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

1428

www.sharifexchange.ca

$

Sharif

EXCHANGE
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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 :سرکوب...

اعتراض عفو بینامللل به
رفتار "بیرحمانه" با خانواده
قربانیان کشتار ۶۷
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هر شنبه و یكشنبه
دل و جگـر
تازهگوسفندی
موجود می باشد
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بستن
یسنتیوفالوده
وكلو
چهفومندركلبه
ع
موجانخاطرات
خوش ایران را
زندهمیكند

با این افق سیاه و آوار ِشکست،
تا کس ن َبرد گمان که پیکار گسست،
در این شب چل ساله دوام آوردیم:
تکــۀ آتشی به روی کف دست...
با ّ

م .آزرم

1428

روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه

 ۲۶ژوئــن  -ســازمان عفــو بینالملــل حکومت ایــران را به نقض
سازمانیافته ممنوعیت شکنجه و "برخوردهای بیرحمانه" با خانواده
قربانیان کشــتار  ۶۷متهم کرد .به گفته این سازمان حقوق بشری،
شکنجه سازمانیافته "مصداق جنایت علیه بشریت" است.
عفــو بینالملل حکومت ایران را به نقض ســازمانیافته ممنوعیت
شکنجه و رفتار بیرحمانه با خانواده قربانیان کشتار ۶۷متهم کرد
عفو بینالملل خواســتار تحقیقات مستقل درباره مسئوالن کشتار
زندانیان سیاسی در تابستان  ۶۷شده است
سازمان عفو بینالملل با انتشار بیانیهای جمهوری اسالمی را به نقض
سازمانیافته "ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و
غیرانسانی" در رابطه با خانوادههای قربانیان کشتار زندانیان سیاسی
در تابستان  ۶۷متهم کرد.
این سازمان حقوق بشری در بیانیهخود که به مناسبت "روز جهانی
حمایت از قربانیان شکنجه" منتشر شده است ،مقامها و مسئوالن
حکومــت ایران متهم به تداوم "برخوردهــای بیرحمانه" با اعضای
خانواده هزاران زندانی میکندکه در سال " ۱۳۶۷در زندانهای نقاط
مختلف کشور قربانی ناپدیدسازیهای قهری و اعدامهای فراقضایی
شدند".
کنوانسیون مبارزه با شکنجه سازمان ملل متحد روز  ۲۶ژوئن ۱۹۸۷
کار خود را آغاز کرد .این توافقنامه گامی بلند در راستای تالش برای
بهبود وضعیت حقوق بشــر در جهان محســوب میشود .به همین
دلیــل نیز برای تجدیــد خاطره با این روز تاریخــی ،اجالس عمومی
ســازمان ملل در سال  ،۱۹۹۷روز  ۲۶ژوئن را "روز جهانی حمایت از
قربانیان شکنجه" اعالم کرد.
در بیانیه عفو بینالملل به مناســبت ایــن روز تاریخی از جمله آمده
اســت« :با گذشت ســه دهه از زمانی که حکومت ایران چندین هزار
مخالــف و دگراندیش سیاســی را قهرا ناپدیدکرده ،مخفیانه کشــته
و اجسادشــان را در گورهــای جمعی بینشــان انداخــت ،مقامها و
مسئوالن ایرانی همچنان به زجر و عذاب دادن بستگان قربانیان ادامه
میدهند و از افشــای این حقایق امتناع میکنند که عزیزان آنها را
چه زمانی ،چگونه و چرا کشتند و اجسادشان را کجا دفن کردهاند».
بیانیه در ادامه میگوید« :آن دسته از اعضای خانوادههای قربانیان که
خواهان روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت شدهاند مورد تهدید،
آزار ،ارعاب و حمله قرارگرفتهاند».

شکنجه سازمانیافته "مصداق جنایت علیه بشریت"
بــه گزارش عفــو بینالملل ،گروهی از خانوادههای قربانیان کشــتار
 ۶۷در مصاحبه با این ســازمان حقوق بشری از زندگی خود زیر سایه
"اضطراب ،اندوه و رنج عمیق" گالیه کرده و بسیاری از آنها گفتهاند،
به خاطــر تحویل نگرفتن جنازه عزیزانشــان ،همچنان در وضعیتی
"برزخی" بوده و برایشان باور فقدان آنان دشوار است.
فیلیپ لوتر ،مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل،
در همیــن رابطــه گفــت« :مقامها و مســئوالن ایرانــی همچنان از
اقرار رســمی و علنی به این کشــتارها و اطالعرسانی به خانوادههای
کشتهشدگان درباره سرنوشت و محل دفن اجساد عزیزانشان امتناع
میکنند .این رویه خانوادههای قربانیان را تحت فشار بیرحمانهای
قرار داده است؛ خانوادههایی که داغشان هنوز تازه است و زندگیشان
با بالتکلیفی و بیعدالتی گره خورده است».
آقای لوتر افزود« :بیشــک ،این رنج عذابآوری که به مدت بیش از
 ۳۰سال به خانوادههای قربانیان تحمیل شده ناقض اصل ممنوعیت
مطلق شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی ،در چارچوب
قوانین بینالمللی است».
عفو بینالملل همچنین اعالم کرده است که «شکنجه و رفتارهای
غیرانسانی ،اگر به حمله سازمانیافته یا در سطح گسترده بدل شده
باشد ،مصداق جنایت علیه بشریت به شمار میرود».
درخواست "حتقیقات مستقل"
مدیــر بخش خاورمیانه و شــمال آفریقای ســازمان عفــو بینالملل
همچنین خواستار تحقیقات مســتقل در راستای روشنگری درباره
عوامل و مســئوالن کشتار  ۶۷شــده وگفته است« :قصور در اجرای
عدالت در موردکسانی که مسئول کشتار فجیع و نیست و محوکردن
هزاران انســان در ســال  ۱۳۶۷هستند ،فقط درد و رنج خانوادههای
قربانیان را افزون میکند».
{>> ادامه در صفحه}14 :
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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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تأثیرتحریمخامنهایومنصوباناوبرحقوقبشر

شعر و ترانه...
کرر...
حیران ِ
میان ِ
مکر ُم ّ
شب بیدَر چگونهای؟
ایرانیا! در این ِ
ظالم دیگر چگونهای؟!
از ظالمی به ِ

ای خسته از ّ
شاهان سلطهور!
تعف ِن
ِ

حالی در این فضای معطر چگونهای!

رنج تاج و تخت!
ای شانهات سبک شده از ِ

زیر پایهی منبر چگونهای؟!
امروز ِ

کشتی شکسته رها کرده خویش را،
از
ِ
بر تختهپاره مانده شناور چگونهای؟!

چاق خویش به دَر ُبرده از مسیل!
ای گاوِ ِ
با هفت گاوِ ُگشنهی الغر چگونهای؟!

شوق رهاشدن!
ای از قفس پریده به
ِ
شکستگی پر چگونهای؟!
در باغ با
ِ

شوی بدسرشت!
زن ُگریخته از
ِ
هان ای ِ

یوغ دو شوهر چگونهای؟!
افتاده ِ
زیر ِ

زیر خاک رفته برون همچو مارِ گنج،
از ِ

مغبون نشسته بر ز َب ِر َزر چگونهای؟!

ای ُک َ
خان خانگی!
لف ِت رهاشده از ِ

همسایه را کنون شده نوکر چگونهای؟!

خیال خویش،
از “باختر” رها شده اندر
ِ
لدرِ خاور چگونهای؟!
افتاده ِ
گیر ُق ُ

ِ
کفش داریوش!
خلق خسته از
ای ِ
سگک ِ
جناب سکندر چگونهای؟!
زیر ُس ِم
ِ
ِ

مرغ پرکشیده از آن شاخهی فقیر!
ای ِ
َپ َ
زغال صنوبر چگونهای؟!
رکنده بر
ِ

از یک فریب گشته رها ،این زمان بگو:
مکر ُمک ّرر چگونهای؟!
میان ِ
حیران ِ

زین پیش هرچه بود تنی بود وگردنی،
بر نیزهی گداخته ،ای سر چگونهای؟!

کم توست،
ای شاکی از زمین و زمان! ُحکم ُح ِ

ِ
کسوت داور چگونهای؟!
اینک بگو به
ای از جهان شناخته چاهی و چالهای!
یک عُ مر در مدارِ مدوّ ر چگونهای؟!

برما گذشت نیک و ِ
بد روزگار و رفت…
تا بینمت که در ِ
صف محشر چگونهای!

____________

حسین_جنتی شاعر جوانی که چند شب پیش

همراه با شاعران در جلسه ای با خامنه ای شعر

خواند و بازداشت شده است  .شینده می شود این
شعر دلیل بازداشتش بوده.

۰۵تیر  -مهمترین بخش دســتور اجرایی روز دوشــنبه،
ســوم تیــر  ۱۳۹۸رئیسجمهــور آمریکا مبنــی بر تحریم
خامنــهای و مقامات منصــوب او در هیاهوی این خبرکه
تحریم یاد شــده ممکن اســت دامن جــواد ظریف ،وزیر
خارجه آمریکا را نیز بگیرد ،گم شد .عده زیادی از کسانی
که خود را روزنامهنگار یا کارشناس حوزه ایران و خاورمیانه
میدانند نیز آن را سمبلیک خواندند؛ از این جهت که رهبر
ایران به آمریکا سفر نمیکند و دارایی شخصی هم ندارد و
فرماندهان سپاه که اسامیشان در خبر وزارت خزانهداری
آمریکا اعالم شده بود نیز از قبل مشمول تحریمهای قبلی
علیه سپاه بودهاند.
نگاهی حقوقی و دقیقتر به دستور اجرایی جدید اهمیت
و گســتردگی آن را روشــن میکند .براساس این دستور،
عالوه بر رهبر جمهوری اسالمی ،تمامی مقامات منصوب
وی ،اشخاص حقیقی منصوب شده توسط این مقامات و
همه نهادها و شرکتهایی که تحت نظر یا در مالکیتشان
قــرار دارد و همــه اشــخاص حقیقی و حقوقــی که به آنها
هرگونــه خدماتی اعــم از مالی و غیرمالــی ارائه میدهند،
میباید مشــمول مجازاتهای بینالمللی قــرار بگیرند.
همچنین وزارت خارجه و وزارت خزانهداری آمریکا موظف
شــدهاند فهرســتهایی را از این مقامات و نهادهایی که
تحت اداره یا مالکیت آنهاست ،مشمول انسداد داراییها
و ممنوعیــت ورود یا حضــور در خاک آمریکا کنند .دیگر
بخشهای دولت آمریکا هم باید تدابیر الزم را برای اجرای
این دستور اتخاذ کنند.
به این ترتیب ،تحریمهای جدید نه تنها سمبلیک ،تکراری
یا بیتأثیر نیســت بلکه به شکلی روشن ،بخشی از طبقه
حاکمه ایران را هدف گرفته که به دلیل انتصاب توســط
رهبر در تمامی این ســالها از مصونیت مطلق برخوردار
بوده است .مقامات و نهادهایی که فعالیتهای اقتصادی
و منافع آنان از طریق رانتخواری و فسادگسترده به دست
آمده و فعالیتها و تصمیمات آنها یکی از مهمترین دالیل
فقــر ،تــورم و بحرانهای اقتصادی و اجتماعی و زیســت
محیطی ســالهای اخیر بودهاند .بســیاری از مقامات و
نهادهای یاد شده در زمره بدنامترین ناقضان حقوق بشر
نیزهستند.
به عنوان مثال ،ســید ابراهیم رئیســی که توســط رهبر
جمهوری اســامی به ریاســت قوه قضاییه منصوب شده
اســت ،یکــی از متهمان به ارتکاب جنایت علیه بشــریت
است.
پسازانتشارفایلصوتیجلسهمردادماه ۱۳۶۷حسینعلی
منتظری با رئیســی ،مصطفی پورمحمدی ،حسینعلی
نیری و مرتضی اشــراقی ،آنچه جان به دربردگان از اعدام
هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال  ۶۷به آن شهادت
میدانند مسجل شد؛ اینکه این چهار نفر ،اعضای گروهی،
موســوم به «هیئت مرگ» در استان تهران بودهاندکه در
اجرای فتوای روحالله خمینی ،رهبر جمهوری اسالمی در
آن زمان ،چند هزار مخالف سیاسی جمهوری اسالمی را
در اوین وگوهردشت به چوبه دار فرستادند.
یکی دیگر از مقامات منصوب رهبرکه در ادامه اعمال این
دستور باید مشمول تأدیبهای بینالمللی شود ،حسین
شریعتمداری ،مدیر مســئول روزنامه کیهان است که با
پروندهسازیعلیهدگراندیشان،نویسندگان،روزنامهنگاران
و فعاالن سیاســی و مدنی در بســیاری از موارد ،منجر به
زندانی و شکنجه شدن آنها شده و در مواردی نیز توجیه
قتل آنان را فراهم کرده است.

مرکزکاریابیجوانان

مبنای اعالم شده برای صدور این دستور اجرایی مسائل
نظامــی ،برنامه اتمی و اختالفات منطقهای و بینالمللی
اســت .ولی همانطور که گفته شــد ،این دستور اجرایی
میتواند تأثیر قابل توجهی هم بر حوزه حقوق بشر در ایران
داشته باشــد .در میان افرادی که وزارت خارجه و وزارت
خزانهداری آمریکا موظف به قرار دادن نامشان در فهرست
محدودیتها و مجازاتهای بینالمللی شدهاند ،نام دهها
ناقض حقوق بشر هم وجود دارد که در مشاغل و مناصب
مختلف در این سالها ،آمر یا عامل جرائم بینالمللی چون
شکنجه ،سربهنیست کردن (ناپدیدکردن قهری) ،مصادره
سازماندهی شده و گسترده اموال اقلیتهای مذهبی به
خصوص بهاییان ،سرکوب خشونتبار اعتراضات مردمی
و ...بودهانــد .آنهــا نه تنها هیچگاه بــه دلیل ارتکاب این
جرائم محاکمه و مجازات نشدهاند بلکه به مناصب باالتر
ارتقا یافته و به رهبر جمهوری اسالمی نزدیک و نزدیکتر
شــدهاند .تا پیش از ایــن در نبود هیچ ضمانت اجرایی
بینالمللی این افراد هر روز بر داراییهای خود افزودهاند
و بسیاری از آنها آزادانه به کشوهای خارجی ترددکردهاند.
حاال ،همین نزدیکیشــان به خامنهای ،شــخص آنان و
منافع و جایگاهشان و نهادهای مرتبط با آنها را در معرض
تحریم شدن و محدودیتهای جدی قرار داده است.

احمد جنتی و سایر اعضای شورای نگهبان نیزکه منصوب
رهبر جمهوری اسالمی هســتند ،در شمول این دستور
اجرایی جای میگیرند.
جنتی بــا نقش بارزش در رد صالحیــت هزاران متقاضی
کاندیداتــوری ریاســت جمهــوری و نمایندگــی مجلس
شناخته میشود اما کمتر کسی درباره دست داشتن وی
در وقایع خونبار انقالب فرهنگی در دانشگاه جندیشاپور
میداند؛ جایی که اســامگرایان تحت فرمان او که در آن
زمــان امام جمعــه اهواز بود تعداد زیادی از دانشــجویان
معترض را دستگیرکردند یا در همان صحن دانشگاه آنها
را زخمی کردند یا به قتل رساندند.
اعضای شــورای عالــی فضای مجازی ،مســئوالن نقض
آزادی بیان و دسترســی به اطالعات ،محســن رضایی از
مسئوالن اصلی سرکوب مخالفان سیاسی در دهه اول پس
از انقــاب ،قربانعلی دری نجف آبادی وزیر اطالعات در
زمان وقوع قتلهای زنجیرهای ،حسین اشتری فرمانده
نیروی انتظامی و مسئول سرکوب اعتراضات دی ماه ۹۶
و زنان معترض به حجاب اجباری ،از جمله دیگر مقامات
منصوب شده توسط رهبر جمهوری اسالمی هستند که
مشمول این دستور اجرایی جدید میشوند .پروندههای
حقوقی آنان در کنار پرونده نقض حقوق بشــر ســیدعلی
خامنهای در کتاب چهره جنایت منتشر شده است.

شادی صدر

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی
برخی از خدمات ما شامل:
½ ½ امالک:خرید و فروش ،اجاره ،وام
½ ½ ثبت شرکت ها
½ ½ تهیه وصیت نامه
½ ½ تهیه دعوت نامه برای ویزا
½ ½ تهیه وکالت نامه ها
½ ½ ازدواج ،عقد رسمی
½ ½ تغییر نام
½ ½ تایید امضا
و بسیاری دیگر

_________________________

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

Tel.: (514) 697-0225

نسرین پارسا

Voyages Lexus

آژانسمسافرتییونیگلوب

________________________________
1455 PEEL, local 148

•
•
•
•
•

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

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

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

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

www.cje-ndg.com

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

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

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

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

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

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

5263 boul Cavendish
Montreal Quebec H4V 2R6
Email: loyale.accounting@gmail.com
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

کبک:تصویب ممنوعیت حجاب برای شاغالن دولتی
مجلس کبک کانادا قانون
بحثبرانگیــز ممنوعیــت
حجاب و نمادهای اسالمی
در مکانهای اداری را برای
کارمندان دولتــی تصویب
کــرد .الیحــه موســوم بــه
قانون  ۲۱با  ۷۳رأی موافق
در برابــر  ۳۵رأی مخالف به
تصویب رسید.
این قانون کارمندان دولتی از جمله
معلمان ،قضات و افسران پلیس را
که از این به بعد اســتخدام شــوند
شامل میشود ،اما کارمندان فعلی
دولت و مســتخدمان کشــوری را
معاف میکند.
اگر کارمندان دولتــی این قانون را
رعایت نکنند ،با اقدامات انضباطی
مواجه خواهند شد.

بر اســاس این الیحه ،معلمانی که
پس از تاریخ  ۲۸مارس اســتخدام
شوند ،مجاز به پوشیدن نمادهای
مذهبــی نخواهند بود؛ همچنین
معلمانــی کــه قبــل از ایــن تاریخ
اســتخدام شــدهاند ،اگر تمایل به
ترفیــع دارنــد ،مجاز به پوشــیدن
نمادهای مذهبی نخواهند بود.
دولتهای کبک در سالهای اخیر

برایتقویتماهیتسکوالر
حکومــت تــاش کردهاند
کــه کارمندان دولتــی را از
پوشش حجاب و نمادهای
مذهبی منع کنند.
انجمــن مســلمانان کانادا
تصویــب ایــن الیحــه را
محکــوم کــرد و افــزود:
براســاس این قانــون زنان
مســلمان ناعادالنه مورد تبعیض
قرار میگیرند و «اسالمهراســی»
در کشور گسترش مییابد.
جاســتین ترودو ،پیشتر مخالفت
خــود را با این الیحه اعالم کرده و
گفته بود :با این اقدام دولت که به
زنان دستور بدهد چه لباسی را باید
بپوشند یا نپوشند مخالف است.

چگونه مسافر ایرکانادا در هواپیما جا ماند
در پی جا ماندن یک مسافر زن در
هواپیمــا بر باند فرودگاه پیرســون
تورنتو Air Canada ،تحقیقات
خود را آغاز کرده تا مشخص شود،
چگونــه کادر پــرواز قبــل از تــرک
هواپیمــا متوجه مســافر زن که بر
روی صندلــی اش به خــواب رفته
بود نشدند!
تیفانی اوبرایــن که با پرواز  9جون
از کبک ســیتی به تورنتو سفر می
کرد ،پس از بیدار شــدن از خواب
متوجه شــد که داخــل هواپیمای
تاریک رها شــده اســت .او گفت:
هنوز سر جای خودم یعنی صندلی
 32Aنشسته بودم و کمربندم هم
بسته بود .همه جا تاریک بود .فکر
کردم دارم کابوس می بینم .بعد از
مکالمه کوتاه با یکی از دوستانم که
نگران غیبت ام شــده بود ،باتری

تلفن تمام شد .اوبراین که به دلیل
قطــع برق قادر به شــارژ تلفن اش
نبود ،کورمال کورمــال خود را به
کابین رساند تا از بی سیم استفاده
کنــد ولی آن هــم کار نمی کرد .تا
اینکــه چراغ قــوه ای را پیدا کرد و
از پنجره هواپیما شروع به عالمت
دادن کرد .او همچنین توانســت
یکی از درب های خروج اضطراری
را باز کند ولی به دلیل نبود پلکان
نتوانست از هواپیما پایین بیاید .تا
اینکه باالخره راننده یکی از اتومبیل
های حمل چمدان متوجه او شد و
به کمک اش شتافت.
ایــرکانــادا ،وقــوع ایــن حادثــه را
تایید کرده اما از افشــای اطالعات
بیشــتر خــودداری کــرده اســت.
واقعا مشخص نیســت که چگونه
خدمــه پرواز قبــل از ترک هواپیما

متوجه تیفانی نشدند .بی توجهی
و اغماض آنها می توانست عواقب
امنیتی جبران ناپذیر داشته باشد.
در پــی ایــن واقعه ،کارشناســان
صنعت هوانــوردی نگرانی خود را
بابــت نواقص موجود در سیســتم
ابــراز کرده انــد .راس آیمــر ،مدیر
اجرایــی Aero Consulting
 Expertsو خلبــان ســابق ،مــی
گویــد که طــی  40ســال خدمت،
هرگز با چنین چیزی مواجه نشده
بود .آیمر مــی افزاید :هرچند کادر
نظافت هواپیما با روشن شدن هوا
متوجه تیفانی می شدند ،اما اگر به
جای تیفانــی فرد دیگری با انگیزه
ســوء در هواپیما مخفی می شــد
و اقــدام به هواپیماربایی می کرد،
فاجعه اتفاق می افتاد.

کانادا اولین کشور گروه  ۲۰برای منع تجارت باله کوسه

کانــادا شــکارکوســهها بــه قصد
بریــدن باله آنها را از ســال ۱۹۹۴
ممنــوع کرده بود امــا واردات آن
همچنان قانونی بود به طوری که
در ســال  ۲۰۱۷این کشــور ۱۷۰
هزارکیلوگرم باله کوسه خریداری
کرده بود.
سوپ باله کوسه یکی از گرانترین
و معروفتریــن غذاهای اشــرافی
در آسیای شرقی و به ویژه ژاپن و
چین است.
تصاویر مســتندهایی کــه در آنها

کوســههایی دیــده میشــوند که
تنها به علت بالهشان از آب گرفته
میشــوند و ماهیگیــران پس از
بریدن باله در حالی که کوســهها
هنوز زنده هســتند آنها را به دریا
میاندازنــد ،بارهــا بــا اعتــراض
جهانــی علیه تجارت باله کوســه
روبرو شده است.
همزمــان دانشــمندان معتقدند
تجــارت باله کوســه که ســاالنه
موجــب صید صدها هزارکوســه
میشــود یکــی از دالیــل به خطر

افتــادن ایــن گونــه جانــوری در
جهان است.
تخمین زده میشود که یک سوم
کوسههای صید شــده در جهان
از گونههــای در معرض خطر این
ماهی بزرگ هستند.
بــه گــزارش بیبیســی ،اکنون
قانــون جدیــد کانــادا واردات و
صادرات هرگونه باله کوسه را که از
بدن جدا شده و به تنهایی عرضه
میشود ،ممنوع میکند.

تغییر سیاستها در ِک ِبک کانادا

لغو تقاضای مهاجرت  ۱۸هزار کارگر ماهر
پارلمــان اســتان ِکبِ ک
الیحــهای را تصویــب
کــرد کــه ورود  ۱۸هزار
کارگر مهاجر ماهر را لغو
میکند.
بــه گــزارش خبرگزاری
فرانسه ،پارلمان استان
ِکبِ ــک در کانــادا اخیر ًا
الیحــ ه دولــت حــزب
راست میانه  CAQدر خصوص رد
تقاضای ورود  ۱۸هزارکارگر مهاجر
ماهر بــه ِکبِ ک را مصوب کرده که
احــزاب مخالــف آن را افراطــی و
غیرانسانیدانستهاند.
مخالفان معتقدند که با احتســاب
خانواده این افراد پرونده مهاجرت
 ۵۰هزار نفر تحت تأثیر قرار خواهد
گرفت.

این الیحه شــامل یــک اصالحیه
بــرای قانــون مهاجــرت کبک در
جهــت تجدیدنظر در اهــداف آن
اســت ،از جمله حصول اطمینان
از اینکه مهاجران ،زبان فرانســوی
را میآموزنــد و همچنین با اصول
دموکراســی و اســتانداردهای
کبک که در منشــور حقوق بشر و
آزادیها بیان شدهاند ،آشنایی پیدا

میکنند.
بــا ایــن حــال بــه اعتقــاد
مخالفــان ،باطــل کــردن
درخواســت هجده هزار نفر
کارگر مهاجری که بسیاری
از آنها ســالها منتظر پاسخ
کبک بودهاند ،ویرانگر بوده
و بــه نوعی موجــب پایمال
کردن حقوق آنها میشود.
ایــن قانــون در اســتان ِکبِ ــک
درحالــی تصویــب میشــود که به
گفته خبرگزاری فرانسه این قانون
شــباهت زیــادی به طــرح دولت
ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا برای
تغییر روند اعطای ویزا از سیستم
خانوادهمحــور بــه جذب بیشــتر
کارگران ماهر دارد.

توفق صادرات گوشت کانادا به چین

معضلی بزرگ برای اقتصاد کانادا
بــه تازگی دولــت چین صــادرات
محصوالت گوشــتی کانــادا را به
منظــور افزایــش تهدیــدات خود
در پــی اختالفــات دیپلماتیک با
کانــادا بر ســر بازداشــت Meng
 ،Wanzhouمدیــر اجرایــی
شــرکت  ،Huaweiتعلیــق
نمــوده ،کــه در واقــع بــه عقیده
 ،Sylvain Charleboisیکــی
از متخصصیــن تغذیــه دانشــگاه
 ، Dalhousieبــدون شــک،
اقدامــی تالفــی جویانــه علیــه
دستگیری ،Meng Wanzhou
در پی درخواســت دولــت ایاالت
متحده به شمار می رود.

