8 Canada
Tel: 438-238-3091
admin@dehkhodaschool.com

ثبت نام اینترنتی:
http://dehkhodaschool.com/registration/
تخفیف  5%در صورت ثبت نام قبل از 30 June

نتایج یک پژوهش :هیچ کشوری تا سال  ۲۰۳۰به برابری جنسیتی نمیرسد

نتایج یک پژوهش نشــان میدهد
الشهــا برای
که علیرغــم تمام ت 
برابــری جنســیتی میــان زنــان و
مــردان تا تحقق ایــن هدف هنوز
راه طوالنی در پیش اســت .نتایج
پژوهــش آلمــان را در رده هفتم و
آمریکا در رده  ۲۸نشان میدهد.
روزنامه گاردین از نتایج پژوهشــی
خبر داده اســت که نشان میدهد
یک میلیــارد و  ۴۰۰میلیون زن و
دختر درکشورهایی زندگی میکنند
که شــاخص توســعه جنسیتی در
آنها حتی تا سال  ۲۰۳۰نیز امکان
رســیدن به برابــری جنســیتی را
نمیدهد .این پژوهش از جمله به
ابتکار شــبکه بینالمللی سازمان
حقوق زنان انجام شده است.

هیچ کشوری کارنامه عالی
نداشته است
تنهــا هشــت درصــد زنــان در
کشــورهایی زندگــی میکننــد که
نتایــج پژوهــش نشــان میدهــد
برابری جنسیتی تا حدود زیادی در
آنها محقق شــده است .اما صفت
"عالی" شــامل حال کارنامه هیچ
کشوری نشــده اســت .نتایج این
پژوهش ســوم ژوئن در کنفرانسی
در ونکــوور در حضور هشــت هزار
نماینــده از کشــورهای مختلــف
جهــان بــه بحث گذاشــته شــد.
جاستین ترودو ،نخست وزیرکانادا
این کنفرانس را بازگشایی کرد.
از کســانی که ابتکار این پژوهش را
بر عهده داشــتن ملینــدا گیتس،
مدیر ســابق بخشهایی از شرکت
مایکروســافت و همســر بیــل
گیتس اســت .او با نظــر به نتایج
ایــن پژوهش گفته کــه این زنگ
خطری برای جهان است .آلیسون
هولدر ،مدیــر پــروژه "معیارهای
برابر  "۲۰۳۰نیز که این پژوهش را
منتشر کرده هشدار داده است که
«برخی کشورها حتی عقبگرد نیز

کردهانــد» .او از جملــه به قوانین
ســختگیرانه برای ممنــوع کردن
ســقط جنین در برخی ایالتهای
آمریکا اشاره کرده است.
تحقیقات یاد شده شاخص توسعه
جنســیتی را در  ۱۲۹کشور جهان
بررســی کرده کــه  ۹۵درصد زنان
و دختــران جهــان در آنهــا زندگی
میکننــد .این شــاخص وضعیت
کشورها را با امتیازی بین صفر تا
 ۱۰۰نشــان میدهد .کشوری که
امیتاز  ۱۰۰بگیرد توانســته است
برابری کامل جنسیتی را برقرار
کند.

امتیاز کشورهای مختلف
 ۵۰معیار در ارزیابی شــاخص
توسعه جنسیتی در نظرگرفته
میشوند .معیارهایی منطبق
بــر اهداف توســعه پایــدار ،از
جمله در زمینــه از بین بردن
فقــر و گرســنگی ،پیشــرفت
بهداشــت ،آمــوزش ،محیط
زیست و برابری جنسیتی.
طیفی بسیارگسترده شاخص
ت در زمینــه برابــری
پیشــرف 
جنسیتی را در بر میگیرد؛ از
دسترسی به اینترنت و حساب
بانکی اینترنتی تا دسترسی به
آب آشامیدنی سالم.
گزارش میگوید « :کشوری با
 ۹۰امتیاز پیشرفت بسیار عالی
کرده و کشــورهایی بــا امتیاز
زیــر  ۶۰توانســتهاند تنهــا به
حداقلهایی از شاخصه توسعه
اجتماعی دست پیدا کنند».
تنهــا  ۲۱کشــور توانســتهاند
امیتازی بیشتر از  ۸۰بگیرند.
در این فهرست آلمان با ۸۶،۲
امتیاز در رده هفتم قرار دارد.
در صــدر جــدول دانمــارک،
فنالند و ســوئد نشســتهاند.
ایــاالت متحــده آمریــکا در
رده  ۲۸قــرار دارد و پشــت

ســر کشــورهایی مانند کرواسی و
بلغارســتان است .روســیه در رده
 ۵۹و پس از مغولستان ،مولداوی،
پاراگوئــه ،قرقیزســتان ،کلمبیا و
اکوادور قرار دارد.
چــاد در پایینتریــن رده جــدول
است.
نویســندگان گزارش میگویند که
در مجموع در کشورهایی با سطح
درآمد باالتر پیشرفتهای بیشتری
در زمینه برابر جنسیتی شده است.
امــا ایــن قاعــده در جاهایــی هم

شکســته شده اســت .برای نمونه
کشــورهای فقیری هستند که در
این زمینه کارنامه خوبی دارند .به
عنوان مثال رواندا در زمینه امنیت
زنــان در ردیف پنجم جــدول قرار
دارد .زنان کنیا دسترســی خوبی
بــه بانکــداری اینترنتی دارنــد و از
سه چهارم کشورهای دیگر در این
زمینه جلوترند .در کلمبیا از اقشار
فقیــر جامعــه حمایت بهتــری در
مقایسه با آمریکا میشود.

چالشی به مراتب بزرگ
 ۱۹ســال پیــش (ســال ۲۰۰۰
میــادی) بر ســر اهداف توســعه
(Millennium
هــزاره
 )Development Goalsدر
ســازمان ملل متحد توافق شــد.
قرار بود این اهداف تا ســال ۲۰۱۵
تامین شوند و به چالشهای اصلی
توســعٔه جهان تا این تاریخ پاســخ
دهنــد .بیانیه هزاره توســط ۱۸۹
کشــور پذیرفته شــد و  ۱۴۷نفر از
رهبران کشــورهای مختلف آن را

امضا کردهاند.
در راس ایــن اهــداف از بین بردن
فقــر شــدید و گرســنگی ،دســت
یافتن به آموزش ابتدایی همگانی،
گسترش و ترویج برابری جنسیتی
و توانمندســازی زنان ،کم کردن
مرگ ومیر کودکان بودند .گذشت
زمان نشــان داد که رسیدن به این
اهداف چالشی به مراتب بزرگتر از
آنی است که تصور میشد.
•
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پزشکی...
دکتر عطا انصاری

در هر دقیقه کلیه ها در
حدود یــک لیتر خون را
تصفیه می کنند یعنی در
حدود یــک پنجم خونی
کــه توســط قلــب پمپ
شده.
کــم کاری مزمن کلیوی
یک بیمــاری خطرناک اســت که
باعث تخریــب تدریجی و غیرقابل
برگشت قابلیت تصفیه خون توسط
کلیه و دفع بعضی هورمون ها می
شود .مواد ناشی از سوخت و سوز
و آب زیــادی که باید با ادرار خارج
شــود به تدریج کمتر و کمتر دفع
شده و در نتیجه مقدار آن در خون
زیاد می شود.
کم کاری مزمــن کلیوی به دلیل
مشکالت ناشی از عوارض دیابت،
فشــار خون باال و سایر بیماری ها
تولید می شود و کم کاری کلیوی
حــاد به طــور ناگهانی بــر اثر یک
تصــادف و یــا یک عمــل جراحی
سخت دیده می شود و اغلب بر اثر
یک کم خونی موقت جریان خون
در کلیه ها به وجود می آید.
•
عملکرد کلیه ها
کار اصلــی کلیه ها دفــع مواد زائد
مایع تولید شــده بر اثر ســوخت و
ســوز بدن از خون می باشد .کلیه
هــا از ســرخرگ کلیــوی که خون
حــاوی اکســیژن را از قلــب مــی
آورد ،خــون را دریافــت می کنند،
خون وارد شــده در کلیه وارد یک
شــبکه عروق خونی بســیار نازک
می شــود که به تدریج نازکتر شده
و هــر یک به یــک ِنفرون ختم می
شوند .نفرون ها هرکدام یک کلیه
مینیاتور هســتند .در هــر نفرون
یک گلومرول هســت که مسئول
تصفیه کــردن آب ،امالح معدنی،
کلســیم ،اســیدهای آمینه و مواد
دفعی است و یک لوله کوچک که
مســئول حمــل آب و همه امالح
جمع شده است .خون دوباره همه
امــاح مورد نیاز بدن را جذب می
کند که دوباره بدن از آن اســتفاده
کنــد و باقی مانــده را به لگنچه یا
 bassinetکــه شــبیه قیــف و به
حالب مربوط است می فرستد که
به مثانه بروند.
•
چه موقع باید به پزشک مراجعه
کرد
اگر شــخصی از دیابــت یا بیماری
دیگری که امــکان دارد باعث کم
کاری کلیوی بشود ،رنج می برد،
برای سالمتی کلیه هایش پزشک
باید مرتب ًا بــا آزمایش خون و ادرار

www.paivand.ca since 1993
* توجه :این مقاله جنبه ی آموزشی دارد نه درمانی،

هر دارویی باید با تشخیص و تجویز پزشک مصرف شود.

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

کمکاریکلیوی

ها بیماری قند است چه
میــزان کارکرد کلیه
هایش را تحت نظر >> بخش 1
نوع یــک و چه نوع دو،
از  2بخش
زیرا دیابت باعث تخریب
داشــته باشد و اگر
مویــرگ هــای کوچــک
عارضه جدیدی در بین
دو ویزیت دیده شد بالفاصله می شــود و داخل کلیــه ها مقدار
بــا پزشــک تمــاس بگیرد .زیادی مویرگ های کوچک وجود
حتی اگر شــخصی در خطر دارند که صدمه می بینند .عوامل
کم کاری کلیوی نیست اگر تغییر دیگری که باعث کم کاری کلیوی
مهمی در میزان ادرار او پیدا شد و می شوند عبارتند از:
یا خون حتــی به مقدارکم در ادرار ـ پیلونفریت (عفونت کلیوی)
وجود داشــت باید فور ًا با پزشــک ـ بیماری کلیه پولی کیستیک
ـ بیمــاری های اتوایمیــون مانند
خود تماس بگیرد.
•
لوپوس ارتیماتوی حاد
سیمپتوم های کم کاری کلیه
ـ فشار خون باال
در ســال های اولیه پیشــرفت کم ـ بســته شــدن مجاری ادراری که
کاری مزمــن کلیــه به قــدری کم بیشتر در عفونت ها و سنگ های
اســت کــه اغلب شــخص متوجه کلیوی یا حالبی دیده می شود.
آن نمی شــود ،زیرا کلیه ها ســعی ـ مصرف زیــاد داروهاdی که باید
می کنند کــه این کمبود را جبران توسط کلیه تصفیه و دفع شود.
کنند و بســیاری از بیماران وقتی •
متوجه مشــکلی در سالمتی خود پیشگیری از کم کاری کلیوی
می شــوندکه کلیه های آنها کمتر در بعضی مواقع امکان پیشگیری
از  25درصد از فعالیت های طبیعی وجود ندارد ولی دو علت اصلی کم
خودشان را انجام می دهند .بعضی کاری کلیه ها بیماری قند نوع یک
از عوارض غیر مشــخص برای این و دو و فشــار خون باالست که اگر
بیمــاری ماننــد خســتگی ممکن به خوبی کنترل بشــوند به مقدار
است تنها عالمت بیماری در مدت زیــادی از تولیدکــم کاری کلیوی
زمان طوالنی باشد .در نزد افرادی پیشــگیری می کنند .داشتن یک
که امکان بیماری وجود دارد فقط زندگــی ســالم هــم به کــم کردن
آزمایشــات خــون و ادرار تنهــا راه امکان ابتال کمک می کند.
اساسی تشخیص بیماری کم کاری بیمارانی که دچار فشار خون باال،
دیابت یا لوپوس هستند باید دقیق ًا
کلیوی است.
وقتی که کلیه ها بیمار شدند عالئم دســتورات درمانی پزشک شان را
اجرا کنند.
زیر ممکن است دیده شوند:
ـ تورم در پاها ،مچ پاها ،ساق پاها و • فشار خون شــان را مرتب ًا اندازه
بگیرند .در کانــادا در داروخانه ها
پلک چشم بیمار
ـ درد در هنــگام ادرار کــردن و کم این امکان وجــود دارد ،و یا اینکه
از دستگاه های دیجیتال در منزل
شدن مقدار آن
استفادهکنند.
ـ تکرر ادرار
ـ وجــود مخــاط در ادرار ،ادرارکدر • از مصرف الکل زیاد و یا مصرف
مــواد مخــدر و داروها خــودداری
و یا پررنگ
کنند ،حتــی داروهایــی که بدون
ـ فشار خون باال
نســخه می شــود تهیه کرد مانند
ـ خستگی و ضعف
آسپرین ،تایلنول و ادویل.
ـ تهوع و استفراغ
ـ بی اشتهایی و بدمزه بودن دهان • عفونــت هــای ادراری و ســایر
عفونت های دستگاه ادراری را به
ـ الغر شدن بی دلیل
ـ خواب آلودگی وکم شــدن عکس سرعت درمان کنید.
•
العمل های بدنی
درمان های دارویی
ـ سردرد
ـ دردهای کمری و پائین تر از کمر امــکان این که کم کاری کلیوی را
درمــان کرد وجود نــدارد ولی می
یا در پهلوهای لگن
ـ انقبــاض هــای غیرقابــل کنترل توان سرعت پیشــرفت بیماری را
کم و یا قطع کــرد .در مرحله اول
عضالت وکرامپ
بایــد بیماری هایی کــه باعث کم
ـ خارش های طوالنی
•
کاری کلیوی شــده درمان بشــود
عوامل خطــر در نزد بیمارانی که مانند دیابت و فشــار خون باال ،و
ممکن است در خطر دچار شدن بعــد درکنار آن خود کــم کاری را
کم کاری کلیه ها باشند:
درمان کرد.
باالترین علت کم کاری مزمن کلیه
بخش پایانی در شماره آینده
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سالمت...
امســال در کبــک و کانــادا پس از
زمستانی سخت و پرفراز و فرود و به
دلیل بهاری که دیرتر شروع شد،
فصل آلرژی برای رنج کشــیدگان
ایــن حساســیت هــا دشــوارتر از
همیشه بوده است.
•
حساسیت فصلی از کجا
میآید؟
حساسیت در زمانی بروز میکندکه
سیستم بدن بهطور اشتباه در برابر
مــادهای که به نام آلرژن شــناخته
میشــود و چنــدان خطرناک هم
نیست ،از خود دفاع میکند.
در حالت طبیعی سیســتم ایمنی
بــدن در برابــر باکتــری و ویروس
دســت به کار میشود .در مواردی
کــه آلــرژی ایجــاد میشــود ،هــر
زمان که ماده حساســیتزا ظاهر
شود ،سیســتم بدن شروع به کار
و جنــگ میکنــد .در برخی موارد
ایــن مــاده حساســیتزا میتواند
دانــه گرده و قارچ باشــد .درســت
در همین نقطه اســت کــه درمان
سرفه آلرژیک ،درمان آلرژی بینی و
بهطور کلی درمان کیپ شدن بینی
و دیگر عالئم به یک دغدغه تبدیل
میگردد.
•
هیستامینچیست؟
برخــی از ســلولهای ایمنی بدن،
زمانــی کــه در تماس با آلــرژن ها
قرار میگیرند ،هیستامین ترشح
میکنند.
در قســمتی از بدن که هیستامین
آزاد میشود ،عالئم التهابی ظاهر
میگردند و موجب تورم ،قرمزی؛
خارش و خلط میشود.
اگر بــرای درمان آلــرژی و رهایی
از این روزهــای آزاردهنده به دکتر
مراجعه کنید ،اولین مرحله درمان
را آغاز کردهاید.
انــواع قرص آنتی هیســتامین که
به نامهای مختلف در داروخانهها
عرضه میشوند مثل:
)Brompheniramine (Dimetane
)Cetirizine (Zyrtec
)Diphenhydramine (Benadryl
)Fexofenadine (Allegra
)Loratadine (Alavert, Claritin

از معروفتریــن نجاتدهندههای
شــیمیایی حساســیت فصلــی
هستند .این داروها در زمان موعد
یکی از حیاتیترین وسایل شخصی
افراد دارای آلرژی هستند که شاید
حتی از بســیاری وســایل شخصی
دیگر ضروریتر باشد.
•
درمان سریع آبریزش بینی و
عطسهچیست؟
باید صادقانه گفت که راحتترین و
سریعترین روش درمان حساسیت
فصلــی اســتفاده از داروهــای
ضدحساسیتاست.
•
عادات غذایی مناسب برای
درمان حساسیت فصلی
مســلم ًا پزشــک برای رفع مشکل
حاد شما استفاده از دارو را پیشنهاد
میکنــد ،ولــی میتوانیــد بعــد از
آنکــه کمــی از شــرایط اضطراری
خارج شــدید ،توجه بیشــتری به
تغذیه خود داشــته باشید .یکی از
روشهای درمان حساسیت فصلی
مصرف مواد خوراکی و میوههایی

اســت که برای کاهش حساسیت
فصلی اثرگذار هستند.
یــک رژیــم غذایــی ســالم عالئم
حساسیتی را کمتر میکند.
•
بیشتر امگا  ۳بخورید
امگا  ۳یک اســید چرب
اســت و در مواد غذایی
مانند ماهی ،تخم مرغ،
گردو ،روغن آفتابگردان،
تخم کــدو ،تخم کتــان ،کنجد
و فنــدق وجــود دارد .امــگا  ۳بــه
انــدازهای مفید اســت که مصرف
آن در هر ســنی پیشنهاد میشود
و از آنجایی که دارای خصوصیات
ضدالتهابی نیز هست ،برای افراد
دارای آلــرژی فصلی بایــد به طور
جدیتری مصرف شود .میتوانید
قرص روغن ماهی را هم بهصورت
آزاد ولی به میزان مشخص مصرف
کنید.
•
از محصوالت پروبیوتیک استفاده
کنید
ماســت و برخــی دیگــر از مــواد
خوراکی دارای باکتری پروبیوتیک
هســتندکــه موجــب حفاظــت از
میکروبیــوم روده میشــود .ایــن
ماده ضد التهاب اســت و میتواند
برای درمان حساسیت فصلی تأثیر
مثبتی داشته باشد.
•
از خوردن میوههای آلرژیزا
اجتنابکنید
مصــرف برخی میوه و مواد غذایی
میتوانــد آلــرژیزا بــوده و عالئم
حساسیتی را تشدید کند .مصرف
این خوراکیها موجب خارش گلو
و عالئمی مانند عطســه و آبریزش
بینی میشــود .حساسیت به مواد
خوراکــی بــه ایــن دلیــل حاصــل
میشــود که پروتئین موجــود در
آنها مشابه پروتئین موجود در دانه
گرده است .افراد حساس به گرده
افشــانی گیاهان ،ممکن است به
خوراکیهایــی ماننــد هویج ،مغز
آجیــل ،کرفس و هلــو هم عالئم
نشــان بدهند .کسانی که به سبزه
و چمن حساسیت نشان میدهند،
بعد از مصرف گوجه فرنگی ،خربزه
و طالبی ،پرتقال و موز دچار عالئم
آلرژی میشوند.
•
بیشتر میوه و سبزیجات مصرف
کنید
بــه غیر از مــوارد بروز حساســیت
به مواد خوراکــی که در نکته قبل
اشــاره شد ،خوردن میوه و سبزی
یکی از روشهای درمان حساسیت
فصلی به شــمار مــیرود و آن هم
به دلیل آنتی اکسیدان و ویتامین
سی موجود در آنها است .ویتامین
ســی در واقع یک آنتی هیستامین
طبیعی است که به بدن در مبارزه
بــا آلرژنها کمک میکند و از بروز
عالئم بیماری و حساسیت فصلی
دور میدارد.
•
عسل بخورید
عســلی برای بدن مفید اســت که
ً
کامــا طبیعــی باشــد .در همین

دارد کــه تا حدی موجب مقاومت
بیشتر بدن به دانه گرده میشود.
البته گردهای که در عسل طبیعی
دیده میشــود ،از گل حاصل شده
و بــا انواع دانههای گــرده موجود
در درختان و ســبزهزار که بیشــتر
افراد به آنها حساسیت نشان
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عســل طبیعی هم به دلیل حضور
زنبــور در فرآینــد آمادهســازی،
میزان کمی گــرده درون آن وجود

میدهــد ،متفاوت
اســت .برای مصرف بیشتر عسل
مطمئن شــوید کــه به همــان دز
پایین از گرده هم حساسیت نشان
نمیدهید.