وی اظهــار داشــته" :در حــال
حاضر محصوالت گوشتی هدف
قرار گرفته اما نوع گوشــت دقیقا
مشــخص نبوده و نمی دانیم که
آیــا ماهی و غذاهای دریایی را نیز
شــامل می گــردد یا خیــر .به هر
حــال ،در حال حاضــر عمده آن
مربوط به احشام بوده ،که فروش
ســاالنه آن بــه چین بــرای کانادا
حــدود یــک میلیــارد دالر درآمد
داشــته و جایگزین نمودن آن در
بازار ،کار چندان ساده ای نخواهد
بود".
بــه انتظــار وی فــروش گوشــت
خــوک وگاو  -بنا بر اشــکاالت و

خطاهــای موجود  -با مشــکل
بیشتری مواجه خواهدگشت.
بــا این حال آژانس بازرســی مواد
غذایــی کانــادا در تــاش جهت
حل اختالفات اخیر بر سر ادعای
دولت چین مبنی برکشف افزودنی
های خوراکی ممنوعه در گوشت
خــوک بــوده و در همیــن حین،
صنــف گاوداران کانادایی نیز در
انتظار برای تأیید  ،CFIAپیش از
انتشار پاسخ خود به مسئله حاضر
پیرامون نحوه تاثیر آن بر صنعت،
به سر می برند.

توقف فروش خودروهای بنزین سوز

مقامات استان بریتیش کلمبیای
کانادا قانونی را به تصویب رسانده
اندکه به موجب آن از ســال 2040
به بعد فــروش خودروهای بنزین
سوز وگازوئیل سوز در این بخش از
کانادا ممنوع خواهد بود .بر اساس
همیــن قانون تا ســال  2025باید
ده درصــد از خودروهای ســواری
وکامیــون هــای بــه فــروش رفته
در اســتان مذکــور را خودروهایی

تشکیل دهندکه هیچ گونه آلودگی
محیط زیستی نداشته باشند.
بــه عبــارت دیگــر بایــد ده درصد
از خودروهــای فروختــه شــده
در بریتیــش کلمبیــا الکتریکــی،
هیبریــدی یــا دارای ســوخت
هیدروژنی باشــند .مقامات محلی
ایــن اقدام را گامــی مهم در جهت
مقابلــه با آلودگــی فزاینده محیط
زیست توصیف کرده اند.

کانادا اولین کشوری نیست که به
سمت وضع چنین قوانینی حرکت
مــی کنــد .پیــش از ایــن مقامات
کشورهایی همچون آلمان و برخی
کشورهایاسکاندیناوینیزقوانین
مشابهی وضع کرده بودند.
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

کانادا باکیفیت ترین کشور
برای زندگی در سراسر
جهان
---------رتبه ایران:
رده هفتاد و نهم در جهان
---------در ردهبنــدی منتشــر شــده
توسط دانشــگاه پنسیلوانیا،
کانــادا بــر اســاس  ۷۵پارامتر
مختلف،بهعنوانباکیفیتترین
کشور برای زندگی در سراسر جهان
شناخته شــد .همچنین سوئیس
توانست بهترین کشــور جهان در
سال  ۲۰۱۹لقب گیرد.
به مانند سالهای گذشته دانشگاه
پنســیلوانیا با همکاری مشــترک
مؤسسه " وای اند آر" به رتبهبندی
بهترین کشورهای جهان پرداخت.
بهترین کشور جهان در این گزارش
بر اساس میانگین امتیاز  ۸۰کشور
جهان در زمینههای محیط کسب
وکار ،رضایت شهروندان از زندگی،
میزان آیندهنگری سیاستمداران،
کارآفرینــی ،تجــارت خارجــی،
گردشــگر پذیری ،سرمایهگذاری،
جذب سرمایه خارجی و درآمد ملی
رتبهبندیشدهاند.
بهترین کشورهای جهان
کشور  ۸.۵میلیون نفری سوئیس
با تولیــد ناخالص داخلــی ۶۷۸.۹
میلیارد دالر در ســال و متوســط
درآمد سرانه  ۶۲هزار و  ۱۲۵دالر،
توانســت بیشــترین امتیــاز را در
مجموع کسب کند و برای سومین
ســال متوالی بــه عنــوان بهترین
کشور جهان معرفی شود.
پــس از ســوئیس ،ژاپــن ،کانادا،
آلمــان ،انگلیــس ،ســوئد،
اســترالیا ،آمریکا نروژ و فرانسه در

ردههــای دوم تــا دهــم بهتریــن
کشورهای جهان قرارگرفتند.
بهترین کشورهای آسیایی
به جز ژاپن ،سنگاپور در رده بندی
امسال با ایستادن در رده پانزدهم
جهــان توانســت یکــی از بهترین
کشورهای آسیایی لقب گیرد.
چین با ایستادن در رده شانزدهم
و کــره جنوبی با ایســتادن در رده
بیســت و دوم از دیگر کشــورهای
مطرح آسیایی بودهاند.
رتبه همسایگان ایران
امارات بــا تولید ناخالــص داخلی
 ۳۸۲.۶میلیارد دالری و متوســط
درآمــد ســرانه  ۶۸هــزار و ۶۴۶
دالر ،بهتریــن عملکــرد را در بین
کشــورهای منطقه داشته است و
در جایگاه بیست و سوم جهان قرار
گرفته است.
روســیه در رده بیســت و چهارم،
قطر در رده ســی و یکم ،عربستان
در رده ســی و دوم و ترکیــه در رده
سی و چهارم جای گرفتهاند.
رتبه ایران
ایــران بــا تولیــد ناخالــص داخلی
 ۴۳۹.۵میلیارد دالر و درآمد سرانه
 ۲۰هــزار و  ۱۳۶دالر در ســال ،در
رده هفتــاد و نهم جهان ایســتاده
است.
عراق بــا تولیــد ناخالــص داخلی

 ۱۹۷.۷میلیارد دالر و درآمد سرانه
متوســط  ۱۶هــزار و  ۷۱۰دالر،
پایینتر از ایــران قرار گرفته
است.
آنگوال ،صربســتان ،لبنان،
پاکستان ،نیجریه ،بالروس،
تونس ،اردن و آذربایجان دیگر
کشورهایی هستند که نامشان
در بیــن رتبههــای  ۷۸تــا ۷۰
جدول دیده میشود.
باالترین کیفیت زندگی
متعلق به کدام
کشورهاست؟
همچنین طبق اعالم پایگاه خبری
" یو اس نیوز اند ورلد ریپورت" ،در
ردهبندی امسال از کیفیت زندگی
شــهروندان کشورهای مختلف بر
اساس  ۷۵پارامتر مختلف ،کانادا
به عنــوان با کیفیتترین کشــور
بــرای زندگــی در سراســر جهــان
شناخته شد.
این سومین سال متوالی است که
کانادا چنین جایگاهی را تصاحب
میکند.
برخــی از فاکتورهــای ردهبنــدی
امسال شامل فرصتهای شغلی،
استطاعت مالی شهروندان ،ثبات
اقتصادی ،بنیان خانوادگی ،توزیع
عادالنــه درآمــد ،ثبات سیاســی،
امنیت ،نظام بهداشــتی و درمانی
و همچنین نظام آموزشی بودهاند.
بر این اساس  ۲۰کشور برتر جهان
از نظــرکیفیــت زندگــی در ســال
 ۲۰۱۹عبارتند از:
 -۱۱بلژیک
 -۱کانادا
 -۱۲انگلیس
 -۲سوئد
 -۱۳ژاپن
 -۳دانمارک
 -۱۴لوکزامبورگ
 -۴نروژ
 -۱۵ایرلند
 -۵سوئیس
 -۱۶فرانسه
 -۶فنالند
 -۱۷آمریکا
 -۷استرالیا
 -۱۸سنگاپور
 -۸هلند
 -۱۹پرتغال
 -۹نیوزلند
 -۲۰چین
 -۱۰آلمان
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حسابداری و کلیه امور مالیاتی

آیا از شغل خود ناراضی هستید و به
دنبال تغییر شغلید؟ و یا اخیرا فارغ
التحصیل شده اید و در مورد آینده
تان سردرگم هستید؟ پس االن در
مرحله ای از زندگی هستیدکه بهتر
است که در مورد مشاغل پر تقاضا
با باالترین حقوق بیشتر بدانید.
به یاد داشــته باشیدكه بیشتر این
فرصت های شغلی نیاز به سال ها
آموزش علمی یا فنی دارند .ممكن
است بعضی مشاغل به تحصیالت
رســمی نیاز نداشــته باشــند ،اما
بسیاری از این حرفه ها به مهارت
های تخصصی نیاز دارند.
 MTLBLogدر اینجا به فرصت
های شــغلی ،جایگاه های شــغلی
و ســایر داده های مربوطه نگاهی
انداخته اســت و به شما لیستی از
مشاغل پرتقاضا با باالترین حقوق
پرداختی در كانــادا را ارائه میدهد
كــه هــم اكنــون میتوانیــد آن را
درخواست كنید.
 ١٤شــغل برتر به ترتیــب در زیر
آمده اند:

•
متخصصبیهوشی
میانگین حقوق ٢٥٠,٠٠٠ :دالر در
سال
مــدارك مــورد نیــاز :مــدرك
كارشناسی ،مدرك پزشكی ،دارای
پنــج ســال ســطح residency
 ،trainingنیــاز بــه گذرانــدن
آزمــون در Royal College of
 Physiciansو Surgeons of
Canada
•
حسابدار حرفه ای
میانگین حقــوق ٦٥,٠٠٠ :دالر به
اضافه پاداش و مزایا ( تا ١٠٥,٠٠٠
دالر در سال)
مــدارك مــورد نیــاز :مــدرك
حسابداری ،گواهینامه CPA
•
مدیر پروژه مهندسی
میانگین حقوق ٨٢,٠٠٠ :دالر در
ســال به همــراه پــاداش و مزایا تا
سقف  ١٢٢,٠٠٠دالر در سال
مــدارك مــورد نیــاز :لیســانس

با تع

یین وقت قبلی

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

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

Now so long, Marianne

فروش نامههای لئونارد کوهن  ۵برابر بیش از انتظار
مجموعــ ه بیش از ۵۰
نامه عاشقانه «لئونارد
کوهــن» خواننــده و
ترانهســرای کانادایی
بــه ارزش  ۸۷۶هــزار
دالر در حراجــی
«کریستیز» فروخته
شد.
نامههــای عاشــقانه
لئونــارد کوهــن کــه
خطاب به «ماریان آیلن» نوشــته
شــده بود و از طــرف خانواده آیلن
به حراج گذاشته شد با رقمی پنج

برابــر رقم تعیین شــده و به مبلغ
۸۷۶هزاردالر فروخته شد .در این
بین یکــی از نامههــای کوهن که

مشاغل پرتقاضا با باالترین حقوق در كانادا
مهندسی ،مدرك كارشناسی ارشد
مهندسی ،داشتن سالها سابقه كار
•
مهندسهوافضا
میانگیــن حقــوق و دســتمزد:
 ٧٥,٠٠٠دالر در سال ( تا١١٠,٠٠٠
دالر در سال با سابقه كار)
مدارك مورد نیاز :مدرك مهندسی
هوا فضا
•
برقکارصنعتی
میانگیــن حقــوق و دســتمزد:
 ٨١,٠٠٠دالر در سال
مــدارك مورد نیاز :مــدرك آموزش
حرفــه ای در یــك پــروژه فنــی و
گذراندن دوره كارآموزی
•
خلبان
میانگیــن حقــوق و دســتمزد:
 ١٥٠,٠٠٠دالر در ســال (بــرای
خطوط هوایی بزرگ)
مدارك مورد نیاز :لیسانس خلبانی
خصوصــی ،لیســانس خلبانــی
تجاری و لیسانس خلبانی خطوط

____________________
Pièces d'Autos NDG

هواپیمایی
داشتن  ٥الی  ١٠سال سابقه كار در
یك شركت هواپیمایی بزرگ
•
عینک ساز
متوســط حقوق :تــا  ٦٥,٠٠٠دالر
در سال
مدارك مــورد نیاز :آمــوزش حرفه
ای ،قبولــی در آزمون تخصصی در
ایالت خود
•
داروساز
میانگین حقوق ٩٥,٠٠٠ :دالر در
سال
مدارك مورد نیاز :مدرك داروسازی،
قبولی در آزمــون زیر نظر مقامات

استانی
•
روانشناسبالینی
میانگین حقوق :تا  ١٦٠,٠٠٠دالر
در سال
مــدارك مــورد نیــاز :لیســانس،
كارشناسی ارشد و دكترا برای اكثر
حرفه های روان شناسی
•
دامپزشك
میانگین حقوق :تا  ١٧٥,٠٠٠دالر
در سال
مــدارك مــورد نیــاز :دكتــرای
دامپزشــكی و مجوز كار از ســوی
مقاماتاستانی
•

دســامبر  ۱۹۶۰نوشــته
شــده ،به قیمت ۵۶هزار
و ۲۵۰دالر فروخته شد،
درحالیکــه قیمت اولیه
آن ۱۰هــزار دالر ارزیابی
شــده بــود .همچنیــن
نامــهای کــه کوهــن در
سال  ۱۹۶۴تحت عنوان
«مشــهورم امــا خالی»
نوشت ،به ارزش  ۳۵هزار
دالر به فروش رفت.

جوشكار
میانگین حقوق :تا  ٦٥,٠٠٠دالر
مــدارك مورد نیاز :آموزش حرفه
ای و كارآموزی
•
مدیر پروژه IT
میانگین حقوق و دســتمزد :تا
 ١٧٠,٠٠٠دالر در سال
مدارك مورد نیاز :مدرك لیسانس
و داشتن سالها سابقه كار
•
پرستار
میانگین حقوق :تــا  ٨٥,٠٠٠دالر
در سال
مدارك مورد نیاز :مدرك لیسانس
در رشــته پرســتاری یا رشته های
مرتبط
•
مهندس نرم افزار
میانگین حقوق :تا  ١٥٠,٠٠٠دالر
در سال
مدارك مورد نیاز :داشــتن ســابقه
كار در برنامــه نویســی و طراحــی
برنامــه .همچنین داشــتن مدرك
كارشناسی توصیه میشود اما الزم
نیست.

9

10

 سال  25شماره  11  1428تیر 1398

www.paivand.ca since 1993

کانادا

«اوبر و لیفت باعث افزایش ترافیک شده اند!»

مهاجرت شغلی؛ واقعیت تلخ و شیرین
رقابت بسیاری را برای بازار
کار ایجاد میکند و افراد به
جســتوجوی فرصتهای
شــغلی میافتنــد .در ایــن
میان رقابت شــدید بر ســر
مشاغل اندک ،عدهای را به
فکر مهاجرت برای کســب
موقعیــت بهتــر و درآمــد
بیشتر به سمت کشورهای
توسعهیافتهمیاندازد.

یک نظرسنجی سه کشور آمریکا،
کانادا و استرالیا را بهعنوان مقاصد
اصلی مهاجرت نیروی کار معرفی
کرده است.
آمارهای سازمان جهانی مهاجرت
( )IOMاز مهاجــرت بینالمللی
در جهان ،نشــان میدهد در سال
 ۲۰۱۸جمعیت مهاجــران جهان
مجموعــ ًا  ۲۵۸میلیــون نفر بوده
اســت که از این میــزان/۳ ،۱۵۰
میلیــون نفر را نیــروی کار و /۸۴
میلیــون نفــر را نیز دانشــجویان
خارجــی تشــکیل میدهنــد .یک
نظرســنجی از  ۳۶۶هــزار نفــر در
 ۱۹۷کشــور نیز سه کشور آمریکا،
کانادا و استرالیا را بهعنوان مقاصد
اصلی مهاجرت نیروی کار معرفی
کرده است .در این میان ،به ترتیب
کانــادا ،آمریکا و آلمــان رتبههای
یکم تا ســوم مقاصد مهاجرتی در
منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا
را کسب کرده و فرانسه و استرالیا
در رتبههــای چهــارم و پنجــم
ایستادهاند.
جریــان مهاجرت در جهــان برای
کســب درآمد بیشتر و بهرهمندی
ً
کامال طبیعی
از شرایط رفاهی بهتر
تلقــی شــده و مختــص منطقــه
خاورمیانه نیز نیســت؛ اما به نظر
میرســد به دلیل شرایط سیاسی
این نقطه از جهان و درگیریهای
نظامــی داخلی و جنــگ در طول
سالهای گذشته ،خاورمیانه افراد
زیــادی را روانه کشــورهای آرام و
باثبات کرده باشد .چنین شرایطی
را باید درکنار اوضاع بد اقتصادی و
آمار باالی بیکاری در این کشورها
قــرار داد تــا بتــوان انگیزههــای
اقتصــادی را بهعنوان یک محرک
قدرتمنــد برای مهاجــرت درک و
تحلیل کرد .در این میان میتوان
آثار مثبت و منفی زیــادی را برای
این نوع از مهاجرت که به مهاجرت
شغلی معروف است ارزیابی کرد.
بر اساس نظرسنجی منتشر شده
از سوی رصدخانه مهاجرتی ایران
از  ۱۹۷کشــور که مهاجــران را بر
اساس مناطق جغرافیایی و شرایط
سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی
به  ۹دســته تقســیم کرده اســت،
مهاجرت شغلی ازکشورهای کمتر
توسعهیافته به ســوی کشورهای
پیشرفته با درآمد سرانه باال مقاصد
پرتکراری را دنبال میکند.
در ایــن آمــارکشــورهای آمریکا و
کانادا در هر  ۹دسته تکرار شدهاند
و پس از آن ،اســترالیا با هشت بار
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تکرار ،در رده دوم مقصد مهاجران
جهان قرار گرفته است .همچنین
آلمان با پشت سرگذاشتن بریتانیا
در هفت دســته قرارگرفته اســت.
گفته میشــود تنــزل رتبه بریتانیا
و قرارگرفتن این کشــور در شــش
دســته از  ۹دســته مهاجرتــی بــه
دلیــل اقــدام دولــت انگلیــس در
خروج از اتحادیه اروپا بوده اســت.
امــا فرانســه بــا اختالفــی فاحش
تنها بــا دو بار تکرار ،مقصد بعدی
مهاجــران اســت و در پایــان نیز،
کشورهای ژاپن ،سنگاپور ،اسپانیا
و قبرس تنها بــا یک بار تکرار قرار
گرفتهاند .نکته جالب در این میان
آن است که آمریکا بهعنوان مقصد
اول مهاجران و اســترالیا بهعنوان
یکی از پرطرفدارترین کشــورها در
رتبهبندیبرترینکشورهای جهان
در ســال  ۲۰۱۹در ســایت U.S.
 News & World Reportکه
مورد مراجعه مهاجران نیز هست،
بــه ترتیــب در ردههای هشــتم و
هفتم قرارگرفتهاند .این رتبهبندی
بر اساس تحقیقاتی از  ۲۱هزار نفر
در جهان صورت گرفته و کشورها
بر اســاس عواملی ماننــد کیفیت
زندگــی ،میراث فرهنگــی ،قدرت
و حقــوق شــهروندی رتبهبنــدی
میشــوند .رتبــه اول در ایــن
تحقیقات متعلق به کشور سوئیس
است.

کمبود شغل نسبت به رشد
جمعیت
یکــی از مهمتریــن دالیــل اقبــال
عمومی در کشورهای جهان سوم
برای مهاجرت به کشورهایی نظیر
آمریکا ،کانادا وکشورهای اروپایی،
باال بودن شــاخص کیفیت زندگی
در این کشورهاست.
در شرایطی که فرد در کشور خود
تا ســالها همچنان به دنبال یک
شغل با درآمدکافی و شایسته است،
در کشورهای جهان اول میتواند
با احراز صالحیتهــا در یک روند
طبیعی و منطقی ،شغل مناسبی
را به دست آورد .اکنون کشورهای
در حــال توســعه با رشــد بیرویه
جمعیتی مواجه شدهاند .بر اساس
گزارش سازمان جهانی مکنزی-
معتبرترین شرکت مشاور مدیریت
جهان -پیشبینی میشود تا سال
 ۲۰۵۰فقــط  ۱۴درصد از جمعیت
کشــورهای در حال توسعه باالی
 ۶۵ســال باشــند .جمعیت باالی
افراد در ســن کار در این کشــورها

رشدشهرنشینی
در همیــن حــال رشــد
شهرنشــینی در ســالهای
گذشــته ،ســبب تغییــر در
ســبک زندگــی جوامــع و تولیــد
نیازهای جدید شــده است .مردم
بــه دنبــال بهرهمنــدی از کیفیت
باالتر زندگی و رفع نیازهای جدید
خود و خانــواده اقدام به مهاجرت
میکنند .مطالعات نشان میدهد
تاریخ بشریت سه دهه اخیر شاهد
بزرگتریــن رونــد شهرنشــینی در
طــول تاریخ جهــان بوده اســت.
گفته میشود در  ۳۰سال گذشته
بــه طــور متوســط ،ســاالنه ۶۵
میلیون نفر به جمعیت شهرهای
جهان اضافه شــده اســت .با رشد
شهرنشینی و پیشرفت تکنولوژی
و دسترســی جوامع به اطالعات و
آمــوزش ،افراد برای یافتن جایگاه
بهتر دســت به مهاجــرت میزنند
تــا از این طریــق بتوانند شــرایط
رفاهــی و آموزشــی بهتــری برای
خــود فراهم آورنــد .در عین حال
ایــن رونــد رشــد ،حکومتهــای
کشورهای در حال توسعه را برای
تأمین نیازهای جامعه جدید خود،
دچار مشــکل کرده است؛ ناتوانی
حکومتها از تأمین مسکن کافی،
زیرســاختهای مناسب ،خدمات
اجتماعــی شایســته و ارزان برای
اقشــار مختلف انگیزه الزم را برای
رشد مهاجرت ایجادکرده است.
گردش مالی «رمیتنس» برای
مهاجران
اگرچــه مهاجرت معمو ًال با انگیزه
ســکونت دائمی صــورت میگیرد
اما در مواردی که فرد برای کسب
درآمــد مهاجــرت میکند ممکن
است منجر به بازگشت نیز شود .در
هر حال اغلب افرادی که به انگیزه
کار مهاجــرت کردهانــد ،مبلغی از
درآمــد خــود را برای خانــواده ،به
کشــور مبــدأ ارســال میکنند که
پدیدهای بــه نام «رمیتنس» را به
وجود آورده اســت .این وجوهات
ارسالی ساالنه رقم بزرگی را تشکیل
میدهند کــه گاه ممکن اســت از
تولیــد ناخالص داخلی نیز پیشــی
بگیرد .یک گزارش منتشــر شده
توسط سازمان جهانی پناهندگان
( )UNHCRدر همیــن زمینه،
نشــان میدهد میــزان وجوهات
ارســالی توســط افغانســتانیها از
ایران به ســوی کشــور مبــدا ،در
سال  ۲۰۰۸مبلغ حیرتانگیز ۵۰۰
میلیون دالر بوده است.
اگرچــه ایــن گــزارش با اســتفاده
از تحقیــق بــر روی  ۱۵۰۰خانوار

طبــق تحقیقــات ،کمپانی های
اشتراک گذاری ماشین ،نسبت
به شــرکت هــای تاکســیرانی در
تورنتــو قوانیــن کمتــری دارند،
که موجب شــلوغی بیشتر شهر
میشود.
این تحقیقات مشــخص میکند
که کمبود قوانین تنظیم کننده
در شــرکت هــای حمــل و نقــل
خصوصی باعث تشــویق بیشــتر
مردم برای استفاده از اوبر و لیفت
شــده ،که باعث افزایش گازهای
گلخانه ای و فراهم کردن شرایطی
برای رعایت نکردن مسائل امنیتی
شده است.
مطابــق ایــن تحقیــق ،اینگونه
شــرکت ها روزانه  176,000سفر
در تورنتو انجام میدهند و مسئول
بخش اعظمــی از ترافیک شــهر
هستند.
شرکت های تاکسیرانی محدود به
 5000دستگاه هستند ،اما هیچ
محدودیتی برای وســایل شرکت
های حمل و نقل خصوصی وجود
ندارد ،و تعداد وسایل نقلیه آنها به
 70,000میرسد.
در این تحقیق آمده که "قوانینی

که باعث سود رسیدن به عده ای
ولی ضرر کردن عده ای دیگر می
شــوند باید اصالح شــوند" .این
مطالعه مدعی است قوانین میان
تاکسی ها وکمپانی های مثل اوبر
و لیفت برابر نیست.
سال  ،2014شکایتی از اوبر با این
ادعا که این شرکت امنیت عمومی
را بــه خطر مــی انــدازد و قوانین
تاکسیرانی را رعایت نمیکند انجام
شد.
ســال  2015دادگاه عالــی انتاریو
این شــکایت را رد کرد .یک سال
بعد اوبر در تورنتو قانونی شد.
دریافت مجــوز تاکســی نیازمند
 3ســال تجربه اســت ،امــا برای
دریافت مجــوز برای رانندگی اوبر

یــا لیفت یک ســال تجربه کافی
است.
رانندگان تاکسی معموال  25سال
یا بیشــتر دارنــد ،چراکه ملزم به
داشتن بیمه تجاری هستند.
پلیــس بایــد پیشــینه جنایــی
رانندگان تاکسی را بررسی کند،
امــا در شــرکتهای تاکســیرانی
خصوصــی این کار توســط خود
شرکت ها انجام میشود.
رانندگان تاکسی به عنوان بخشی
از قوانین تامیــن امنیت ملزم به
داشــتن دوربین داخل ماشــین
هســتند ،که حــدود  1000دالر
هزینــه دارد .اما ایــن دوربین در
اوبر الزامی نیست.
تحقیقــات مشــخص کــرده 49
درصــد افراد اگر بــه اوبر یا لیفت
دسترسی نداشته باشند از حمل و
نقل عمومی استفاده میکنند .این
تحقیقات تخمین میزد در صورتی
که مــردم حمل و نقل عمومی را
بر اوبر یــا لیفت ارجحیت دهند،
ساالنه  20میلیون سفر به بخش
حمل و نقل عمومی اضافه خواهد
شد .قرار است این موضوع هفته
آینده بررسی شود.

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

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
افغانســتانی ســاکن در  ۱۰شــهر
ایــران و تعداد زیــادی از مهاجران
غیرقانونــی دیپورتشــده از ایران
انجــام گرفتــه اســت امــا همین
عدد تخمینی نیز نشــان از گردش
مالی بزرگــی در این زمینــه دارد.
همچنیــن در ســال  ۲۰۱۴وجوه
ارســالی مهاجــران از کشــورهای
مقصد به کشــورهای مبدأ بالغ بر
 ۵۸۰میلیــارد دالر بوده که برابر با
 ۸/۷درصد از کل درآمد مهاجران
در این ســال بــود و  ۳۷۰میلیارد
دالر آن ازکشورهای توسعهیافته به
کشورهای در حال توسعه فرستاده
شده است .مطالعهای بر  ۲۱کشور
در حال توسعه آسیا که مقدار وجوه
ارســالی به آنها از پنج درصد تولید
ناخالــص داخلی آنها بیشــتر بوده
نشان میدهدکه  ۱۰درصد افزایش
در وجوه ارسالی باعث میشود که
نــرخ فقر بــه ازای هر نفــر در این
کشــورها بــه میــزان  ۳/۹درصد
کاهش پیدا کند.