روشهایی برای مبارزه
با آلرژی قبل از شروع
به مرور زمان و با گذشــت سالها
از داشتن حساسیت فصلی ،خود
فــرد متوجه میشــود کــه در چه
ماه یا فصلی از ســال حساسیتش
آغاز میشــود .درســت اســت که
نمیتــوان زمان را برای نرســیدن
فصل حساسیت متوقف کرد ،ولی
میتوان با رعایت برخی راهکارها از
بروز حساسیت جلوگیری کرد و یا
میزان آن را تخفیف داد.
•
زمان مناسب خروج از منزل را
پیدا کنید
اخبــار را پیگیــری کنیــد و میزان
گردههــای موجــود در هــوا را در
ذهن داشــته باشــید .در روزهای
آلوده از خانه بیرون نروید .با دنبال
کــردن اخبــار روز از غلظــت مواد
آالینــده موجود در هوا آگاهی پیدا
کرده و در وضعیت ناسالم به هیچ
وجه از خانه خارج نشود .ترجیح ًا
از ساعت  ۵تا  ۱۰صبح بیرون نروید
و اگر برایتان مقدور است ،کارهای
بیرون از خانه را به بعدازظهر یعنی
زمانــی که ســطح دانههــای گرده
پایین میآید ،موکول کنید.
بعد از بــارش باران ،بهترین زمان
بــرای بیرون رفتن افراد حســاس
است.
•
عامل اصلی حساسیت را
بشناسید
دانه گردهای که این بال را ســرتان
آورده ،شناســایی کنیــد و تــا حد
ممکن به فضایی کــه این درخت
یــا گیــاه در آن زندگــی میکنــد،
نروید .تا حد ممکــن در آن فصل
به خصوص ،به طبیعت و سبزهزار
نرویــد و اگــر چــارهای جــز رفتن
ندارید ،حتم ًا از ماســک استفاده
کنید.
•
به نظافت خانه اهمیت بدهید
تمیــز کردن خانــه را بهطور مرتب
انجــام دهیــد .وجود گــرد و غبار
هــوا روی وســایل و ســطح زمین
میتوانــد عالئم آلرژی را تشــدید
کند .برای خشک شدن لباسهای
شسته شــده ،آنها را در هوای آزاد
پهن نکنید .درون خانه از دستگاه
تهویه کننده هوا استفاده کنید تا
آنچه تنفس میکنید ،پاکیزه باشد.
اگر اســتعداد حساســیتی باالیی
داریــد ،ملحفــه و روتختیهــای
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خــود را هفتهای یکبار بشــویید.
از فرشهایــی کــه پــرز زیــادی
دارند ،پرهیز کنید .در طول فصل
حساســیت پنجرههــای خانــه و
ماشین را بسته نگه دارید.
•
برنامه دارویی را جدی بگیرید
دو هفتــه پیــش از شــروع موعــد
مشخص ،توصیههای پیشگیری
یا مصرف دارو را آغاز کنید .تزریق
برخی داروها برای یک فصل کامل
شما را از داشتن عالئم آزاردهنده
خــاص میکنــد داروهــای ضــد
حساســیت در بســیاری از مواقع
خواب آور هستند .اگر نمیخواهید
دچــار رخــوت و خوابآلودگــی
شوید ،حتم ًا در زمان خرید دارو از
داروساز عوارض آن را جویا شوید.
برای جلوگیری از التهاب میتوانید
از قطرههای چشمی و بینی و البته
با توصیه پزشک هم استفاده کنید.
•
بهداشت فردی را رعایت کنید
در حین حساســیت فصلــی از لنز
چشمی اســتفاده نکنید .اگر دانه
گــرده در زیــر لنــز بــه دام بیفتد،
مشکالتبیشتریخواهیدداشت.
دانههــای گــرده فقــط بــه لباس
نمیچسبند بلکه روی مو و پوست
بدن هم مینشــینند .مشکل این
اســت که این دانهها ،ذرات بسیار
ریــزی هســتند که با چشــم دیده

ید!

نمیشود .بعد از بازگشت
به خانه و صبح بعد از بیدار شدن،
دوش بگیریــد و لباسهایتــان را
عوض کنیــد .ایــن کار به کاهش
حساســیت فصلی کمک میکند.
شستن صورت و مو در اولویت قرار
دارد.
•
رطوبت محیط را کم کنید
قــارچ در شــرایطی کــه رطوبت و
دمــای محیــط باال باشــد ،رشــد
بهتــری دارد .از آنجایــی که قارچ
یکی از عوامل حساســیتزا است،
موجب افزایش مشــکالت آلرژیک
میشــود .در روزهــای بارانــی که
رطوبت هوا بیشتر میشود ،ذرات
قــارچ ظهــور پیدا میکننــد .پس
ســطح رطوبتی محــل زندگــی را
پایین نگه دارید.
•
از استرس جلوگیری کنید
شــاید برایتــان جالــب باشــد کــه
اســترس حتــی در بــروز عالئــم
حساســیت فصلــی هــم شــما را
رها نمیکند .مدیتیشــن و انجام
فعالیتهایی که سطح استرستان
را کم میکند ،اگر هم باعث کاهش
حساسیت فصلی نشــود ،حداقل
سالمت بدنتان را حفظ میکند.
•

از لوازم غیرضروری
و معطر استفاده
نکنید
اســتفاده از عطر یا هــر چه رایحه
اضافــی را در خانــه پخش میکند
ماننــد شــمع و عــود ،میتوانــد
بــرای حساســیت فصلــی مضــر
باشــد .حداقل در طول زمانی که
حساســیت فصلــی به ســراغتان
میآید ،از این مواد خوشــبوکننده
در خانه دوری کنید .عروسکهای
پشــمالو بامــزه هســتند و البتــه
محبــوب همه! ولی باید بدانیدکه
آنها منبع اصلی جذب گرد و غبار
و مواد حساســیتزایی مانند دانه
گرده به شمار میروند .حداقل در
فصل حساســیت این عروسکها
را از جلوی چشــم دور کــرده یا به
خیریهها اهدا کنید.
•

از کاالی خواب غیرطبیعی
استفادهنکنید
در مورد مواد پر شده درون بالش،
لحاف و تشک تحقیق کنید .برخی
از آنها از پر طبیعی پرندگان ساخته
شده است ،در این حالت شکستن
پرهــای درون رختخــواب و خــرد
شــدن آن باعــث بروز حساســیت
میشود .برای افراد حساس ،بهتر
اســت از الیــاف مصنوعــی مانند
پلیاستر استفاده شود.
•

www.paivand.ca

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

با تع

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

یین وقت قبلی

بیش از  20سال جتربه | منتخب حسابداران کانادا CGA
MTL_TILES@YAHOO.COM

(514) 652-7623 (514) 500-6186

( IBNGهمبستگی بازرگانی ایرانیان) متشکل از
گروهی از مشاغل و شــرکتهای ایرانی است که به
منظور توسعه شبکه تجاری خود و ارائه سرویسهای
حرفه ای و قابل اعتماد بــه جامعه ایرانی مونترال
بــزرگ بوجود آمده اســت .هدف مــا در IBNG
گســترش همکاری اعضاء ،گسترش بازاریابی برای
اعضــاء ،افزایش آگاهی اعضــاء از قوانین و اقتصاد
موجود جامعه و گسترش اثرات مفید گروه بر جامعه
مهاجر ایرانی مونترال می باشد .از شما دعوت می
شود با حضور در جلسات هفتگی  IBNGکه بطور

مرتب روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت  8الی
 9صبح در رســتوران  Eggsfruttiواقع در 6710
خیابان  Saint Jacquesتشــکیل میشود ،با اعضاء
این گروه آشنا شده و نیازهای خود را تامین نمائید.
قابل توجه جامعه ایرانی مونتریال:

اگر مایل هستید در جلسات این گروه شرکت کنید،
به ســایت  ibng.caمراجعه کــرده ،بخش دریافت
ایمیل را مجاز به فرستادن کنید .این گونه هر هفته
ایمیل گروه را دریافت کرده ،از اخبار و ســخنرانان
مطلع می شوید.
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میبرد .گل ساعتی هم نشان

داده کــه به خواب بهترکمک •

یک سوم جمعیت جه`ان در
دورهای از زندگی خود به بیخوابی
دچار شــدهاند و بیشــتر مردم هر
چند وقت یک بار با مشــکالتی هر
چند خفیف در خــواب خود روبرو
میشوند .اگر به سختی خوابتان
میبــرد ،خواب طوالنــی ندارید یا
هــر دو  ،باید بدانید عوامل زیادی
در بروز این مشــکل دخالت دارند
و اســترس ،عوامــل محیطــی و
غذایی که میخورید از جمله آنها
هستند.
تا حاال بــه این فکرکردهاید که چرا
برخی از خوراکیها و نوشــیدنیها
شما را خوابآلود میکنند و برخی
دیگر انرژیتان را باال میبرند؟
وقتــی پنیــر میخوریــد کابــوس
میبینید یا شیرگرم باعث میشود
راحتتربخوابید؟
این مطلب سعی دارد با جدا کردن
باورهــای درســت از غلط نشــان
دهد چطور میتوانیم با ایجاد یک
تغییر کوچک در رژیم غذایی خود
شبها بهتر بخوابیم.

کربوهیدرات یا پروتئین؟
بــرای داشــتن خوابی راحــت در
طــول شــب ،بهتر اســت ســراغ
کربوهیــدرات برویم یــا پروتئین؟
جواب ظاهرا هر دوی آنهاست.

•

تا میتوانید تریپتوفان بخورید
تریپتوفان یک اســید آمینه حیاتی
است و گفته میشود خواب راحت
میآورد.
دلیــل چنین باوری این اســت که
تریپتوفان یکــی از مواد اولیه برای
تولیــد ســراتونین و مالتونین در
مغــز اســت ،دو هورمونــی که در
بدن انســان ایجــاد خوابآلودگی
میکنند.
در همه مواد غذایی دارای پروتئین
مقدار کمی تریپتوفــان وجود دارد

میکند .این بــاور وجود دارد
که سنبلالطیب وگل ساعتی
سطح گاما آمینوبوتریک اسید
را در بدن انسان باال میبرند،
ماده شــیمیایی که به تنظیم
ســلولهای مغــز و کاهــش
اضطراب کمک میکند.
• آب
اگــر در میانــه شــب بــه این
دلیــل که احســاس تشــنگی
میکنید یــا نیاز بــه رفتن به
دستشــویی داریــد از خواب
بیدار شــوید ،خواب خوبی را
تجربــه نمیکنیــد.
حواستان باشــد
در طــول روز
به انــدازه کافی
آب بنوشــید
تــا آب مــورد
نیاز بدنتان در
طول شــب تأمیــن شــود .آژانس
بهداشــت و ســامت غذایی اروپا
توصیــه میکند زنها حــدود ۱.۶
لیتــر و مردهــا  ۲لیتــر مایعات در
طول روز بنوشــند ،معادل  ۸تا ده
لیوان  ۲۰۰میلیلیتری.
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و در ماست،
شــیر ،جوی دو سر ،موز ،خرما،
گوشــت مــرغ ،تخم مــرغ و بادام
زمینی بــه میزان بیشــتری یافت
میشوند.
تریپتوفــان در صورتــی در بــدن
تأثیر میگذارد که از ســد خونی-
مغزی (سیســتم امنیتی مغز) رد
شــود و در این مســیر باید با سایر
اسیدهای آمینه رقابت کند .نتایج
یک تحقیق نشان میدهد ترکیب
مواد غذایی سرشــار از تریپتوفان
با کربوهیدراتها در عملکرد بهتر
این اسید امینه تأثیر میگذارد.
کربوهیداتهــا باعــث ترشــح
انسولین در بدن میشوند ،مادهای
که با پاک کردن ســایر اسیدهای
آمینه از جریان خون ،به رســیدن
تریپتوفان به مغزکمک میکند.
البتــه نیاز به تحقیقات بیشــتری
در این زمینه وجــود دارد و مقدار
تریپتوفــان موجود در غذاها هنوز
نســبتا پائیــن اســت و احتمــاال
تأثیرش هم بســیار ناچیز خواهد
بود.

واقعیت در مورد نوشیدنیهای
خوابآور:
• شکالت داغ
ایــن نوشــیدنی از زمانهای قدیم
همیشه قبل از رفتن به رختخواب
خــورده میشــده .شــکالت داغ
کافئیــن دارد کــه یــک محرک به
حساب میآید ،هر چند میزان آن
در تولیــدات برندهــای مختلف با
هم متفاوت اســت .اگر به سختی
خوابتــان میبرد ،بهتر اســت به
جای شکالت داغ سراغ چایهای
خواب آور یا نوشــیدنیهایی بروید
که از مالت تهیه میشوند.
• شیرداغ
شیر مالتونین دارد ،هورمونی که

بــه ایجاد حس خــواب در
بدن کمک میکند اما این ســوال
در مــوردش مطرح اســت کــه آیا
واقعا در تغییر سطح مالتونین در
بدن تأثیر دارد یا نه .شیر عالوه بر
این تریپتوفان هم دارد .این اسید
آمینه فــرد را خوابآلوده میکند.
غالت صبحانه خود را با شــیرگرم
میل کنید تا تریپتوفان موجود در
آن بــا کمک کربوهیدرات از ســد
خونی -مغزی عبور کند.
• مشروب قبل از خواب
اگر هــر چند وقــت یکبــار قبل از
خواب مشــروب بنوشــید ،شــاید
چندان بــه ســامتتان لطمهای
وارد نکنــد امــا اگر به یــک عادت
تبدیل شود ممکن است مشکالت
جــدی از جمله بیخوابی به همراه
داشته باشد.
الکل کمک میکند خوابمان ببرد
امــا باعــث میشــود مــدت زمان
کمتری در خــواب رِ م (-)REM
کــه رضایتبخشترین نوع خواب
است -بمانیم ( مرحلهای از خواب
که بیشــتر رویابینــی در آن اتفاق
میافتــد و مشــخصه آن حــرکات
سریع چشم است) .الکل عالوه بر
این موجب میشود در طول شب
از خواب بپریم.
• چای خوابآور
تحقیقــات نشــان میدهــد بابونه
میــزان گلیســین در بــدن را بــاال
میبرد .این اســید آمینهای اســت
که باعث آرامش اعصاب میشود.
در روم باســتان بــرای درمــان
بیخوابــی چــای ســنبلالطیب
تجویــز میشــد .بنابــر تحقیقات
این چــای مدت زمانــی که صرف
به خواب رفتن میشــود را کاهش
میدهــد و کیفیــت خــواب را باال

•

چه زمانی باید غذا بخورید؟
تحقیقات نشان میدهد زمان غذا
خوردن در طول روز میتواند روی
خواب اثر بگذارد .بدن همه ما یک
ســاعت داخلی دارد که بر اســاس
زمان غذا خوردن عمل میکند.
آزمایشی که روی موشها صورت
گرفتــه نشــان میدهــد وقتــی به
آنهــا در زمانهــای نامنظم غذا
داده شــود ،ســاعت بدنشــان به
شــکلی ناهماهنــگ کار میکند.
وقتی میــزان غذا محدود باشــد،
ساعت غذا خوردن از ساعت بدن
جلــو میزند و این باعث میشــود
موش تا زمانی کــه غذا پیدا کند،
بیدار بماند .نتایج مطالعات روی
موشها البته لزوما برای انسانها
صدق نمیکند اما جالب است که
الگــوی غــذا خــوردن میتواند بر
الگوی خواب تأثیر بگذارد.

•

نظم داشته باشید
عــادت مهمترین تأثیر را بر خواب
دارد .داشــتن الگــوی منظم غذا
خــوردن کمــک میکند شــبها
راحتتــر خوابمــان ببــرد .بهتــر
است  ۴ســاعت قبل از خواب غذا
بخوریم و بد نیســت خوردن یک
نوشــیدنی خوابآور پیش از رفتن
به رختخواب به یک مراسم شبانه
برایمان تبدیل شود.