کسب منافع از سوی کشورهای
مبدأ مهاجرت
بــه طور کلــی نمیتــوان گفت که
کشورهای مبدأ مهاجرت ،به دلیل
از دســت دادن نیــروی انســانی،
طــرف بازنــده پدیــده مهاجــرت
شــغلی هســتند .همان طــور که
گفته شد ،رمیتنس توانسته است

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

تلخی باخت این کشورها را تا حد
زیــادی کاهش دهــد .اگرچه این
رونــد ارســال وجوهات از ســوی
مهاجران ایرانی چندان چشــمگیر
به نظر نمیرسد و میتوان دلیل آن
را تحریمهای پولی و بانکی دانست
امــا در نهایت میتوان نگاه مثبتی
نیز به پدیده مهاجرت شغلی داشت
و در پی کســب منافــع آن بود .بر
این اساس ،اگر بعضی از مهاجران
در کشــور خودشان باقی بمانند با
مشــکل بیکاری مواجه میشوند؛
زیرا در بســیاری از کشــورها برای
افــراد با ســطح تحصیــات باال و
یــا مهارتهــای خاص ،مشــاغل
متناسب وجود ندارد.
گــزارش مکنــزی نشــان میدهد
در ایــن گونه مــوارد ،مهاجرت در
درازمدت باعث میشود که تطبیق
شغلی در جامعه ایجاد شود و افراد
بیــکار و به تبع آن هزینههای پس
از آن کاهــش پیدا کند .از ســوی
دیگــر ،وقتــی مهاجران به کشــور
خود باز میگردند ،مهارت ،تجربه
کاری ،شبکههای ارتباطی و دانش
همــراه میآورنــد .عواملــی که بر
کارآفرینی و بهرهوری کشــورهای
مبدأ مهاجرت تأثیرگذار است .حتی
مهاجرانی که به کشــور خودشان
برنمیگردند هم میتوانند به طرق
مختلــف برکارآفرینــی و بهرهوری
اقتصاد کشورشــان تأثیر بگذارند.

آنهــا ســرمایهگذاریها را تقویــت
میکنند و ایجــاد صنایع جدیدی
را در کشورشان شتاب میبخشند
که رشدی طوالنیمدت را تضمین
میکنــد .از طرفــی دیگــر نــرخ
باروری پاییــن و افزایش جمعیت
پیر در کشورهای توسعهیافته نیاز
فزایندهای به نیروی کار بهویژه در
مشــاغل فیزیکی مثل کشاورزی،
ساختوساز و بهداشــت و درمان
ایجــاد کــرده اســت ۶۷ .درصــد
جمعیت کشــورهای توسعهیافته
در ســال  ۲۰۰۰در سن کار بودند
که این جمعیت در سال  ۲۰۵۰به
 ۵۸درصــد جمعیــت کاهش پیدا
خواهند کرد .بنابراین کشــورهای
توســعهیافته بــرای حفــظ رشــد
اقتصــادی و بهبود شــاخصهای
وابســته به سن جمعیت ،نیازمند
مهاجــران هســتند .از همیــن
منظر ،کشورهای در حال توسعه
و مهاجرفرست میتوانند با انجام
مطالعات و هدفگذاری ،نیروی کار
مورد نیاز این کشــورها را آموزش
داده و به مقاصد معین اعزام کنند
تــا امــر مهاجــرت را در چارچوب
معینی پیاده و اجرا کرده باشند که
فواید اقتصادی آن به کشور بازگردد
و در عیــن حــال از جمعیت بیکار
کاسته شود.
•
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زیر سایه سیاه جنگ...

«میلیتری تایمز» :ترامپ ،گرفتار در گودال
عمیق سبک مذاکره اش با ایران!
ِ

هانس بیندیک در میلیتری تایمز
نوشت :بیشتر رئیس جمهورهای
آمریــکا در دوره معاصر حداقل در
یک جنگ خارجی مشارکت داشته
انــد .به نظر می رســد کــه دونالد
ترامپ نیز در مســیر تقابل نظامی
با ایران قرارگرفته است .باید توجه
داشته باشیم که برخی دولت های
قبلی همچون جرج اچ دبلیو بوش
و بیل کلینتون توانستند از جنگ
هــای خلیج فارس و کــوزوو پیروز
خارج شوند .اما لیندون جانسون
و جرج دبلیو بوش با شروع جنگ
هــای غیــر عاقالنــه در ویتنــام و
عــراق خاطره بدی از خــود به جا
گذاشــتند .جنگ ترامپ بــا ایران
نیز همچون جنگ ویتنام و عراق
در بین مردم آمریکا هواداران کمی
خواهد داشت.
در ادامه این مطلب آمده است:
ظاهــرا آقــای ترامــپ از خطــرات
درگیــری نظامی در منطقــه آگاه
اســت و تاکید می کند که تمایلی
به جنگ با ایران ندارد .او پیشنهاد
مالقات مستقیم با ایران را مطرح
کــرده و حمالت اخیــر علیه نفت
کش های تجاری در خلیج فارس
را کم اهمیت جلوه داده است.
او سپس حمله تالفی جویانه ارتش
در واکنــش بــه ســرنگونی پهپــاد
جاسوســی آمریــکا را لغو کــرد اما
تنش بین دو کشور همچنان ادامه
دارد.
ســبک مذاکره آقای ترامــپ ،او را
در گــودال عمیقــی گرفتــار کرده

اســت ایــران بــه زودی
برنامه هســته ای خود را
از سر بگیرد .مهم اینکه،
مقامــات ایرانــی هرگونه
پیشنهادی برای گفت وگو
با ترامپ را رد کرده اند.
اگرچه هنوز فرصت کافی
بــرای عقــب نشــینی دو
طــرف وجــود دارد ،امــا
احتمــال تشــدید تنــش
ها باال اســت .در صورتی
که ایــران اقدامات تالفی
جویانه خود را ادامه دهد،
آمریــکا بایــد رهبری یک
ائتــاف منطقــه ای برای
است که به راحتی نمی تواند از آن بــاز نگه داشــتن تنگه هرمــز را بر
خارج شــود .ترامــپ توافق هایی عهــده بگیرد .این اتفــاق قبال رخ
که دوســت نــدارد را پاره می کند .داده اســت .رونالد ریگان در سال
او تــاش دارد با تهدیــد و قلدری  1988در طــول جنــگ ایــران-
از موضــع قــدرت مذاکــره کنــد .عــراق ناوهــای جنگــی آمریــکا را
رئیــس جمهور ســپس تالش می برای اســکورت کــردن نفت کش
کنــد بحرانی را که خــودش خلق های کویت بــه خلیج فارس اعزام
کرده اســت ،حل و فصل کند .در کرد .در نهایت نیروهای دو طرف
نهایت آقای ترامپ در مورد نتیجه به طــور محدود بــا یکدیگر درگیر
نهایی مذاکرات خود اغراق میکند شدند .در این مدت متاسفانه یک
و توافــق معمولی حاصل شــده را هواپیمای مسافربری ایران نیز «به
بــه عنوان یک پیروزی بزرگ برای اشتباه»(!) مورد هدف قرارگرفت.
کشــورش جشــن می گیرد .شاید جنگ نفت کش ها در دهه 1980
این ســبک مذاکره در کســب کار محدود بود ،اما جنگ ترامپ می
ســابق آقای ترامپ یعنــی امالک تواند به کل منطقه گسترش پیدا
ثمربخش باشــد .اما رویکرد او در کند .ایران در ســال  1988درگیر
قبال چیــن ،کره شــمالی و ایران جنگ با رژیم صدام حســین بود.
نتیجه معکوســی به همراه داشته اما ایــران اکنون گروه های نیابتی
است.
زیادی در سرتاسر خاورمیانه دارد.
آقای ترامپ سال گذشته از توافق گفتنی است ،ایران و روسیه روابط
برنامــه جامــع اقــدام مشــترک یا خوبی با یکدیگر دارند.
برجام خارج شد ،اگرچه نهادهای از ســوی دیگــر ،تهدیــدات ایران
اطالعاتی آمریــکا در گزارش های میتواند انگیــزه آمریکا برای هدف
خود پایبندی ایران به این توافق را قرار دادن ســایت های هســته ای
تاییدکردند .ترامپ ســپس دوباره ایــن کشــور را افزایــش دهند .در
تحریــم های بانکی و نفتی ایران را این صورت نیروهای تحت حمایت
اعمال کرد .اما رهبران ایران اعالم ایران احتماال تمام منافع آمریکا در
کرده اندکه برخی تعهدات خود در منطقه را مورد حمله قرار می دهند
چارچوب برجام را به حالت تعلیق و جنگ تمــام عیار اجتناب ناپذیر
درمــی آورنــد .ایــران بــه زودی از خواهد شد.
سقف  300کیلوگرم اورانیوم ذخیره لینــدون جانســون و جــرج دبلیو
شده عبور خواهدکرد.
بوش جنگ هــای ایدئولوژیکی را
آن ها همچنین در ماه گذشــته به بــرای شکســت دادن کمونیســم
چندین نفت کش در خلیج فارس در جنوب شــرقی آسیا و سرنگونی
حمله کردند .بدین ترتیب ممکن رژیم صدام حسین در عراق شروع
کردند .آمریکا برای پیروزی
در ایــن نبردها به نیروهای
زیــادی نیــاز داشــت .در
مقابل ،جرج اچ دبلیو بوش
و بیل کلینتون جنگ های
سریع تری را رهبری کردند.
آن ها مراقب بودندکه دامنه
جنگ ازکنترل خارج نشود.
هــدف اصلــی آن هــا تغییر
رژیــم نبود و میــزان تلفات
نیروهایــی آمریکایی در این
جنگ ها محدود بود.
اما جنگ احتمالــی ترامپ
بــا ایــران دارای یــک جنبه
ایدئولوژیکــی قــوی خواهد
what's
بود .جان بولتون ،مشــاور
wrong
امنیــت ملــی ترامــپ برای
with this
مدتــی طوالنــی خواســتار
!?picture
تغییر حکومت در ایران شده

ﻣﺎﯾﮑـﻞﻣﻨﻔـﺮد

ﮐﺎرﺷﻨﺎسرﺳﻤﻰﻣﻬﺎﺟﺮتﮐﺎﻧﺎدا

Michael
Monfared

Regulated Canadian
Immigration Consultant
You can speak to me in English, French, Persian and Italian
ﺑﺎآﺷﻨﺎﺋﻰﺑﻪزﺑﺎنﻫﺎىاﻧﮕﻠﯿﺴﻰ،ﻓﺮاﻧﺴﻮى،ﻓﺎرﺳﻰ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﻰ
راهﻣـﺎدرشﺷـﺎدروانﻣﺎرﯾﺎﮐﺘﻨﻪرااداﻣﻪﻣﯿﺪﻫﺪ
ﺧﻂﻣﺴﺘﻘﯿﻢوراﯾﮕﺎنازاﯾﺮانﺑﻪﻣﻮﻧﺘﺮال
ﺑﺎ ﮐﺎﻣـﻰﻣﻨﻔﺮدﻣﺪﯾﺮاﻣﻮراﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﺑﺪونﻫﯿﭻﭘﯿـﺶﺷﻤﺎره (021)8552-1483
دوﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ و از ﺳﺎﻋﺖ 21ﺗﺎ 24ﺑﻪ وﻗﺖ اﯾﺮان

ﺧﻄﻮطواﯾﺒﺮ،واﺗﺲاپ،اﯾﻤﻮوﺗﻠﮕﺮام
514 550 9204

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

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

برای
نازنین زاغری،
همسر و
فرزند او

است.
بیــل کلینتــون و جــرج اچ دبلیو
بوش توانستند یک ائتالف جنگی
بیــن المللی بــرای کمپیــن های
خود تشکیل دهند .این ائتالف ها
به جنگ های آمریکا مشــروعیت
بخشــیدند .اما جرج دبلیو بوش و
لیندون جانسون به طور یکجانبه
عمل کردندکه در نهایت به ائتالف
ناتو آسیب وارد کرد.
ترامــپ احتماال نمی تواند ائتالفی
بــرای شــروع جنــگ علیــه ایران
تشــکیل دهــد .بیشــتر متحدان
اروپایــی از آمریکا بــه خاطر خروج
از برجــام و شــروع بحــران کنونی
انتقــاد کرده اند .شــاید تعدادی از
آن ها حتی در کنار روسیه یا چین

کمپینی علیه اقدام نظامی آمریکا
تشکیلدهند.
لیندون جانسون و جرج دبلیو بوش
تجربه زیــادی در حوزه سیاســت
خارجی نداشتند و مشاوران آن ها
نقش بزرگی در شروع جنگ های
مربوطه داشــتند .گفتنی اســت،
ترامپ بدون شک اطالعات زیادی
در حوزه سیاست خارجی ندارد .در
حال حاضر به نظر می رســد جان
بولتــون و مایــک پمپئــو در حال
هدایت کردن سیاســت ترامپ در
قبال ایران هستند .مهم اینکه ،این
دو مقام آمریکایی سابقه طوالنی در
دشمنی با ایران دارند.
بنابراین در صورتی که جنگی بین
ایران و آمریکا شروع شود ،عاقبت

خوبــی بــرای منطقــه و دنیــا به
همراه نخواهد داشــت .در صورتی
کــه ترامپ بــرای افزایش احتمال
پیروزی خــود در انتخابات 2020
بــه دنبال یــک پیروزی ســریع در
درگیری نظامی علیه ایران باشد،
ممکــن اســت اوضــاع بــر خالف
انتظارش پیش برود و محبوبیتش
را در کشــور کاهش دهد .با توجه
بــه ایــن شــرایط ،بهتریــن گزینه
پیــش روی ترامــپ این اســت که
بــا همکاری شــرکای اروپایی خود
به دنبال یــک راه حل دیپلماتیک
باشد.
•
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تحلیل...

احمد زیدآبادی

به قصد عصبی کردن مقامهای ایرانی:

ورود آمریکا به حوزۀ تحریم سیاسی
پیمانــۀ تحریم هــای اقتصادی
آمریکا علیه ایران ظاهر ًا پر شده و
آن کشور برای تشدید فشارهای
فزایندۀ علیه جمهوری اسالمی
به تحریمهای سیاسی روی آورده
است.
در حقیقت فهرست تحریمهایی
کــه ترامپ ایــن هفته امضــا کرد
بیشــتر تأثیــر سیاســی دارد تــا
اقتصادی .گویــا روند تحریمهای
سیاســی قرار اســت ادامــه یابد و
محمد جــواد ظریــف وزیر خارجۀ
دولت روحانی را هم در برگیرد.
بــه نظرم برخــی از ایــن تحریمها
مشــخص ًا به قصد بیتــاب کردن
مقامهای ایرانی است تا در شرایط
فشار عصبی تصمیمهایی بگیرند
که دیگرکشورها نیز با آمریکا علیه
ایران همراه شوند.
بدیــن منظــور دولــت ترامــپ
دیپلماسی چند پهلو و پیچیدهای را
در پیش گرفته است تا بار هرگونه

اختالل در صــدور نفت منطقه را
بدوشقدرتهایآسیاییبیاندازد،
اروپا را درگیر خروج تدریجی ایران
از برجام کند ،روســیه را به عنوان
ضامن امنیت اسرائیل جلو اندازد
و خود نیز درکنار اعمال فشارهای
روزافــزون اقتصــادی و سیاســی،
فقط نقش حمایــت از پایگاههای
نظامی خود در منطقه را به عهده
داشته باشد.
از همیــن روســت کــه ترامــپ،
غولهای صنعتی آســیا بخصوص
چین و ژاپن وکره را مسئول مقابله
بــا حمله بــه نفت کشهــا معرفی
ً
عمال پای آمریکا را از این
میکند و

ماجرا پس میکشد؛ اتحادیۀ
اروپــا در بارۀ تخطــی ایران از
مفاد برجام به شــدت هشدار
میدهد و مشاور امنیت ملی
رئیــس جمهــور روســیه در
دیدار با همتایان اســرائیلی و
آمریکایی خود ،حفظ امنیت
اســرائیل را بــرای روســیه بســیار
مهم میدانــد چرا که به زعم او دو
میلیــون «هموطــن» او  -یعنی
یهودیــان روس  -در اســرائیل به
سر میبرند.
با این حســاب ،شــرایط ،بغرنجی
ویژهای پیدا کرده اســت و بنابراین
تحلیــل آن نیــز ســخت و دشــوار
شــده است .سادهسازی داستان و
برخورد عصبی با آن درست همان
چیزی است که در این شرایط باید
از آن پرهیز شود.
•

فلسطین ،اسرائیل  ،آمریکا« :معــاملۀ قـرن»

بخش اقتصادی و اشارات تلویحی آن!

در آستانۀ برگزاری کارگاه موسوم به
«صلح برای رفاه» در دوحه ،دولت
آمریــکا از بخش اقتصادی معاملۀ
قرن ترامپ پرده برداشت.
طبق این طرح ،قرار است طی ده
ســال ۵۰ ،میلیارد دالر عمدت ًا در
کرانۀ باختری ،نوار غزه و به مراتب
کمتری در سه کشور مصر و اردن
و لبنان سرمایهگذاری شود.
جزئیــات ایــن طــرح بــرای مردم
عــادی فلســطین کــه از بیکاری
گسترده ،ســطح رفاه پایین ،عدم
ارتباط با دنیای خارج ،کمبود برق
و آب آشامیدنی مناسب ،مشکالت
بهداشــتی و خدماتی و آموزشی و
ضعف ســاختارهای زیربنایی رنج
میبرنــد ،قاعدت ًا وسوســه کننده
اســت و احتمــا ًال ایــن بخــش از
طــرح نیز به همین منظور تهیه و
پیشنهاد شده است.
بخش اقتصادی معاملۀ قرن اما به
خودی خود اهمیتی ندارد.
در واقــع آنچه این بخش از طرح را

معنادار و یا به کلی بیمعنا میکند،
بخش سیاســی معاملۀ قرن است
که زمان افشای آن به بعد برگزاری
کارگاه دوحه موکول شده است.
با این حــال ،در همیــن بخش از
طرح هم اشاراتی به چشم میخورد
کــه تا انــدازهای ،مختصــات وجه
سیاسی معاملۀ قرن را قابل حدس
میکند.
یکی از این اشارات ،سرمایهگذاری
برای اتصال زمینی کرانۀ باختری به
نوار غزه از طریق ساخت جادههای
مدرن و احتما ًال خطوط ریلی است.
این بدان معناست که بر خالف آنچه
تاکنوندولتخودگردانفلسطینی
تبلیغ کرده است ،در معاملۀ قرن،
جداکردن کرانۀ باختری از نوار غزه
به طوری که اولی در کنترل اسرائیل
بمانــد و دومی به مرکزیت کشــور
فلسطینی تبدیل شود ،پیشبینی
نشــده اســت و این دو منطقۀ قرار
است جغرافیای واحدی را تشکیل
دهند.

اشــارۀ دوم بــه لــزوم
آزادی فلســطینیان از
محدودیتهــای موجــود
در کرانۀ باختــری و امکان
رفــت و آمد آزاد آنان در این
منطقه اســت .ظاهــر ًا این
موضوع به ضرورت برچیدن
ایستگاههای بازرسی ارتش
اســرائیل در عمــق کرانــۀ
باختــری و بــه تبــع آن،
برچیدن برخی شهرکهای
پراکندۀ یهودی نشــین در
آنجا داللت دارد.
بــا این حســاب ،میتــوان حدس
زد کــه معاملــۀ قرن نــه مبتنی بر
فرمول یک کشوری بلکه بر جدایی
یهودیــان از عربهــا از یکدیگــر
و بنابرایــن ،بــر نوعــی راه حل دو
کشوری استوار است.
بــا ایــن حال ،کشــور فلســطینی
مورد نظر تدوین کنندگان معاملۀ
قــرن ،هر چنــد مســتقل ،اما در
حوزۀ امنیتــی از حاکمیت مطلق
برخوردار نخواهد بود.
آیا چنیــن فرمولی مــورد پذیرش
فلسطینیها ،کشــورهای عرب و
جامعۀ جهانی قرار خواهدگرفت؟
طبعــ ًا «جزئیــات» در ایــن مورد
بینهایــت اهمیــت دارد و ً
فعال نه
فقط از جزئیات اطالعی در دست
نیست که حتی همین کلیات هم
بر اســاس حدس و گمــان صورت
گرفته است!
•
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ترکیـــه

اماماوغلو؛ امید جدید و غیرمنتظره در
راه دموکراسی

«اکــرم اماماوغلو که تــا انتخابات
محلی  ۳۱مارس در دنیای سیاست
ترکیه چهره شناخته شدهای نبود،
با ایستادگی در نبرد برای دستیابی
بــه شــهرداری اســتانبول حتــی
بعــد از تصمیم شــورای انتخابات
ترکیــه مبنی بــر لغو پیــروزیاش
در انتخابــات اولیه ،حاال به چهره
اصلــی بــرای به چالش کشــاندن
رجــب طیــب اردوغــان ،رئیــس
جمهور ترکیه و امید جدیدی برای
دموکراسی این کشور تبدیل شده
است».
روزنامــه گاردیــن در گزارشــی
نوشته اســت :این رئیس پیشین
یــک شــرکت ســاخت و ســاز ،در
ســال  ۲۰۰۹وارد سیاســت شــد.
او در ســال  ۲۰۱۴شهردار منطقه
متوسط بیلیکدوزو در استانبول
شد.
اگرچه اوکاندیدای انتخابات محلی
حــزب اپوزیســیون ائتــاف مردم
جمهوریخواه بود اما با استراتژی
کمپیــن توأم بــا آرامــش و به دور

از هرگونه مناقشــه در مــاه مارس
توانست به پیروزی دست یابد و به
یک مدیر روشــنفکر و الیق تبدیل
شود.
او در ســخنرانیهایش بــر اهمیت
همکاری با یکدیگر برای غلبه بر فقر
شهری تاکیدکرده و سخنرانیهای
پوپولیستی را ،که در سیاست ترکیه
بسیار مشهود بود ،محکوم کرد.
در اوایــل امســال او با رجب طیب
اردوغــان دیــدار و دربــاره آینــده
استانبول گفتوگو کرد .این اقدام
باعث شــد که اماماوغلــو در میان
رأی دهندگانی که همواره خود را با
حزب مردم جمهوری خواه سکوالر
بیگانــه میدیدند ،احترام کســب
کنــد .اماماوغلــو بــه طــور منظم
نشستهایی برای گفتوگو درباره
مسائل محلی برگزار میکرد.
اماماوغلــو در کمپیــن انتخاباتــی
مــاه مــارس توانســت آرای اقلیت
کردتبار استانبول را که از بازداشت
سیاســتمداران کــرد و همچنین
آرای طبقه کارگری حزب عدالت و

توســعه که از تورم بیش از
۲۰درصد و افزایش بیکاری
رنج میبردند ،جذب کند.
پیروزی شگفتانگیز حزب
مردم جمهوریخواه ،برای
اولین بار در طول  ۲۵سال
گذشته یکپارچگی احزاب
اســامگرا را در بزرگترین
شــهر ترکیه و قلب اقتصاد
این کشور در هم شکست.
در انتخابــات مجدد حزب
عدالــت و توســعه تــاش
کرد ایــن آرای اماماوغلو را
بازپــس بگیــرد و در همین
راســتا بــرای کســب آرای کردها
وارد عمل شد و حتی حزب حاکم
تالش کرد که برخی از سیاستهای
اماماوغلو را به خود نســبت دهد،
ماننــد سوبســیدی کــردن حمل
و نقــل عمومی بــرای جوانان .اما
تالشهای حزب عدالت و توسعه
بــه جایــی نرســید و اماماوغلــو
توانســت بار دیگر در انتخابات به
پیروزی برسد.
وی در میان هوادرانش گفت :به
نام اســتانبول و به نام مشروعیت
تمام انتخابات آینده در کشورمان،
من معتقدم که مردم من تصمیم
درستی خواهندگرفت.
یک فعال جامعه مدنی که خواست
نامــش فــاش نشــود ،میگویــد:
اماماوغلــو همــه آنچــه را کــه مــا
در مــدت مدیــدی از دســت داده
بودیــم ،دارد .او باهــوش اســت و
امیدوارانه در مسیر تبدیل شدن به
کاندیدایی علیه اردوغان در ســال
 ۲۰۲۳حرکت میکند.
•

13

 سال  25شماره  11  1428تیر 1398

www.paivand.ca since 1993
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«معاملهی قرن» و پنجاه سال روضهخوانی
برایفلسطینیها

مجیدمحمدی
--------- ۲۶ژوئن
دوبــاره طرح صلحی بــرای حل یا
کاهش تنازع میان اســرائیلیها و
فلسطینیان مطرح شــده و سر و
صدای حامیان بیچــون و چرای
فلسطینیانبلندشد.
البتــه مخالفــت بــا طرحــی کــه
جزئیات آن اعالم نشده اثبات نگاه
ایدئولوژیــک و اســطورهای به این
موضوع اســت که به اســرائیل در
شــر و فلســطینیان در مقام
مقام
ّ
خیر در یک جنگ ابدی و قدســی
نگاه میشود.
تابــوی اســرائیل همچنــان
گریبان نیروهای ملی -مذهبی
و اصالحطلبــان مذهبــی و
غیرمذهبی را گرفته است.
انور ســادات رئیــس جمهور فقید
مصــر در دیــدار بــا مناخیم بگین
نخستوزیر وقت اسرائیل .سادات
نخســتین رهبر یک کشور عربی
بود که از زمان تأسیس اسرائیل در
سال  ۱۹۴۸به این کشور سفرکرد.
بگین و ســادات در مــارس ۱۹۷۹
با میانجیگری جیمی کارتر رئیس
جمهــور آمریکا یــک پیمان صلح
امضا کردنــد۹ .ماه بعد با پیروزی
انقالب در ایــران و روی کار آمدن
جمهوری اسالمی هرگونه کوشش
صلح بین فلســطین و اسرائیل تا
امروز ناکام مانده است
در مورد این طرح آنچه میدانیم
این است که:
•
 )۱بــه علــت جهانگشــاییها و
جاهطلبیهــای رژیــم نکبــت و
فالکــت در ایران ،امروز اســرائیل
و اعــراب منطقهی خلیج فارس از
هر زمان دیگــری به هم نزدیکتر
شدهاند؛
•
 )۲جــرد کوشــنر کــه مذاکــرات
مربوطــه را دنبــال میکنــد فــرد
موفقــی در پیشــبرد اصالحــات
کیفری در ایاالت متحده و تصویب
آن به صورت طرحی دو حزبی بوده
است؛
•
 )۳دولتهای بوش پســر و اوباما
با وجــود تالش برای عدم برخورد
یکجانبه و نوشــتن چک برای هر
دو طــرف در راهانــدازی مذاکرات

و صلــح کامال شکســت خوردند؛
کسانی که از شکست دولت ترامپ
سخن میگویند نباید شکست دو
دولت قبلی را نادیده بگیرند؛
•
 )۴جمهــوری اســامیو حماس
ی با هر
و حزبالله و جهاد اســام 
طرحی برای صلح مخالفاند چون
منافع آنها در ادامهی جنگ و ترور
است.
اما از سوی دیگر نمیدانیم که:
•
 )۱جزئیــات طــرح معاملهی قرن
چیست؛
•
 )۲مذاکرات کوشــنر با طرفهای
درگیر در چه مرحله ای است؛
•
 )۳اهرمها و تشویقهای این طرح
برای اقناع دو طرف چیست.
ی که فلسطین
از جمهوری اسالم 
برایش ابزاری جهت بسط قدرت،
جاهطلبــی و گســترش حــوزهی
نفــوذ آن اســت– هرچند ســاالنه
صدهــا میلیــون دالر بــرای آن
هزینــه بپردازد و صدهــا و هزاران
فلسطینی در مقابلهی اسرائیل با
پرانــدن موشــکهای والیت فقیه
از غــزه کشــته شــوند -انتظاری
بیــش از این نمــیرود .کشــتار و
تــرور کســب و کار آن اســت .امــا
گروهی که حیرتبرانگیز هســتند
اصالح طلبان محذوف و نیروهای
ملــی -مذهبی و اعضــای دولت
بازرگاناندکه غیر از چند ماه دولت
آنهــا در قدرت نبــود اما همچنان
مانند پنجاه ســال پیش به صورت
آکبند برای فلســطینان به نحوی
ی روضه میخوانند.
یکطرفه و جزم 
آنهــا همچنــان فلســطینیان را
آواره میخوانند و برای انها اشــک
میریزنــد در حالی که پــس از ۵۲
ســال که از جنگ  ۱۹۶۷میگذرد
دیگــر آوارهای وجود نــدارد .افراد
نمیتوانند تا ابــد آواره بمانند تا از
منافع آن برخوردار شوند.
آنها ظاهرا تصور میکنند که مردم
ایران همچنان در موضوع اسرائیل
مانند پنجاه سال قبل فکر میکنند
و برای کسب دوبارهی قدرت باید
همان مواضــع کپــکزده را تکرار
کنند .شــعار «نه غزه نــه لبنان»
ظاهرا بعد از ده سال هنوز به گوش
آنها نرسیده است.

دو ویروس اسرائیلستیزی و
شیفتگیبهسوسیالیسم
بسیار جالب است که نیروهای
ملــی -مذهبــی در بســیاری
از زمینههــا مثــل ادعــای
امپریالیســت بــودن ایــاالت
متحــده ،حجــاب اجبــاری،
ضرورتاجرایشریعت،دریافت
حقالزحمه از رسانههای غربی
(«امپریالیســم رســانهای»)،
ی دستورات دینی،
توجیه علم 
قــرآن و نهجالبالغهمداری چه
در زندگی و چه در زبان سیاسی،
و غربســتیزی دچــار تحــوالت
جدی شــدهاند امــا در دو زمینه،
دشمنی بیقید و شرط با اسرائیل
و شیفتگی به سوسیالیسم به شکل
دســت نخــورده باقــی ماندهانــد؛
پنجاه سال ترور توسط گروههای
مختلف فلسطینی ،رد دهها طرح
صلح توسط رهبران آنها ،همراهی
برخــی گروههــای فلســطینی بــا
دشــمنان ایــران (مثــل صــدام)،
خشــونت گروههــای فلســطینی
علیه هم و فساد جاری در رهبران
فلســطینی که ســاالنه میلیادرها
دالر از دولتهای مختلف دریافت
میکننــد ولــی مــردم فلســطین
همچنان در غزه در فالکت زندگی
میکنند نتوانسته این جماعت را از
روضهخوانیهای پنجاه ساله بیدار
کند .دشوار است تصور اینکه این
افراد هم مثل پدران سیاسی خود
(ابراهیــم یزدی) تروریســتهایی
مثــل یاســر عرفــات را در آغوش
نمیکشــیدند اگر امــکان فرصت
دیدار با وی را میداشتند.
در باب سوسیالیسم نیز تجربههای
شکست خوردهی اروپای شرقی و
بعد از آن در کره شــمالی ،ونزوئال
و کوبــا نتوانســته آنهــا را از رویای
سوسیالیســم بیــدارکنــد .ظاهرا
دو ویــروس اسرائیلســتیزی و
شــیفتگی به سوسیالیسم آخرین
ویروسهایی هســتند کــه از بدن
چپگرایــان خــارج میشــوند (اگر
به واقعیــات عالم نظــر بیندازند)
یا تا دم مرگ دســت از ســر آنها بر
نمیدارد.
امام حسین و شمر
نیروهای ملی و مذهبی باقی مانده
از دولت بازرگان و نســل جدید آن
که با ســحابی و پیمان و ســروش
همنشست بودند ،بعد از چهار دهه
ســرکوب شــدن توســط حکومت
دینــی و مدعیــان حکومت علی و
حســین ،همچنــان در قالب امام
حســین و شــمر و یزید مجادالت
فلســطینی -اســرائیلی را تحلیل
میکنند.
از نظر آنها اســرائیل عامل ظلم و
جور و فلسطینیان مظلوم و قربانی
هستند .این دیدگاه نتوانسته خود
را از این گفتمان احساسی یکطرفه
با وجود کشــتارکودکان اسرائیلی
توسط فلسطینیان تروریست رها
کند .دو طرف ماجرا انســانند و با
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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
F: (514) 842-8021 Metro: McGill
farnaz@hot.ca www.hot.ca

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

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

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

یکدیگر در جنــگ .در جنگهای
انسانی خدا و شیطان وجود ندارد
و در دو طــرف میتــوان ادعاهایی
قابــل اثبات و تبلیغات سیاســی و
نیز نقض حقوق بشر مشاهده کرد
و در نهایــت این امــور را با هم و با
دیگر جنگها مقایسه کرد.
ی که روضهخوانهای
آمار و ارقامــ 
ملی -مذهبــی در جهــت اثبات
مظلومیــت فلســطینیان عرضــه
میکنند سه مشکل بنیادی دارند:
•
 )۱آنهــا وضعیت فلســطینیان در
غــزه را با اســرائیلیها کــه در یک
کشور توسعه یافته زندگی میکنند
مقایســه میکننــد در حالــی کــه
وضعیت فلسطینیان بسیار شبیه
بــه دیگــر ملتهای عــرب (بدون
نفــت) در منطقــ ه اســت و حتــی
بدون حضور دولت اسرائیل آنها در
همین وضعیت میبودند؛
اگر مســئول فقــر فلســطینیان،
اســرائیل اســت مســئول فقــر
ســوریها ،مصریان و ســودانیها

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

info@loadextransport.com

کیست؟
چــرا دو ســوم ایرانیــان بــا وجود
داشتن نفت در زیر خط فقر زندگی
میکنند؟
•
 )۲نقــش فلســطینیان در تــداوم
وضعیــت موجــود کامــا نادیــده
گرفته میشود.
فلســطینیان هفــت دهــه اســت
موجودیت همسایهی خود را نفی و
در این جهت عمل میکنند.
در ایــن شــرایط دولــت اســرائیل
نمیتوانــد بــه صــورت شــهروند
اســرائیل با آنهــا رفتار کنــد .مگر
میشــود که یــک جمعیــت چند
میلیونــی در جنــگ بــا کشــوری
دیگــری باشــند و شــرایط زندگی
برایشان عادی باشد؟
•
 )۳ســاالنه میلیاردها دالر توسط
ایران ،قطر ،عربســتان سعودی و
دولتهای دیگر عرب و مســلمان
بــه اضافهی کمکهــای اروپاییان
و ایــاالت متحده (تــا قبل از اینکه

محمــود عباس به معــاون رئیس
جمهــور آمریکا فحاشــی کند) به
دستفلسطینیانمیرسید.
این کمکها خرج جنگ و فســاد
میشود .نیروهای ملی -مذهبی
و اصالحطلبــان مذهبی هیچگاه
رهبــران فلســطینی را در ایــن
موضوعات پاسخگو قرار ندادهاند.
زمــان آن فرا رســیده که نیروهای
ملــی -مذهبــی و اصالحطلبانی
که تحــت آموزههای آنهــا پرورش
یافتهاند همانطور که از شریعتمدار
بودن و گشــت ارشــاد و گزینش و
دخالــت در حــوزهی خصوصــی و
ممنوعیــت ماهواره گــذر کردهاند
ی و
از سوسیالیســم اســام 
اسرائیلســتیزی عاشــورایی گذر
کنند .دوران امام حسین و شمر و
یزید  ۱۳۰۰سال است که به پایان
رســیده و در آن موضــوع هــم اگر
تأمل کنند دســت عوامل انسانی
مثــل قدرتطلبــی را بیشــتر از
قداست و فرشتگان خواهند دید.
•
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M NTREAL
مدرسه دهخدا
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

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

مدرسه فرزانگان
Tel: 514-775-6508

facebook: Farzanegan Montreal

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

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

بنیاد سخن آزاد

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

بنیاد نیکوکاری ایرانیان :
نیکو
514-624-4579

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

)2900 Lake (DDO

تلفن)514( 626-5520 :

کتابخـانه نوروززمین

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

کتابخانهنیما

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

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

گروهرقصخورشیدخانوم

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

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

-------------زمان :شنبه  ۱۴سپتامبر ساعت  ۶:۳۰بعد از ظهر
مکان :کتابخانه اتواتر مترو اتواتر  ۱۲۰۰خیابان اتواتر
---------------مشروح برنامه در شماره آینده به آگاهی میرسد
سخنرانی و بخش هنری
ورود برای همگان آزاد است
----------کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه -۶۰ایران-مونترال

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

Tel: 514-909-1972

IBNG

همبستگیبازرگانی
www.ibng.ca

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

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

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

کافـــه لیت
www.cafelitt.ca

(514) 377-8005

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

کیفیتعالی،
بهای مناسب

پخــتروز

>> ساعات کار:

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

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

به گفته فیلیپ لوتــر« :این رنج و
عــذاب را پایانــی نیســت مگر این
که تمام حقایق مربوط به کشــتار
زندانیان در سال  ۱۳۶۷افشا شود؛
از طریق روندی که متضمن نبش
قبــر گورها به دســت متخصصان
مســتقل ،انجــام کالبدشــکافی
و آزمایــش دیانای و تســهیل
استرداد بقایای اجساد قربانیان به
اعضای خانوادههای آنها است».
ســازمان عفــو بینالملــل روز ۱۳
آذرماه ســال گذشــته ( )۱۳۹۷نیز
طی گزارشی با اشاره به پنهانکاری
حکومــت ایــران در رابطــه بــا
سرنوشــت و محل دفــن قربانیان
کشــتار  ،۶۷جمهــوری اســامی
را بــه ادامه ارتــکاب "جنایت علیه
بشــریت" متهم کرده و خواســتار
تحقیقات مستقل و همهجانبه در
این خصوص شده بود.
تابســتان  ۱۳۶۷هزاران مخالف و
دگراندیش سیاســی در زندانهای
جمهوری اســامی با وجودی که

«اسالم سیاسی و نقش آن در کشتارهای دهه »۶۰
مراسم یادمان امسال قربانیان فاجعه ملی دهه ۶۰

روزهایدوشنبه:

5180 Queen Mary #400
438-386-6111

اعتراض عفو بینامللل به رفتار...

«برای ماندگاری حافظه تاریخی و علیه فراموشی»

برنامه دورهمی

بنیاد آموزشی و فرهنگی آپتین

نان سنگک
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خانه ایران در پنجمین سال متوالی
حضــور خود در فســتیوال شــرق
میــرود تا دوباره بــا حضور هر چه
پررنگ تر خود بار دیگر نام ایران و
ایرانی را در كشور میزبان پر رنگ تر
رقــم بزند .خانه ایــران ،خانه همه
ماســت فاقد از رنــگ و دین و قوم

و زبــان و در راه باروركردن هر چه
بیشتر حضور در فستیوالها نیاز به
همكاری همه شــما دوســتداران
سرزمین خود دارد.
خانــه ایــران از همــه هنرمندان و
هموطنــان داوطلبی كه مایلند با
زمــان و هنر خود با مــا همكاری

كنند ،دعوت به همكاری می كند.
بیایید زیر ســقف خانــه خودمان،
رنگین كمان بسازیم.
facebook:
خانه ایران  -مونترال
maison culturelle de l’iran

گروه همبستگی بازرگانان ایرانیان

گــروه همبســتگی بازرگانان
ایرانیــان مونتریــال روز
چهارشــنبه  12جون جلسه
هفتگی خــود را برگزار نکرد و
آنرا جایگزین گردهمآیی روز
ســه شــنبه  11جون ساعت
 5تــا  7عصــر در رســتوران
بورگونــدی لیون پــاب کرد.
برگــزاری و همآهنگــی ایــن
گردهمایی توسط آقای میثاق
قربانیان و همــکاری دیگر اعضاء
هیــۀت مدیــره انجام شــد که کار
عمده توسط میثاق صورت گرفت.

این تجمع بر اســاس دعوت افراد
بیشتری از جامعه مونتریالی برای
ارتبــاط با اعضاء گــروه بود.برنامه
با موفقیت انجام شــد و در ضمن

گردهمایی لحظه های شادی
را بــرای شــرکت کننــدگان
فراهــم کرد که ایــن موضوع
مهمی است.
در این جلسه تبادالت زیادی
بین اعضاء و مهمانان بر قرار
شــد و نیز عکســهای زیادی
از برنامــه توســط عکاســی
فتوشــاپ تهیه شــد .بعضی
از آنهــا ضمیمه گزارش اســت.
تجمع تا ساعت  8بعدازظهر ادامه
داشت و شرکت کنندگان با رضایت
رستوران را ترک کردند.

>> ادامه از صفحه6 :

در حال گذراندن محکومیت خود
بودنــد ،به جوخــه اعدام ســپرده
شــدند .مقامهای ایران اما تازه از
اواســط پاییز این ســال خبر اعدام
زندانیــان را به خانوادههــای آنان
اطالع دادند .در مورد دلیل ،زمان
اعدام و نیز محل دفن اعدامشدگان
نیــز توضیحــی بــه خانوادههــای
قربانیان داده نشــد .مــواردی هم
گــزارش شــده اســت کــه برخــی
خانوادههــا حتی از اعــدام عزیزان
خود مطلع نشدهاند.
در مــورد شــمار قربانیان کشــتار
 ۶۷آمــار و ارقــام متفاوتــی اعالم
شــده است .حسینعلی منتظری،
قائممقام وقت بنیانگذار جمهوری
اســامی کــه بهشــدت بــا ایــن
اعدامها مخالفت کرد و به همین
خاطر نیز از مقام خود عزل شــد،
در کتــاب خاطــراتاش شــمار
اعدامشــدگان را  ۲۸۰۰تــا ۳۸۰۰
نفــر اعــام کــرده اســت .برخــی
دیگر از منابع شــمار قربانیان را تا
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حدود چهار هزار و  ۵۰۰نفر برآورد
میکنند.
تصمیمگیــری درباره سرنوشــت
زندانیان سیاســی در تابستان ۶۷
در دست هیأتی موسوم به "هیأت
مرگ" بود .ابراهیم رئیسی رئیس
کنونی قــوه قضائیه ایران و معاون
وقت دادســتان تهران ،حسینعلی
نیــری حاکم شــرع وقت ،مرتضی
اشــراقی دادســتان وقت تهــران و
مصطفــی پورمحمــدی نماینــده
وقت وزارت اطالعات ،اعضای این
هیأت بودند.
آیتالله منتظــری  ۲۴مــرداد ۶۷
خطاب به این افراد گفته بود« :به
نظر مــن بزرگترین جنایتی که در
جمهوری اسالمی شده و در تاریخ
مــا را محکوم میکنند به دســت
شــما انجام شــده و [نام] شــما را
در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ
مینویسند».
•

www.paivand.ca
Advertise with us ) 514-996-9692
یکم و پانزدهم هر ماه >> پیوند را بر روی سایت ما بخوانید:
www.paivand.ca

Association des diabétiques persanophones du Québec

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

Institut Supérieur de Médecines Alternatives et Podothérapie

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

ـــــــــــــــــــــ

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!
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ایران :در آستانه ...

www.paivand.ca since 1993
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فشار گازنبری بر رژیم دو بُنی

فاضل غیبی
ایــران در تاریخ معاصر
دستکم سه بار فرصت
داشــت در جهــت
برقــراری حکومتــی
دمکراتیک گام بردارد.
از جمله:
 )۱دوران مجلــس
اول مشروطهپیش از
»
«استبدادصغیر 
 )۲دهۀ آزادیهای سیاسی پیش از
«کودتای ۲۸مرداد»
 )۳دوران «فضای باز سیاسی» (از
آبان  ۵۵تا انقالب اسالمی  ۵۷)
فرصتهایــی بودنــد کــه در آنهــا
نخبــگان جامعه میتوانســتند با
تالش درراه آشتی ملی ،حکومتی
دمکراتیــک و بهبودبخــش برقرار
سازند.
اینــک کشــور بــا ریــزش ناگزیــر
حکومــت اســامی ،خــواه ناخواه
به ســویدگرگونی بزرگی به پیش
مــیرود .بــا ایــن تفــاوت کــه اگر
ایــن بار نیزابتکار عمل در دســت
میهــن دوســتان نباشــد ،وزنــۀ
نیروهای ایرانســتیزچنان است
که به راستی ممکن است بهزودی
کشــوری به نام ایــران بجانماند.
«خطر ســوریهای شدن ایران» به
حدی است که بلندگوهای تبلیغی
ّ
حکومت اســامی آن را به عنوان
بــرگ برندهای بــازی میکنند و از
ایرانیــان میخواهند مبــادا در راه
براندازی بکوشند ،زیرا با برکناری
حکومتاسالمی همان «امنیت»
و «آرامش» امروزی نیز از دســت
خواهد رفت! پسبگذارید اژدهای
چند سر حکومت اسالمی ،فرصت
داشته باشد چند روزیبیشتر بدرد
و بخورد و ببرد.
در این سو ،نگاهی به نظرات آنانکه
خــود را «رهبــران اپوزیســیون»
و«فعــاالن سیاســی» مینامند،
نشــان میدهــد کــه از «دانــش
سیاســی» الزم وچیرگــی بــر هنر
سیاستگذاری برخوردار نیستند.
اگــر سیاســت گــذارینابکارانــۀ
مالیــان ،جهانیــان را به شــگفتی
واداشــته ،رهبران اپوزیســیوناز
آرزوهای سیاســی خود اعتقاداتی
پرداختهاند ســختتر از اعتقادات
مذهبــی و تــو گویی بــا جمعی از
کــوران و کــران ســر و کار دارند،
ســخنانپیشــین خــود را هرچه
بلندتر تکرار میکنند.
آنــان توجــه ندارند ،که سیاســت
مدتهاســت که به علم بدل شده و
همانگونهکــه پدیدههای طبیعی
را تنهــا با شــناخت قوانین حاکم

خوشــبختانه گــروه بزرگــی از
ایرانیان میهندوســت در یکی
دو دهــۀ گذشــته مســئوالنه
دربارۀ راهکارهای ممکن برای
رســیدن به برکنــاری حکومت
اسالمی کنکاش کردهاند)۱(.
بهترین پیشنهادات موجود را
میتوان چنین فرمولهکرد:
براندازی حکومت اسالمی باید
تنها و تنها به دست ایرانیان و
بدوندخالــت خارجی صورت
گیــرد .امــا حکومــت ســرکوبگر
اسالمی هیچگونه فعالیتو تشکل
سیاســی را تاب نمیآورد و چنانکه
تجربیــات چهــار دهــۀ گذشــته
نشــان دادهاند ،هرگونه تشــکل و
یا خیزشــی در نهایت سرکوب و به
قیمتآزار و کشتار دستاندرکاران
از گســترش آن جلوگیــری خواهد
شد.(واالترین شکل ممکن چنین
خیزشی ،جنبش میلیونی اعتراض
به تقلبانتخاباتی سال  ۸۸بود .)
بنابراین اپوزیسیون باید در خارج از

بر آنها میتــوانبه خدمت گرفت،
تنهــا بــا دانشــی همه
جانبه و درکی درســت
از ظرفیتهایجامعه
اهــداف
میتــوان
سیاســی را تحقــق
داد و هــر کوشــش
دیگــری یا بــهناکامی
میانجامــد و یا فاجعه
انگیــز اســت( .البته اگر بپرســیم
کــه مالیــان حکومتگــر از کجــا
سیاســتپردازی آموختهانــد ،که
چنین موفقهســتند،
پاســخ ایــن اســت که
آنان بر «هنر» کسب و
حفظ قدرت با تکیه بر
دروغ ورذالت مســلط
هستند ،اما این «هنر»
فقــط راه بــه ویرانــی
میبــرد .بدینســبب
نیــز تــراژدی تاریخــی
مالیــان این اســت که
توانستند پرقدرتترین
حکومــت را برپاکنند،
اما از آنجا که سازندگی
نمیتواننــد ،نــه تنهــا
آقاییشــان محکوم به
فناست ،بلکه تاریخ از
آن بعنوان ننگینترین
دوران یاد خواهدکرد).
بنابراینهدفمخالفان
حکومــت اســامی
نمیتوانــد قدرتیابی
به هــر قیمتیباشــد،
بلکه برآمــدن نیرویی
از درون جامعۀ ایرانی،
کــه راهبــرکشــور بــه
ســوی حکومــت ملی،
دمکراتیــک و بهبودبخش خواهد کشور شکل گیرد و با طرح اهدافو
بود.
شعارهای روشن ،نخست پایگاهی
متأســفانه هنوز هم اکثر مخالفان در خارج از کشور فراهم آورد و رفته
حکومــت اســامی از چــپ تــا رفته جنبشهای اعتراضی در درون
راست(!)«انقالب لنینی» را تنها کشور را راهبری کند.
راه براندازی رژیم اسالمی میدانند! امــا در خــارج از کشــور گروههای
بنــا بــهآن ،نهادهــای حکومتــی چنــدی هــر یــک خــود را تنهــا
را میتــوان با توســل به شــورش اپوزیسیونشایســته میدانند و از
گســترده («تــودهای» ،«کــف هرگونه نزدیکی و همکاری با دیگر
خیابانی» یا «میــدان میلیونی») گروهها ابادارند .بدین ترتیب دور
به هدایت رهبــری کاریزماتیک و باطلــی بســته میشــود و رهبران
یاگروه رهبری ( شورای انقالبی) گروههــای موجــود میکوشــند
از کار انداخت و به سوی سرنگونی خــود را به عنــوان تنها رهبر قابل
حکومت به پیــش رفت .موفقیت قبول مطرح کننــد .اما«رهبران
ایــن روش پیــش از هــر چیــز بــه سرشــناس» پــس از دهها ســال
«آمادهسازیفضای ذهنی جامعه» مبــارزۀ بیثمر دیگــر از هوادارانی
بســتگی دارد .جالب اینســت که که حاضر باشند در «فعالیتهای
چنیــن تصوراتــی در واقعگوشــه سیاسی» شرکت کنند ،برخوردار
چشمی به انقالب اسالمی سال  ۵۷نیســتند و بــه ســرداران بــدون
دارند که موفقترین نمونۀ تاریخی لشــگری میمانند که هرازگاهی با
تحقق «انقالب لنینی» بود.
استفاده از شگردهایتبلیغی ،خود

را در رسانهها مطرح میکنند.
در بدبینانهتریــن برداشــت چنین
کوشــشهایی نــه بــرای جلــب
هواداران جدید،بلکه بدین هدف
صــورت میگیــرد ،که خــود را به
قدرتهــای خارجی که امیددارند
بتوانند حکومت اسالمی را برکنار
کنند ،به عنوان آلترناتیومطلوب
بشناسانند.
چنیــن اســت کــه در اوضاعی که
حکومــت اســامی ،در پیامــد
تحریمها ،در حــالزمین خوردن
و تشــنجفزایی نظامــی در منطقه
توجــه جهانیــان را به خــودجلب
کرده ،ایرانیان خارج ازکشور چنان
رفتار میکنند که گویــی«ایران»
سرزمینی در سیارهای دیگر است و
به آنان ربطی ندارد!
بدین ســبب میتوان یقین داشت
که ایرانیان میهندوست از گذشته
هم دررویدادها و تحوالت کنونی

از نقش کمتری برخوردار خواهند
بــود .پسباید پرســید ،مــا را چه
میشود؟
چــرا اینهمــه افــراد فرهیختــه و
اندیشــمند در داخــل و خــارج از
کشــور نمیتواننــد پــس از چهار
دهه راهحل معقول و عملی برای
برکنــاری حکومــت اســامی ارائه
دهند؟
با نگاهی به نوشتارهای گروههای
اپوزیسیون و راه حلهای سطحی
وکودکانهای که مطرح میکنند،
بایــد نتیجــه گرفــت که اغلــب از
شناختماهیت حکومت اسالمی
ناتواننــد و یــا از دیــدن آن طفــره
میرونــد .شــایداز آنرو کــه اغلب
تحلیلگــران مــا در جوانــی( ،در
جریــان انقــاب  )۵۷پشــتیبانی
نیروهایی بودند ،که دیری نپایید
بعنوان دشمنان ایرانعمل کردند
و بدین ســبب (اغلب ناخودآگاه)

حاضر نیســتند به درونمایۀواقعی
و دهشتناک رژیم اسالمی اعتراف
کنند .از اینرو درونمایههایواهی
و شگفتانگیزی سرهم میکنند،
تــا فاجعۀ عظیمی را کــه در پیامد
«اشتباهی کوچک» بر ایران فرود
آمد نادیده بگیرند.
واقعــ ًا نیز به شــهامت بســیار نیاز
دارد ،تــا از روبــرو به چهرۀ زشــت
حکومت اســامی نگریسته شود.
در انقالب مشــروطه و یــا در دهۀ
۱۳۲۰ش.ایراندوستاناشتباهاتی
مرتکب شــدند ،اما آن اشتباهات
کشــور را بــهچنین گــرداب نابود
کنندهای فرونبردنــد ،درحالی که
بــا قدرتیابــی مالیــانفصلی نو
در تاریــخ ایران گشــوده شــد ،که
ّ
کل موجودیــت کشــور را به خطر
انداخته است.