صمیمیت یک نیاز واقعی و از نیاز بنیادی تری بنام دلبستگی نشات می گیرد

مولفــه هــای نه گانــه صمیمیت
عبارتند از :
•
-۱صمیمیت عاطفی :
سهیم شــدن احساسات مثبت و
منفی با همسر
•
-۲صمیمیت روان شناختی :
توانایی افشای موضوعات مهم و
شــخصی خود با همســرکه بدین
منظور میبایست ابتدا امنیت فرد

در رابطه تضمین شده باشد ،یعنی
فرد ترس از طرد شدن یا مسخره
شــدن و یا تنبیه شــدن را نداشته
باشد.
•
-۳صمیمیتعقالنی:
درمیان گذاشــتن عقایــد و افکار
و باورهای خود با همســر.عنصر
اصلــی در ایجــاد و نگهــداری
صمیمیت عقالنــی توانایی نقش

گزینــی  role-takingیعنــی
توانایــی دیــدن جهــان از دریچه
چشمان همسر  ،میباشد.
•
-۴صمیمیت جنسی :
درمیان گذاشتن افکار و احساسات
و خیالپردازیهای جنسی با همسر
•
-۵صمیمیتجسمی
(غیرجنسی):
نیاز به تماس جسمی و فیزیکی با

همسر مثل گرفتن دستها یا ماساژ
دادن و..
•
-۶صمیمیت معنوی :
درمیان گذاشــتن افــکار و باورها
و تجربــه هــا دربــاره موضوعــات
مذهبــی و متافیزیکــی و اخالقی
و معنای زندگــی و رابطه با خدا و
جهان بعد از مرگ و ...با همسر
•
-۷صمیمیت زیبایی شناختی :
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چکاوک هستید یا جغد؟
تحقیقات نشــان میدهــد این که
آدم صبح هستید یا شب به ساعت
خوابیدن و بیدار شدنتان بستگی
دارد .زمــان غــذا خــوردن مــا در
طول روز میتواند نشانهای از زمان
خواب ما در شب باشد:
چکاوکها همیشــه تا نیم ساعت
بعد از بیدار شدن از خواب صبحانه
میخوردند و این در حالی است که
احتمــال این کــه جغدها صبحانه
را حذف کنند و شــبها دیر شــام
بخورند بیشتر است.
چه غذاها و نوشیدنیهایی
خواب را از چشم میربایند؟

•

کا فئین
کافئین میتواند در فرایند به خواب
رفتن ما اختالل ایجاد کند .سطح
تحمل افراد نســبت به این ماده با
هم متفاوت است بنابراین این که
چقــدر و چه موقع باید نوشــیدنی
کافئیــندار خــورد بــرای افــراد
مختلف فرق میکند.
با این حال اگر شــبها به سختی
خوابتــان میبــرد بایــد در طول
عصر و اگر امکان دارد بعدازظهرها
از نوشــیدن قهــوه پرهیــز کنیــد.
تحقیقات جدید نشــان داده قهوه
عالوه بر این با کند کردن ســاعت
داخلــی بــدن ،روی خــواب تأثیر
میگــذارد .مطالعهای کــه در این
زمینه انجام شد نشان داد نوشیدن
یک اسپرســوی دابل ســه ساعت
قبل ازخواب ،تولید مالتونین در
بدن را حــدود  ۴۰دقیقه به تأخیر
میاندازد.
• شکر
یــک مطالعه تــازه نشــان داده که
مصرف بــاالی شــکر روی خواب
تأثیــری منفی میگــذارد .مصرف
شــکر باعث شد شــرکت کنندگان
در ایــن مطالعــه درطول شــب از
خــواب بیــدار شــوند .در رابطه با
این که آیا شــکر مانــع از به خواب
رفتن شما میشود یا نه تحقیقات
زیادی انجام شــده اما مصرف زیاد
غذاها و نوشیدنیهای حاوی شکر
در ســاعات نزدیــک به خــواب به
ی بدن را
احتمال زیاد ســطح انرژ 
به شــدت باال مــیرود و این اتفاق
مطلوبینیست.
• پنیر
این تفکــر که پنیر باعث میشــود
شــبها کابوس ببینیم از قرن ۱۷
در بریتانیا رایج بوده ،اما آیا این باور
صحت دارد؟ گفته میشود میزان
درمیــان گذاشــتن احساســات و
افکار و باورها و تجارب و ادراکاتی
فــرد آنها را بــه دلیل زیباییشــان
دوســت دارد.موســیقی و شعر و
نقاشی و تمامی فعالیتهای هنری
را میتــوان در ایــن حیطه در نظر
گرفت.
•
-۸صمیمیت اجتماعی و
تفریحی:
انجــام فعالیتهــا و تجربــه هــای
لذتبخش با یکدیگر چه اجتماعی

بــاالی تیرامیــن در پنیــر ممکن
است با خواب دیدن مرتبط باشد.
تیرامیــن در ترشــح نورادرنالیــن
مؤثر اســت؛ مــاد ه شــیمیایی که
در مغز تولید میشــود و مســئول
خواب رم ( )REMاست که با رویا
دیــدن ارتباط دارد .امــا از آنجایی
کــه بســیاری از مــواد غذایــی به
انــدازه پنیر تیرامین دارند ،به نظر
نمیرســد رابطه ویــژهای بین این
خوراکی و دیدن خوابهای بد در
طول شب وجود داشته باشد.
• غذاهای تند
گفته میشــود غذاهای تنــد و پر
ادویه ممکن است به سوءهاضمه
و باال رفتن دمای بدن منجر شود
کــه هــر دوی آنهــا بــرای خواب
خوب نیســتند .طبــق تحقیقات
افزایــش دمــای بدن ایــن حس را
بوجود مــیآورد که وقت خوابیدن
فرا رسیده .در یک تحقیق شرکت
کنندگانی که وعده غذاییشان را با
سس فلفل تاباسکو ()Tabasco
و ســس خــردل خوردنــد ،دیرتر
بــه خواب رفتنــد و در مقایســه با
شبهایی که غذایشان تند نبود،
کمترخوابیدند.
این تحقیق عالوه بر این نشان داد
در شــبهایی که غذاهای پرادویه
ســرو شــد ،دمــای بــدن شــرکت
کنندگان در مرحله اول خواب باال
رفت .حمام آب گرم ممکن اســت
به خواب بهترکمک کند چون بعد
از آن دمای بدن به ســرعت پائین
میآید.
• نوشیدنیهای الکلی
شــبهایی کــه زیــاد مشــروب
خوردهایــد ممکن اســت راحتتر
خوابتــان ببــرد ( یــا همانطور که
خودتان میدانید از هوش بروید)،
اما الــکل الگوهــا و مراحل خواب
را بــه هم میریزد .نوشــیدن الکل
میتوانــد باعث شــود به ســرعت
خوابتان ببرد اما این یعنی اولین
مرحله خواب را از دست دادهاید.
در جریان یک خواب خوب شبانه،
فرد باید  ۶تا  ۷مرحله خواب رم
داشته باشد اما وقتی الکل مصرف
کردهاید ،احتماال فقط یک یا دو
مرحله خواب رم خواهید داشت.
عالوه بر این ممکن است موقع
گذار از خواب عمیق اولیه یا برای
رفتن به دستشوئی از خواب بیدار
شوید .الکل ممکن است باعث
شود افرادی که خروپف نمیکنند
هم موقع خواب خروپف کنند
چون روی نفس کشیدن تأثیر
میگذارد .شارلوت استرلینگ رید
بیبیسی
و چه خانوادگــی و چه فعالیتهای
دو نفره
•
-۹صمیمیتزمانی:
یعنــی اینکــه افراد چقدر دوســت
دارند برای همســر خود در زندگی
زناشویی وقت صرف کنند .برخی
افراد پانزده دقیقه را کافی میدانند
و برخی دیگر دو تا سه ساعت زمان
را نیاز دارند.
•
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ورزشی...
تنیس :اوپن فرانسه

مصائب پادشاه رس؛ چرا این قهرمانی نادال خاص بود؟

دوازدهمین تاجگذاری پادشاه ُرس

رافائــل نادال بــرای دوازدهمین
بــار قهرمان اوپن فرانســه شــد.
تنیسبــازی کــه سالهاســت
تماشاگران را به قهرمانی خودش
در این تورنمنت عادت داده ،اما
امســال او بــا غلبه بر مشــکالت
جــدی جــام را بــاالی ســر برد.
اتفاقاتــی که طعمی متفــاوت به
آخرین قهرمانی او در پاریس داد.
نــادال  ۳۳ســاله پیش از شــروع
فصــل رس (زمانــی کــه بیشــتر
مسابقات تنیس جهان روی خاک
رس برگزار میشود) فقط در سه
تورنمنت حاضر شد ،اما حضور او
در دومین گرنداسلم فصل تنیس
جهان با قهرمانی به پایان رسید.
عملکــردی بســیار مقتــدر که با
پیــروزی مقابــل دامینیک تیم،
بخت چهــارم قهرمانی در فینال
همراه بود.
نــادال پــس از فینــال گفــت:
"مشــکالت خیلی زیادی داشتم
که چند هفته اخیر را برایم خیلی
خیلی خاص کرد .یک امکان این
بــود که کال کنار بکشــم و اجازه
دهــم بدنم خودش را ترمیم کند
و دوباره آماده شــوم .گزینه دیگر
این بود که خیلی سریع نگرش و
ذهنیتم را تغییر دهم .توانســتم
ایــن کار را انجام دهم و برای هر
پیشرفتکوچکیجنگیدم".
مرد شــماره دو تنیس جهان در
دو فصــل اخیر بــه معنای واقعی
کلمه "گرفتار آسیبدیدگی" بود.
او ســال  ۲۰۱۸از  ۱۰تورنمنت به
دلیل مصدومیت ران ،زانو ،شکم
و قوزک کنارکشید.
نــادال پــس از کنارهگیــری از
نیمهنهایی اوپــن آمریکا (این بار
به دلیل مصدومیت زانو) مقابل
خوان مارتیــن دلپوتــرو در ماه
سپتامبر دیگر نتوانست در ادامه
سال  ۲۰۱۸مسابقه دهد.
تنیسبــاز اســپانیایی بــه رغــم
مصدومیت قــوزک در ماه ژانویه
راهی اوپن استرالیا شد و تا فینال
هم باال رفت اما آنجا در سه ست
پیاپی مغلوب نــواک جوکوویچ،
مــرد شــماره یک تنیــس جهان
شد.
او تــا ماه مارس نتوانســت بازی

کند ،ســپس در مســترز ایندین
ولــز حاضــر شــد اما در مســابقه
نیمهنهایی مقابل راجــر فدرر به
دلیل مصدومیت مجدد زانو کنار
کشید.
نــادال پنج هفته اســتراحت کرد
و خــودش را آمــاده فصــل رس
تنیس جهان کرد و به نیمهنهایی
تورنمنتهــای مونتکارلــو،
بارسلونا و مادرید رسید.
بــه عبــارت دیگــر او در ســال
 ۲۰۱۹تــا قبــل از مســترز رم
(آخرین مســترز  ۱۰۰۰امتیازی
قبــل از روالن گاروس) در هیــچ
مسابقهای قهرمان نشده بود .این
طوالنیترین دوران بدون جام او
از  ۲۰۰۴به این سو بود.
نادال گفت" :پس از ایندین ولز،
همــان طور که چند باری گفتم،
روحیهام خراب بــود .انرژی زیاد
نداشــتم ،بــرای ایــن کــه چنــد
مشکل پشت سر هم برایم پیش
آمــده بــود .ذهنــم درگیــر بود و
نمیتوانســتم از بازی لذت ببرم.
خیلــی نگران ســامتیام بودم و
راستش را بخواهید ،بدبین شده
بودم".
"پــس از دور اول بارســلونا،
توانستم چند ساعتی در اتاق تنها
بمانم و به اتفاقاتی که رخ میداد،
فکر کنم .واقعا بــه این زمان نیاز
داشتم".
کارلــوس مویا ،دوســت و مربی
رافائــل نادال میگویــدکه او پس
از قهرمانــی در روالن گاروس بــا
وجود تمام مصدومیتها نشــان
داد یک "نابغه ذهنی" است.
مویا که از ســال  ۲۰۱۷بــا نادال
همــکاری میکند ،گفت" :بدون
شــک ایــن ســختترین دور از
زمان همــکاری من بــا رافا بود.
واقعــا مشــکل بــود .او بــا تمام
وجــود تــاش میکــرد کــه بــه
زمیــن بازگــردد ،تمریــن کند و
انگیزههایــش را حفــظ کنــد .او
در لحظات ســخت طــرز فکری
باورنکردنــی دارد و همین دلیل
قهرمانی امروز او بود".

"نباید غصه بخوری که خانه
همسایهات بزرگتر است"

www.paivand.ca

نادال با پیروزی مقابل دامینیک
تیم در پاریس ،برای هجدهمین
بار قهرمان یک گرنداســلم شد.
او حاال تنها دو گرنداسلم با راجر
فــدرر ،پرافتخارترین مرد تنیس
جهان فاصله دارد.
با این حال نادال میگوید در فکر
رســیدن به رقیب سوئیســیاش
نیســت" :مهم نیست که راجر را
بگیرم یا نــه .نباید غصه بخورید
که خانه همســای ه شــما بزرگتر
است یا تلویزیون بزرگتری دارد
یــا حیاط خانــهاش بهتر اســت.
مــن بــه زندگــی ایــن طــور نگاه
نمیکنــم ...اگر تا پایــان حرفهام
بتوانم چند گرنداسلم بگیرم و به
راجر نزدیکتر شوم ،عالی خواهد
بود .ســعی میکنم کــه بازهم از
تنیس لذت ببرم و شانس خودم
را برای رقابت در باالترین ســطح
حفظ کنــم و بعد ببینــم که چه
پیش میآید".

تی ام :ازپارسال نزدیکتر
شدم
با این که بســیاری از کارشناسان
پیــروزی مقابل رافائل نــادال در
یــک بازی پنج ســتی روی خاک
رس را "تقریبــا غیرممکــن"
میدانند ،اما دامینیک تیم به رغم
دومین شکست متوالی در فینال
اوپن فرانســه معتقد است که در
راه درســتی بــرای کســب اولین
گرنداسلمش گام برمیدارد.
تنیسباز  ۲۵ساله اتریشی پارسال
در سه ست پیاپی مقابل نادال در
فینال اوپن فرانسه شکست خورد.
او اوایــل ســال  ۲۰۱۹نیــکالس
ماسو را جانشین گونتر برسنیک،
مربی دوران نوجوانیاش کرد و به
نظر میرســد که حاال نتیجه این
کار مشخص شده است.
تیــم در مارس با پیــروزی مقابل
راجر فــدرر در فینال ایندین ولز،
برنده اولین مسترز ۱۰۰۰امتیازی
(معتبرترین مسابقات تنیس پس
ازگرنداسلمها) زندگیاش شد .در
ماه آوریل هــم در حالی به فینال
بارســلونا رسیدکه در نیمهنهایی
رافائل نادال را شکست داد.
او پس از شکســت پاریس مقابل
نادال گفت" :گرچه در دو فینال
متوالی باختم ،امــا اوضاع خوب
است .فکرکنم بازیام را گسترش
دادهام و در مقایســه بــا پارســال
بــه او نزدیکتر شــدهام .پس در
مسیر درستی قرار دارم .او در دو
ســت اول بــازی خارقالعاده بود
هرچنــد که من هم خــوب بازی
میکردم .به نظر من که نمایش
رافا شگفتانگیز بود".
•

یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید

Quebec Multiannual Immigration
Planning 2020-2022
they need to successfully integrate into
”Quebec society.
Other motions introduced in the June
7th announcement
;include
• Favouring foreign
workers and foreign
nationals who have
been educated and received
degrees in Quebec and who
meet the province’s labour
market needs and are
already living in Quebec as
temporary residents.
• Favouring skilled applicants with training currently in demand or with a validated job offer who meet
short term labour market
needs in Quebec.
• Quicker processing of
economic class immigrant
application to match Quebec’s labour needs.
• Support the permanent
immigration of younger
people to address Quebec’s
ageing population.
• Increasing the number
of adult immigrants who
speak French by increasing access to government
operated French language
programs.
• Encouraging the selection of new comers who
know Quebec’s and Canada’s democratic values
and the Charter of Human
Rights and Freedoms.
• Employer support in all
regions of Quebec to hire
foreign workers to meet the
needs of the workforce.
From: Quebec Immigration
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.
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

of measures to improve the
integration and francization
of immigrants. " - Simon
Jolin-Barrette, Minister of
Immigration, Diversity and
Inclusion.
The new proposals introduced by the Quebec government on June 7 would
mean immigration levels to
Quebec could reach 52,500
in 2022.
This would show an
increase of 10,500 new immigrants to Quebec to this
year’s maximum limit of
42,000 which would allow
MIDI to return back to the
immigration levels that
were put in place before the
Coalition Avenir Quebec
(CAQ) government took
control back in October
2018
Between 2016 and 2018,
Quebec’s immigration
levels were 53,084 in 2016,
52,388 in 2017 and 51,118
in 2018.
The CAQ government
introduced a temporary
decrease to its immigration
levels last year to come
through on an election
promise that addressed the
concerns that newly arrived
immigrants were not
integrating into the French
speaking society.
The reduction in immigration level in Quebec
were deemed necessary by
the Immigration Ministry
(MIDI) in order to restructure the provinces integration programs and services.
“For this reason, we envision a gradual increase in
the order of 3,000 to 4,000
new admissions per year
][between 2020 and 2022
in order to allow both state
and civil society actors to
provide all immigrants to
the province with the tools

The Minister of Immigration, Diversity
and Inclusion, Mr.
Simon Jolin-Barrette,
launches the invitation to take part in
the public consultation on immigration
planning for the
period 2020-2022.
Led by the Commission des Relations
aux Citoyens, the public
consultation provides an
opportunity for individuals
and groups interested in
immigration to discuss the
new orientations proposed
by the Quebec government,
particularly with regard to
the objectives of selection
and admission of immigrants to Quebec for the
next three years.
This consultation exercise
is particularly important in
order to develop a multiyear immigration plan
that is an asset for Quebec
society. Multi-year planning is a continuation of
the reform undertaken by
the Quebec government to
modernize the immigration
system.
Among the proposed directions, the Department of
Immigration, Diversity and
Inclusion proposes to gradually increase immigration
levels in the coming years.
This gradual increase will
be accompanied by a series
of measures to improve the
integration and francization
of immigrants.
The proposed orientations
will also serve to improve
the selection of immigrants
to better meet the needs of
the Quebec labor market
and to enable immigrants
to participate fully in
Québec society, and to the
extent of their skills.
"The orientations we are
proposing for the 20202022 period are part of the
reform we have undertaken
to succeed in immigrating,
both for immigrants and
for Quebec society. The
gradual increase in the
number of immigrants that
Québec wishes to host will
be accompanied by a series

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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رودر رو...