{>> ادامه در صفحه}25 :
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پناهنده...
مرگ تکاندهنده یک پناهجو
و فرزندش در مرز آمریکا

یــک مــرد الســالوادوری و دختر
دو سالهاش هنگام فرار از مکزیک
بــه ایــاالت متحــده در رودخانــه
مرزی غرق شــدند .انتشار عکس
جنازههای آنها موجی از خشــم و
انتقاد را در شــبکههای اجتماعی
برانگیختهاست.
روزنامه مکزیکــی «ال ژورنادا» که
نخســتین بار عکس تکاندهنده
را منتشــرکــرده اســت بــه نقل از
تانیــا الــف ،.مــادر دختربچــه دو
ســاله و همســر اوســکار ر .که در
رود «ریوگرانــد» در منطقه مرزی
مکزیــک و ایــاالت متحــده جان
باختند،مینویسد:
آنهــا روز یکشــنبه ،دوم تیــر (۲۳
ژوئــن) تصمیــم میگیرند کــه از
رود «ریوگراند» بگذرند .اوســکار
دخترشــان والریا را بر پشت خود
نشــانده و از رودخانه گذشته و به
خشــکی رسیده بود و قصد داشت
کــه بــرای کمــک بــه همســرش
برای گــذر از رودخانه بازگردد ،اما
ناگهــان دختر در پــی او میدود و
بــه رودخانه میافتــد .پدر به قصد
نجــات او برمیگردد امــا به جای
نجات فرزنــد ،خــودش هم غرق
میشود.
پلیس مرزی پس از چند ســاعت
جنــازه آن دو را در فاصلــه ۵۰۰

متری پیدا کرده است.
مادر اوســکار به خبرنــگاران گفته
است که پسر او به همراه همسر و
فرزند دوسالهشان روز سوم آوریل
سال جاری السالودادور را به قصد
ایاالت متحده تــرک کردهاند .آنها
به مــدت دو مــاه در «تاپاچوال»،
منطقه مرزی میان الســالوادور و
گواتماال به سر بر دهاند و سپس به
مکزیکرفتهاند.

موجی از خشم و انتقاد
انتشار عکس جنازههای اوسکار و
والریای دوساله یادآور مرگ کودک
سوری ســه ساله ،آیلن کوردی در
مدیترانه اســت که در سال ۲۰۱۵
در یکی از بنادر ترکیه پیدا شد.
عکس پیکرهای بیجان پناهجوی
السالوادوری و فرزندش موجی از
خشم و انتقاد را برانگیخته است.
بســیاری از فعــاالن شــبکههای
ت مهاجرتی ایاالت
اجتماعی سیاس 
متحــده را مســبب مــرگ آن دو
میدانند.
برخی از کاربران به مقامات دولت
مکزیــک نیز انتقــاد کردهانــد زیرا
آنها به فشــارهای دونالــد ترامپ،
رئیس جمهوری ایاالت متحده تن
دادهاند.
ترامپ از همتای مکزیکی خود لوپز

اوبرادور خواسته بود ،جلوی ورود
پناهجویان به خاک ایاالت متحده
را بگیــرد ،در غیــر ایــن صــورت
واشــنگتن تعرفههــای
گمرکــی بــرای تولیدات
مکزیکــی را بــاال خواهد
برد.
در این راســتا میــان دو
کشــور توافقــی صــورت
گرفــت که بــر مبنای آن
دولت مکزیــک  ۱۵هزار
ســرباز و مامور پلیس را
در مرزهای شمالی خود
مستقرکرده است.
بــه گفتــه پلیــس مرزی
ایــاالت متحــده ،در
سواحل رود «ریوگراند» جنازههای
یــک مــادر پناهجــو و ســه فززند
خردســال او نیز پیدا شــده است.
از قرار معلوم ،آنها از تشنگی جان
سپردهاند.

کمک مالی مجلس منایندگان
بهپناهجویان
مجلس نمایندگان ایاالت متحده
طرحــی را که چهار میلیارد و ۵۰۰
میلیــون دالر کمــک مالــی برای
فرزندان پناهجویان در مرز مکزیک
در نظرگرفته است ،تصویب کرد.
بــه گفته نانســی پلوســی ،رئیس
دموکرات مجلــس نمایندگان این
پولهــا بــرای خوراک ،پوشــاک،
بهداشت ،مسکن و نیازمندیهای
پزشکی فرزندان پناهجویان هزینه
خواهد شد.
بسیاریازنمایندگانجمهوریخواه
با این طرح مخالفند و قصد دارند
که در مجلس سنا طرح تازهای در
این زمینه تصویب کننند.
در هفتههــای اخیر ســازمانهای
حقوق بشری به وضعیت ناهنجار
پناهجویــان در اقامتگاههــای
مکزیــک انتقاد کردهانــد .به گفته
آنهــا ،وضعیــت کــودکان در این
اقامتگاهها اسفبار است.
دویچه وله فارسی
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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

دو میلیون و پانصدهزار ایرانی معتادند

داوودمحمدی،رئیسکمیسیون
اصل  ۹۰مجلس شورای اسالمی،
تعــداد معتادهــای ایــران را دو
میلیــون و پانصدهــزار نفر اعالم
کرد.
بــه گــزارش خبرگزاری تســنیم،
محمدی که پنجشنبه ششم تیر
در همایــش مبارزه با مواد مخدر
اســتان قزوین صحبــت میکرد،

گفت« :اگر خانــواده افراد معتاد
(هرمعتاد در یــک خانواده چهار
نفره) را محاســبه کنیــم ،حدود
۱۰میلیــون نفر با پدیــده اعتیاد
دســت بــه گریبــان هســتند و
متاســفانه نزدیکی ایران با کشور
افغانستان باعث شده تا از ناحیه
تولید و توزیع مواد مخدر متضرر
شویم».

ایــن نماینده مجلــس همچنین
گفت « :برخی مسئوالن معتقدند
مبارزه با مواد مخدر باید افزایش
یابد ،درحالی که تجربه  ۴۰ســاله
انقالب اسالمی نشان داده شدت
برخوردهــا و روش های پلیســی
هرگز به کاهش مواد مخدر منجر
نشده است».

آنگال مرکل دوباره لرزید

جریان اســتقبال از رئیس جمهور
اوکراین به عارضه مشــابهای دچار
شد ،هر چند که بعد َا خودش آن را
کماهمیت دانست و ناشی از گرما
و نوشیدن کم مایعات عنوان کرد.
به رغم لرزش روز چهارشنبه ،مرکل
در برنامه سفر خود به اوزکای ژاپن
جهت شــرکت در اجالس رهبران
گــروه  ۲۰تغییــری نداده اســت.
اشتفان زایبرت ،سخنگوی دولت

اطمینان داده است که حال آنگال
مــرکل خوب اســت و جای نگرانی
نیست.
مرکل قصد دارد در حاشیه اجالس
گروه  ۲۰به طور جداگانه با دونالد
ترامپ و والدیمیر پوتین روســای
جمهور آمریکا و روســیه گفتوگو
کند.

در آســتانه اجالس رهبــران گروه
 ۲۰نگرانــی در باره ســامت آنگال
مــرکل ،صدراعظــم آلمــان رو بــه
افزایش اســت .او روز چهارشنبه،
 ۵تیر ،در جریان مراسمی با حضور
والتر اشــتاینمایر ،رئیس جمهور
آلمان دوبــاره دچار لــرزش کامل
بدن شد ۸ .روز پیش نیز مرکل در

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

Restaurant Saffron
we have
free delivery
In RIVE SUD

6275 Boul Taschereau,
Brossard, QC J4Z 1A6

450-890-7770

صـــرافی  5ستاره
4010 Ste-Catherine W.

(514) 846-0221

Tel.: (514) 585-2345
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«نخیر ،منتظر شما بودم!»

فیروز گوران،
روزنامهنگاری
که هرگز تسلیم
قدرت نشد

بامداد چند مامور سازمان امنیت
به خانه او میریزند و او را میبینند
که با کت و شــلوار و کراوات ســر
میز غذاخوری نشســته و روزنامه
میخواند .ســرگروه آنها میپرسد:
"قرار بود جایی بروید؟" او پاســخ
میدهــد" :نخیــر ،منتظــر شــما
بودم!"

Iran Journalist:

Firouz Goran

فیــروز گــوران ،بــا ســابقه ۶۰
ســال روزنامه نگاری ،بهخاطر
وفــاداری بــه اصــول حرفهای
مطبوعات و ایستادگی در برابر
سانســور حکومتــی ،در میان
همکاران قدیمی و جدید خود
از احترامی ویژه برخوردار بود.
انتشار خبر درگذشت فیروز گوران،
روزنامهنگار خوشنام و قدیمی ایران
در نخســتین ســاعات بامداد روز
پنجشنبه  ۳۰خرداد موجی از اندوه
در میــان اعضای خانــواده بزرگ
مطبوعات ایران برانگیخت .فیروز
گوران ،با ســابقه  ۶۰سال روزنامه
نگاری ،بهخاطر وفاداری به اصول
حرفهای مطبوعات و ایستادگی در
برابر سانســور حکومتی ،در میان
همکاران قدیمــی و جدید خود از
احترامی ویژه برخوردار بود.
ویژگی فیروزگوران به جایگاه خاص
او در رسانهها محدود نبود .او ،یکی
از فعالترین و پرنفوذترین اعضای
سندیکای نویسندگان و خبرنگاران
مطبوعات در دوران پیش و پس از
انقالب اسالمی بود و در بسیاری از
تالشهای این سندیکا برای مقابله
با سانسور و دفاع از حقوق صنفی
روزنامهنگاران ایفای نفش اساسی
کرد.
گوران از جمله در سالهای پرتب
و تاب  ۱۳۵۵تا  ۱۳۵۷که به سقوط
رژیــم پهلــوی و انتقال قــدرت به
روحانیت تحــت رهبری آیت الله
خمینی انجامید ،در عین حال که
عضو هیئت مدیره سندیکا نبود،
در تصمیمهــا و اقدامات اساســی
این هیئت همکاری دائمی داشت.

از جمله هنگامی که در پایان دوران
نخست وزیری شریف امامی و آغاز
حکومت نظامی ازهاری مطبوعات
مجبور شــدند بــرای  ۶۴روز وارد
اعتصاب شوند ،مسئولیت انتشار
بولتــن ســندیکا بــه عنــوان تنها
منبع خبــری موجود ،به او و زنده
یاد رضا مرزبان ســپرده شد که در
ماه دســامبر سال  ۲۰۱۳در تبعید
پاریس درگذشت .آپارتمان گوران
در کوی نویسندگان ایران در تمام
این مدت به تحریریه بولتن خبری
سندیکا تبدیل شده بود.
گوران در میــان همکاران خود به
صمیمیت ،باورمنــدی و پاکیزگی
ظاهری شهرت داشت.
اوکــه در ســالهای نخســت دهه
پنجاه برای چندین سال به دالیل
سیاســی زندانی شــده بود ،بسیار
سحرخیز بود و هر روز خواه قرار به
کار باشــد و خواه ماندن در خانه،
بالفاصلــه پــس از بیــدار شــدن و
شست و شوی دست و رو یا دوش
گرفتن ،کت و شــلوار میپوشید،
کراوات میزد و سر میز صبحانه به
مطالعه خبرهای روز میپرداخت.
گوران تا سالهای پایانی زندگی به
حفظ این ویژگی زبانزد بود.
او خود تعریف میکرد که در دوران
انقــاب یــک روز ســاعت هفــت

گوران ،پیش از انقالب و پس
از انقالب
فیــروز گــوران در ماههــای پایــان
دوران شاه و آغاز حکومت اسالمی
در کنار عمید نائینی و محمد قائد
و چنــد تــن دیگر ،عضو شــورای
سردبیری روزنامه آیندگان بود.
او پــس از توقیــف ایــن روزنامه از
سوی دادســتانی انقالب بار دیگر
دســتگیر شــد ،اما این بــار مدت
زیــادی در زندان نمانــد .آیندگان
دیگر انتشــار نیافت ،گوران مدتی
بعــد مســئولیتی را در هفتهنامــه
تخصصی و موفق صنعت حمل و
نقل به سردبیری عمید نائینی به
عهــده گرفت و چند ســال در این
مسئولیت باقی ماند .بعدها او هفته
نامه جامعه سالم را منتشرکرد که
گروهی از معتبرترین نویسندگان،
پژوهشــگران و دانشــگاهیان
آزاداندیــش دوران بــا آن همکاری
داشــتند .مجلــه جامعه ســالم به
ســرعت با استقبال روشنفکران و
آزاداندیشــان ایرانی روبهرو شــد و
سرانجام آن را توقیف کردند.
گــوران ،حتی پس از آنکه به دلیل
پافشاری خود بر آزادی مطبوعات
با موانع جدی برای ادامه همکاری
با رســانه ها روبهرو شد ،در پشت
پرده نقش یک مشاور جدی و قابل
اعتماد را برای همکاران قدیمی و
جدیــد خود حفظ کرد .او ســاکن
کوی نویســندگان ایــران و به این
دلیــل قادر به حفظ ارتباط خود با
دیگران بود.
رضــا قــوی فکــر ،دبیــر انجمــن
پیشکســوتان مطبوعــات ایــران
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پس از درگذشــت گوران در باره او
گفــت" :گوران در فروردین ســال
 ۱۳۲۰در یک روســتای مازندران
چشــم بــه جهــان گشــود ،در ۱۷
ســالگی به تهــران هجــرت کرد،
مدتی دســتفروش بود ،بعد کارگر
چاپخانه شــد و همیــن کار او را با
دنیای جذاب و افسونگر مطبوعات
آشــنا کرد .وی ســپس در روزنامه
هــای اطالعات و کیهان کارکرد و
فعالیت حرفهای خود را در روزنامه
آینــدگان ادامــه داد تــا در آنجا به
سردبیری رسید".
او در مبــارزات ســندیکایی بــرای
مقابلــه بــا سانســور مذهبــی در
ســالهای نخســتین بــه قــدرت
رســیدن روحانیت شیعی در ایران
نقش مهمی ایفا کرد.
گوران در شــمار کســانی بــود که
اعتقادداشتسندیکاینویسندگان
و خبرنگاران مطبوعات باید درکنار
پیگیری مطالبــات صنفی روزنامه
نگاران ،از حقوق سیاســی و آزادی
حرفــهای آنها پشــتیبانی کنــد .او
ایــن هدف را تا زمانی که ســندیکا
برقــرار بود دنبال کرد .اما بهخاطر
فشــارهای جمهوری اسالمی این
سندیکا از سال های نخست دهه
 ۶۰بــه بعد دیگر نتوانســت به کار
خود ادامه دهد .در سالهای بعد،
ً
مطبوعات
تاسیس انجمن صنفی
سندیکا را در سایه قرار داد.
در دوران انقــاب ،وبهدنبــال
خروج هوشــنگ وزیری ســردبیر
آینــدگان از ایــران و مخفی شــدن
داریــوش همایون صاحــب امتیاز
و مدیرمســئول آن ،یک شــورای
ســردبیری پنج نفــره تحریریه این

روزنامــه را اداره میکرد که فیروز
گوران و عمید نائینی اعضای ارشد
آن محسوب میشدند.

ماجــرای انتشار کیهان آزاد
در آیندگان
گــوران و نائینــی ضمــن اداره
تحریریــه آینــدگان ،در دفــاع از
همکاران ممنوع القلم شــده خود
و انتشــار روزنامه کیهــان آزاد نیز
کــه نویســندگان اخراجــی کیهان
در مرداد ســال  ۱۳۵۸راه انداخته
بودنــد ،نقــش مهمــی داشــتند.
امــا ایــن روزنامه تنها یــک روز در
چاپخانه آیندگان به چاپ رســید و
پس از هجوم ماموران دادستانی،
ناگزیــر شــد از چاپخانههای دیگر
استفاده کند ،تا اینکه تنها پس از
ده شماره با هجوم ماموران مسلح
به تعطیل همیشگی کشانده شد.
گــوران و نائینــی در آســتانه دهه
شــصت تــاش زیــادی کردنــد
تــا بــا تشــکیل "انجمــن روزنامه
نــگاران دموکــرات ایــران" بدیلی
بــرای ســندیکای تعطیــل شــده
روزنامهنــگاران ایجــاد کننــد ،اما
سرکوبهای خونین پس از خرداد
 ۱۳۶۰امکان گردهم آمدن را از آنها
و همکاران همفکرشان سلب کرد.
فیروز گوران از جمله کســانی بود
کــه بــدون تحصیــات آکادمیک
در رشــته روزنامهنگاری این حرفه
را بهصــورت تجربی آموخته بود و
در دورانــی که بهعنوان حروفچین
کار میکــرد ،تنهــا طنزهایــی
کوتــاه مینوشــت ،امــا بعدهــا به
یکی از نخبهتریــن روزنامهنگاران،
ویراستاران و سردبیران مطبوعات

حرفهای ایران فرارویید.
انتشــار مجلــه جامعــه ســالم در
دهــه هفتــاد خورشــیدی یکــی
از درخشــانترین فرازهــای کار
حرفــهای او بود .گوران در چندین
مصاحبه با پایگاه اینترنتی "تاریخ
ایرانی" اطالعات مفیــدی در باره
زندگی وکار خود و تاریخ مطبوعات
ایران به یادگارگذاشته است.

عالی ،بهتر از این منیشود!
گــوران ،در  ۷۸ســالگی بــا زندگی
بدرود گفت .او از حدود  ۱۵ســال
پیــش به بیمــاری ســرطان مثانه
مبتال شده بود ،اما بهرغم چندین
عمل جراحی هرگز تسلیم نومیدی
نشد و با روحیه پرنشاط و همچنان
مصمــم خــود وقتــی حالــش را
میپرسیدند ،پاسخ میداد" :عالی،
بهتر از این نمیشه".
او تا همین سالهای آخر به آینده
ایران نیز همچنــان امیدوار مانده
بــود و همــواره تاکیــد میکرد که
دینامیســم تغییر در ایران بســیار
باال اســت و این کشور سرانجام از
راههای مســالمتآمیز به شرایطی
خوب و استوار خواهد رسید.
همســر و دو دختر فیروز گوران در
آلمــان و آمریــکا زندگی میکنند و
او در ســالهای آخرگهگاهی برای
دیدن آنها به خارج از کشــور ســفر
میکــرد ،امــا چنان عاشــق ایران
بود که همیشــه میگفــت زندگی
در خارج از کشــور را ،بهرغم وجود
امکانــات بیشــتر بــرای مراقبت و
درمان ،نمیتواند تصور کند.
•

18

 سال  25شماره  11  1428تیر 1398

www.paivand.ca since 1993

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

PAIVAND: Vol. 25  no.1428  July 01, 2019

18

مهارتهــای ارتباطــی
بــرای زندگــی انســانی
بسیار با اهمیت هستند،
چون یــک رابطه مطلوب
تقریبــا همــه جنبههــای
زندگی فــردی و اجتماعی
را بهبــود میبخشــد.
متاســفانه ما بســیاری از
مهارتهــای اجتماعــی
را کــه الزمــه یــک زندگی
خوب است نیاموختهایم.
کســی بــه ما یــاد نــداده
اســت که چگونه یک فرد
پاسخگو ،مسئولیتپذیر
یــا در دســترس باشــیم.
در واقــع بــرای هــر یــک
از مهارتهــای ارتباطــی
تکنیکهایی وجــود دارد
که میبایست آنها را در طی زمان و
با آموزش میآموختیم .اما در واقع
هر آن مهارتی که به دست آوردهایم
حاصــل تجربه فــردی و آزمون و
خطاست.
شاید اینطور به نظر برسدکه گوش
شــنوا بودن در میان مهارتهای
اجتماعــی دیگــری کــه بایــد بلد
باشــیم ،چندان مهم نیســت اما
خوب اســت بدانید بیش از نیمی
از یــک ارتبــاط خوب را شــنیدن
تشکیلمیدهد.
بسیار مهم است که شنونده خوبی
بــرای دیگران باشــیم و فعاالنه به
دیگران توجه کنیم .یک شــنونده
فعال کسی است که با توجه و دقت
کافی به طــرف مقابل خود گوش
میسپارد و این دقیقا نقطه مقابل
شنونده منفعل است .شنوند فعال
از همــه حواس خود بــرای گوش
سپردن به دیگری استفاده میکند.
این یعنی او توجه کافی و دقیقی به
دیگران دارد و میداند چگونه باید
به دیگران نشان بدهدکه حواسش
به همه آنچه گفته میشود هست.
شــنونده فعال همچنین میداند
چگونــه بایــد از زبــان بــدن خود
استفاده کند.
شنونده فعال سراپا گوش است ،به
درستی گوش میدهد و قادر است
آنچــه از دیگران دریافت میکند را
به درستی تحلیل کند و پاسخهای
دقیــق ،به موقــع و هوشــمندانه
بدهد .فقط زمانی شــنونده فعال
برای دیگران خواهید بود که نشان
بدهید حواســتان هســت ،خوب
میشنوید و عمیقا درگیر مکالمه
هستید.

•

چرا باید شنونده فعال باشیم
اگــر با این نکته موافق باشــید که
داشتن مهارتهای کافی ارتباطی
مزایــای فراوانی برای بهبود روابط
عاطفــی یا کاری شــما دارد بدون
شــک با این هم موافــق خواهید
بود کــه شــنونده خــوب دیگران
بودن بخشــی از یک ارتباط است.
اینکه بتوانید این مهارت را در خود
تقویت کنیــد برای بهبــود روابط
بســیار مفید خواهد بود .آنچه که
از ایــن طریــق به دســت میآورید
فراوان است .چرا که به این شیوه
میتوانیــد یــک رابطــه مبتنی بر
اعتمــاد را شــکل بدهیــد .زمانی
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که دیگران بفهمند شــما
عالقهمند به شنیدن گفتههای آنها
هســتید اولین پیامی که از سوی
شــما دریافت میکنند این اســت
که شما به آنچه میگویند اهمیت
میدهیــد .ایــن باعــث میشــود
احســاس خــوب در روابط تقویت
شــود .هر چه بیشتر عالقهمندی
خــود را نشــان بدهیــد در واقع بر
شــکلگیری اعتماد بیشتر تاکید
میکنید.
از ســوی دیگر کســانی که تالش
میکننــد شــنونده خوبــی بــرای
دیگــران باشــند در نظــر دیگران
افرادی بــا اعتماد بــه نفس باالتر
هستند .در واقع این به شما کمک
میکند تصویر بهتــری از خود در
نــزد دیگران بســازید چــرا که این
نشان میدهد شما فردی مثبت،
قوی و صاحب مهارت هستید.
همچنین هرچقــدر این مهارت را
بیشتر تقویت کنید ،احتمال اینکه
در روابــط خود بــه راه خطا بروید
کمتر میشود .هر چقدر بهترگوش
بدهید ،جزئیات بیشتری از دیگران
دریافت میکنیــد و احتمال اینکه
دچارکج فهمی یا سوءتعبیر شوید
کمتر است .یک حواس نیمهپرت
و ناهشــیار در واقع بخــش زیادی
از اطالعات را از دســت میدهد و
همین مساله میتواند یک رابطه را
دچار سوءتفاهم و سوءتعبیرکند.
حاال تصور کنیدکه موظف هستید
یک پروژه را تحویل بدهید .فردی
که شما را مکلف به این کار کرده،
همــه چیــز را از ابتدا تــا انتها و با
جزئیات دقیق توضیح داده است.
اگر شــنونده خوبی باشید ،در این
میــان میتوانید ســواالتی را که به
ذهنتان میرسد بپرسید و جواب
آن را بــه موقع دریافت کنید .پس
از این مالقــات کاری ،یک تصویر
کریســتالی در اختیــار دارید که به
شــما میگویــد چه چیــزی را باید
تحویل بدهیــد و چگونه باید روند
آن را طــی کنیــد .چه چیزی بهتر
از این؟
در حالی که بیتوجهی به گفتههای
دیگران و ذهن نیمه هشیار باعث
میشــود مســئولیتهای شما با
دشواریهای بیشتری پیش برود
چون همیشــه چیزهایی هســت
کــه نمیدانیــد و ظاهــرا فراموش
کردهاید.

ران

در نهایــت
اینکــه هرچه شــنونده فعالتری
ث کمتــری بــا
باشــید ،جروبحــ 
دیگــران خواهیــد داشــت .چون
هــر دو طــرف یک رابطــه رضایت
بیشتری از آنچه به میان آمده دارند
و به احتمال زیاد تنشهای اندکی
به وجود خواهد آمد.

•

چگونه تغییر کنیم؟
برای اینکه شــنونده فعال باشید،
بایــد این مهارت را در خود تقویت
کنید .ظرفیت اینکه بتوانیم فعاالنه
بشنویم در همه ما وجود دارد فقط
الزم اســت کمــی بــر روی آن کار
کنیم.
اولین گام این است که از این پس
بر ارتباط چشمی با دیگران تاکید
بیشــتری کنید .بســیاری از ما به
دلیــل فرهنگ غالب نیاموختهایم
که موقع مکالمه باید به چشمهای
طــرف مقابل نــگاه کنیــم .اغلب
اینگونــه آموختهایــم کــه پاییــن
انداختن ســر نشــانه حیــا و ادب
است.
امــا در واقــع یــک ارتبــاط موثر از
چشمها آغاز میشود .وقتی کسی
حرف میزند سرتان را باال بگیرید
و به چشمهایش نگاه کنید تا او را
متوجه اهمیت این ارتباط کنید.
در عین حال الزم است که در یک
گفتوگوی موثر همه دقت و توجه
خــود را معطوف بــه طرف مقابل
کنیــد .بازی کــردن با خــودکار،
نقاشــی کشیدن ،ســرک کشیدن
بــه گوشــی موبایل ،چــک کردن
ایمیلهــا ،آشــپزی کــردن ،جارو
کردن و هرکاری که میتواند باعث
حواسپرتی باشد را کنار بگذارید.
این کارها نشــان میدهد که شما
عالقــهای به گفتوگــو ندارید و به
ناچارگوش سپردهاید.
اگر مشــغول به کاری هستید اما
کســی نیاز بــه صحبت کــردن با
شــما دارد برای چند دقیقه دست
از کار بکشید .گوشی هوشمندتان
را کنار بگذاریــد ،روبه روی طرف
مقابــل بنشــینید و خــود را آماده
شنیدن نشان بدهید.
عالوه بر این الزم اســت از عادت
پریــدن در میان مکالمــه دیگران
دست بردارید.
بسیاری از ما سعی میکنیم ادامه
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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
جران عزیز

 مشـاو
هر چهارش ره رایگان

نبه،
حضوری:
ت
ک نفره یا
چ
هار نفره
ر
ک
ز
در م ش
هر یا در و
ست آیلند
تلفنـی :

>>
تـوجه ت

پی

ه

ر روز هفته

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

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

حرفهای طــرف مقابل را حدس
بزنیــم و در نتیجه ناگهان به میان
حرف میپریم تا چیزی به گفتهها
اضافــه کنیــم و یا پاســخ نهایی را
بدهیم .برای یک رابطه موثر هیچ
چیز آسیبزنندهتر از این نیست.
اگر چه الزم است در میان مکالمه
هــر از چندگاهی چیزی بگویید اما
این به معنای آن نیست که به جای
دیگران حرف بزنید و گفتههای آنها
را نیمهکاره رها کنید.
یک رابطــه موثر همچنین نیاز به
استفاده از زبان بدن دارد.

شکل ایستادن ،حالت قرار گرفتن
بدن ،تکان دادن ســر و بدن برای
طرف مقابل حاوی پیام است.
به زبان بدن خود توجه کنید و آن
را طــوری تنظیم کنید که نشــانه
توجه و دقت باشد.
آخرین چیزی که باید به آن اشــاره
کنیم تصدیق و تایید گفتههای طرف
مقابل است.
در مواردی ممکن است بخشی از
گفتهها برای ما مشخص نباشند و
نیاز به توضیح بیشتر وجود داشته
باشد .با جمعبندی آنچه گفته شد

میتوانید بفهمید آیا همه چیز را به
درستی دریافتهاید یا خیر .عالوه بر
این با این روش نشان میدهید که
در تمام طول گفتوگو حواستان به
گفتههای طرف مقابل بوده است.
آنچــه باید انجــام بدهیــد چندان
دشــوار نیســت اما آنچه به دست
میآورید فراوان است .این تمرینها
را انجــام بدهید و نتیجــه آن را در
بهبود روابط خود ببینید.
•
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Clinique Medicale Alphamedic

دکترریموندرضایی

Centre-Ville
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-
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N

0 :ودکان
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LOUIS
B
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پزشک خانــواده

(Without Appointment)

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.

Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors






















 

هم اكنون
بوتاك
س و فیلر
تو

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

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

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

Rapid Orthodontics







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

ALLERGIE:
Implant
CEREC AC Bluecam 
Dr. Phil Gold

























 
















 













1834 Ste Catherine W. Suite 200
Root Canal 






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














خوشمزه
پیتزاهای
•
دلنشین
و
زیبا
• با محیطی





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

• لطفا جمعه و شنبه شبها
:میز خودراازقبل رزرو بفرمایید

New  چهار فصل،اطلس

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

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

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

www.clinique-arya.com

Ap

po

rtez vot

in!
v
re

 اورژانس:پزشک خانواده

:پزشکان خانواده

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

بدون وقت قبلی
Family Physician

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Faranak Hashemi D.M.D.
Dr. Zahra Tabatabaei D.M.D.

Dr. Raymond Rezaie

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

:پزشکان متخصص

، قلب،گوش و حلق و بینی،روانپزشک،جراح ارتوپدی
،انکولوژیست،جهاز هاضمه،متخصص زنان،جراح عمومی
... بیماری های عفونی و،جراح کلیه و مجاری ادرار
 ORTHOPEDIE:
Dr. Faramarz Dehnade
 ONCOLOGIE:
Dr. George Wakil
 ORL:
Dr. Samir Abboud
 GASTROENTÉROLOGUE:
Dr Joseph Loutfi
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
Dr. Théodore Kass
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
Dr. Naji Wakil (spécialité
CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow

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

Tel.: (514) 933-8383













1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

Guy Concordia

رستورانپیتزایی
اطلس

Guy

www.atlaspizza.ca

415-369-0505 • NDG: 6555 Somerled
514-524-0524 • Plateau Mont Royal: 4051 St-André / 514
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه
خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد

خدمات ما

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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زندگی...

فشار خون باال ،قاتل خاموش
•

طبــق آمــار ،بیماری هــای قلبی
عروقی با بیش از  17میلیون مرگ
در ســال ،مهمترین عامل مرگ و
میر در جهان به شمار می روند.
بد نیســت بدانید کــه اصلی ترین
علت بــروز ایــن نوع بیمــاری ها
پرفشــاری خون یا فشار خون باال
اســت ولــی اهمیت ایــن بیماری
در میــان عموم مردم به درســتی
شناخته نشده است .در ایران نیز از
این قاعده مستثنی نبوده و حدود
 20درصــد از جمعیت بزرگســال
ایران به آن مبتال هستند.
هدف این نوشــته افزایش آگاهی
خواننــدگان از ابتال به این بیماری
و عوارض آن است.
•
فشار خون چیست؟
ِ
بــه نیرویی که خــون هنگام عبور
به دیوار ه شــریان ها وارد می کند
فشارخون گفته می شود .به نیروی
وارده در هنــگام انقبــاض کامــل
ماهیچه قلب ،عنوان فشــارخون
سیســتولی و در حالت استراحت
قلب ،عنوان فشارخون دیاستولی
اطالق می شود.
•
قاتل خاموش به چه معناست؟
ِ
پرفشــاری خــون در مراحل اولیه
بهنــدرت از خود نشــانهی بالینی
برجای میگــذارد ،به طــوری که
طبــق آمار موجود ،حدود نیمی از
افــراد مبتال به بیماری پرفشــاری
خــون از بیمــاری خــود آگاهــی
نداشته و هیچ اقدام درمانی جهت
رفع این مشکل انجام نمی دهند و
متعاقبا دچار عوارض این بیماری
مانند سکته قلبی ،سکته مغزی،
بیماریهای کلیــوی و مرگهای
زودرس می شوند.
از ایــن رو در جهــان بیمــاری
فشــارخون بــاال با عنــوان " قاتل
خاموش " شناخته می شود.
•

عوارض پرفشاری خون
از جمله عــوارض این بیماری می
توان به موارد زیر اشاره نمود:
 افزایــش میزان بیماری هایقلبی
 سکته های قلبی و مغزی بیماری های کلیوی آسیب اندام های حیاتی مرگ زودرس•
عوامل ایجاد و تشدید پرفشاری
خون
عوامل بســیاری می توانند باعث
ایجاد یا تشدید این بیماری شوند
که عبارتند از:
 مصرف دخانیات و الکل مصــرف غذاهــای چــرب وپرنمک
 عدم مصرف میوه و سبزیجاتبه مقدارکافی
 عدم تحرک بدنی کافی استرس چاقی•
فشارخون باال در شاغلین و
دالیل آن
جالب است بدانید نتیجه تحقیقات
اخیر داروسازی دکتر عبیدی
حاکــی از آن اســت که هفتاد
درصد از شاغلین بررسی شده
در محیط های کاری ،فشــار
خون باالتر از حد نرمال دارند.
در بررسی عوامل ایجادکننده
این بیمــاری در محیط های
کاری موارد قابل تامل ذیل به
دست آمده است:
 استرس و فشارکاری تغذیــه و برنامــه غذایــینامناسب
 عــدم اختصــاص زمــانکافی به فعالیت های بدنی
 کمبود زمان استراحت زمانبنــدی نامناســبساعات خواب

صرافی  5ستاره
جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،
فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید

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

4010 Ste-Catherine W.

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

پیشگیری از پرفشاری خون
بیماری فشارخون باال از جمله
بیماری هایی است که با رعایت
نکات بسیار ساده ای می توان
از ابتال به آن پیشــگیری نمود
که از جمله آنها می توان موارد
زیر را برشمرد:
 انــدازه گیــری منظــمفشــارخون ،چربی خون و قند
خون
 تخصیص ســاعاتی از روزبه انجام فعالیــت بدنی با توجه به
شرایط جسمی
 انجام فعالیت بدنی با شــدتمتوسط به مدت حداقل  30دقیقه
در روز
 کاهش وزن ترک مصرف دخانیات مصرف حداقل  5وعده میوه وسبزی در طول روز
 کاهــش مصــرف نمــک ومصرف کمتر غذاهای فرآوری شده
و پرنمک
•
کالم آخر
بیماری های قلبی عروقی سالیانه
یــک ســوم کل مــرگ و میرها در
سرتاسر جهان را به خود اختصاص
داده اند .عوارض پرفشــاری خون
بــه تنهایی مســبب  9/4میلیون
مــرگ یــا  45درصــد از کل تلفات
بیمــاری هــای قلبــی و عروقی و
نیز  51درصد از مرگ های ناشــی
از ســکته های مغزی است که در
صــورت شــناخت کافــی و رعایت
نکات ساده می توان این عدد را به
مراتب کاهش داد.
•
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از 11ونیم صبح تا  8شب
(در طول ماه رمضان تا ساعت  10شب
در خدمت شما هستیم )

رستوران ایستگاه غذا

F O O D s t at i o n
بوفه انواع خورش ها،
کوکوها ،ساالد های
ایرانی و پلو

FOOD Station

روبرویکبابسرا 755 Atwater Ave,
Montreal, QC H3J 2K3

Tel.: (514) 504-2313

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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گوناگون...

از "ملت عشق" تا قاتل شدن جنفی

احسانمحمدی
معلم عربیمان کوتاهقد و تندخو
بــود .علــی را بلندکرد و پرســید:
«دیک» چی میشه؟
علــی ،مــرغ و خــروس را قاطــی
کرد .چشــمهای آقای معلم مثل
کروکودیلی که پای آهوی نوبالغی
توی ِگل کنار برکه گیرکند برق زد.
آرام آمد طرفش برای شــکنجهی
موردعالقهاش.
خــودکار میگذاشــت الی
انگشتهای باریک بچهها و آنقدر
فشــار مــیداد تــا ولو شــوند کف
کالس .اما ایــن بار تنوع به خرج
داد.
موهــای شــقیقهی علــی را از دو
طــرف ســرش گرفــت و از زمین
بلندش کــرد .پســرک الغری که
به زحمت سیکیلو میشد ،جیغ
میکشید...
بعدهــا تنبیهبدنــی دانشآموزان
ممنــوع شــد .یکی از کســانی که
ایــن ماجرا را جــدی پیگیری کرد
وزیر وقت آموزش و پرورش دولت
هاشمیرفسنجانیبود.
اسمش؟
محمدعلینجفی!
محمدعلی نجفــی ،که حاال حتماً
یــک گوشــه نشســته و دارد فکر
میکنــد بــه مســیر پرپیچوخــم
زندگیاش.
به اینکه چه دانشآموز درسخوانی
بود.
 کســب رتبــهی دوم امتحاناتنهایی سال ششم دبیرستانهای

ایران
 کســب رتبــهی اول کنکــورورودی دانشگاه صنعتی شریف
 کســب رتبهی اول مســابقاتریاضی دانشجویان سراسرکشور
 کســب رتبــهی اول در میــانفارغالتحصیالن دانشگاه صنعتی
شریف
 کســب نمــرهی  +Aدر تمــامدروس در دانشگاه  M.I.Tآمریکا
 به وزیر آموزش و پرورش شدن،به وزیر علوم شدن،

به شهردار تهران شدن،
به رئیس سازمان میراث شدن،
و رئیس ســازمان برنامه و بودجه
شدن.
به تحسینها ،مدالها ،افتخارها،
بــه روزی کــه فســادهای مالــی
شهرداری را فاش کرد،
به روزی که استعفا کرد،
به روزی که سرش را گذاشت روی
پای میترا اســتاد و رو به دوربین
گوشی او سلفی گرفت.
با لبخندی که انگار پوزخند میزد
بــه تمام آنها که زندگی را ،پســت
و مقــام و مــوی ســفید را جدی
گرفتهاند.
️ایــن خالصــهی را ِه رفتــهی
مردیست که حاال در خلوتش از
شاملو زمزمه میکند:
هرگز کســی ایــن گونــه فجیع به
کشتن خود برنخاست که من به
زندگینشستم!
او آدم ُکشته است.
قابــل دفــاع نیســت ،حتــی اگر
محمدعلــی نجفــی شــهردارِ
خوشپوش تهران بوده باشی.
حتی اگر توجیه کنی که «با نقشه
آمده بود زندگی من را به هم بریزد.
میخواست رازهایم را فاش کند».
چــه رازی که فاششــدنش از این
بدتر بود؟
که حاال شــاید وزیر ســابق را ببرد
پای چوبهی دار؟
امان از االکلنگ روزگار!
نمیدانم چرا از تمام کتاب «ملت
عشــق» این بخش ،عجیب توی

ذهنم مانده است .وقتی خبر قتل
را شنیدم رفتم سراغش.
الیف شافاک مینویسد« :راستش
را بخواهیــد بــرای همــه ،بــدون
اســتثنا ،لحظــهای میرســد کــه
میتوانند یکی را بکشند ،اما این را
اکثر آدمها نمیدانند .نمیخواهند
بپذیرنــد .تــا وقتــی حادثــهای
غیرمنتظره باعث میشــود خون
جلو چشمشان را بگیرد .چقدر هم
مطمئنندکه دستشان هیچوقت به
خون آلوده نمیشود و جان کسی
را نمیگیرنــد .حال آنکه همهچیز
بــه تصادفــی بنــد اســت .گاهــی
حرکــت چشــم و ابرو کافی اســت
تا خون کســی به جــوش بیاید .از
کاه ،کوهی بسازد و سر هیچوپوچ
دعــوا و کتــککاری راه بیندازد.
راســتش حتی در زمــان و مکان
اشتباه بودن کافی است برای آنکه
حیوان درون آدمهای پاک و تمیز
و باشــرف یکدفعه آشکار شود.
همه میتوانند آدم بکشند».
فارغ از "کارِ خودشونه"گفتنها،
اینکه حقش بود یا نه؟
باید اعدام بشود یا نه؟
چرا خونسرد چای مینوشد و بعد
مثل یک بازدید اداری از کالنتری
دست میدهد؟
چرا لبخند میزند و جوری مقابل
دوربیــن درمــورد فاجعــه حرف
میزندکه انگارگزارش افتتاح یک
پل را میدهد؟
اینکــه آلت قتاله دســت خبرنگار
تلویزیون چه میکند
و آیا پخش اعتراف قانونی اســت
یا نه؟
همهی اینها به کنار ،بگذاریم به
حساب دادگاه و محکمه و اولیای
دم.
فقط یادمان نرود که بســیاری از
ما میتوانیم آدم بکشیم .با گلوله،

PAIVAND: Vol. 25  no.1428  July 01, 2019

بــا کلمههایمان .حتی ما که موقع
راه رفتــن مراقــب هســتیم روی
مورچهها پا نگذاریم.
فقط خــدا کند لحظهاش نرســد.
ثانیهاش نرسد.
و اینکه از رنج و درد دیگران شادی
نکنیم ،و یادمان باشــد که هرکس
بــه زخم دیگــری خندیــد ،روزگار
کنار اســمش تیــک زد و یکروز،
یکوقت و یکجا بــه او زخمی زد
تا دیگران بخندنــد .به دردش .به
رنجش.
میتــرا اســتاد حــاال در ســردخانه
خوابیده.
توی همان کیسههایی که زیپش
را میکشند و هُ لت میدهند داخل
یک کشوی کوچک.

آنقدر تنگ اســت کــه نمیتوانی
سلفیبگیری.
ایــن پایــان قصــهی زنــی شــدکه
میگفــت او و نجفــی عاشــق هم
هســتند و دیگــران حســودی
میکنند.
حاال آســوده از قضاوتها خوابیده
است،
خبرها را نمیخواند...
️دارم با صدای بلند شجریان گوش
میدهم:
جهان پیر است و بی بنیاد
ُ
فرهادکش فریاد
از این
که کرد افسون و نیرنگش
ملول از جان شیرینم
•

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
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پزشکی...

* 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

دکتر عطا انصاری

کمکاریکلیوی

•

رژیم غذایی
اولین مرحله درمانی که
به بیماران پیشنهاد می
شــود تغییر رژیم غذائی
اســت .پزشــک تجویــز
می کند کــه مقــدار مواد
پروتئینی در خوراکی ها کم بشود
تا میــزان مواد زائد در خون پائین
آمده و تهوع و استفراغ قطع شود.
کم کردن میزان فسفر در بعضی از
مراحل بیماری الزم می شود.
همچنین میزان سدیم که در نمک
طعام وجود دارد و چربی ها را باید
کم کرد ،بستگی به شدت بیماری
رژیم غذایی باید تنظیم بشود لذا
مشــورت با یک متخصص تغذیه
بسیار مفید واقع می شود.
ممکن است که پزشک تجویز کند
کــه مقدار مایعات وارد شــونده به
بدن کنترل وکمتر بشود و مصرف
آب ،یــخ ،چای ،قهوه ،نوشــیدنی
ها ،آب میوه ،ســوپ ،شیر ،کرم،
بستنی و غیره نباید روی هم رفته
از  1/5لیتر در روز بیشتر باشد.
برای کنترل تشنگی پیشنهاد می
شــود که بیمــار مرتبــ ًا دهانش را
با آب بشــوید بدون این که قورت
بدهد .مکیدن آب نبات یا جویدن
آدامس هم باعث ترشــح بیشــتر
بزاق شــده و دهان را مرطوب نگه
می دارد.
•

داروها
وقتــی کــه رژیــم غذایــی بــرای
تنظیــم آب و الکترولیت ها مانند
کلسیم ،فســفر ،پتاســیم و غیره
کافی نباشــد مصــرف داروها باید
به آن اضافه شــود مانند ویتامین
 Dیــا  Renagelبــرای کنتــرل
فســفر و  kayexalateو کلســیم
و  Sensiparبــرای تنظیم مقدار
کلسیم.
ممکــن اســت بعضــی داروها هم
بــرای نگهداری مقدارگلبول های
قرمز نیز الزم بشود مانند .Eprex
کنترل شدید فشــار خون شریانی
شــدت صدمــات وارد شــونده به
کلیه ها را کم می کند و استفاده از
داروها مانند.Mavik
هــم چنیــن الزم مــی شــود کــه
مقــدار زیاد آب کــه در بدن مانده
بــا داروهای ادرار آور مانند Lasix
و یــا  Hydrodiurieاز بدن دفع
شود.
در نــزد بیماران دیابتی میزان قند
در خــون بایــد در حــد قابل قبول
باشد .بسته به شدت بیماری اگر
رژیم غذائی کافی نباشد از داروهای
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خوراکی و انسولین استفاده
می شود.
داروهــا عبارتنــد از
 Metforminو اگــر
بیمــاری شــدید نباشــد
 Diabetaو Diamicron
و .Mobenol

دیــالیز
دیالیز نوعی فیلتر اســت که باعث
می شود مواد زائد و سمی و مقدار
بیــش از حــد الزم مایــع از خــون
دفع شــود .دو نــوع آنالیــز داریم:
دیالیز پری تونئــال و همو دیالیز.
انتخاب نوع دیالیز بستگی به سن
بیمار و قدرت تحمل درمان دارد،
زیرا دیالیــز پری تونئال احتیاج به
حداقل قابلیت و قدرت عمل بیمار
دارد ،همیــن طــور وجود بیماری
های دیگر و باالخره انتخاب بیمار.
در آنالیز پری تونئال از پری توئین
بیمار به عنوان فیلتر اســتفاده می
شود .پری توئین روپوش دو جداره
سطح داخلی شکم و اعضای داخل
حفره شــکم مانند معــده و روده و
غیره است که بین دو جدار فضای
بسیار نازکی است که در آن یک کاتر
بســیار نازک و نرم قــرار می دهند
کــه به طور دائمی در آنجا باقی می
ماند .توســط این لوله پری توئین
را پر از مایعی به نام  dyalisatمی
کننــد و مــی گذارند چند ســاعت
بمانــد .خونی که در ایــن مدت از
عروق بی شــمار پری توئین عبور
می کند صاف می شود (فیلتر می
شــود) و آب اضافی همــراه با مواد
ســمی وارد قسمت داخلی بین دو
مامبران (پوشش) می شود و وقتی
که این عمل انجام شد dialysat
آلــوده را خالی کــرده و به جای آن
دیالیزات تازه وارد می کنند.
ایــن نوع دیالیز معمــو ًال در منزل
توســط بیمار یــا یکــی از اعضای
فامیل بــه طور تکراری هر شــش
ساعت یکبار انجام می شود و نوع
اتوماتیک آن توســط یک دستگاه
تنظیــم شــده روزی یکبــار شــب
هنگام انجام می شود.
همودیالیــز باید در بیمارســتان یا
کلینیک هــای مخصــوص انجام
شــود و از یــک دســتگاهی به نام
دیالیــزور برای فیلتر کــردن خون
استفاده می شود .در ابتدا خون به
داخل دستگاه پمپ می شود و در
داخل ماشین در کنار پوششی که
به عنوان فیلتر به کار می رود قرار
مــی گیرد .مواد زائد و آب اضافه از
فیلتر رد شــده و خارج می شوند و
خــون دوباره بــه داخل بدن بر می

گــردد .این کار معمو ًال  4ســاعت
طول می کشــد و باید ســه بار در
هفته تکرار شود.
•
پیوندکلیه
برای بعضــی از بیماران باید پیوند
کلیه انجام بشــود .برای این عمل
بایــد امید به زنــده مانــدن بیمار
ً
(مثال  5ســال
تقریب ًا خوب باشــد
در بعضــی ممالک) بــرای این که
عمل جراحی انجام شــود باید یک
سری آزمایشات و مطالعات توسط
یــک متخصص کلیــه کــه دارای
فوق تخصــص و تجربــه در پیوند
کلیه اســت انجام بشود تا تصمیم
پیونــدکلیه برای ایــن بیمارگرفته
شود .کلیه پیوندی می تواند از یک
دهنده زنده گرفته شــود که اغلب
یکی از نزدیکان یک کلیه می دهند
(یا در بعضی ممالک از یک شخص
زنده خریداری می شود مثل ایران)
و یا از شخصی که اخیر ًا فوت کرده
گرفته می شود .با یک پیوند موفق
بیمار می تواند سال ها با سالمتی
زندگی کند .میزان موفقیت پیوند
کلیــه در کبک به علت اینکه کلیه
بیمار برداشته نمی شود ،بلکه یک
کلیه اضافه می شود بسیار باالتر از
ممالک دیگر است.
به طــور کلی با این کــه کم کاری
مزمن کلیــوی بر اثر بیماری های
کمیــاب و غیــر قابل پیــش بینی
تولید می شــود ،در بیشــتر موارد
در اثــر بیماری هایی که در جامعه
ما زیاد دیده می شوند مانند دیابت
های نوع اول و دوم و فشــار خون
ســرخرگی باال تولید می شــود .با
کنترل جدی این دو بیماری باعث
کاهــش ابتال به بیماری کم کاری
کلیوی می شوید .فراموش نکنید
که عالئم بیماری فقط وقتی دیده
می شود که بیماری به طور کامل
بوجود آمده باشد .برای اشخاصی
کــه مــورد خطر هســتند آزمایش
هــای مرتب خون و ادرار برای این
که بیماری شــروع شده یا نه الزم
است.
وقتی که مشخص شد که بیماری
وجود دارد همه چیز تمام نشده و
امکان کم کردن پیشرفت بیماری
و کنترل صدمات وارده به کلیه ها
و ادامه کنترل بیماری های عامل
و داشتن یک رژیم صحیح به طور
کامــل و در صورت لزوم اســتفاده
از بعضــی داروهــا و تــرک فوری و
ضروری ســیگار (دخانیــات بطور
کامل) است.
همکاری مناسب بیمار با پزشک و
انجام دادن مسائل گفته شده می

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

Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی
تواند باعث شود که با وجود حضور
بیماری شخص بتواند از یک زندگی
خــوب در طی چندین ســال لذت
ببرد.
•
طب مکمل
طــب چینی ـ فعالیت های کلیه را
تقویت کــرده و صدمات کلیوی را
کم و آمادگی پیوند کلیه را بیشــتر
مــی کند بــرای ایــن کار از گیاهی
به نام  Cordycepsاســتفاده می
کنند.
•
برایپیشگیری
چندیــن مطالعــه نشــان داده که

کوردیســپس مــی توانــد باعــث
بهتر شــدن فعالیت هــای کلیوی
و دفاعــی بــدن و محافظــت از
کلیه ها در مقابل آثار ســمی آنتی
بیوتیکــی به نــام  Amikacineو
 Cyclosporineوکــم کردن آثار
آسیب پذیری کلیه و صدمات وارده
به کلیه ها بر اثر لوپوس ارتیماتوی
تکراری می شود.
•
برای درمان
روغن ماهی :یک بیماری کلیوی
کــه بنــام بیمــاری  Bergerنیــز
نامیده می شود می تواند به سمت
کم کاری کشنده کلیوی پیشرفت