طنز ،جنگ ،اپوزیسیون ،ترک
اصالحطلبی و عاقبت رژیم اسالمی

www.paivand.ca since 1993
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راهیم نبوی
با «سیّد»اب
در گفتگو

میزنند و میدانند در حال حاضر
کیفیت فنی خیلی مهم نیست.
من فعال دوســت دارم دانشــنامه
طنــز را تــا جلــد شــانزدهم تمام
کنم و بعــد دو تا رمــان طنز دارم
کــه ســوژههایش بماند؛ به شــما
نمیگویم.
•
بــه نظــر شــما بــا ایــن وضــعاپوزیسیون و این دنیای دیوانه ،با
این حکومت باید چه کرد؟
من بــه نظریه حامد عبدالصمدمعتقــدم ،او میگوید زمــان زوال
تمدن اســامی یا در واقع دولت و
تمدن و سیاست اسالمی بسر آمده

میان جمهوری اســامی ایران و
آمریکا چه حد است؟
از نظــر من احتمال جنگ ایرانو آمریــکا باالســت ،شــاید جنگ
طوالنی نباشد ،اما جنگ شدیدی
خواهد بود .چه جنگ بشود و چه
جنگ نشود ،جمهوری اسالمی به
نظر من توان ادامه عمر ندارد .حتی
زمــان اصالح کردن هم گذشــته،
من زمانی اصالحطلب بودم ،ولی
حــاال دیگر به اصالحطلبی مطلقا
امید ندارم ،کســی که نمیخواهد
اصالح بشــود را بــه زور نمیتوان
اصالح کــرد ،ولــی یادتان باشــد
بعد از ســقوط جمهوری اسالمی
مجاهدیــن یا ســلطنت طلبان یا
آمریکا در ایــران حکومت نخواهد
کرد .در مقاله خودم به نام سقوط
 ۹۷گفتــهام به نظــر من حکومت
ایران فرومیپاشــد و یــک دوره ده
بیست ساله مافیایی در ایران حاکم
خواهد شــد کــه از یــک حکومت
آمریکایــی نظامــ 
ی و از جمهوری
اسالمی خطرناکتر است .تجربه
مافیای پس از شــوروی در انتظار
ایران است.
•
چطور شــدکه کلمه «سید» راپیش از اســمتان دیگر اســتفاده
نمیکنید؟
جاهایی که مجبورم ،میگذارم،مثال در مدارک آمریکایی و اروپایی
این ســید مثل سریش چسبیده و
ول نمیکنــد .ولــی وقتــی مجبور
نباشــم ،پنجره را بــاز میکنم باد
بخورد .آزمایش دیانا دادم حتی
یک درصد هم عنصر عربی ندارم،
س ّید الکی هستم!
 ۵خرداد  ۲۶ ۱۳۹۸مه ۲۰۱۹

VOTRE IMAGE EST NOTRE PRIORITÉ
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فیــروزه خطیبــی – ابراهیم نبوی انگشتهایت را بشماری کم نیامده
نویســنده ،طنزپرداز ،پژوهشــگر باشــد .در لسآنجلــس و با دیدن
تاریــخ ادبیات ایــران ،روزنامهنگار زندگی اپوزیســیون لسآنجلســی
و تولیدکننده برنامههای رادیویی پنجاه و هفتی تازه فهمیدم چرا شاه
و تلویزیونــی ایــن روزها در شــهر سقوط کرد.
کوچکی در تگزاس زندگی میکند• .
او بیش از هشتاد برنامه استندآپ -بر اساس تجربههای چند سال
کمــدی در ایــران ،اروپــا ،آمریکا ،گذشــته ،زندگــی در مهاجرت یا
کانــادا و اســترالیا اجرا کــرده ،در تبعید ناخواسته را چگونه ارزیابی
ایــران بــه مدت ســه ســال پیاپی میکنید؟
برنده جایــزه بهتریــن طنزنویس -مدتی عذاب ســختی کشــیدم.
مطبوعات از سوی روزنامهنگاران بهخصــوص بــه خاطر وابســتگی
داخل کشور شده ،در سال  ۱۹۹۹کامــل من به زبــان و ادبیات .بعد
جایــزه دفــاع از آزادی بیــان را از کوشــش کردم نالــه و مصیبت را
ســوی دیدهبان حقوق بشــر ایران کنــار بگــذارم و از کارکــردن برای
بــه دســت آورده و جایزه «هلمن انگیزه گرفتن استفاده کنم .بخش
ی از نویســندگان تاریخ ایران
همــت» و جایــزه «پوچینــی» از مهم 
انجمــن روزنامهنــگاران ایتالیــا را و امــروز جهــان در تبعیــد زندگی
در «ویارجــو» به عنــوان بهترین کردنــد ،حداقل ده پانزده درصد از
خبرنگار خارجی همراه با خبرنگار طنزنویســان ایرانی بــه خاطر طنز
فایننشال تایمز دریافت کرده است .کشــته شــدند یا زندانی
نــام ابراهیــم نبــوی که در ســال یــا تبعید شــدند ،و حتی
 اسالم باید به مسجد برگردد ۱۳۷۷و  ۱۳۷۹بــه دلیل نوشــتن دلقکهای دربــاری هم
 هــر چــه نابــودی اســام سیاســیطنزهایــش و بــه اتهــام اهانت به همیشه در معرض مرگ
نزدیکتر میشود رفتار مسلمانان خشن
رهبر جمهوری اسالمی ،اهانت به بودند .به اینها فکر کردم
ترمیشود.
مجلس شورای اسالمی ،اهانت به و دیگر ناله نکردم و سعی
 جمهوری اســامی تــوان ادامه عمررئیس قوه قضائیه ،اهانت به سپاه کــردم از غربت به عنوان
ندارد.
و اقــدام علیــه امنیت ملــی دو بار امکان ویژهای برای دیدن
 دیگر به اصالحطلبی مطلقا امید ندارمدستگیر و در زندان انفرادی زندانی دنیا استفاده کنم.
 در لسآنجلــس و بــا دیــدن زندگــیشــد در فهرست پنجاه طنزنویس •
اپوزیسیون لسآنجلسی پنجاه و هفتی
زنده امــروز جهــان در ویکیپیدیا -فضای کنونــی زندگی
تازه فهمیدم چرا شاه سقوط کرد.
در تگــزاس چه امکاناتی
آمده است.
ابراهیــم نبوی که در ســال  ۱۳۸۲را در اختیــار شــما قرار
به بلژیک مهاجرت کرد ،از ســال داده؟
قــدرت و دیــن و عــوام بــوده ،به
 ۱۳۹۳ساکن آمریکاست .او مدتی -ارزانی ،خلــوت ،آدمهای نخبه ،خاطر بیشــعوری عوام و دیندار و
براینوشتن یکدائرهالمعارفطنز اگــر در لسآنجلس از هر  ۱۰۰نفر حکومت .االن مردم عاشق بختیار
ایران در مرکز ایرانشناسی ساموئل  ۵نفر آدمهای اهل فرهنگ بودند ،و فرخزاد و فروغ فرخزاد و هدایت
جــردن دانشــگاه ارواین بورســیه در اینجــا از هــر  ۱۰۰نفر  ۸۰نفر با شدهاند ،پنجاه سال قبل به بختیار
پژوهشــی داشت اما پس از چندی فرهنگ هســتند .من بیشــتر به میگفتند «سازشکار» ،به فریدون
لسآنجلس را ترک کرد و در حال خاطر گرانی بیدلیــل از کالیفرنیا فرخــزاد میگفتنــد «کونــی» ،به
حاضــردر محــل تــازه زندگی خود بیــرون آمــدم ولــی از
شــر خیلی فــروغ میگفتنــد «جنــده» و بــه
ّ
در ایالت تگزاس بطور مســتقل و چیزهــا راحت شــدم .رفتــه بودم هدایت میگفتند «بیمار روانی»،
حمایت متناوب دوستداران طنز و پیش روانکاو ،داشت میگفت مثال معموال مــردم پنجاه ســال طول
ادب ایران ،به نوشتن جلد هشتم ایــن دکتر (فالنی) و ســه ســاعت میکشد تا روشنفکران را بفهمند
در مورد تمام مشــکالت شخصی و این همان پنجاه ســالی است که
این کتاب اشتغال دارد.
•
آقای فالنی که بیمارش بود حرف آن شــاعر و نویســنده و روشنفکر
چه عواملی شما را از لسآنجلس مــیزد! یا میگفت مثــا آن فالن بیشترین عذابش را میکشد.
دکتــر (روانــکاو) خــودش حالش •
گریزان کرد؟
همــان چیزهایــی کــه خیلــی خراب اســت و… بعد که حرفمان -از دیــدگاه خودتــان طنز شــماآدمهــای با شــعور را گریــزان باید تمام شــد ،گفت :برای چی اومده امروز درکجا قرارگرفته؟
بکند؛ پشــتهماندازیها ،فضای بودی؟! گفتم :دنبال یک روانکاو -مــن خیلی نســبت به گذشــته
نمایشــی دائمی ،دروغیــن بودن میگشــتم کــه هــر چــه از زندگی فــرق نکــردم .چــون انبوهــی از
ایــن ادای ایرونیبــازی کــه بیش خصوصــیام برایش میگویم برای کارهای خودم وارد مقایسه شده،
این مقایســه مشکلبرانگیز است.
از آنکــه ایرانــی بــودن را نشــان همه تعریف نکند!
دهــد مثل دلقکی اســت که برای •
در اوایــل کار خالقیــت بیشــتری
دربــاره کتــاب داشتم ،ولی حاال هرکاری میشدهفرنگیهــا بــا پاپیون و
DNA
آزمایش
تازهتــان توضیــح کردم .جز یکــی دو نفر طنزنویس
لبــاس شــیک عکس
میگیرد .ســیصد متر دادم حتی یک بدهیــد و اینکــه جدیــد و جانــدار مثــل آیدیــن
خیابــان وســت وود درصد هم عنصر نتیجــه کلــی کــه از سیارسریع کسی وارد بازی نشده،
پژوهشهایتــان در درست بر عکس کاریکاتور که این
چهل سال است دست عربی ندارم،
زندگی طنزنویسان دو بــرادر نیســتانیها و بزرگمهــر
ایرانیهاســت .ارزش
س ّید الکی
ایران از ابتدا تا امروز هــر روز میآفرینند ،و در شــعرکه
ملکــیاش پایین آمده
هستم!
گرفتهاید چه بوده؟ شــاگردان ســیدمهدی موسوی و
و یک مشت دماغ باال
– کمرکار شکســته ،خــودش و جواهراتــی مثل خلیل
دائم با هم دعوا دارند.
یک کتابفروشی در آنجا بود تعطیل هفتــاد درصد جلو رفتم .امســال حــاج رســتم بگلــو و بروبچههای
شد ،نه بخاطرکتاب نخریدن مردم؛ ( )۱۳۹۸تمامــش میکنم .نتیجه مرکب حرکــت و شــهرام میرزایی
بخاطر دعواهای سرکالهبرداری .گرفتــم کــه مطالعه طنزنویســان کارهای عالی میکنند و ســروش
این اپوزیســیون با ایــن همه ادعا ایرانــی یعنی فهــم تاریخ اجتماعی رضایی و «دیرین دیرین» که زمان
میخواهد آن پوزیسیون را شکست ایــران و اینکــه روشــنفکر و نخبه را از دست نمیدهند ،و متناسب با
دهد .با هرکس دست میدهی باید و شــاعر همیشــه مــورد نفــرت سرعت رسانههای اجتماعی حرف

و اسالم دیگر پاسخگوی
دنیای امروزی نیســت،
مســلمانان نمیتوانند غذا
و وســایل خانگی و راحتی غربی را
مصرف کنند و به فرهنگش بگویند
برو گمشــو! اسالم باید به مسجد
برگردد .زوال تمدن اســامی باید
صد ســال قبل فرا میرســید ،ولی
نفت در دســت دو دولت شــیعه و
سنی (قاجار و عثمانی) باعث شد
این نابودی به تاخیر بیافتد.
امروز اگر در قاهره و چچن و تهران
و کابل و اسالم آباد همه به نسبت
پنجاه ســال قبل به عقــب رفته و
همه آخوندها میگویند اســام از
ســوی غرب در خطر است ،حرف
مفت است .هیچکس برای اسالم
خطر درست نکرده ،اسالم سیاسی
خودش پیر شده و با شیمیدرمانی
هم درســت نمیشــود .اســام از
درون دچار بحران اســت .انقالب
اسالمی ایران طلیعه نابودی اسالم
سیاســی است و هر چه نابودی آن
نزدیکتر میشــود رفتار مسلمانان
خشــن ترمیشــود ،از خمینی به
طالبان ،به القاعده و به داعش.
من شــصت ساله شــدم و امیدی
به دنیایی که اسالم جای خودش
بنشیند ندارم ،امیدوارم جوانترها
تا ده بیســت ســال دیگر شــانس
زندگی در کشور مسلمانان سکوالر
و الئیک را داشــته باشند .یادمان
باشــد دین را نمیتوان از بین برد.
مســجد را نمیتــوان نابــود کرد،
ناپلئــون میخواســت ایــن کار را
بکند ،ولی کشیشی به اوگفت:
کلیسا از بین نمیرود ،ما  ۱۷قرن
تالش کردیم و نتوانســتیم آن را از
بیــن ببریم .دین را باید ســر جای
خودش نشاند!
•
– فکــر میکنید احتمــال جنگ

29

3195bouldesentreprises,terrebonne,QcJ6X4J9

30

 سال  25شماره  25  1426خرداد 1398

www.paivand.ca since 1993

ازنازی بپرس!...

فرقی نمی کند آغازِ هفته باشــد یا
پایانش ...
صبح باشد یا شب ...
بذرِ امید ؛
نه وقت می شناسد ،
نه موقعیت ...
هر وقت بکاری ؛
ِ
لوبیای سحر آمیز ،
شبیه
ِ
ِ
آفتاب خواستن ؛
طلوع
با اولین
ِ
جوانه می زند ...
آسمان موفقیت و توانستن ،
و تا
ِ
اوج می گیرد ...
هرگز نا امید نباش ! ...
نــا امیدی  ،تیشــه ی بــی رحمی
ست؛
جان ریشه ی شعور و خوشبختی
به ِ
ات ...
پس تا دیر نشده ،
جادویی امیدت را بکار ،
بذرِ
ِ
و معجزه هایت را درو کن ...
-----------

شادباشید....

اگر میخواهید شاد باشید ،این ۱۰
عادت را ترک کنید:
•
 .۱اضافه کاری نکنید
بله درست و قابل درک است
شــما به پول این اضافــه کاریها
نیاز دارید یا شاید هم نمیخواهید
به رئیستان «نه» بگویید یا اصال
شاید خورهی کار هستید!
دلیــل اضافه کاریتــان هر چه که

گــزارش محفل ملی بهاییان ایران
راجع به وقایع ســال  ۱۳۵۶نشان
می داد که بی ثبات شــدن دولت
مرکــزی بــا کاهش حمایــت آن از
بهاییان و همراهــی بیش از پیش
کارگزارانــش با ســرکوبی بهاییان
همراه بود .انتهای گزارش محفل
ملــی ،اشــاره ای بــه تاثیــر مثبت
ریختن خــون روح اللــه تیموری
مقدم بر جامعه بهایی و ســاختن
"بهشــت برین" روی زمین دارد.
این اشاره از این نظر مهم است که
در بیانیه های بعدی محفل بارها
تکرار می شــود و به جای تفســیر
آشنای بهشت اخروی برای شهدا،
ارزش خــون آنــان را در ســاختن
جامعه ای بهتر ،بهشــت دنیوی،
می داند؛ تلفیقی از نگاه ماورائی و
دنیوی (سکوالر) در آیین بهایی.
به موازات کاهش قدرت حکومت
مرکزی ،تعداد حمالت به بهاییان
در ســال  ۱۳۵۷افزایــش یافــت،
حمالتــی کــه در آنهــا گاه ردپای
مامــوران حکومتی و ســاواک هم
دیده می شد .اوج این حمالت در
آذر آن سال و شیراز رخ داد .پیش
از آن در خورمــوج ،مرودشــت،
سروســتان ،نیریز ،آبــاده و بعضی
شهرهای دیگر حمله به بهاییان و

داستایفسکی/برادرانکارامازوف

باشــد اگــر میخواهیــد
آدم شــادتری باشید باید
دســت از اضافــه کاری
بردارید.
•
 .۲اینقــدر بــا خودتــان
حرف نزنید
تخمین زده شــده که ما
هر دقیقــه تقریبا  ۳۰۰تا
 ۱۰۰۰کلمــه بــا خودما
حرف میزنیم!
و این خودش بهترین نشانه است
کــه ثابــت میکنــد مخربتریــن
نیــروی جهان برای مــا ،خودمان
هستیم.
به جای غوطه ور شــدن در عادت
گفتگوهــای غمانگیــز بــا خــود،
گفتگــوی مثبت و انگیزه بخش را
با خودتان تمرین کرده و جمالت
مثبت را پیش خود تکرارکنید.
مثــا اگــر در محــل کار دچــار
اســترس شــدید ،بیــرون از اتــاق
کارتــان قــدم بزنید و بــه خودتان
یــادآوری کنید که همه چیز روبراه
اســت و شــما میتوانید موقعیت
پیــشرو را مدیریــت کنیــد .بــا
خودتان با اشــتیاق حرف بزنید و
بهترین دوست خودتان باشید.
•
 .۳اینقدر سعی نکنید همه چیز را
کنترلکنید
•
 .۴دســت از ســرزنش دیگــران

بهاییان ایران و انقالب اسالمی...

بزرگ و ارزشمندی را به خودتان
بدهکارید
•
 .۹اینقــدر ســعی نکنیــدکامــل
باشید
•
 .۱۰دســت از زیــاده خواهــی
بردارید

پرسیدم  :جهنم کجاست ؟
گفت  :قلبی را پیدا کن که
نمیتواند دوست داشته باشد !

الل که باشی،
ز
وپیداست...
آمسان در ت
نا امید نباش !
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من آموخته ام :

بردارید
 .۵از آدمهــای بدبین و منفیباف
دوری کنید
بدبینیدرستمانندسرماخوردگی،
واگیر دارد.
ما انســانها موجــودات اجتماعی
هســتیم و ناخــودآگاه خــود را بــا
عادات و ارزشهای آنهایی که به ما
نزدیک هستند وفق میدهیم .بهتر
اســت در حلقهی افراد خوشــبین
قرار بگیرید ،افرادی که با نشــاط،
با انگیزه ،حامی و مشوق هستند.
•
 .۶تــرسِ از دســت دادن را کنــار
بگذارید
ریچارد برانسون ،کارآفرین مولتی
میلیاردرانگلیسیمیگوید:
«فرصتهــا ماننــد اتوبوسهــا
هستند؛ همیشه یکی دیگر در راه
است!»
اگــر فرصتــی را از دســت دادیــد

دلیل نمیشود بترسید و فکرکنید
همیشه اینطور خواهد بود ،همین
ترس باعث از دســت دادن فرصت
بعدیتــان خواهــد شــد .پــس با
احساس ترس ،خودتان را محدود
و غمگین وگناهکار نکنید.
•
 .۷اینقدر سعی نکنید روی دیگران
تاثیربگذارید
روی بهتر شــدن در نــوع ِ خاص
خودتــان تمریــن کنیــد تــا نقاط
قوتتــان قویتــر شــده و نقــاط
ضعفتان کم رنگتر شود.
•
 .۸بــاور کنید هیچکس به شــما
بدهکارنیست
شــاید بیرحمانه به نظر برســد اما
واقعیت این است که هیچکس به
شما هیچ چیزی بدهکار نیست؛
نه پدر و مادرتان ،نه رئيستان که
برایش کار میکنید و نه هیچکس
دیگر
تنها خودتان هستید که چیزهای

بیرون راندن آنان از خانه هایشــان
آغاز شــده بود .در محله ســعدی
شــیراز و در پــی چندیــن شــب
اعالمیه نویسی و دعوت بهاییان به
اســام و تهدید آنان به آتش زدن
خانه هایشان در صورت استنکاف
از مسلمان شدن ،سرانجام غروب
 ۲۲آذر گروهــی از "مســلمانان
متعصــب" بــه خانــه صفــات الله
فهنــدژ ،یکــی از بهاییــان ،حمله
کردند .او که درجــه دار ارتش بود
کوشــید در دفاع از خود از اسلحه
اش اســتفاده کند و بــا مهاجمان
درگیــر شــود .در ایــن درگیــری
عالوه بر صفات الله فهندژ و دختر
عمویش ،عوض گل فهندژ ،شایع
بود یازده نفر از مهاجمین نیزکشته
شــده اند .آماری که هیچگاه تایید
نشد .همچنین گفته میشد بیشتر
مقتوالن با گلوله هایی کشته شده
بودنــدکــه از اســلحه صفــات الله
فهندژ شلیک نشده بود.
از فــردای آن روز آتــش زدن حمله
بــه خانه ها و مغــازه های بهاییان
در شــیراز آغاز شــد .در این حمله
که سه روز طول کشید ،مهاجمان
بیش از ۱۷۰خانــه و مغازه را آتش
زدند .انجمن حجتیه ،ساواک ،و
بعضی مذهبیون انقالبــی در این

وقتی مثبت فکر می کنم ،
شادتر هستم و افکار مهرورزانه در
سرم می پرورانم...
------------

برخی آدم ها...