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

کند .طبق چند مطالعه کلینیکی
نشــان داده شــده که اگر بیمار به
مدت طوالنی با روغن ماهی درمان
شــود پیشــرفت بیماری کم کاری
کلیــوی در آنها آهســته تــر بوده،
مطالعات قبلی دیگری نشان داده
بود بر روی انواع دیگر بیماری موثر
بوده.
توجه :به علت این که رژیم غذایی
بیمارانی که ازکم کاری کلیوی رنج
مــی برند باید دقیقــ ًا تحت کنترل
باشد قبل از مصرف هر نوع مکمل
غذایی با پزشک تا مشورت کنید.
•
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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
فشار گازنبری بر رژیم ...
در فرهنــگ سیاســی ،تــا بحــال
حکومــت هیتلــری بدتریــن نوع
حکومــت قابــل تصــورشــناخته
شــده بــود .حکومتی که هــزاران
پژوهشگر در هفت دهۀ گذشته در
راه شناخت دینامیســم درونی آن
کوشیده اند و هنوز هم نتوانستهاند
به همۀ پرسشها پاسخ گویند .از
جملــه اینکــه پس از شکســت در
اســتالینگراد برای همگان روشن
بــود کــه آلمــان نــازی شکســت
خواهــد خــورد.امــا درســت در
همین دو سال آخر ،برنامۀ کشتار
میلیونها یهودی باهزینۀ بســیار
و با آنکه هیچگونه سود نظامی در
برنداشت ،به پیش بردهشد.
پس از چهار دهه حکومت اسالمی
واقعبینی حکم میکنــد ،که آن را
باماهیتی توتالیتر مانند دو نمونۀ
تاریخی نازی و استالینی بشناسیم.
با این تفاوت که رژیم اسالمی از هر
دو نمونۀ پیشین خود در بسیاری
زمینههــا پیشــی گرفتــه اســت.
میگوینــد ،مالیان کــه در جریان
انقــاب  ۵۷بطــور غیرمنتظــره
به قــدرت رســیدند ،هیأتــی را به
کشورهای «انقالبی»فرستادند،
تا با بررســی ضعفها و قدرتهای
هر یک ،نظامی غیرقابلسرنگونی
بپردازند.
بــه هــر حــال ،این مســ ّلم اســت
که مالیان توانســتند از ســویی با
خشــونتیبینظیر نظامــی را برپا
دارند کــه از ظاهری فریبنــده و یا
دســتکم گمراهکننده برخــوردار

>> ادامه از صفحه15 :

اســت .این نظــام را نظریهپردازان
سیاسی نظام «دو ُبنی» (hybrid
 )regimeنامیدهانــد )۲(.بدیــن
مفهوم که توانســته استماهیت
فاشیستی خود را در پس رونمایی
«دمکراتیک» پنهان کند و خودرا
برخوردار از چهرهای دوگانه جلوه
دهد.
نقطــۀ مشــترک همــۀ رژیمهــای
توتالیتــر ایــن اســت که بخشــی
از مــردم را بــااســتفاده از هرگونه
امکانــات تبلیغی به پشــتیبانی از
خود وامیدارند.حکومت اسالمی
در آغاز به پشتیبانی «امت همیشه
در صحنه» توانست خودرا تحکیم
کند ،اما از آنجا که بزودی روشــن
شــد ،کــه نــه تنهــا نمیتوانــد به
وعدههــای خود عمــل کند ،بلکه
کشــور را در گردابی ازنابســامانی
اقتصــادی و اجتماعی فرو میبرد،
کوشید با اعمال خشونت وفشار،
مردم عادی را چنان مرعوب کند،
که بــا علــم بدینکــه در انتخابات
مهندســی شــده ،فقط مهرههای
سرسپردۀ رژیم انتخاب میشوند،
بــا خودفریبــی در آن شــرکت
میکنند ،تا از مخالفت خطرناک با
آن ابا کردهباشند!
بدیــن صــورت اگــر حکومتهای
توتالیتر سرکوب بیامان مخالفان
را تنهاراه حفظ قدرت میدانستند،
حکومت اسالمی موفق شده است،
به مخالفانخود امکان میدهد از
کانالهــای مجازی گوناگــون (از
شــرکت در«انتخابــات» گرفته تا

«فــوت کردن به ابرها») مخالفت
خــود را نشــاندهنــد و از این راه
چهرۀ وحشی خود را بهتر بپوشاند.
در ســدۀ گذشــته بــرای مقابله با
فاشیســم دهها میلیون نفر قربانی
شــدندو اگر فروپاشی بلوک شرق
( IBNGهمبستگی بازرگانی ایرانیان) متشکل از مرتب روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت  8الی
با جنگ وکشــتار توأم نبود ،بدین
گروهی از مشاغل و شــرکتهای ایرانی است که به  9صبح در رســتوران  Eggsfruttiواقع در 6710
خاطرکهرژیم استالینی پس از مرگ
منظور توسعه شبکه تجاری خود و ارائه سرویسهای خیابان  Saint Jacquesتشــکیل میشود ،با اعضاء
او تا حدی ویژگیهای توتالیتر خود حرفه ای و قابل اعتماد بــه جامعه ایرانی مونترال این گروه آشنا شده و نیازهای خود را تامین نمائید.
را ازدســت داده بــود .امــا مرحلۀ
بــزرگ بوجود آمده اســت .هدف مــا در  IBNGقابل توجه جامعه ایرانی مونتریال:
پایانی جنگ دوم جهانی نشان داد گســترش همکاری اعضاء ،گسترش بازاریابی برای اگر مایل هستید در جلسات این گروه شرکت کنید،
کهحکومتهای توتالیتر (از آلمانی اعضــاء ،افزایش آگاهی اعضــاء از قوانین و اقتصاد به ســایت  ibng.caمراجعه کــرده ،بخش دریافت
تــا ژاپنــی) از چنــان جانســختی موجود جامعه و گسترش اثرات مفید گروه بر جامعه ایمیل را مجاز به فرستادن کنید .این گونه هر هفته
برخوردارند و جان انسان را چنان مهاجر ایرانی مونترال می باشد .از شما دعوت می ایمیل گروه را دریافت کرده ،از اخبار و ســخنرانان
ناچیز میشمرند ،که اگر متفقین شود با حضور در جلسات هفتگی  IBNGکه بطور مطلع می شوید.
بهموقع به مقابله برنمیخاستند،
آزادی و انســانیت بــرای دوران
نامعلومیاز دنیا رخت بربسته بود.
رژیماسالمیهنوز«استالنینگراد»
www.paivand.ca
خود را پشــت ســر نگذاشــته و با
 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
وجودریزش درونی نمیتوان پیش
بینی کرد ،حاضر به دست زدن به
 پخش وسیع
چهجنایاتی اســت .قدر مسلم این
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!
اســت که چنین رژیمی به آســانی
صحنــۀ تاریخرا ترک نخواهدکرد.
نظریهپردازان با توجــه به «پایگاه
——————
تــودهای» رژیمهــای توتالیتــر ،توانســت حکومت اســامیرا در به صدا درآورد.
خیــزش مردمــی در برابــر آنهــا را میدانی به نبرد فراخواندکه در آن با تا بحال ،تقســیم کار میان دو پایۀ ( )۱از جمله  :اسماعیل نوری عال،
محکوم به شکستمیدانند ،زیرا تکیه بر «جهل و جنون»نخواهد حکومت اســامی بخوبــی عمل اتحــاد بــرای چــه و بــا کــه؟،
یا وحشیانه سرکوب میشود و یا به توانســت نافرمانی مدنی گسترده کرد هاست :اولی توانسته در ایران یادداشــتهائیبــرای ســخنرانی
را سرکوب کند .چنین خیزشی به خیــزش مــردم را بــا بزرگنمایی در مهســتان جنبــش ســکوالر
جنگ داخلی منجرمیگردد.
بنابراین جنبش مســالمتجویانه موازات فشــار از بیــرون بهصورتی «خطرسوریهای شدن» ترمز بکند دمکراتیک ایران
تنهــا وســیلهای اســت کــه بــا گازنبــری ممکن اســت حکومت و دومی در خارج از کشــور با همۀ ( )۲مهدی خلجی ،چــرا در ایران
برانگیختــنهمــدردی جهانــی و اســامی را بــه تســلیم وادارد و امکانات«نه به جنگ با ایران!» را انقــاب نمیشــود؟ ،رادیــو فردا،
 ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
فشار کشورهای پیشرفته ،خواهد ناقوس آزادی را در ایران بالزدۀ ما تبلیغ میکند.
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عادت هایی که می تواند
در جلوگیری از سرطان
کمک کند

اگرچــه ذهن ما تمایل دارد ســرطان را با افراد مســن تر ارتباط
دهد،اما موارد بیماری مرگبار در افراد زیر ســن  50ساله افزایش
می یابد .آنچه بدتر اســت این اســت که جوانان تمایل ندارند در
مورد آن فکرکنند ،آنها تمایل دارند هر نشانه ای را که به سرطان
اشاره می کند نادیده بگیرند.
یکی از راه های مطمئن برای جلوگیری از بیماری این اســت که
عادت هایتان را تغییر دهید .چه کاری باید انجام دهید یا ندهید
تا اطمینان حاصل کنیدکه بخشی از آمار ترسناک نیستید؟
در اینجا  10عادت وجود دارد که می تواند به جلوگیری از سرطان
در جوانان کمک کند.

•

 .1سیگار کشیدن را متوقف کنید
ســیگارکشیدن اغلب به عنوان یك کاهش فشار استرس توسط
جوانــان در مشــاغل پر فشــار و یا حتــی به عنوان چیــزی برای
سرگرمی با دوستان مطرح می شود .اما همانطور که همه ما می
دانیم ،سیگارکشیدن یکی از علل سرطان ریه است.
آنچه که اکثر مردم نمی دانند سیگارکشیدن می تواند خطر ابتال
به سرطان های دیگر درکبد ،معده ،روده بزرگ ،حنجره ،مثانه،
گلو ،پانکراس و موارد دیگر را نیز افزایش دهد.

•

 .3نوشیدن آب
آب بهترین انتخاب برای یک نوشیدنی است .نوشیدن آب بدن را
هیدراته می کند و بدون هیچ گونه عوارض جانبی است.استفاده
از دستگاه تصفیه خانگی ایده خوب است  ،این به این دلیل است
که آب شهری ممکن است حاوی فلوراید باشد ،که با کم کاری
تیروئید و آسیب های عصبی مرتبط است.

•

 .5گوشت بدون آنتی بیوتیک بخورید
اگــر غذاهای گوشــتی میخورید ،باید مراقب باشــیدکــه آن غذا
چگونه رشد می کند .مهمترین چیزهایی که باید دنبال کنید این
است که از غذاهای گوشتی بدون هورمون ها و آنتی بیوتیک ها
استفادهکنید.

•

 .6از مواد ارگانیک استفاده کنید
از مواد ارگانیک اســتفاده کنید چه در تمیز کردن خانه و چه در
محصــوالت زیبایی .یک مطالعه نشــان داد کــه پرچلور اتیلن،
ممکن است باعث بروز لوسمی و همچنین سرطان کلیه و کبد
شود.

•

 .7استفاده کمتر از لوازم الکترونیک
استفاده بیش از حدگوشی همراه ممکن است خطرناک باشد .به
همین دلیل بهتر اســت آنها را هر وقت که ممکن است دور نگه
داشته ،مانند زمانی که خوابیم.
دیگر مواردی که می توانید خطرات استفاده از لوازم الکترونیک
را کاهش دهید:
 هنگام صحبت کردن از بلندگوی تلفن خود استفاده کنید. -تلفن خود را در سینه بند (خانم ها) قرار ندهید.
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یک روانپزشــک میگوید افسردگی یک بیماری
طبیعی نیســت؛ بیماریای ســت که اســترس
شدید و سبک زندگی صنعتی آن را ایجاد کرده.
افســردگی در جهان همهگیر شــده .افســردگی
عامل اصلی خودکشــی اســت که گفته میشود
هر ســال در سراســر جهان به مرگ بیش از یک
میلیــون نفــر میانجامد .یــک نفر از هــر چهار
آمریکایی در طول زندگی از افسردگی رنج میبرد
و در هر نسل ،میزان ابتال به آن افزایش مییابد.
اســتفان ایلداری ،استاد روانشناسی و نویسنده
کتاب «افســردگی درمان میشــود» ،میگوید
افسردگی مانع خواب مردم میشود و بر انرژی،
تمرکز ،حافظه ،تمایالت جنسی و توانای 
ی آنها در
لــذت بردن از زندگی اثر میگذارد .او میگویدکه
افســردگی میتواند اشتیاق افراد به عشق ،کار،
بــازی و حتــی میل به زندگی را کــم کند و حتی
اثرات دائمی بر مغز بگذارد و به آن آسیب بزند.
افســردگی چنان اثراتی بر مغــز برخی از بیماران
ایلداری گذاشــته که آن را به شکل عذاب ،آزار و
شــکنجه توصیف کردهاند و مرگ را را ه نجات از
آن میدانند.
اما افسردگی یک بیماری طبیعی و بخش غیرقابل
اجتناب زندگی انسان نیست .ایلداری میگویدکه
افسردگی هم مانند بسیاری از بیماریهای دیگر،
بیماری تمدن است .این بیماری ناشی از زندگی
پراضطــراب صنعتی و مدرن اســت که با تکامل
ژنتیکی ما ناسازگار است.
افسردگی حاصل استرس طوالنیمدت است.
مغز بــه اســترس طوالنــی مدت چنین پاســخ
میدهد و این کار شباهت دارد به جنگ یا جنگ
واکنشــی .پیشــینیان ما وقتی با خطری روبهرو
میشدند ،دست به جنگ میزدند .استرس نیاز
به فعالیت شــدید فیزیکی برای چند ثانیه ،چند
دقیق ه و در موارد شدید چند ساعت دارد.
مشــکل خیلی از افراد در جهان غرب این اســت
که استرس واکنشی آنها ،هفتهها ،ماهها و حتی
سالها ادامه دارد و چنین شرایطی بسیار سمی
و خطرناک است.
ایلداری میگوید زندگی در شرایط استرس مداوم،
آن طــور که خیلی از انســانهای مــدرن تجربه
میکنند ،برای ترکیبات شیمیایی عصبی مانند
دوپامین و ســراتونین مخرب اســت و میتواند

منجر به اختالل خواب ،آسیب مغز ،اختالل در
سیستم ایمنی و عفونت شود.

•

متدن بیماری است
اپیدمیولوژیســتها فهرســتی طوالنــی از
ط اند و
بیماریهایــی دارندکه به اســترس مرتب 
بیماریهای تمدن خوانده میشوند:

دیابت ،تصلب شرایین ،آسم ،آلرژی ،چاقی مفرط
و سرطان از آن جملهاند.

این بیماریها در جهان متمدن شیوع دارند اما
تقریبا در میان مردم بومی وجود نداشتند.
در یــک پژوهــش کــه در میــان دو هــزار نفر از
مردمان پاپوا گینه نو انجام شــد ،تنها یک مورد
افسردگی یافت شد .چون سبک زندگی آنها بسیار
شبیه پیشینیان شکارچی ماست که دست کم دو
میلیون سال قبل میزیستند.
ایلداری میگوید۹۹.۹« :درصد از تجربه انسانی
ما در یک محیط شکارچی کسب شده .بسیاری
از فشــارهای انتخابی که ژنومهای ما را مجسم
کرده و شکل دادهاند ،به خوبی با محیط و شیوه
زندگی آن دوران سازگار است».
با توجه به ســه میلیون ســال وجود انســان ،از
زمانــی کــه  homo habilisاولیــن بــار از ابزار
ســنگ اســتفاده کرد و از زمان ظهور کشاورزی
در حدود  ۱۲هزار ســال پیش ،گونه ما تغییرات
محیــط زیســتی را تجربه کرده اســت و در ۲۰۰
سال گذشــته ،از زمان انقالب صنعتی ،گونه ما
مجبور به مقابله با آنچه ایلداری «جهش زیست
محیطی رادیکال» مینامد ،شده است.
ایلداری میگوید« :در حالی که محیط زیست به
طور موثری جهش یافته اســت ،ژنوم ما اساســا
همان اســت که  ۲۰۰ســال پیش بود .این یعنی
تنها هشــت نســل .این زمــان برای ســازگاری
ژنتیکی قابل توجه ،کافی نیست».
او گفت« :ناسازگاری عمدهای بین ژنهایی که
مــا حمل میکنیم ،بــدن و مغز ،و جهانی که ما
خودمــان را در آن مییابیــم وجود دارد .ما هرگز
بــرای آرامش ،زندگی در محیــط داخلی ،انزوای
اجتماعی ،فســت فــود ،محرومیــت از خواب و
سرعت زندگی مدرن طراحی نشدهایم.

•

درمان

ایلداری با دارو کامال مخالف نیست اما میگوید
که تمــام داروهــای دنیا هم نمیتوانــد اپیدمی
افسردگی را درمان کند.
اســتفاده از داروهای ضدافســردگی در  ۲۰سال
گذشــته  ۳۰۰درصد افزایش داشــته ،اما میزان
افسردگی همچنان رو به افزایش بوده .یک نفر از
 ۹آمریکایی باالی  ۱۲سال ،داروی ضدافسردگی
میخورد و یک نفر از  ۵نفر ،زمانی از عمر خود از
این داروها استفاده کرده است.
ایلداری میگوید درمان افسردگی ،تغییر سبک
زندگــی اســت .او میگویــد نتایج برنامه شــش
مرحلهای او فوقالعاده است:
-۱ورزش
 -۲مصرف امگا ۳
 -۳نور آفتاب
-۴خواب خوب
 -۵مقابله با افکار ناخواسته
 -۶ارتباطات اجتماعی
ایلــداری بر اهمیت ورزش و ارتباطات اجتماعی
که ســختترین بخشهــای این برنامه اســت،
تاکیدمیکند.

•

ورزش طبیعی نیست
ایلــداری میگویــد نتیجه ورزش بــرای بهبود
افسردگی آنقدر قوی است که اگر میشد آن را
تبدیل به یک قرص کرد ،گرانترین قرص روی
کره زمین میشد.
اما مشــکل این اســت که مثال  ۶۰درصد مردم
آمریکا فعالیت منظم جســمی ندارنــد ،ایلداری
میگویدکه این تقصیر آنها نیست .با کار طوالنی
در محــل کار و کارهای خانه و مســوولیتهای
خانوادگی ،وقتی برای ورزش و رفتن به باشــگاه
نمیماند.
ایلداری میگوید راز کثیف ورزش این اســت که
طبیعی نیست .ما اساسا برای فعالیت بدنی برای
رســیدن به اهداف زندگــی و نیازهایمان طراحی
شــدهایم نه اینکه مثل همســتر (موش بزرگ)
روی چرخ بدویم .شکارچیان چهار تا پنج ساعت
از روزشان را صرف فعالیت بدنی میکنند اما اگر
از آنها بپرسی ،میگویند ورزش نمیکنند .ورزش
کــردن به نظرشــان احمقانه اســت؛ آنها زندگی
میکنند.
{>> ادامه در صفحه}29 :

•

 .8تقویت رژیم غذایی
رژیم غذایی خود را اصالح کنید تا بدن خود را تقویت کند.
این به معنای خوردن غذاهایی مانند میوه ها و سبزیجات تازه،
سبزیجات برگ ســبز و ماهیانی است که دارای اسیدهای چرب
امگا  3هســتند .همچنین مهم است که اطمینان حاصل شود
که بدن شــما هیچ ویتامین یا مواد معدنــی ضروری مانند ید یا
ویتامین  Dرا کم نداشــته باشــد و که می تواند منجر به چندین
مشکل مانند پوکی استخوان ،دیابت و سرطان شود.

•

 .9استرس را کم کنید
اســترس می تواند به مشــکالت متعدد ســامت شما ،از جمله
افزایش خطر ابتال به سرطان ،منجر شود.
خوب است که برخی از عادت ها و فعالیت های استرس زا را برای
زمانی از خود دورکنید ،با کارهایی مانند ورزش و تنفس عمیق،
رفتن به رســتوران مورد عالقه خود ،صحبت کردن با دوستان،
نوشتن در دفتر خاطرات یا حتی سفر به جایی که شما احساس
آرامش می کنید.

26

کاهش کمردرد با ورزش در آب
کمردرد یکی از دردهای شــایعی اســت که
افراد تجربه میکنند .میتوان با تغییر رژیم
غذایی یا تغییر وضعیت خوابیدن کمردرد را
کاهش داد اما ورزشهایی نیز برای کاهش
کمردرد وجود دارند.
به نقــل از  ،expressیکــی از ورزشهایی
که بــرای کاهش کمردرد مناســب اســت
شناست .شنا ورزشی است که فشارکمتری
به بدن وارد میکند .شنا بر روی عضالت بدن
کار میکند و به مفاصل فشاری وارد نمیکند.
بنابرایــن این ورزش بــرای جلوگیری و کاهش
کمردرد مناسب است .شنا به پرورش عضالت

نیــز کمک مــی کند و ایــن مســاله در کاهش
کمردرد تاثیرگذار اســت .البته شــنا به صورت
حرفهای ممکن اســت بر بدن فشــار وارد کند.
بهتر است طوری تمرین کنیدکه آسیب نبینید.

راه رفتن در آب نیز میتواند درکاهش فشار روی
کمر اثر بگذارد.
بهتر اســت بر روی نحوه ایستادن خود نیز کار
کنیــد .حــرکات کششــی برای کاهش ســفتی
عضالت انجام دهید.
میتوانیــد در آب حرکــت بلنــد کــردن پاهــا را
امتحان کنید .در آب زانوها را به ســمت سینه
بیاورید و سپس پاها را صاف کنید .بدین شکل
پاهــا با بدن زاویــه  90درجه پیدا میکنند .این
کار انعطافپذیــری بــدن را افزایــش میدهد.
از کمپــرس آب ســرد و گرم بــرای کاهش درد
استفادهکنید.
معموال افرادی که چاق هســتند یا اضافه وزن
دارنــد دچــارکمردرد میشــوند .رژیــم غذایی
مناســب و منظم میتواند باعث کاهش وزن و
در نتیجه کم شدن فشار برکمر شود.
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 جدولÕd�ËœU� ‰Ëb� p�
≥≥∂∏

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

‰Ëb� ±µ ±¥ ÈœU�
Áó�Ë ‰Ëb� ±µ ±¥ ±≥ ±≤ ±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ µ ¥ ≥ Áó�Ë
‰Ëb�
±≥ ±≤
±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ µ ¥ ≥ ≤ ±
≤ ±

ÈœU� ‰Ëb�

∫vI�«
v?�?KD� s��dÖ Ë Êœd� qI� ≠±
±
“« v�U��«œ _ t�U�“Ë— U� »U�� “«
≤
_ b?�U?� Ë ÁU?�œUÄ® Èu���u� u��
≥
© «—u� t�U�ÅÁuN�
ÁœU?� Ë qN� _ v�U�œ tLK� ≠≤
¥
UMNÄ q�UI� ¨vÖbOA� _
_ t�U~O� kH� —œ t��d� Ë —b� ≠µ
≥
Èœu�U� Ë v��O� _ Ë—œu� ”UÄ«“
∂
«uO� _ d?�� _ v�d� X�uÖ ≠¥
ÊbO�u� _ `OB�∑Ë
ÈU�Å@M�¬ “« _ fOM� b�«Ë ≠∏
µ
d�«u� _ v�«d�« vIO�u�
_ v?�«uI� t�F� _ t�U�eá�¬ ≠π
∂
—U�¬ Ë »UF�
±∞
@� v�u� _ Â“ô Ë È—Ëd{ ≠∑
±±
s�—uÖ _ È—UJ�
vML� ‘u� _ uJO� Ë nOD� ≠±≤
∏
—uÖ „U� _ Êœu� t���� Ë
_ È—«bM�œ _ —U?ÇU� Ë d�eÖU� ≠±≥
π
È“«dO� —œ«d�
±¥
_ ÊU?�d?� _ v?�U?�d?� ÁU?� ≠±∞
±µ
tO�«ÅvM� Ê«b�U� t� ◊u�d�
u??�?�u?� ÈU?�e?O?Ç t?J?�¬ ≠±±