مثل برخی آدمها :
ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﻟﯿﻮﺍﻧﻨﺪ!
ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺩﺍﺭﻧﺪ...
ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﺳﺘﮑﺎﻥ،
ﺑﻌﻀﯽ ﻓﻨﺠﺎﻥ،
ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ ﯾﮏ ﭘﺎﺭﭺ ﺑﺰﺭﮒ!
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ
ﺁﺏ ﺑﺮﯾﺰﯼ ،ﺳﺮ ﺭﯾﺰ می شود.
ﺧﯿﺲ می شوید...
ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﯽ
ﺑﺎﺷﯽ
ﺩﺭ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺁﺏ،
ﺷﺮﺑت ﺭﺍ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ
ﻭ ﺳﺮﺭﯾﺰ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻟﮑﻪ اﺵ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻟﺒﺎﺳﺖ مــی
ﻤﺎﻧﺪ!...
آﺩﻣﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻟﯿﻮﺍﻥ می ﻤﺎﻧﻨﺪ...
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺩﺍﺭﻧﺪ...
ً
ﻟﻄﻔﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﯾﺨﺘﻦ
ﻣﻬﺮ ﻭ ﻋﻄﻮﻓﺖ ﺩﺭ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ
ﻭﺟﻮﺩﯾِﺸﺎﻥ،
ﻇﺮﻓﯿﺘﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺴﻨﺞ...
بــه ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ظرفیــت شــان ﻣﺤﺒﺖ
ﮐﻦ...
ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﮑﻨﯽ،
ﺍﮔﺮ فراتــر از ظرفیــت اش ﻣﺤﺒﺖ
ﮐﻨﯽ،
ﺍﮔﺮ ﺳﺮ ﺭﯾﺰ ﺷﺪﻧﺪ
ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎﻻ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ،
ﺑﺎﺩ ﺍﻟﮑﯽ ﺑﻪ ﻏَ ﺒﻐَ ﺐ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ.
ﻭ ﭘﯿﺮﺍﻫﻦ ﺍﺣﺴﺎﺳﺖ ﺭﺍ ﻟﮑﻪ ﺩﺍﺭ
ﮐﺮﺩﻧﺪ،
ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺧﻮﺩﺕ
ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎﺵ،
نه ﺍﺯ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﻟﯿﻮﺍﻧﻨﺪ...
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>> ادامه از صفحه13 :
حمالت دخیل بودند.
این واقعه ،تنها حمله ثبت شــده
ای اســت که در آن یکی از بهاییان
از اصل عدم خشــونت مورد تایید
آیین بهایی عدول و مقابله به مثل
کــرد .در تبلیغاتی که در هیاهوی
روزهــای انقــاب و مبالغــه در
صف بنــدی های انقالبــی و ضد
انقــاب درمی گرفــت ،انقالبیون
مسلمان بر واقعه سعدی به مثابه
تاییدی بر دشمنی بهاییان با ملت
مسلمان تاکیدکردند .پس از واقعه
سعدی ،مخالفت با دشمن سازی
از بهاییــان ،اگــر نگوییــم محال،
بسیار مشکل شده بود .در چنین
شرایطی بود که بهاییان با پیروزی
انقــاب بــه رهبــری روحانیــت
بنیادگرا و مخالف آیین بهایی روبه
رو شدند.
 ۱۲بهمــن  ،۵۷ده روز پیــش از
پیروزی انقالب اسالمی و سرنگونی
حکومت شاه ،محفل ملی در پیامی
به بهاییان ایران از آتش زدن "بیش
از پانصــد خانه مســکونی و محل
کسب وکار" بهاییان و دادخواهی از
مقامات ذیربط دولت شاهنشاهی
گــزارش داد .در ایــن نامه محفل
ملــی آشــکارا نامــی از انقالبی که
در ایــران در جریــان و نزدیــک به

ساده ترین راه برای شاد بودن،
دست کشیدن از گالیه است.
من آموخته ام :
تشویق یک آموزگار خوب،
می توانــد زندگی شــاگردانش را
دگرگون کند.
من آموخته ام :
افراد خوش بین نســبت به افراد
بدبین٬
عمر طوالنی تری دارند.
من آموخته ام :
نفرت مانند اسید،
ظرفــی که در آن قرار دارد را از بین
می برد.
من آموخته ام :
بدن برای شــفا دادن خود توانایی
عجیبی دارد،
فقط بایــد با کلمات مثبــت با آن
صحبت کرد.
من آموخته ام :
اگر می خواهم خوشحال باشم،
باید ســعی کنم دل دیگران را شاد
کنم...
من آموخته ام :
اگــر دو جملــه ی «خســته ام» و
«احســاس خوبــی نــدارم» را از
زندگــی حذف کنــم ،بســیاری از
بیماری ها و خســتگی ها برطرف
می شوند...
من آموخته ام :
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 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!

پیروزی بود نبرد اما به تلویح از آن
به عنوان "تحوالت عظیمی که در
مهد امرالله [ایران] واقع شده" یاد
کرد .نامه از بهاییان خواســت که
به استقبال مشــقات ناشی از این
"تحــوالت عظیــم" برونــد زیرا به
قول شوقی افندی ،یکی از رهبران
اصلی آیین بهایی تا پایان دهه سی
شمسی ،تشــدید مخالفت با آیین
بهایــی و بهاییان به معنای فراهم
شدن "وسائل ذخیره فوز و نصرت
عظمی [پیــروزی بــزرگ] از برای
ملت ســتمدیده بها در آن کشور ]
ایران[" اســت .پذیرش مشکالت
یکــی از پایــه هــای گفتمانــی بود
کــه از ابتدای آییــن بهایی در بین
بهاییان ترویج شده بود و استقبال
محفــل ملــی از مصائب بــه مثابه
مقدمه پیروزی می توانســت موید
کوشــش-های آنان برای غلبه بر
دشــواری هایی باشــد که پیش رو
داشتند.
نامه بعدی محفل ملی به بهاییان
ایــران یــک روز بعــد از پیــروزی
انقــاب ۲۳ ،بهمــن  ،۵۷و بدون

هیچ اشــاره ای به آن منتشر شد.
محفــل در ایــن نامه بــه اتهام بی
ایمانی و افترائاتی که از سوی بعضی
مســلمانان به بهاییان زده می شد
جــواب داد .نامه تصریــح کرد که
بهاییان نباید در مقابل دشمنی ها
مقابله بــه مثل کنند بلکه در برابر
جفا و ظلم و عداوت باید وفا و رافت
و محبت نشــان دهند .مانند نامه
پیشین ،این نامه نیز اشاره ای ،نه
صراحتــا بلکه به تلویح ،بر افزایش
ســختی ها در روزهــای انقالب و
نزدیکی پیروزی در صورت افزایش
مشکالت داشت.
محفل ملی درنامه پنجم اسفندماه
 ۵۷بــه بهاییــان ایــران باالخره به
تغییر حکومت در ایران پرداخت و
از آنان خواست " ...مراتب اطاعت
و انقیــاد و صداقت و وفاداری خود
را ظاهرا و باطنا در جمیع احوال و
اقوال و اعمال نســبت به حکومت
و مملکت خود ابراز  "...دارند .در
ایــن نامه به محدودیــت هایی که
ممکن بود برای بهاییان پیش بیاید
اشاره شد و محفل ملی از بهاییان

خواســت اگر تالش هایشان برای
رفــع محدودیت ها نتیجــه نداد،
به قانون و حکم حکومت تســلیم
شــوند .نامه فقط درخواست تقیه
و "تبری و انــکارو کتمان عقیده"
را مســتثنا کــرد و اعــام کرد که
بهاییــان در این مــورد خاص " ...
شهادت را بر اطاعت مقدم شمرند
و ترجیح دهند ". ...
با این نامه ،تقیه نکردن که یکی از
اصول اعتقادی بهاییان بود تبدیل
به یکی از راهکارهای آن ها در سال
های دشوار پس از انقالب شد.
_____________
 7ژوئــن  -2019مهــرک کمالی،
اســتاد ایرانشناسی دانشگاه ایالتی
اوهایــو ،بــه مناســبت چهلمیــن
ســالگرد انقالب دربــاره موقعیت
بهائیــان در ســال هــای برقراری
حکومت جمهوری اسالمی نوشته
شده است.
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
توسعه ناپایدار ،فقر و قهقرای زیستمحیطی
اعظمبهرامی بویر احمد است .این نامها
توسعه ناپایدار عالوه بر آسیبزدن در تخصیــص بودجههای
به محیط زیست ،موجب افزایش اســتانی ســال جــاری چه
فقر و بیکاری نیز میشــود .اعظم وضعیتیداشتند؟
بهرامی ،پژوهشگر و فعال محیط از نظــر توزیــع اســتانی،
ســرانه
زیســت در یادداشــت زیر با آغاز از بیشــترین
وضعیت بحــرانزده اقتصــادی و اعتبــارات(*) هزینــهای
نابرابری در تخصیص بودجههای برای استانهای ایالم ۴۶۰
اســتانی ،به مسأله اقتصاد پایدار و هــزار تومــان ،کهگیلویه
سیاســتهای اقتصادی بیتوجه و بویراحمــد  ۳۵۳هــزار
به محیط زیســت میپــردازد و به تومان و خراســان جنوبی
نقش آنهــا در افزایش بیعدالتی و  ۳۴۷هــزار تومان اســت و
فقــر ،و نقش همزمان افزایش فقر کمترین ســرانه اعتبارات
در آلودگی محیط زیســت اشــاره هزینهای اســتانی مربوط
میکند.
به اســتانهای تهــران ۵۸
هزار تومان ،البرز  ۸۹هزار
عدالتاجتماعی،
تومان و خراســان رضوی
اولین قربانی توسعه ناپایدار
 ۱۰۸هزارتومان است.
آمار منتشرشــده توســط سازمان از نظــر اعتبــارات تملــک
تحقیقات مجلس روشــن کرد که دارایــی ســرمایهای (عمرانــی)
تخصیص بودجههای اســتانی در بیشترین سرانه اعتبارات عمرانی
پنج ســال اخیــر تفــاوت چندانی مربوط به استانهای بوشهر ۵۳۲
نکرده است .بر نابرابری تخصیص هزار تومان ،کهگیلویه و بویراحمد
و تفکیــک بودجههــای اســتانی  ۴۸۵هزارتومــان و ایــام ۴۱۲
فاکتورهای بسیاری موثرند .میزان هزارتومان است.
تولید محصول ناخالص اســتانی ،بخش مهمی از اعتبارات هزینهای و
هزینــه هــای دولتــی ،درآمدهای تملک داراییهای استانها شامل
مالیاتی ،تورم و جمعیت اســتان .افزایــش حقوقهــای کارمنــدان
بررســی تمام ایــن فاکتورها کاری دولــت و پروژههــای عمرانــی بــر
تحقیقاتــی از مجموعــهای از اساس قانون برنامه ششم توسعه
اقتصاددانــان را میطلبد و مهمتر است .این نمودار نشان میدهدکه
از آن دسترســی به جریان آزاد و باز چطور هنوز سرانه درآمد استانها
اطالعــات که متاســفانه در اغلب کــه نشــان از توســعه اقتصــادی
فاکتورها آسان نیست.
و توجــه بــه بخشهــای تولیدگر
اما اطالعات منتشر شده در سایت جامعه روســتایی و توجه به رشــد
رســمی مجلــس نشــان میدهد سرمایهگذاری در یک منطقه دارد،
کــه در ســال  ۱۳۹۷چهار اســتان در اســتانهایی مانند لرســتان و
آذربایجان شــرقی و یزد و اســتان همدان ،سیســتان و بلوچســتان
اردبیل واســتان فارس درصادرات وکردســتان پاییــن اســت .حتــی
غیرنفتــی نســبت بــه اســتانهای اســتان کوچکی مانند کهگیلویه و
دیگر ایران رشــد بهتری داشتند .بویر احمد با وجــود میدان بزرگ
همینطــور مراکز و میادین اصلی نفــت و گاز گچســاران هنــوز جزو
نفتــی ایــران نیــز در اســتانهای استانهایی است که درآمد استانی
خوزســتان و بوشهر و کهکیلویه و آنها پایین است.
منابعدرآمدیاستانها
شــامل درآمدهــای
اســتانی و درآمدهــای
اختصاصــی ،واگذاری
یکشنبه  7ژوییه 2019
داراییهــای مالــی و
در دفتر انجمن زنان
ســرمایهای و ســهم از
از ساعت  11تا 13.30
منابع ملی است.
برگزار میگردد.
بــه ایــن ترتیــب بین
به همــه زنان عالقمند
تهران و استانی مانند
خوش آمد می گوئیم:
ایــام یــک شــکاف
8043 St Hubert
عمیق وجود دارد.
Montréal, QC H2R 2P4
درآمدهــای اختصاصی
)(Metro: Jarry
هر اســتان بســتگی به

جلسه اجنمن زنان

آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان
تان میترسید؟ممکن است که شما قربانی خشونت های خانوادگی
شده باشید .آیا به دنبال همزبان میگردید تا شما را یاری کند؟
مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت خانواده های افغان و ایرانی
هست و شما را گام به گام یاری میکند .اگر آرامش خاطر میخواهید
تلفن را بردارید و با شماره 514-274-8117 :با ما تماس بگیرید.

سطح توسعهیافتگی آن دارد و حاال
دادههــا میگویند که شــکاف بین
برخوردارتریــن اســتان (تهران) و
محرومترین استان (ایالم) بیش از
 ۷۸برابر اســت .اما در مورد هزینه
ی جــاری نیز شــرایط گویای این
موضوع است که  ۳۰درصد هزینه
هــای جــاری تنها در پنج اســتان
ایران هزینه میشود.
این توسعه نیافتگی برای ساکنان
این اســتانها جز فقر و توان خرید
پاییــن و باال رفتن ســرانه بیکاری
ارمغانی نداشته است.
حاشیهنشــینی و شــغلهای دوم
و ســوم ،محصــول فقــر و موجب
آلودگی بیشتر محیط زیست
طبــق آمــار منتشــر شــده در
وبسایت اقتصاد نیوز ،از مجموع
 ۲۳میلیون و  ۴۰۰هزار نفر شاغل
کشور در سال گذشته ،حدود ۷۲۷
هزار نفر از شاغالن اظهار کردهاند
که بیش از یک شغل دارند.
در شــرایط امروزاقتصــادی ایران
امــکان گــذران زندگــی خانوادگی
بدون داشــتن شــغلهای کمکی
بسیار دشوار است.
آمــار میگویــد بیــش از  ۵درصــد
کارمندان دولت هم نیازمند شغل
دوم هستند؛ حتی افرادی که بیش
از  ۱۰سال سابقه کار دارند.
به این ترتیب نزدیک به  ۷میلیون
ایرانــی شــاغل مجبور به داشــتن
شــغل دوم هســتند و بیــش از ۵
میلیون نفر نیز در حال جســتجو
برای انتخاب شغل دوم هستند.
ایــن در حالیســت که بنا بــه آمار
رسمی ایران و تعریف غیر استاندارد
از شــغل حدود  ۲,۵میلیون ایرانی
بیکار مطلق هستند و کوچکترین
منبع درآمدی ندارند.
بخش زیادی از این افراد رانندگی و
حتی دستفروشی را بعنوان شغل
خود برگزیده اند و این یعنی آلودگی
بیشتر درشهرهای کالن.
مهاجران اســتانهای محــروم ،یا
حاشیهنشــین شــهرهایی چــون
تهران و مشهد و اصفهان میشوند
و یــا هــر چــه دارنــد را تبدیــل به
خودرویــی میکننــد تــا بــا آن
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مسافرکشیکنند.
ایــن موضوع تا آنجا پیش رفت که
دولــت برنامــهای را بــرای توقیف
خودروهای مســافرکش با شماره
شهرســتان در تهــران اجــرا کرد.
آلودگی هوای تهران و مشهد در
سالهای اخیربسیار نگران کننده
است.

درســت در خــرداد ســال قبــل
شــاخص کیفیت هوای مشهد به
عدد بیسابقه  ۲۹۸رسید ,وضعیت
اضطرار و هشدار ناسالم برای تمام
افراد.
از طرفی ایــن کاهش بودجه های
اعتباریدولتمعمو ًالدرتخصیص
بودجــه بــه نــاوگان حمــل و نقل
عمومی اســت کــه صرفــه جویی
میشــود یا در پروژه های توســعه
زیرسازهایی مانند ساخت مترو و
تصفیه خانه های شــهری .تعداد
ایــن پروژهها و همینطور توســعه
خط مترو تهران و مشهد بهخوبی
این موضوع را روشن میکند.
مجــوز دادن بــرای تغییــرکاربری
اراضی ،ساختمانهای طبقاتی و از
بین بردن فضاهای سبز شهری هم
تبدیل شــده است به یکی از منابع
درآمد شــهرداریها و سازمانهای
دولتــی و خصوصی .در یک نمونه
مدیر جهاد کشاورزی مشهد اعالم
کرد که بیش از  ۶۰هکتار از اراضی
کشاورزی مشهد در سالهای  ۹۴و
 ۹۵تغییرکاربری یافتند.
بســیاری از روســتاییان ســاکن
ییالقهای اطراف تهران و مشهد
نیــز زمیــن و باغات خــود را برای
ســاخت ویال میفروشــند و راهی

حاشیهشهرهامیشوند.
از طرفــی بــه علــت بــاال رفتــن
هزینههــای ارزی و عــدم حمایت
دولــت ،بخشهــای تولیــدی
بسیاری نیز در شرف ورشکستگی
هســتند و این یعنی تالش صنایع
برای صرفهجویی در خط تولید.
نخســتین آن هــم صرفهجویی در
تصفیــه آالیندههــای مایع
و گاز و جامــد تولیــدی ،و
همزمان کاهش کیفییت
محصول است .هر دو این
عوامــل در نهایت منجر به
آلوده شــدن محیط زیست
میشــود .چــه بــا مصرف
وســایل کم کیفیــت و چه
چــه زبالههــای صنعتــی
رهاشــده در طبیعــت.
امروز استانهای شمالی و
جنوبی ایران کــه کارگاهها
و کارخانههــای صنعتــی
بیشتری دارند ،همینطور
بیشــترین آمار آب و خاک
و جنگلهــای آلــوده ایران
را نیــز دارنــد .همینطــور
هزینه تعمیرات این صنایع
و کمکهــای دولتــی برای
بهبود وضعیت زیستمحیطی یکی
پس از دیگری حذف میشوند.
یکــی از اعضــای کانــون عالــی
شوراهای اسالمی کار در مصاحبه
ای در سال گذشته گفت:
«یکــی از دالیلی که در چندســال
گذشــته کارهای غیررسمی مثل
دستفروشی رواج پیدا کرده و زیاد
شده ،اشتغال بد داخل کارخانهها
است .وقتی کارخانهها نمیچرخند
وکارگــران را از دســت میدهیــم،
آنها مجبور میشوند بیرون بیایند
و بــرای آنکه لقمه نانی برای زن و
فرزندان ببرند ،به شغلهای کاذب
تن میدهند».

دست درازی به حیات وحش و
منابعطبیعی
در ایــن اواخــر ،از فــروش کبــاب
گنجشک تا افزایش معنادار شکار
قــوچ و کل بــرای فروش گوشــت
شــکار را مشــاهده میکنیــم.
جمعیت زیــادی از فعالین محیط
زیســت آمــاری در مــورد قیمــت
فروش گوشت شکار و همینطور
تعداد شکارچیانی که از این طریق
زندگی میکنند ،منتشرکردند.
در یکی از این گزارشها آمده است:
«قیمت هر کیلو گوشت گوزن ۷۰
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هزار تومان اســت و یک گوزن
میتواند تا حدود  ۱۲۰کیلو گوشت
داشته باشد .با این حساب شکار یک
گوزن میتواند سودی هشت و نیم
میلیونی برای شکارچی به همراه
داشته باشد؛ رقمــی که با توجه به

وضعیت نامناســب اقتصــادی در
کشــور ،وسوســه بســیاری برای
شکارچیان این منطقه است».
عــاوه بر ایــن ،گزارشها نشــان
میدهدکه برداشتهای غیر قانونی
از معادن نیز افزایش یافته است.
حتــی در مــوردی در اردیبهشــت
سال جاری کارگری برای برداشت
از معدن آلباغ در خراسان شمالی
جان خود را از دســت داد و  ۴۸نفر
در همین رابطه دستگیر شدند.
برداشت از چاههای غیر مجاز هم
بشدت افزایش یافته است.
هنــوز سرنوشــت بیــش از ۴۳۰
هزار حلقه چــاه برای نصب کنتور
و کنتــرل از طــرف ســازمان اب و
محیط زیست نیز ناشفاف است.
موج عظیم مهاجرت از روستاهای
خالی از ســکنه یا گرفتار سیل و یا
شــهرهایی که در شــرایط سخت
اقتصادی هستند ،باعث جابجایی
نامتــوازن جمعیــت میشــود و با
توجــه به آن در هــر منطقه منابع
آب و انــرژی و دســتاندازی بــه
طبیعت برای ساخت و ساز بدون
زیرســاختهای الزم و جانمایــی
جمعیتی مناســب بــهراه میافتد.
تنها دراثر ســیل اخیر بیش از یک
میلیون نفــر خانه و ملــک زندگی
خود را بهنوعی از دست دادند.
به این ترتیب فقر و توسعهنیافتگی
بــا فاکتورهایــی پیچیدهتــر از
نقطهای به نقطــه دیگری منتقل
میشــود اما از گسترش و عمق آن
کاسته نمیشــود .شکاف طبقاتی
و فقــر اقتصــادی رو بــه تثبیــت
در ایــران بخشــی از جمعیــت را
بــه مصرفکننــدگان صــرف بدل
کــرده و بخــش بســیاری را نیز به
گــروه اجتماعــی کمبهــرهای کــه
در جســتجوی تامیــن و گــذران
زندگیشــان به هر قیمــت و در هر
شــرایطی هســتند .ایــن وضعیت
پیچیده در هر دو سو محصولی جز
از بین رفتن منابع ملیمان ندارد.
________
(* سرانه اعتبارات هزینهای یعنی بودجه

هزینهای استانی تقسیم بر تعداد ساکنین

استان که میانگین کشوری آن حدود ۱۵۴
هزارتومان است).

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG,

Tel.: 514-481-0671

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید
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دکتر کورش عرفانی

گذر از جمهوری اول به جمهوری دوم

یک تقسیم بندی کلیشه ای در پیوند با
ایجاد تغییر در جامعه متداول است:
انقالب و اصالحات.
ایــن در حالیســت که امــور اجتماعی و
سیاســی از فرمــول بندی هــای ریاضی
خشک پیروی نمی کنند و تابع خالقیت
های مبتنی بر درک واقعی از جامعه می
تــوان به فرمول های تازه تری در زمینه
ی تغییــر آفرینی دســت یافت .تقســیم
بنــدی میــان انقالب و اصالحــات ما را
در یــک دو گانــه بینــی محدودیــت گرا
اســیر می ســازد ،این که یا در قالب یک
انقالب ،تمام ساختارها را زیر و رو کنیم
و یــا ،در قالــب اصالحــات ،برخــوردی
کمابیش انفعالی داشته و به نظم حاکم
دست نزنیم تا در یک روند نامشخص و
طوالنی ،شاید ،دگرگون شود.
این در حالیست که در برخی شرایط می
توان از هر دو پرهیز کرد و در عین حال
از هریک از آنها الهام گرفت و به فرمولی
موفق و قابل اجرا دست یافت.
یکــی از ایــن روش های موثــر در یافتن
فرمول موفق همین گذر از یک دوران به
یک دوران دیگر ،در چارچوب یک نظام
سیاسی شناخته شده است که در برخی
از کشورها هم تجربه و موفق بوده است.
گذر از دوران «جمهوری اول» در ایران
به معنای گذر از یک ســاختار سیاســی
فاقــد محتــوای انســانی و دمکراتیــک
برای رفتن به ســوی یک ساختار دارای
محتوای انسانی و دمکراتیک می باشد.
«جمهوری دوم» به این معناست که ما
به حیات غیر دمکراتیک و مذهبی نظام
جمهوری در ایــران پایان می دهیم و با
تغییر قانون اساسی ماهیت دمکراتیک و

الئیــک در آن تزریق می کنیم .این یک
انقــاب محســوب نمی شــود ،اما یک
تغییر رادیکال اســت که دست آوردهای
آن از انقالب ،اگر بیشــتر نباشــد ،کمتر
نیست.
آیــا تغییــری کــه بتواند یــک جمهوری
اســتبدادی مذهبی را به یک جمهوری
دمکراتیــک و الئیک تبدیــل کند ،یک
تغییر بزرگ ،مهم و اساسی در کشورمان
محسوب نمی شود؟ آیا به واسطه ی این
تغییر سیاســی ما قادر نخواهیم بود که
ســاختارهای دیگر جامعه مثل ساختار
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی را دگرگون
سازیم؟ پاسخ به طور قطع مثبت است،
آن چه شــاید ســبب تردید در این مورد
بشود این است که نمی دانیم چگونه.

چگونگیتغییربنیادین:
بگذاریــد یک بار این رونــد را با برخی از
جزییات آن مرورکنیم تا خصلت اجرایی
آن را بهتر ببینیم :
برای گذر از جمهوری اسالمی استبدادی
به جمهوری دمکراتیک الئیک نخست
می بایســت رژیم کنونی را از قدرت خلع
کرد.
ایــن امــر از طریــق یک قیــام مردمی و
بــدون دخالــت خارجی ،بــا اعتصابات
و اعتراضات گســترده ممکن و شــدنی
اســت .با کنار زدن رژیم کنونی به سوی
آن مــی رویم که دوران گــذار را مدیریت
کنیــم .در دوران گــذار بایــد دو عنصــر
آزادی و امنیــت ،پا به پای هم ،توســط
دولت موقت تامین شــود .به واسطه ی
این دوعنصر ،شــهروندان از یک ســو و
احزاب و ســازمان های سیاسی از سوی

دیگــر بــه صحنــه
ی سیاســی کشور
پــای مــی گذارند.
به واســطه ی این
فضــای فعــال می
توان برای برگزاری
انتخابــات مجلس
موسســان تدارک دید .احزاب و سازمان
های سیاســی و نهادهای شهروندی در
رقابتانتخاباتیشرکتمیکنند.مجلس
موسسان انتخاب شده و به بررسی قانون
اساســی جدید می پــردازد .پیش نویس
ایــن قانون اساســی توســط حقوقدانان
کارشــناس و براســاس درخواست های
مطرح شــده توســط جامعه تهیه شده
اســت .مجلس موسســان در این قانون
اساسی جدید حداکثر تالش خود را برای
قرار دادن نهادینه ی ارزش هایی مانند،
آزادی ،دمکراســی ،حقوق بشر ،عدالت
اجتماعی ،حقوق شهروندی ،الئیسیته و
امثال آن مبذول می دارد.
با تصویب این قانون اساسی جدید ،متن
مصوبه بــه مردم معرفــی و فرصت الزم
بــرای بحث وگفتگو در مــورد آن تدارک
دیده می شود .پس از آن ،در یک رفراندم
مردمی ،شــهروندان بــا رای خود قانون
اساســی جدید را تایید و یا رد می کنند.
اگر رد شود به مجلس موسسان باز می
گردد تا دوباره بررسی و اصالح شود؛ اگر
تایید شود مبنای کار برای تمام قوانین
دیگر قــرار می گیــرد .بر اســاس قانون
اساســی جدیــد دولت موقــت انتخابات
پیش بینی شــده در آن را برگزار و پس از
تشکیل دولت منتخب مردم ،قدرت را به
آن واگذار و خود را منحل می کند.

تغییرات از طریق قانون اساسی
جدید:
این در متن قانون اساســی جدید اســت
که می بایست زمینه برای تمام تغییرات
ســاختاری بعدی پیش بینــی و توصیه
شــود و بــه حالت الــزام درآیــد .به طور
مثال زمانی که قانون اساسی برعنصری
بــه اســم آزادی تاکید مــی کند و ضمن
تعریف حدود و بستر آن وظایف دولت را
در این مورد مشــخص می سازد ،دولت
ها وظیفه دارند شــرایط عینی ،قانونی،
مادی و اجرایی تحقق آزادی در جامعه را
تدارک دیده و پیاده کنند .در همان قانون
اساسی پیش بینی شده است که چگونه
نهادهــای قانونــی و بــه ویــژه نهادهای
شــهروندی بر اجرای این قانون نظارت
مــی کنند و در صــورت تخلف چگونه با
آن برخورد خواهد شــد .این مکانیزم ها
سبب می شود که آزادی سیاسی ،آزادی
بیان ،آزادی انتخابات ،آزادی مطبوعات

PAIVAND: Vol. 25  no.1426  June 15, 2019

و امثــال آن در جامعه جــا افتاده و مورد
احترام قرارگیرد.
در قانون اساسی جدید هم چنین بر روی
عنصر عدالت اجتماعی تاکید می شود و
کلیات پیاده شــدن آن ذکر می گردد .بر
اســاس آن ،دولت های بعدی موظفند
کــه رهنمودهــای قانون اساســی برای
پیاده کردن عدالت اجتماعی را در قالب
برنامه های اقتصادی پنج ســاله برنامه
ریزی کنند و پشتوانه های اجرایی تدارک
ببینند .قوانین مالیاتی ،قانون کار ،بیمه
و تامین اجتماعی و نیز حمایت از تعاونی
هــا برخی از مواردی هســتند که در این
راستا دولت می بایست مورد توجه جدی
قرار دهد.
در عرصــه ی فرهنگــی قانــون اساســی
شــرایط عمومی رشد و شکوفایی فکری
و فرهنگی جامعه را پیش بینی می کند و
دولت می بایست در همراهی با نهادهای
مســتقل هنری و فرهنگی بتوانــد راه را
برای رشد هنری ،ادبی و امثال آن برای
تمامی شــهروندان باز کند و پشتوانه ی
قانونی برای توسعه فرهنگی جامعه فراهم
سازد.
در عرصــه ی اجتماعــی قانون اساســی
چگونگی تقویت همبســتگی اجتماعی،
کاهش فاصله هــای طبقاتی ،احترام به
حقوق انسانی و از این قبیل را مشخص
خواهد ســاخت و دولت موظف خواهد
شــد که از طریق سیاست های حمایتی
خود راه را برای بهبود شرایط محرومان
جامعه و رســیدن آن ها بــه خودکفایی
اقتصادی باز کند .این سیاســت ها باید
در راستای رعایت کلیه ی حقوق انسانی
و شهروندی یکایک ایرانیان باشد و هیچ
تبعیضی را پذیرا نباشد.
همــان گونه که می بینیــم ،تمامی این
اقدامات می تواند ســبب ساز یک تغییر
ساختاری مهم در کشور شود .این روند را
نه می توان انقالب نامید و نه اصالحات.
ممکن است در شکل از هر یک از این دو
چیزی قرض گرفته باشــد ،اما در محتوا
روشی هوشمندانه را برای ایجاد دگرگونی
های پایه ای می توان شناسایی کرد .به
همین خاطر فرمول پایان بخشــیدن به
جمهــوری اول و آغاز جمهوری دوم می
تواند ابزار نوین و مناسبی برای تغییرات
اساســی و بنیادین در کشور باشد بدون
آن که بخواهد هزینه های سنگین تجربه
های ناموفق گذشته را به کشور تحمیل
کنــد .آن چــه در این میان مهم اســت
پیوســتن هموطنان به این فکر و تالش
برای اجرایی کردن آن می باشد.
•

دو کشور به نام ایران وجود دارد! شما شهروند کدام کشور ایران هستید ؟!
• کشور ایران A
بیشتر جمعیت این کشور ،یک
عدهای هســتند که بــرای آنها
دالر  ۳۹۰۰الــی  ۴۲۰۰تومــان
است؛ اقتصاد همیشه برای اینها
رونق دارد .آمریکا در این کشور
هیــچ غلطــی نمیتوانــد بکند!
مردمــان این کشــور خــودروی
ملی ندارند و تمامی خودروهای
آنها اروپایی و آمریکایی اســت!
قانــون اساســی دارنــد و تنهــا
مردم این کشــور هســتند که با
کارت ملی مخصوص از مزایای
قانون اساسی استفاده میکنند!
همه آنها قصردار هستند! بیکار
هم باشــند ،باز پسانداز دارند!

ً
کال این کشــور پــر از گل و بلبل
اســت و به همین علت معروف
بــه کشــور گل و بلبــل اســت.
قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی
بــرای این افراد مفهومی ندارد و
به صورت خطهای  BRTتمام
مشکالت ترافیکی آنها توسط
ماشینهای خودشــان برطرف
میشود! هم آب دارند و هم هوا
دارنــد و هــم گاز ...انرژی اتمی
هم حق مســلم آنهاست! چون
 ۲۴ســاعته برق دارند و مشکلی
از بابــت گرمی هوا هــم ندارند!
انقدر منابــع طبیعی غنی دارند
که حتی صادر هم میکنند! رفاه
این مردم ،رفتن به کشور آمریکا

و اروپا است و تفریح آنها گرفتن
ویزای شینگن!
• کشور ایران B
بیشــتر جمعیــت این کشــور،
کارمنــد و کارگــر و کارفرمــا و
راننده تاکســی و آژانس و اسنپ
و تپســی و پیک و کارشــناس و
بیسواد و دیپلمه و مدیر و آهنگر
و نجــار و فروشــنده و خریدار و
کشاورز ،معلم و استاد دانشگاه
و دانشــجو هستند .دالر در این
کشــور از  130۰۰الــی 15000
تومان بهفروش میرســد! همه
آنها فیلتر هستند! همه آنها دو
ســاعت در روز را بــرق ندارنــد!
همــه آنها بــا بحران آب دســت

و پنجــه نــرم میکنند! بیشــتر
آنهــا خانه ندارند! بایســتی کلی
مالیات پرداخت کننــد تنها در
قبال آســفالت یک بزرگــراه! به
تمام کشورهای فقیر ناخواسته
کمک میکنند و تــازه از همان
کشــورها فحش هم میشنوند!
به دلیــل اینکه چهرههــای آنها
فیلتر است ،تلویزیون ملی ندارند
که چهرههای ترکخورده آنها را
بــه نمایش بگــذارد! گل در این
کشور نیست و بلبلی هم در کار
نیست! آمریکا هم در این کشور
همیشه در حال انجام غلطهایی
اســت و هیچکس جرأت حرف
زدن را نــدارد! خــودروی ملــی

بدون اســتاندارد دارند و مجبور
هســتند از آنها اســتفاده کنند!
موقــع پرداخــت الکترونیکــی
مالیــات ،بایســتی آنتیویروس
و فایــروال را خاموش کنند و با
ویندوز قدیمی به ســختی بعد از
صدهــا بار امتحــان ،اظهارنامه
خودشــان را پر کننــد! رفاه این
مردم ،خوردن نان شب است!
• در آخر
من در کشور ایران  Bزندگی
میکنم و دوست دارم ویزای
کشور ایران  Aرا داشته باشم
تا ببینم فرق کشور خودم رو با
کشوری که اینقدر ازش خوب
تعریف میکنند در چیست!
•
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هادی خرسندی
جنفی
چای چرا
نوشیده؟
نجفی ،قاتل میترا ،نجفی
شده سرفصل خبرها نجفی
همه جا آمده با تیتر درشت:
نجفی همسر دوم را کشت
هست ماسیده به لبها نجفی
عشقگاسیپطلبهانجفی()۱
نجفی چای چرا نوشیده؟
کت و شلوار چرا پوشیده؟
نجفی خام پرستو شده بود
میترا دردسر او شده بود
نجفی تیر هوایی زده است
قاتل از جای دگر آمده است
میترا خواسته افشا بکند
برود سفره دل وا بکند
نجفی رفته که اقرارکند
روی پرونده خودش کارکند
نجفی باید اعدام شود
تا که مادرزنش آرام شود
نجفی رخت عزا بوده تنش
رفته در مجلس ترحیم زنش
همه جا توی خبرها نجفی
پازل و رمز و معما نجفی
همه یکجور مفسر شده اند
ِشر ُلک هُ لمز و جانی دالر شدهاند! ()۲
این وسط هیچ نشدکس نگران
که چه آمد به سرکارگران
«هفت تپه» خبرش گم شد و رفت
برخی همسر دوم شد و رفت!
ِ
دستمزد همهشان را خوردند
هفت تن کارگرش را بردند
«بخشی» آن روز چه آمد به سرش؟
ُ
«قلیان» رفت و نیامد خبرش

به کجا رفتند آن هفت نفر؟
(راستی از زن اول خبر؟!)
های ای هادی خوابآلوده
ب ّپر از جا و نخواب آسوده
داری ازکارگران هیچ خبر؟ ()۳
کوفتت باشد آن قند و شکر!

 - gossip )۱معادلــش را در فارســی
نداریم .شایعه ( )rumorیکی از معانی آن
است .معنی دقیق آن ،از جمله ،مجموعه
خبرها وگمانهزنیها و تفســیرهایی اســت
کــه راجع به همین ماجــرا ،در زمین و هوا
جریان دارد.
ِ )۲شــر ُلک هُ لمز و جانی دالــر ،دو کارآگاه
داســتانی ،که نامشــان در کنار هم سکته
میآورد( .نه برای تبهکار ،برای شاعر!)
 )۳در همیــن شــلوغیها اعــام شــدکــه
«پرونده هفت تن ازکارگران معترض نیشکر
هفت تپه ،اسماعیل بخشی ،سپیده قلیان،
امیر امیرقلی ،ســاناز الهیاری ،امیرحسین
محمدی فر ،عسل محمدی و علی نجاتی
به دادگاه انقالب تهران ارســال شده است.
در این پرونده علیرغم صدور قرار وثیقه برای
متهمین بازداشــتی ،سرپرســت دادسرای
اوین بــا آزادی موقت آنــان مخالفت کرده
اســت .».راســتی درست اســت که میترا
استاد با یک مرد دیگر هم رابطه ....
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آتش به اختیار!
راننــده اســنپی که خانم مســافر
را بــه خاطر بــد حجابــی در باد و
بــوران وســط اتوبان پیــاده کرده
بود در شــبکه سه سیما گفته :در
برابر بی حجابی مســافرم آتش به
اختیار عمل کــردم! خوب مردک
اگر خانم مسافر بی حجاب بود تو
غلط کردی که سوارش کردی اگر
با حجاب بود توی مسیر چطور بی
حجاب شــد؟ ما حــدس می زنیم
احتمــا ًال تو با آن قیافه منحوس و
هیکل قناس ات یا قصد الســیدن
با او یا صیغه کردن اش را داشتی،
و آن زن محترم محل ات نگذاشته
بنــا بر ایــن آهنــگ کالم را عوض
کردی .در کل هم برایت بد نشــد
هــم خوشــخدمالی آخونــد هــا را
کردی که از مزایایش هم برخوردار
خواهی شد و پســت مهم تری در
بســیج به تــو خواهنــد داد و هم
شــهره آفاق شدی! می گویند یک
ازمدت ها گفتند
گروه نوازنده بعد ّ
برویــم یــادی از زمان شــاه بکنیم
در خانه مشــغول زدن لب کارون
بودندکه دیدندکمیته چی ها از در
و دیوار دارند می ریزند پائین یکی
از آن هــا فور ًا گفــت آهنگ انجزه
انجزه بزنید هوا پسه! تو هم چون
هــوا را پــس دیدی همیــن کار را
کردی ،لب کارون را قطع کردی و
به جایش انجز پخش کردی!
خیر ندیده!
خبرخــوش این اســت کــه خطر
جنــگ رفــع شــد فعــا نیروهای
نظامی ایران کاری برای شان پیش
آمده و بــه نیروهای بیگانه کاری
ندارند چون در ابیانه خانم زیبائی
برای شــاد کردن مــردم دو دقیقه
آواز خوانــده و بــزرگان قوم جنگ
و هســته ای و برجــام و انجــام و
ســرانجام را رها کرده اند و ریخته
اند بر ســر این بانوی محترم که:
ای خیر ندیده تو داری بنیاد اسالم
رو ویــران می کنی! باید خســارت
اختالس خاوری و هدایتی و بابک
زنجانی و ده ها دزد و اختالســگر
دیگر را جبران کنی و خودت هم به
اوین تبعید بشی تا کیف ّیت نماز ات
حتی باالتر از مینی ژوپ!؟
بره باالّ ،
مذاکــره؟
ترامــپ در ژاپن گفت :ما به دنبال
تغییــر رژیم ایران نیســتیم ما می
گوئیم که ایران ســاح هســتهای
نسازد! ایران اقتصاد بزرگی دارد و
مــی تواند با همین حکومت فعلی

به آزاد تریــن زندان جهان
تبدیل شود! خوب مردک تو که
نمی خواستی حکومت آخوندها
را براندازی کنی ،پس چه مرگت
بود؟ خوب شد این همه فحش
خــوردی؟ ُخــب آخوندهــای
بیچــاره هم همین را می گویند
که اگر چهل ســال دیگــر به ما
مهلت بدهید ما در
مداح و آخوند
تولید ّ
خودکفا می شــویم
پس برو چهل سال
دیگر برگرد اگر دروغ
گفته بودند بنشینید با هم مذاکره
کنید!
چون به خلوت می روند؟
حتم ًا شما هم شنیده اید که قاتل
بــا کالس ،محمــد علــی نجفــی
مــوش مرده! به پاکی زبانزد خاص
و عام بود این را برخی به حســاب
بیعرضگــی اش مــی گذاشــتند و
بعضی به حساب ایمان اش! تا این
کــه زن جوانی بــه زندگی اش وارد
می شــود و تومار اش را در هم می
پیچــد و تهدیدش می کندکه باید
چنین و چنان کنی وگرنه اسرار ات
را فــاش می کنم طــرف هم زن را
می کشد درست مانند مافیا ،پس
جنتی و ّ
مکار شــیرازی
اگر دیدید ّ
تعجب نکنید
همدیگر را کشــتند ّ
چون مثلی اســت معــروف که می
گویند :در ســرباالیی اســب های
کالسکه همدیگر را گاز می گیرند.
از ایــن زیباتــر وقتی اســت که در
«رم از
اداره آگاهی در ماه مبــارک َ
آن!» و در حضور ماموران با جناب
سرهنگ ،رئیس اداره آگاهی قبل
از افطــار چایــی می نوشــد! یعنی
طــرف نه تنهــا پول هــای خورده
را برنگردانــده ،یــک زن جوان هم
پاداش گرفته ،مثل یک شــاهزاده
پذیرایی شــده ،بعد هم درحضور
مامــوران روزه خواری کــرده و به
او از ّگل باالتــر هم نگفته اند! ولی
اگرآدم معمولی بود مومنین دنیا را
بر سرش خراب می کردند!؟ خدا
رحمت کند خواجه حافظ شیرازی
را کــه گفت :چون بــه خلوت می
روند آن کار دیگر می کنند!
ختم مرغ دزد؟
رییس مومن سابق فرودگاه همدان
را به جرم اختــاس  950میلیون
تومانی دستگیر و محکوم کردند!
خاک تو ســر تخم مرغ دزد ،کلی
شرمنده شد! هرچه رفیق دوست
ها و خاوری ها زحمت کشــیدند
همــه را بــر بــاد فنــا داد .بــه این
مــردک بایدگفت یک لکه ننگ بر
دامن عبای حضرت رهبر ّ
معظم.
مردک ،همین امسال فقط آقا سی
میلیارد دالر پول خورده شــده در
خارج دارنــد؛ برای چی؟ به خاطر
گل روی حمــاس و حزب الله! آن
وقت تو نادان در ام القری اســام
حتی یک
ناب
محمدی نتوانستی ّ
ّ
میلیارد تومان بــدزدی؟ امیدوارم
وســط کار باز هم بیشــتر اعتراف
کنــی وگرنــه خودمان مــی آئیم و
حسابت را می رسیم!

گردو؟
د و ســتی
نوشــته :این هفته گفتم یه حالی
به مرده ها بدم رفتم گورســتان و
روی قبر پدرم دســت گذاشتم که
فاتحه بخوانم یــک دفعه نجوایی
از قبرش به گوشــم رســیدکه :بابا
نمیخــواد فاتحــه بخوانــی! برای
خودت نگه دار! گفتم چرا بابا نکنه
رفتــی رده هــای باالی بهشــت؟
گفت :نه بابا؛ شنیدم آخوندها گند
زده انــد به مملکت وضعتون بدتر

از ماســت بنابراین از ما کمتر می
خورید پس خاک زیر پایم رو بگرد؛
چند تا گردوگذاشتم بردار بخور از
گرسنگینمیری!
صلوات؟
آخونــدی داخــل مســجد داد زد:
برای ســامتی امام زمان صلوات!
جوانــی جــواب دادخــدا خودش
امام رو  1200ســال نگهداشته ما
که در  60یا  70ســالگی میمیریم؛
چی بگیم؟ آخوند گفــت :خداوند
مــی تونــه او را در زمــان شــلوغی
بیاره ولی چرا جمعه میآره؟ چون
مــی خــواد مــردم رو غافلگیرکنه
و زمانــی که همه سرشــون گرمه
بهشــون رکــب بزنــه در زمانی که
فرودگاه بسته است تا کسی نتونه
بره به کانادا و اداره ثبت هم بسته
است کســی نمیتونه امالکش رو
به نــام خویشــان اش بزنــه! و در
ضمن غروب جمعه سرشون گرمه
نمیتونند اعدام آخوندها رو ببینند
که بهمه بگنــد .بیخودی نمیگن
ستارالعیوبه! خداوند فکر
خداوند ّ
همه جاشوکرده! برای سالمتیش
صلوات!؟
مبارک باشد!
بر عاشــقان اســام مبارک باشــد
چون پس از ســال ها کــه از دادن
ّپســت کارمنــدی رســمی و غذا و
ســهمیه و انواع تســهیالت دیگر
به مســجدی ها می گذرد پارسال
بــه مردم هندوانه دادنــد تا به این
وســیله جــذب مســجد و آخوند
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شــوند و حاال با خبرشــدیم که در
برخی مساجد صرف قلیان با چایی
هم برقرار است و همین روزهاست
که ّ
مکار شــیرازی فتوا بدهد که :
استعمال موا ّد کشف شده توسط
ســربازان امــام زمــان (عــج) هم
«البتــه پس از دادن ســهم امام و
ّ
خمس و ذکات آن به آقایان علماء
اعــام و حجج اســام و بــه ویژه
رهبر ّ
معظم؟!» در مراسم اسالمی
مانعی ندارد خوشا آن روز که همه
نشئگان و چرتی ها و فضا نوردان
در مســاجد ایــران جمع شــوند و
انشــاالله تعالی پیشــرفت اسالم و
مومنــان به جهانیان اعالم شــود
البتــه اگر ُترشــی و مــواد خوراکی
ُبرنده دیگر مصرف نشود!

حماقت؟
عالیجنابدانالدترامپگفته:ایران
شــدت ضعیف شده و خواستار
به
ّ
توافق با ماست! اتفاق ًا ایران خیلی
هم قوی اســت و رهبر ّ
معظم اش
برای اثبات این فرضیه می خواهد
کاری بکنــدکه هم پیاز را بخورد و
هــم چوب را و هم جریمه را بدهد
تا به غرب ثابت کندکه بسیار قوی
است و همه تحریم ها و جریمه ها
تحمل می کند و جالب است که
را ّ

هیچ کس هم نمی تواند رهبر ما را
از این حماقت بر حذر دارد!
خستهنباشی!
«رم
ماه
در
در یکی از شب های قدر
َ
از آن» یکی از دوستان مان که اهل
مراســم مذهبی است را دیدیم که
در حالی که برای قرآن ســرگرفتن
قصد رفتن به مسجد را داشت یک
چهار پایه هــم داخل اتومبیل اش
گذاشته بود به او گفتیم این چیه؟
می بری رویش بنشینی؟ گفت :نه،
چون قرآنم بزرگ و سنگین است؛
آن را می گذارم روی این چهارپایه؛
مــی روم زیرش تا دســتم خســته
نشــود! بــه او گفتیم عبــادات ات
قبول مرد مومن ،خسته نباشی؟!
اعتراف؟
دیــروز نزدیــک اداره آگاهی کار
داشــتم دیدم تشنگی و گشنگی
فشــار آورده؛ رفتم دکه پرسیدم:
چایــی داری؟ گفــت :بــه دلیل
مــاه رمضــان فروش خــوراک و
نوشــاک! ممنوعه! رفتــم پارک
که از شــیر آب بخــورم دیدم آب
را قطــع کــرده اند! یــاد چای با
کالسی که به نجفی دادند افتادم
از پ ّله های اداره آگاهی ،باال رفتم
و گفتم من آمــدم اعتراف کنم!
طرف پرســید به چــی؟ گفتم به
کشتن میترا استاد! طرف گفت:
برو خــدا روزی تو رو جای دیگه
ای حواله کنه؛ تو هزارمین نفری
هســتی که برای نوشیدن چای
مفت آمده اعتراف کنه!؟
کسبفضیلت؟
جای شما خالی روز قدس بسیار
مدت ها
خوش گذشــت پس از ّ
که برای همه چیز باید صف می
ایستادیم ک ّلی کیک و ساندیس
خوردیم و چون جمعیت کم بود
به هر کــس دو برابــر دادند تازه
میوه تازه هم که گران بود دادند.
انشــاالله خداوند تبارک و تعالی
صد سال دیگر به این رهبر شیرین
عقل ما عمر بی عزّت بدهد تا شعار
مرگ بر اسراییل و مرگ بر آمریکا را
زنده نگهدارد تا ما به فیض کسب
فضیلت دریافت کیک و ساندیس
نائل شویم که اگر این نوع مراسم
نبود شــاید بســیاری از مردم ما از
گرسنگی می مردند؟!
َجوونی هام!؟
«ممــد خالــدار!» رفته بــود خانه
خواهرش؛ برای پسر خواهرش ُپز
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می داد که :دایی جون اون قدیما،
پول ارزش داشت این بابات یادشه!
بــا دوزار می رفتیم مغازه بقّ الی دو
نفری میوه می خوردیم جیبامون
رو ُپرمــی کردیم؛ تخمــه و پفک و
آدامس مــی خریدیــم؛ نفری یک
بســتنی کیم هــم دســتمون می
گرفتیم می آمدیم بیرون! پســرک
که کف کــرده بود گفت :دایی اگر
ارزش پــول ده هــزار برابــر هم کم
شــده باشــه دوزار اون روزای شما
امروز میشــه دوهــزار تومن؛ االن
بریــم مغازه ،بــا اون پول میتونیم
فقــط همون دوتا بســتنی کیم رو
بخریم؟ دائی گفت :نه دایی جون
حاال نمیشــه! او ًال دیگــه بابات که
رفته ّ
مکــه و توبه کرده؛ منم دیگه
مثل جوونی هام فرز نیســتم نمی
تونــم؛ بدی کار هــم اینه که همه
مغــازه هــا هــم دوربیــن دارند تا
میری برمــی داری صاحاب مغازه
توی مانیتور می بینه حال فرار هم
ندارم! باید پولش رو بدم!
کشوری دور؟
به گزارش خبرگزاری ها امسال هم
مردم عزادار از تهران و شــهرهای
دیگر بــه طــرف شــمال روانند تا
ببیننــد می تواننــد آن عزیــز دریا
خورده را پس بگیرند یا نه! و ضمن ًا
معده درب و داغان شان هم شاید
ترمیم بشــود .به نظر می رسد هر
دو طرف روی دنــده لج افتاده اند
بــا این که هرســال لــوازم غواصی
بهتری با خودشــان مــی برند دریا
میگه دســت من نیســت کوســه
ایشــان را خورده مردم هم میگن
تا نگیریم و با دست خودمان آتش
اش نزنیم خیالمان راحت نمیشه
حکومت هم از این مســابقه شنا و
غواصی برداشــت خــودش رو داره
و بــا نشــان دادن انبوه مــردم این
نوحه رو میــذاره :گلی گم کرده ام
بگذار بره گور ،نه ایران و فلسطین،
کشوری دور!؟
___________
کانادا – مدینه منوّره مونرآل –
پانزدهم ماه جون الحرام! سال
 2019دربدری خون جگری!
برابر با بیست و پنجم خرداد ماه
سال  1398مهرورزی زنجیره ای!
شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی

رستوران زعفران

در خدمت هموطنان گرامی

•بهترین کباب های خوشمزه ایرانی در ارائه ای بی نظیر
چلو کباب کوبیده ،کباب سلطانی ،چلوکباب بختیاری ،کباب
وزیری ،کباب چنجه ،جوجه کباب و...
•مناسب ترین محل برای برگزاری جشن های و مجالس شما
با ظرفیت  70صندلی داخل سالن
و  60صندلی در تراس بزرگ

Restaurant Saffron
6275 Boul Taschereau,
Brossard, QC J4Z 1A6

450-890-7770
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نیـازمنـدی
آرایشـــــگاه

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

آژانس مسافرتی

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

آموزش موسیقی

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

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

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

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

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

ازدواج

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

ارز

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

امالک و مسکن

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

اجنمن ها و سازمانها

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

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

بیمه و مشاور مالی

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

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

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

رستــوران

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

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

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

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

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

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

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

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

پزشــکی
تاکـسی

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

تبلیغات
ترجمه

چاپ و تابلوسازی

حسابداریومالیاتی

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

حمل و نقل

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

دندانپزشک

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

روانشناسی  /روانکاوی

سوپر و فروشگاه

شیرینی پزی و قنادی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

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

عینک سازی

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

فـرش

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

فـیزیوتراپی

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

فـال

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

کتـابفروشی

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

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

گلفروشی

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

لوله کشی

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

مهاجرت

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

محضر

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

موسیقی (جشن ها)

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

وام مسکن

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

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

وکیل دعاوی

کــــارواش

ویدیو

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

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

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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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
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کبک و
¦


½



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









¦









 223-6408
¦
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ترجمه
مرکزشهرمونترال:محل
Tél.:
(514)
561-6408
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©



¸
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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




























تدریس فارسی
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5780 Sherbrooke
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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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استـادحسابداری
Lester B. Pearson کالج
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،به زبان های فارسی
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Cavendish,
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انگلیسی و فرانسه
Montreal,
H4B
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نویسان
روزنامه
،مترجمان
،نویسندگان
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، اگر عالقه مندید،اگر دستی به قلم دارید





¶


علیـرضا
¶


·
³


فخـاریان
514-996-1620

Re-Mi
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،نویسی
گزارش
 در،ذوق دارید
5780 Sherbrooke
W.,
Tel.:
369-3474(FISH)
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210 St-Jacques (Lachine)



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

aznov’15U

Re-Mi

Tel.: 514-991-6819



































روزهایدوشنبه لغایت شنبه
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حسابـداری
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223-3336

Tel : (514) 996-9692
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Iranian Business Directory

نیماازاگوسترایگان



















 
















. پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد:توجه

5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH)
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www.paivand.ca since 1993
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نوشته «علی» ،عکاس «استودیو فوتوبوک»
و مدیر گروه فیسبوکی «همه چیز در مورد مونترآل»

وش!
خ

آموزشعکاسیبهزبان .. .

معرفی دوربین
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OSMO ACTION

محصول جدید کمپانی DJI
حتمــا نــام کمپانــی DJI
برایتان آشناست .پهپادهای
برند «فانتــوم»« ،ماویک»
و «اینســپایر» معروفتریــن
محصــوالت ایــن شــرکت
میباشند که قبال در مقاالت
مبســوطی بــه حضورتــان
معرفی کرده بودم .این چند
پهپاد ،همگــی محصوالتی
جهانی بوده و بسیار محبوب
و پرفــروش میباشــند.
مدتیســت که کمپانی DJI
وارد حیطــه جدیدی شــده
و دوربینهــای Action
 Camرا نیــز تولیــد و بــه
فروش میرســاند .از این دوربینها
در موقعیتهایی اســتفاده میشود
که کاربر ،مشغول انجام نمایشات
پرحرکــت و خارق العاده ای بوده و
نمیتواند دوربین را هم به دســت
بگیرد .همانطور که میدانید ،این
مــدل دوربینهــا بســیارکوچک و
سبک بوده و میتوان آنها را در زمان
ضبط تصاویر پرحرکت ورزشی ،به

بــدن ،موتور ســیکلت ،کایت و یا
وسایل شخص ورزشکار وصل کرد
و تصاویر اعجاب آمیزی را به ثبت
رســاند .شــرکت  DJIبا تولید این
محصول ،به رقیب جدی شــرکت
 GoProکه پیشکســوت این نوع
محصوالت اســت ،تبدیل شــده و
بخشی از بازار آن را تصاحب کرده
است.
ایــن مقالــه اختصــاص
تلفناستودیوفوتوبوک:
دارد بــه معرفی دوربین
(514) 984-8944
OSMO
کوچــک
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
 ACTIONکــه بــا
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
وجود کوچکی ،کارآیی
WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1
های فراوانی دارد.
STUDIO
تلگرامPHOTOBOOK :
• اولیــن چیزی که در
گروه ما در فیسبوک« :همه چیز در مورد مونترآل»
ایــن دوربیــن توجه ما
تلویزیون آنالین مونترآل پالس MTL PLUS TV
را جلب میکنــد ،وجود
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
دو صفحه نمایشــگر در
جلو و عقب این دوربین
اســت .نمایشگر جلویی
زمانــی بــه کار میآیــدکه
جلسهرفعاشکالوتمرینتنظیمات
کاربــر ،در حــال تصویر
دستیدوربینشمادر«استودیو
فوتوبوک» ،طی دو جلسه به مبلغ 70دالر برداری از خــودش بوده
(برایهرجلسه)،پرتره،عکاسیدرشب و بتوانــد دقیقا ببیند که
وعکسهایخانوادگی
بــا چــه کادری در حــال

اسپشیال این شماره:

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

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

عکسبرداری یا فیلمبرداری
اســت .لــذا ایــن دوربین با
این ویژگــی میتواند به ابزار
دســت «والگرهــا» تبدیل
شــده کــه دائمــا در حــال
تهیه گزارشــهای مختلف و
انتشار آن در فضای مجازی
هستند.
•  OSMOتوانایی ضبط
تصاویــر ویدئویــی  4Kبــه
تعــداد  60فریــم در ثانیه را
دارد .ایــن قابلیــت و ایــن
ظرافت باال ،دوربین را قادر
میســازد که تصاویر «اسلو
موشن» یا «حرکت آهسته»
را بــا وضوح باال به ثبت برســاند.
میزان کم شــدن ســرعت نمایش
در وضعیت «اسلو موشن» در این
دوربین ،میتواند  8برابر ،آهسته تر
شود.
• بدنــه دوربیــن کامــا ضد آب
بوده و میتواند بدون هیچ پوشش
محافظــی ،از زیــر آب برایمــان
تصویربــرداری کند .البتــه با این
دوربین فقط میتــوان تا عمق 11
متری آب رفت و فشــار بیش از آن
را نمیتواند تحمل کند.
• یــک برنامــک (اپلیکیشــن)
مخصــوص تلفــن هوشــمند هم
برایــش ســاخته اند که بــا کمک
آن ،دوربیــن بــه گوشــی وصــل
شــده و میتــوان تصاویــر را بدون
صــرف وقــت ،در فضــای مجازی
منتشــر نمود .همچنیــن ،برخی
از تنظیمــات و دســتورات را هــم
میتوان با استفاده از این برنامک و
بدون دست زدن به دوربین انجام
داد.
• دوربین «اسمو اکشن» مجهز
به یک سیستم لرزه گیر دیجیتالی
اســت که حرکات اضافــی دوربین
را بــا دقت فراوانــی حذف میکند.
همین ویژگی باعث میشود تصاویر
خروجــی از آن ،بســیار حرفه ای و
چشم نواز به نظر برسند و سرگیجه
نگیریــم! البتــه عمل حــذف لرزه
ها بصورت دیجیتالی انجام شــده
و هیــچ مکانیســم فیزیکی حذف
حرکــت بر روی ایــن مدل موجود
نمیباشــد .البته نا گفته نماند که
«دی جــی آی» ،مدل دیگری
از این دوربین را هم تهیه کرده
کــه «گیمبــال» یا «لــرزه گیر
مکانیکی» کوچکی هم بر روی
آن موجود بــوده و دقت باالیی
دارد .نــام ایــن دوربیــن دوم،
 Osmo Pocketمیباشد.
• کارآیی دیگری که برای این
دوربیــن تعریــف شــده ،ضبط
تصاویــر در وضعیــت «تایــم
لپس» اســت کــه میتوانــد در
مــدت زمــان طوالنی از ســوژه
تصویر بــرداری کرده و ویدئوی

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور

در كلیه سطوح
-------------

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

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

نهایی چند ســاعته را در عرض 1
دقیقه و یا کمتر برایمان به نمایش
درآورد.
• ضبــط تصاویــر بــا کیفیت در
وضعیت «اچ دی آر» هم یکی دیگر
از قابلیتهــای این دوربین کوچک
است .همانطور که میدانید ،در این
وضعیت ،دوربین بطور اتوماتیک،
نور قسمتهای پرنور را کمتر و نیز،
روشنایی قسمتهای تاریک تصویر
را بیشتر میکند تا تعادل نور و رنگ
در بین قســمتهای تیره و روشــن
ایجاد شود.
• اجــرای دســتورات صوتــی
هــم یکی دیگــر از قابلیتهــای این
دوربین فســقلی بوده که میتواند

بنا به درخواست و با صدای کاربر،
عملیات مختلفی انجام داده ،بدون
آنکه الزم باشــد به دوربین دســت
بزنیم.
• ایــن دوربین ســبک و جیبی،
هــم میتوانــد عکســهای زیبایی
بگیرد و هم ویدئوهای شــفافی به
ثبت برساند .ضمنا با وجود داشتن
لنز واید ،تصاویر آن به شکل تخم
مرغی نبــوده و مثــل تصاویر یک
دوربین معمولی به نظر میرسد.
• دکمــه دیگــری بــر روی ایــن
دوربین قرار داده شده که میتوان
برخــی دســتورات را به ســرعت و
بدون نیاز به بازکردن منوی اصلی،
به انجام رساند .مثال تغییر وضعیت

عکاسی به فیلمبرداری و تنظیماتی
از این قبیل ،به سادگی در دسترس
بوده و میتوان وضعیت دوربین را
فورا تغییر داد.
• کارت حافظــه ســازگار بــا این
دوربیــن از نوع «میکرو اس دی»
میباشد.
• برای اضافه کردن این دوربین به
مجموعه تجهیزات تصویربرداری
خودتان باید مبلغ  470دالر کانادا
هزینــه بفرمایید .قیمــت دوربین
 Osmo Pocketهــم دقیقــا بــه
همین مقدار میباشد.
زندگی تان همواره فول اکشن!

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید
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ماجرای اسنپ :حجاب اجباری... ، ،
علی رغم تاکید راننده جنجالی بر
آتش به اختیار بــودن اقدام خود،
به نظر میرســد آنچه که از ســوی
مدافعان او بیشتر مورد توجه قرار
گرفتــه اســت ،اهمیــت حرکت او
از جنبــه امــر به معــروف و نهی از
منکر اســت .حکمی اســامی که
در ســالهای اخیر همــواره محل
جنجال بین موافقــان و مخالفان
حجاب اجباری بوده است.
ابراهیم رییسی ،رییس قوه قضاییه
در ایران ۲۰،خرداد با تاکید بر این
جنبه از اقدام راننده اسنپ گفت:
«دســتگاههای قضایی و انتظامی
نیز به موجب شرع و قانون موظفند
از آمران به و ناهیان از منکر حمایت
کنند ».حمایتی که به نظر میرسد
با توییت عذرخواهی مسافر مخالف
حجاب اجبــاری و موضــع گیری
شرکت اســنپ مبنی بر حمایت از
راننده و پایبندی به قانون و شــرع
محقق شده است.
بــا ایــن حــال صبــح  ۲۱خــرداد

www.paivand.ca since 1993

>> ادامه از صفحه15 :

غالمحسیناسماعیلی،سخنگوی
قوه قضاییه نیز با اشاره مستقیم به
ماجرای پیش آمــده ،اقدام راننده
جنجالی را در پیاده کردن اجباری
مسافر از خودرو« ،یک نماد عینی
از امــر به معــروف و نهی از منکر»
دانسته و از حمایت دستگاه قضایی
ایران «از آمران به معروف و ناهیان
از منکر در همه عرصهها» ســخن
گفت.
اصرار بر تفسیر اقدام راننده اسنپ
از ایــن جنبــه در حالــی اســت که
اساسا بر مبنای احکام دینی امر به
معروف و نهی از منکر در هنگام برپا
بودن حکومت اسالمی زمانی که از
جانب شهروندان صورت میگیرد،
تنها محدود به تذکر لســانی بوده
و اقــدام عملــی در برنــدارد .رهبر
جمهوری اسالمی خود در حکمی
حکومتی در ســال  ۱۳۷۸در مورد
آنچه که «حرام بودن فعالیتهای
خودسرانه» خوانده شد ،گفته بود:
«امر ب ه معروف ،یک مرحل ه گفتن

و یــک مرحل ه عمــل دارد .مرحل ه
عمل ،یعنی اقدام با دست و با زور.
این مرحله ،امروز به عهد ه حکومت
است و باید با اجاز ه حکومت انجام
بگیرد و ال غیــر ».حال آنکه اقدام
انجام شــده از ســوی راننده مورد
نظر بیشتر از آنکه تالشی برای امر
به معروف و یا نهی از منکر باشــد،
اقدامی در راستای ایجاد تبعیض و
ممنوعیــت بهرهمندی از خدماتی
اســت کــه قانونــا باید بــرای همه
کاربران مهیا باشد.
از این رو تالش مســئوالن قضایی
در حمایت از اقدام راننده جنجالی
از جنبه حکم فقهی امر به معروف
و نهی از منکر نشــان از گســترش
دامنــ ه این حکــم از تذکــر زبانی و
برخورد قهری بــه ِاعمال تبعیض
و ایجــاد ممنوعیت در بهرهمندی
از خدمات اجتماعی ،دستکم در
موضوع حجاب دارد.
•

گــرکســی وگروهــی مبــارزه بــا
تحمیل پوشــش وکنترل بدن را
بــه هر بهانــهای ناموقــع خواند،
این عکــس را نشــانش بدهید و
بیهیــچ تردیــدی او را در صــف
حامیانسرکوببدانید.
مبارزه با پوشش اجباری وکنترل
بــدن بایــد مبرمتریــن و اولویت
نخســت مبــارزه بــا جمهــوری
اسالمی باشد .هر پلتفرم سیاسی
کــه مبــارزه بــا تحمیل پوشــش

توابسازان

بخشیدمت
دختر!

وادار کــردن انســانها بــه خــود
نبودنشان یا همان پدیده تواب و
توابیسم مهمترین بخش از حیات
آمیبگونه و هستیی انگلی نظام
زندان اسالمی میباشد.
نخســتین اعترافگیریها به ویژه
در دههی شصت با پسزمینهای از
آیــات قرآنی و تیره و تار با بازجویی
کــه چهــرهاش مخفی بــود پخش
میشد
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اولویــت نخســتش نباشــد ،در
تحلیل نهایی حامی و یا دستکم
مقومبنیادگراییاست.
متاســفانه مــردان بســیاری در
آزمون مبارزه با بنیادگرایی رفوزه
میشــوند .بــه این عکــس نگاه
کنید .پدر پویه بیشــتر به راننده
چســبیده تــا دخترش و ســرش
را به ســمت او خم کرده اســت و
سعی میکند مثل او رو به دوربین
لبخند بزند .گویــی او هم پیروز

این نمایش مضحک اجبار است.
بــه عکــس ،مــادر در دورتریــن
نقطــه با بدنی معذب ایســتاده و
دستهای مشــتکردهاش را در
دستکشــی ســیاه پنهــان کرده
است و با چهرهای مغموم به هیچ
جا نگاه میکند.
بــرای رهایــی از ایــن وضعیــت
غمبار ،مشتهای گرهکرده باید
آشکارشوند.

بعدتــر بکگراندی آبــی و گلدانی
آبی رنگ و مصاحبهکنندهای که با
بازجو معاوضه شده بود
توابسازان این نوبت به سراغ پویه
نوریان دختر جوانــی که به جهت
اعتراض به تذکر رانندهی اســناب
خبرســاز شــده بود رفتنــد تا وی
را بــه خودنبودنش وادارند.شــوفر
حزباللهــی آقــای عابــد در دیدار
آشتیکنان(توابســازی خفیــف)
نهجالبالغه و قرآن و مفاتیح الجنان
وکتاب سالم بر ابراهیم زندگینامه

«شهید ابراهیم هادی» کتابی که
در دست پویه نوریان است را به او
هدیه داده
چهــرهی شــوفر پیروز(نفــر اول
از ســمت چــپ) .مــادر مغموم و
دخترک جوان و پــدرش و تصاویر
روی دیوار
نمایش ســیرکی است که حکومت
الله نام دارد
و حکومــت اســامی معجــون
حکومتی است
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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

ایران و امریکا در حال مذاکره پنهانی...
نیاز داشت افکار عمومی را آماده و
کارگزاران جمهوری اسالمی ایران
در بخشهــای سیاســی ،نظامــی
و مذهبــی را در مــورد ضــرورت
چنیــن مذاکراتی توجیــه کند .به
دلیل اهمیت مذاکرات اتمی،او به
زمینهچینیعلنیبسیارمفصلتری
بــرای آن پرداخت و پــس از انجام
مذاکرات هم تالش کرد از حمایت
خــود از آن فاصله بگیــرد و مرتب
نسبت به این مذاکرات ناخرسندی
نشان دهد.
سخنرانی ساالنه علی خامنهای در
جمع فرماندهان ســپاه پاسداران
انقــاب اســامی ،کلیدیتریــن
تــاش او بــرای زمینهســازی
مذاکرات مســتقیم بــا امریکا بود
کــه در آن از ضــرورت گفتوگو با
«دشــمن» و «نرمش قهرمانانه»
گفــت .پــس از ایــن ســخنرانی،
مســجل شده بود که ایران به طور
علنی با امریکا مذاکره خواهد کرد
و نظــام جمهوری اســامی که از
تحریمها آســیب دیده بــود ،آماده
دادن امتیاز و توافق است.
دلیل اصلی زمینهســازی داخلی و
علنی برای مذاکره ایران و امریکا،
عبرتی اســت که نظــام جمهوری
اســامی ایــران از درز گــزارش
مذاکرات محرمانه با امریکا گرفته
است .این زمینهسازی به حکومت
جمهوری اسالمی فرصت میدهد
تا از شوک احتمالی داخلی در زمان
انتشــار اخبار مذاکرات جلوگیری
کند و یــا حتی فرصت ابراز نظر به

>> ادامه از صفحه7 :

هواداران حکومت که در عین حال
مخالــف مذاکره هســتند و درباره
ضرورت انجام آن توجیه نشدهاند،
ندهد؛ به طور مثال ،تابستان سال
 ،۱۳۹۷پس از آن که دونالد ترامپ
پیشنهاد گفتوگوی «بدون قید و
شــرط» مذاکره با ایــران را مطرح
کرد ،سرلشکر پاسدار «محمدعلی
جعفــری» ،فرمانــده وقت ســپاه
پاسداران جلوتر از هر مقام دیگری
ایــن پیشــنهاد را رد کرد و خطاب
به رییس جمهــوری امریکا گفت:
«شما این آرزو را به گور میبریدکه
مقامهای جمهوری اسالمی اجازه
دریافت دیدار با شما را از ملتشان
دریافت کنند».
چنیــن اظهاراتــی ،راه مذاکــره را
دســت کم برای مدتی سختتر و
بــرای آیتالله خامنهای پرهزینهتر
میکند .اگر رهبر ایــران به دنبال
اجازه به دولت برای مذاکره باشد،
تاکنــون ایــن طور بوده اســت که
پیش از آن ،راه مخالفتهای علنی
را از قبل مسدود میکند؛ همانند
کاری کــه در زمان مذاکرات اتمی
کــرد و قــدم اصلــی را در حضــور
فرماندهان سپاه برداشت.
علــی خامنهای در یک ســال اخیر
که دونالد ترامپ ،رییس جمهوری
امریــکا از توافق هســتهای برجام
خــارج شــده ،تقریبــا در تمامــی
ســخنرانیهای خــود مذاکــره بــا
ایــاالت متحده ،به ویــژه در دولت
ترامپ را منتفی دانســته است .در
چنیــن وضعیتــی ،هرگونه تالش

ولو محدود دولتی برای مذاکره با
نمایندگان دولت امریکا اگر حتی از
ســوی دولت ایاالت متحده جدی
گرفتــه شــود ،از ســوی نهادهای
ناظــر که رقبــای دولت هســتند،
افشا خواهد شد .چنین افشاگری
بــرای دولــت شکســت اســت اما
بــرای دســتگاه رهبــری ایــران و
اعتبار آیتالله خامنهای که بارها با
مذاکره مخالفت کرده است ،بسیار
پرهزینه خواهد بود.
«محمدجواد ظریــف» ،وزیر امور
خارجه ایران که بهار ســال جاری
به نیویورک ســفرکرده بود ،اعالم
کرد که از شــش ماه پیش از آن با
داشتن اختیارات کافی ،پیشنهاد
مبادله زندانیان ایرانی و امریکا را به
دولــت ترامپ داده بود اما به گفته
او ،امریکاییهــا به این پیشــنهاد
جواب ندادهاند.
در حالی کــه برای اغلــب رهبران
و کشــورهای جهان روشــن شده
اســت که حرف نهایــی در ایران را
آیتالله خامنــهای میزند ،ممکن
اســت یکی از علتهای بیپاســخ
مانــدن پیشــنهاد ظریــف ،جدی
نگرفته شدن این پیشنهاد با توجه
به مخالفتهــای علی خامنهای با
تماس با دولت امریکا بوده باشد؛
یعنی دولت ترامپ در واقعی بودن
این پیشــنهاد ممکن است تردید
کرده باشد.
ایران و امریکا در ماههای اخیر یکی
از پرتنشترین مناسبات را در تاریخ
رهبری آیتالله خامنهای داشــته

سی سالگی مار...

یکی از استعارات و تمثیالتی که در
شعر مدرن فارســی برای رسوایی
جان و جنم خلیفه گری ،که خود را
نظام مقدس "جمهوری اسالمی"
میخواند ،بیان شده از آن زنده یاد
مهدی اخوان ثالث است .آنهم در
شعری با عنوان " مارقهقهه"؛ که
از همین عنوان نیز آن اســتعاره و
تمثیل آشکار میگردد.
بــا هــم فــرازی از شــعر مانــدگار
رامیخوانیــم و مکث و تامل کنیم
بر آن "آی" خطابی و بر این " ای"
کنایی.

م.امیــد بــا تکیــه بــر ایــن ادوات
اشــاره "،آی" و " ای" ،غوغا کرده
اســت و جانور یا ماری را انگشــت
نشــان کرده کــه به میهــن و هم
میهنان نیش مرگبار زده است:
آی مــار قهقهه /میهنــم آینه ای
ســرخ اســت /بــا شــکافی چنــد
بشکســته /که نخواهنــد التیامی
داشــت /.../معبر دلخســته ی
بــس قتــل عــام آخرینــش این/
خوب گویم بدترینش این /آی مار
قهقهه...
آی مــار قهقهــه ،هم زشــت ،هم
پستی /همچنان بی رحم و سیری
ناپذیر دون...

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
اند .استفاده از کانالهای ارتباطی
میان دو کشــور ،از جمله سفارت
ســوییس در تهــران کــه حافــظ
منافع ایاالت متحده است یا دیگر
مســیرهای ارتباطی مثل ارســال
پیام از طریق رهبران کشــورهایی
که به تهــران و واشــنگتن رفت و
آمد دارند ،نه تنها منتفی نیست که
محتمل است .اما باید توجه داشت
که این ارتباطــات و تبادل پیام به
معنی مذاکره نیســت و نمیتواند
کارکردی مشابه گفتوگو برای حل
و فصل اختالفات عمیق میان دو

را بر روی سایت بخوانید

کشور داشته باشد.
مذاکره ،تماس مستقیم نمایندگان
دو کشــور روبهروی یکدیگر است
که دســتور کار مشــخصی دارد و
هــدف معینــی را دنبــال میکند.
تجربه  ۳۰ســال اخیر نشــان داده
که امکان مذاکره محرمانه به دلیل
پیچیدگیهای ســاختار سیاســی
نظــام جمهــوری اســامی ایــران
و فضایــی کــه آیتاللــه خامنهای
علیه مذاکــره و گفتوگو ســاخته
اســت ،ممکن نیســت .عــاوه بر
این ،دونالــد ترامپ هم به مذاکره

بــه عنوان نمایش پیروزی در مهار
ایران نگاه میکنــد؛ یعنی مذاکره
محرمانــه هم از دیــد دولت فعلی
امریکا مطلوب نیست.
چنین شــرایطی ،امــکان مذاکره
مســتقیم و علنــی را بیشتــر از
توگــوی محرمانــه
احتمــال گف 
میکنــد؛ امــری کــه با توجــه به
فشار بیسابقه امریکا به جمهوری
اســامی ایــران ،نمیتــوان آن را
صددرصد منتفی دانست.
•
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Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده
)1253 Rue Guy (Metro: Guy
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FARZIN

بدون وقت قبلی

7روز
هفته

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

آرﺷﯾﺗﮑت رﺳﻣﯽ ﮐﺑﮏ

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

ﻣدﯾرﯾت ﭘروژه  -طراﺣﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
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Tel.: (514) 606-5626
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