∫vI�«
∫vI�«
± Êœd??� Ê“Ë È«d?� v?�Ë“«d?� Å≠±
Êœd??� Ê“Ë È«d?� v?�Ë“«d?� Å≠±
ÈU???�År???�??�
_ s???O???~???M???� ÈU???�År???�??�
≤ _ s???O???~???M???�
Ê«dN� ÊU��« —œ v�U��dN�
Ê«dN� ÊU��« —œ v�U��dN�
≥ ÊuÖÅ ÁdO� _ ·d� Ë XO�O�ÅÅ≠≤
ÊuÖÅ ÁdO� _ ·d� Ë XO�O�ÅÅ≠≤
Ë
ÈU???�“U???L???� _ ¯d???�U???O??� Ë
¥ ÈU???�“U???L???� _ ¯d???�U???O??�
V�«ËdO�
V�«ËdO�
µ _ U??�b?�u?O?Ä ¨U?�Åv?~?�?�?� Å≠≥
_ U??�b?�u?O?Ä ¨U?�Åv?~?�?�?� Å≠≥
v�¬d� ÈU�Åt�UA� _ sO�Åp�œe�
v�¬d� ÈU�Åt�UA� _ sO�Åp�œe�
∂ _ ◊d� tLK� _ s��U� t� d�«≠¥
_ ◊d� tLK� _ s��U� t� d�«≠¥
d� ÁËö� _ ‰œ —œ t?�?HN� VKD�
∑ d� ÁËö� _ ‰œ —œ t?�?HN� VKD�
Ê¬
Ê¬
∏ _ ÁbMM�—«d�« _ ÊU�œ ÊË—œ≠µ
_ ÁbMM�—«d�« _ ÊU�œ ÊË—œ≠µ
ÊU�« Ë —UNM�“
ÊU�« Ë —UNM�“
π
Ë Èd?O�œ _ ŸU?F?� Ë vM�Ë—≠∂
Ë Èd?O�œ _ ŸU?F?� Ë vM�Ë—≠∂
±∞
tA�— _ v�U�Åv�
tA�— _ v�U�Åv�
‰œU?F?� t?Ç—UÄ ‰u� ”UOI�≠∑
‰œU?F?� t?Ç—UÄ ‰u� ”UOI�≠∑
±± “« Ë v?~��� _ d?��Åv��U� π≤
“« Ë v?~��� _ d?��Åv��U� π≤
tFK� _ ËdO� Êœ«œ X�œ
±≤
tFK� _ ËdO� Êœ«œ X�œ
ÈU?�ÅÁ—u� “« _ t?O�� q�UI�≠∏
ÈU?�ÅÁ—u� “« _ t?O�� q�UI�≠∏
±≥
X�UM� Ë œuBI� _ Ê¬d�
X�UM� Ë œuBI� _ Ê¬d�
¨“Ëd?O?Ä _ U?�d?�œ Ë ‚u?A?F?� ≠π
±¥ ¨“Ëd?O?Ä _ U?�d?�œ Ë ‚u?A?F?� ≠π
v�«ËdÄÅv� _ ÁbM�UAÖ
v�«ËdÄÅv� _ ÁbM�UAÖ
±µ U?M?� _ v??F?� Ë g?�u?� ≠±∞
U?M?� _ v??F?� Ë g?�u?� ≠±∞
_ »¬ —œ Êœ—u?�Åt?�u� Ë Êœd�
_ »¬ —œ Êœ—u?�Åt?�u� Ë Êœd�
—U� Ë V�� q�� Ë Á“UG�
b�M�
v�u�
Âu� ËdOÄ _ b�Ëd�Åv�
—U� Á—UB�
Ë V��_q��
Ë Á“UG�
b�M�
Á—UB�
_
v�u�
Âu�
ËdOÄ
_
b�Ëd�Å
v
�
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Skill:
tI�“UÖv�u�
UD�tO��
_ qÖv�UH�
Á«dL�·d�≠
_ °bO�u��
v�u�__ÁU���«
¯—e?� Ët?�U�
±± b��« XAÄ ≠±≤ v?Ä Ê¬ œu?�Ë t?� bO�—u� u� —œ t� “UÖ v�u� _ ¯—e?� t?�U� tO�� v�UH� ·d�≠±±
tI� v�u� _ ÁU���« Ë UD� _ qÖ Á«dL� _ °bO�u�� b��« XAÄ ≠±≤ v?Ä Ê¬ œu?�Ë t?� bO�—u� u� —œ t�
”√— Ë tK� _ b�«ÅÁœd�
”√— Ë—œtK�
_ b�«Å_Áœd�
v�«c� ÈU�ÅÁb�Ë “« _ ‘“—Ë
X�U�
œ«b�« ‰Ë« tI�� ≠±≥
v�«c� ÈU�ÅÁb�Ë “« _ ‘“—Ë —œ X�U� _ œ«b�« ‰Ë« tI�� ≠±≥
o�bB� tLK� _ s�œUOM� Á—– _ Áœd�d� Ë ¯—e� _ eO� „u� —U�≠±≤
o�bB� tLK� _ s�œUOM� Á—– _ Áœd�d�
Ë ¯—e�
_ eO�
„u� —U�≠
±≤
b�— bMÇ
_ pK�
Ë ÊUL�¬
_ v~��uOÄ
Ë b�uOÄ ≠±¥
b�— bMÇ _ pK� Ë ÊUL�¬ _ v~��uOÄ Ë b�uOÄ ≠±¥
—«d�« Âd�� _ sO�“ Ë „U� _ b�eÖ Ë t�b�≠±≥
Âd�� b�«Ë
_ sO�“Ë ÊËU�
Ë „U�Z�d�
_ b�eÖ
Ë t�b�≠
±≥
t�—œ Ë ÂUI� _—«d�«
—ôœ v�uÄ
X�e�d�
U� v�UJ�d�¬
È—uA� ≠±µ
t�—œ Ë ÂUI� _ —ôœ v�uÄ b�«Ë Ë ÊËU� Z�d� X�e�d� U� v�UJ�d�¬ È—uA� ≠±µ
Ëb� Âd� _ v{U�— —œ Êœd� r� _ UO�œ t� »u�M�≠±¥
Ëb� Âd� _ v{U�— —œ Êœd� r� _ UO�œ t� »u�M�≠±¥
∫ÈœuL�
∫ÈœuL�
Êu�U� Ë «d�� _ bMM�Åv� X�—œ U�ÅÁuO� “« t� vEOK� —UO�� ÈU�d�≠±µ
Êu�U�
Ë «d�� _ËbMM�Å
U�ÅÁuO�—ULO�
“« t� vEOK�
—UO��
ÈU�d�≠
±µ dO� ÈË—«œ ≠±
”UM�—U�
ÂuI�v_� X�—œ
bMM� X�—œ
ÊbO�U�¬
È«d�
t� ÈbM�U�
”UM�—U� Ë ÂuI� _ bMM� X�—œ —ULO� ÊbO�U�¬ È«d� t� ÈbM�U� dO� ÈË—«œ ≠±
∫ÈœuL�
∫ÈœuL�
b�«Ë
Ë
t�U~�
_
U�Å
X
�Ë
d�AO�
_
v�O�d�b�
Ë
v��“
≠
≤
b�«Ë Ë t�U~� _ U�ÅX�Ë d�AO� _ v�O�d�b� Ë v��“ ≠≤
Ë s��dÖ
q�«q�U�
s�« o��
≠ ·UJ�u�
Ë oO�œ≠Ë ±«u� _ ÈbM�œ—œ ≠≥ “« ÷u?� ÊËb?� ÈU?�ÅpL� U� Â«Ë Êœ«œ Ë s��dÖ q�« s�« o�� ≠ ·UJ�u� Ë oO�œ≠±
t�e��
t� v�U��«
_ pHM�
b�U�� t�e�� q�U� t� v�U��« _ pHM� Ë «u� _ ÈbM�œ—œ ≠≥ “« ÷u?� ÊËb?� ÈU?�ÅpL� U� Â«Ë Êœ«œb�U��
b�U� v�ö�« È«—u� fK�� V�uB� U� b�U� X�Ëœ ·d�
b�U� v�ö�«
fK��_V�uB�
U� b�U�
X�ËœÈU�d�
·d� _ ŸËd� Ë “U�¬ ≠¥
g�ÅÈ«—u�
v� Ë h�U�
Áœd��Ö
_ Á“U�
g�Åv� Ë h�U� _ Áœd��Ö _ Á“U� ÈU�d� _ ŸËd� Ë “U�¬ ≠¥
U��Ë« “« vA�� _ d�ÅtM�d�œ ¨ d�ÅsOAOÄ _ U�—œ Å≠≤
U��Ë« “« vA�� _vHM�
d�ÅtM�d�œ
¨_d�Åb���
sOAOÄ‰Ëœ
_ U�—œ
Å≠≤ _ sOA�d�œ ≠µ
X�
t�
◊u�d�
vHM� X� _ b��� ‰Ëœ t� ◊u�d� _ sOA�d�œ ≠µ
v�uÖdÖœ _ dO�œ Ë ŸU�� _ V�d� tMA� dN�≠≥
v�uÖdÖœ _ dO�œ Ë ŸU��
_
V�d�
tMA�
dN�≠
≥
p�—U� —UO� _ »dG� _ tO�A� «œ« “« ≠∂
p�—U� —UO� _ »dG� _ tO�A� «œ« “« ≠∂
v�UI� È«d� ÁœU�¬ tMO�“ _ ÊU��u� _ Ê“ d�L� _ t�b� Ë VO�¬ ≠¥
v�UI� È«d� ÁœU�¬ tMO�“ _ ÊU��u� _ Ê“ d�L� _ t�b� Ë VO�¬ ≠¥
XN�År� _ r�� Ë Á—U�� _ ÂbMÖ —U��« ≠∑
XN�År� _ r�� Ë Á—U�� _ ÂbMÖ —U��« ≠∑
d�¬ ·d� _ œu� U��Ë— Á—U� tL� ÎUI�U� _ g�UO� Ë œU�� ≠µ
d�¬ ·d� _ œu� U��Ë— Á—U� tL� ÎUI�U� _ g�UO� Ë œU�� ≠µ
b?M?�Ëd?O?�® Èu?�?�«d� ÁbM��u� ¨ÊU�UÄu� ËœÅvÖ “« v�U�� Ê«uM� _ s?�e� q�UI� ≠∏
b?M?�Ëd?O?�® Èu?�?�«d� ÁbM��u� ¨ÊU�UÄu� ËœÅvÖ “« v�U�� Ê«uM� _ s?�e� q�UI� ≠∏
X�u~�¬ —œ Áb� œd� ÊU� _ œ“«bMO� Èd~�œ s�«œ t� X�œ t� v�� _ vHM� X� ≠∂
X�u~�¬ —œ Áb� œd� ÊU� _ œ“«bMO� Èd~�œ s�«œ t� X�œ t� v�� _ vHM� X� ≠∂
s�«_ “«
bF� ‡—UÖ“Ë—
©vÄu�“«≠
t�uKÖ
s�« “« bF� ‡ ©vÄu� t�uKÖ ‡ ¯d� ÊuâL�
ÊU���U� œ—ËU�— _ v�u�b� _ b�—Ë¬—œ —UÖ“Ë— “«≠∑
ÊU���U� œ—ËU�— _ v�u�b�
b�—Ë¬—œ
∑ ‡ ¯d� ÊuâL�
ÁuO�
ÊË—œ
t�«œ
_
U�Å
X
�œ
ÁuO� ÊË—œ t�«œ _ U�ÅX�œ _ d�Åt��UM�U� ≠π
Èd�U� X��� VD� _ ‰–— ¨ dD� X�Ä _ Ëd� XH�≠∏
Èd�U� X��� VD� _ ‰–— ¨ dD� X�Ä _ Ëd� XH�≠∏ _ d�Åt��UM�U� ≠π
n� Ë _n�œ—
_ dN�u�
—œ ÈdN�π _ éÇ XL� ≠±∞
n� Ë n�œ— _ dN�u� ÊU��« —œ ÈdN� _ éÇ XL� ≠±∞
_ v??Öœ«u?�U?� ÂU?� _ °U??�—U?�œË—≠π
v??Öœ«u?�U?�
ÂU?�ÊU��«
_ °U??�—U?�œË—≠
_ v?�U?O?L?O?� d�UM� “« ≠±±
_ v?�U?O?L?O?� d�UM� “« ≠±±
vM�Ëd� Ë t�dÖ U� Á«dL� g�«u�
vM�Ëd� Ë t�dÖ U� Á«dL� g�«u�
Á—UL� Áó�Ë ‰Ëb� q�
≥≥∂∂ Á—UL� ÈœU� ‰Ëb� q�
≥≥∂∂ Á—UL� Áó�Ë ‰Ëb� q�
≥≥∂∂ Á—UL�
‰Ëb�
q�t�u� Ë v??~??�U?~?�≥≥∂∂
r�œdÖÈœU�
_ »¬ —œ
Êœ—u�
r�œdÖ _ »¬ —œ Êœ—u� t�u�
Ë v??~??�U?~?� _ Èu??�??�«d?� —b?Ä≠±∞
_ Èu??�??�«d?� —b?Ä≠±∞
±µ ±¥ ±≥ ±≤ ±± UO�
±∞ l�U�
π ∏ _∑v�U�J�
∂ µ ¥ ≥ ≤ ±
±µ ±¥ ±≥ ±≤ ±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ µ ¥ ≥ ≤ ±
±µ ±¥ ±≥ ±≤ ±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ µ ¥ ≥ ≤ ± Áb�¬
Áb�¬ ±µ ±¥ ±≥ ±≤ ±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ µ ¥ ≥ ≤ ±
UO� l�U� _ v�U�J�
·
» « » —
Á
Œ È ” ¯ Â « Ã ‰ ±
« Á
È ˛ ‰ Ë „ « Â — « · ±
Œ È ” ¯ Â « Ã ‰ ±
Ë
—UM�
_
Ê“
d�L�
≠
±≤
_ uKNÄ Ë —UM� _ Ê“ d�L� ≠±≤ ·‰ Ê Ë« Á ”È ˛— ‰Ë Ë« „ Œ« Â« È— ‘« ·« ±≤ »— « »— »— ÂÁ _œ uKNÄ
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...ورزشی
Attracting skilled talent to drive
prosperity for all Canadians
Canada continues to move
forward with a bold and
long-term immigration plan
to spearhead economic
growth and support middle-class jobs from coast to
coast to coast.
Since 2015, Canada has
focussed on attracting the
best and the brightest from
around the world through
specific pilot programs to
deliver on the recommendations made by Canada’s
Advisory Council on Economic Growth by:
• Setting up the first, ambitious long-term immigration levels plan which
will strategically increase
the amount of immigrant
workers needed to support
Canadians and seniors as
they retire.
• Modifying Express Entry
to attract highly skilled
global talent and former
international students who
have the skills Canada
needs to fill labour shortages.
• Creating the Global
Skills Strategy to attract
investments of innovative
companies, helping thousands of businesses and
benefitting 40,000 people
with a 2-week application
processing time.
• Introducing the Global
Talent Stream, which has
been used by more than
1,100 Canadian companies
to hire approximately 4,300
highly-skilled foreign
workers.
• Making the Start-Up Visa
Program permanent, which
has attracted more than 300
entrepreneurs leading about
200 start-ups that have
been launched in Canada.
• Spearheading the Atlantic Immigration Pilot,
an innovative partnership
aimed at attracting and retaining skilled immigrants
and international graduates
to meet the unique workforce needs of the Atlantic
region. This pilot has led to
close to 1,900 participating
employers who made more
than 3,700 job offers to
skilled foreign nationals
or international graduates,
resulting in almost 3,000
permanent resident admissions to Atlantic Canada.
• Launching the Rural and
Northern Immigration Pilot, a 5-year pilot addressing the unique labour and
skills needs of rural and
northern communities and
the ability to create new
businesses within those
smaller communities. The
communities selected will

ایران نخستین فینالیست لیگ ملتهای والیبال شد
تیم ملی والیبال برزیل هم در
صورت کسب پیروزی مقابل
آلمان میتواند حضور خود را
.در شیکاگو قطعی کند
مرحله نهایی لیگ ملتهای
 بــه میزبانــی۲۰۱۹ والیبــال
شــیکاگو در کشــور آمریکا از
 تیرماه برگزار۲۳  تــا۱۹ تاریخ
.میشود
 یک باخت وکسب، برد۱۰ ایران با
 در، بــازی خــود۱۱  امتیــاز از۳۰
صــدر جــدول این مســابقات قرار
.دارد

خوش درخشــید و نتایجی هم که
تیم ملی ایران در هفتههای گذشته
 این تیم را در صدر جدول،گرفــت
رده بنــدی قرار داده و خروج ایران
 تیم برتــر لیگ ملتها۶ از جمــع
.غیرممکناست

تیم ملی والیبال ایران به عنوان
نخستین تیم راهی فینال لیگ
. شد۲۰۱۹ ملت های والیبال
بــه نقل از ســایت فدراســیون
 تیــم ملــی،جهانــی والیبــال
والیبال ایــران در دومین بازی
خــود از هفتــه چهــارم لیــگ
ملتهای والیبال با نتیجه سه
بر صفر مقابل استرالیا به برتری
 بــازی از۴ رســید و در حالــی کــه
مرحله گروهی (اول) این مسابقات
 صعود خود را به مرحله،باقی است
.فینال قطعی کرد
 امیر:فدراســیون جهانی نوشــت
غفــور در ایــن دوره از مســابقات

آخرین اولتیماتوم فیفا به ایران؛

درهای ورزشگاهها را به روی زنان باز کنید

serve as a blueprint for the
rest of the country.
Canada is steadfast in its
commitment to welcome
newcomers from across
the globe to make Canada
their new home in order to
address labour shortages to
support businesses and to
support Canadians as they
retire.
“Our population is aging
and attracting the best and
the brightest from around
the Globe to fill labour
gaps is key to support
our Canadian way of life.
Newcomers can also help
unlock our hidden potential
and create middle-class
jobs of the future” said
The Honourable Ahmed
Hussen, Minister of Immigration, Refugees and
Citizenship.
75% of Canada’s population growth comes from
immigration, mostly in the
economic category.
Since 2015, Express
Entry has attracted almost 230,000 high-skilled
foreign workers and former
international students who
want to live in Canada
permanently, and who’s
in-demand skills are needed by employers. Almost
54,000 former international
students settled permanently in Canada in 2018, an all
time high.
The top 5 occupations of
people invited to immigrate
under Express Entry are;
• Software engineers and
designers
• Information systems
analysts
• Computer programmers
• Financial auditors and

accountants
• Advertising, marketing
and public relations professionals.
Launched in 2017, Canada’s Global Skills Strategy,
including the Global Talent
Stream, makes it easier for
Canadian businesses to
attract the talent they need
to succeed in the global
marketplace.
Companies using the
Global Talent Stream have
committed to create over
48,000 jobs for Canadians
and permanent residents
and over 12,500 paid co-op
positions, and investing
more than $113 million in
skills and training.
Over the first 2 years of
the Global Skills Strategy,
about 40,000 people benefitted from 2-week application processing.
From: Immigration,
Refugees and Citizenship
Canada
For more details on any aspect of immigration, please
do not hesitate to contact
my office. You can speak
to me in English, French,
Farsi and Italian.
As my mother would
always say, keep safe, stay
healthy and make sure
laughter is in your everyday life.
__________
Immigration Michael
Monfared
Regulated Canadian
Immigration Consultant

ترجمه فارسی مقاالت را در
:وبسایت ما بخوانید

www.michaelmonfared.com
info@michaelmonfared.com

Tel.: 514-656-8178

به ســکوهای ورزشــگاههای ایران
 مهمترین آنها شــاید.پیدا کنند
«زهرا خوشنواز» است؛ دختری
، روزنامهنگار، نویسنده،که شاعر
 فارغالتحصیــل،بازیگــر تئاتــر
دانشــگاه «پلیتکنیک» اســت و
حــاال دارد در دانشــکده هنرهای
زیبــا درس میخواند اما نمیتواند
.عشقش به فوتبال را پنهان کند
رییسفدراسیون،جیانیاینفانتینو
 در۱۳۹۶ جهانی فوتبال در ســال
 تالش،ســفر دو روزهاش بــه ایران
کرد با «حســن روحانــی» دیدار
 اینفانتیــو در بازگشــت به.کنــد
 به «گاردیــن» گفته،ســوییس
 «مســلما اولیــن راه حل ما:بود
 ابتدا برای.تحریم و تعلیق نیست
حضور بانوان ایرانی در ورزشگاهها
 اگر به نتیجه،مذاکره میکنیــم
 قطعا از راههای ســخت،نرســیم
».وارد خواهیم شد
 فدراســیون فوتبال،بــرای همین
ایــران مجبور شــد رو بــه انتخاب
دخترانی بیاوردکه در ورزشگاههای
ایــران برایــش نقش بــازی کنند؛
روشــی که همیشــه مورد اعتماد
مدیــران ورزش ایران برای نمایش
حضور دختران در ورزشگاهها بوده
.است
» «دختران گزینشی،۱۳۹۷ سال
در روز بــازی ایــران و بولیــوی به
ورزشــگاه رفتند تا به فدراســیون
جهانی فوتبال نشان دهندکه ورود
و حضــور بانوان بــرای دیدن بازی
.تیم دلخواه خود آزاد شــده است
کمی بعــد همین اتفــاق در بازی
فینال لیگ قهرمانان آسیا در بازی
«پرسپولیس» و «کاشیما» ژاپن
 اما در لحظاتی که اینفانتینو.افتاد
بــه عنوان رییس فیفــا با همراهی
مهدی تاج مقابل ســکوهای ویژه
،دختــران گزینشــی قــدم مــیزد

}32 :{>> ادامه در صفحه

 متاشای،طبق قوانین فیفا
مسابقات فوتبال بدون
، نژادی،محدودیت جنسی
قومیتی و مذهبی برای
.متامی انسانها آزاد است
بــود ورود زنــان به ورزشــگاه را به
صــورت نمایشــی بــرای فیفا حل
 امــا تاریخچه حضــور زنانی.کنــد
که میخواســتند قفلهای آزادی
و ســایر ورزشــگاههای ایــران را
 به بیش از یک دهه قبل،بشکنند
.برمیگردد
 «روسری،هاشاید پیش قراول آن
سفیدها» باشندکه روز بازی ایران
و بحریــن در انتخابی جام جهانی
 مقابل در غربی ورزشــگاه،۲۰۰۶
۱۳۸۴  ســال.آزادی تجمع کردند
 جمعیتــی نزدیــک،خورشــیدی
 نفــر روبــه روی در غربــی۵۰ بــه
ورزشــگاه با روســریهای ســفید
روی زمین نشستند و خواهان باز
 میان.شــدن درهای آزادی شدند
ها نامهای آشنایی مثل «آسیهآن
امینی» روزنامهنگار و فعال حقوق
زنــان و «نســرین ســتوده» فعال
.حقوق بشر نیز بود
امــا شــکل ایــن تــاش آرام آرام
 دختران ســعی کردند.تغییــرکرد
 راهی،با لبــاس مبــدل و مردانــه

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید

 رییس فیفا در،»«جانی اینفانتینو
نامهای رسمی خطاب به «مهدی
 رییس فدراســیون فوتبال،»تــاج
 نسبت به تداوم ممنوعیت،ایران
ورود بانوان به ورزشگاههای ایران
و همینطــور اتفاقاتــی کــه برای
«دختــران آزادی» در بــازی ایران
 ابراز نگرانی کرده،و ســوریه افتاد
.است
در ایــن نامه کــه روز هجدهم ماه
ژوئن از ســوی فدراسیون جهانی
فوتبال به دفتر ریاست فدراسیون
 به صورت،فوتبــال ایران رســیده
:شــفاف تذکــر داده شــده اســت
۲۴ «فدراســیون فوتبال ایــران تا
 زمان برگزاری مســابقات،تیرمــاه
،۲۰۲۲ مقدماتــی جامجهانــی
فرصت دارد شرایط حضور زنان در
همه ورزشــگاههای ایران را فراهم
».کنند
فیفــا در نامــهای کــه بــه صورت
مستقیم به امضای شخص جیانی
 تاکیــد کرده،اینفانتینــو رســیده
اســت که این فرصت بــرای ورود
«بدون قید و شــرط» تمامی زنان
.به همه ورزشگاههای ایران است
یعنی فیفــا تالش میکند بســاط
قدیمی ورود «گزینشــی» زنان به
.ورزشگاههای ایران را جمع کند
ایــران پیــش از ایــن تــاش کرده
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هـم

فراق یار هن آن میکند هک بتوان گفت

همدردی

دردی

دوست گرامی،
جناب آقای تورج دهنوی

خانواده ها و عزیــزان سوگوار
درگذشت غم انگیز مادر عزیز و دلبندتان

دوست و همکار ارجمند

جناب آقای یعقوب قنبری

خانواده های محترم  ،عزیزان سوگوار
در اندوه از دست رفتن غم انگیز
پدر بزرگوارتان در ایران،
خود را صمیمانه شریک می دانیم
و برای شما و همچنین فرد فرد بازماندگان
آرزوی آرامش و بهروزی داریم
ما را همراه و در کنار خود بدانید.

شادروان بانو گل آفرین شعبانلو دهنوی
را در ایران ،به شما دوستان مهربان
و همچنین به کلیه بستگان ارجمند
تسلیت عرض نموده؛ برای فرد فرد شما
آرامش و شکیبایی آرزومندیم.
ما را همراه و در کنار خود بدانید.
با آرزوی بقای عمر ،سالمت و روزهای روشن.

از طرف خانواده های
خدائی ،خلجی ،سبزه علی،
وکیلیان،درخشانیا،مختاری،
رسولی ،زند ،روایی،
صنعتی و یکتا پرست

دوستان و همکاران شما
در فرودگاه پی یر الیوت ترودو

افسردگی ،بیماری متدن... :
ایلــداری میگویــد« :هنگامی که
یک موش آزمایشــگاهی روی یک
تردمیل قرار داده شود… روی آن
ســـر
مینشیند .تردمیل موش را ُ
میدهد و پوستش کنده میشود.
شــما هم هنگامــی که بــه یکی از
تجهیزات ورزشی خیره میشوید،
بخشی از مغز شما فریاد می کشد:
این کار را نکن! با این کار هیچ جا
نمیروی!»
اگــر نمیتوانید بــرای جمع کردن
آذوقه و خوراکی و شــکار گوشــت
بیــرون برویــد ،ایلــداری میگوید
به جایش بروید با دوســتتان قدم
بزنید ۳۰ .دقیقه راه رفتن ،سه بار
در هفته ،اثــرش از مصرف داروی
سرترالین بیشتر است.

•

ارتباطاتاجتماعی
یکــی دیگــر از فاکتورهای مهم در
افســردگی دنیای مدرن ،نداشتن
ارتباطــات اجتماعــی در خانــواده
مــدرن هســتهای امروز ماســت.
فیستایم کردن بــا عزیزانمان بر
استرسمانمیافزاید.

>> ادامه از صفحه26 :

مشکل این است که ما فیس تایم را
جایگزین دیدار حضوری کردهایم.
پیشینیان شکارچی ما ،کل روز را
در کنار عزیرانشان میگذراندند.
متاسفانه بیماری از جمله بیماری
روانــی ،باعث میشــود کــه آدمها
خود را منزوی کنند که تنها باعث
بدتر شدن افسردگی میشود.
ایلداری میگویــد« :با متایل خود
برایکنارکشیدنمقابلهکنید.چون
وقتــی مریضید ،بدنتــان میگوید
کنــار بکش و خاموش شــو .وقتی
ســرما خوردهایــد ،ایــن روش بــه
درد میخورد .اما وقتی افســردگی
داریــد ،بدتریــن کاری اســت کــه
میتوانیدبکنید».

•

جتدید حیات و زندگی قبیله ای
آنچه که ایلــداری در تد تاک خود
به آن اشــاره نمیکند این است که
روش درمانی او چقدر برای بیشتر
مردمان دنیای مدرن دشوار است.
البتــه که همه مــا دوســت داریم
بیشتر در هوای آزاد نفس بکشیم،
آفتاب بگیریم ،ورزش کنیم ،غذای

بهتــری بخوریم ،خوب بخوابیم و
کمترکار استرسزا بکنیم و بیشتر
با عزیزانمان ارتباط داشته باشیم.
اما چه کسی برای همه این کارها
وقت دارد؟
من االن مقابل مونیتورم نشستهام
و تــاش میکنم که از این راه پول
در بیــاورم و زندگــیام را بگذرانم.
خیلــی از شــما حتــی وقــت کافی
برای خواندن این مقاله را ندارید،
چــون  ۵۰ســاعت یــا بیشــتر در
هفته کار میکنید .در عین حال،
شکارچیان هفتهای  ۱۷ساعت کار
میکردنــد .در ایــن دنیا ،ما قطعا
نمیتوانیــم کارمــان را ول کنیــم
و از اســترسمان بکاهیــم ،چون
اضطــراب مالــی ،خــود اضطراب
بیشتریمیآفریند.
به نظر من ،پاســخ به این ســوال
در گامهــای کــودک نوپای وجود
ماست .کودکی که از دنیای مدرن
فاصله میگیرد و به سمت طبیعت
میرود؛ به سمت شناختن زمین و
و زندگی اجتماعی متعلق به خود.
•

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

سرورصدر

Tel.: 514-777-3604

چش

«پـیر مرد م ما بود»

یح هـم
ه
یا را ی

یحیاهمراهی

یار دیرین کتابخانه نیما جاودانه شد.
یاران کتابخانه خودرا در این اندوه سترگ شریک دانسته؛
همدرد بازماندگان آن گرامی ،بویژه همسر وفرزندانش ،خواهیم بود.
---------برای بزرگداشت آن عزیز
در تاریخ شنبه  ۶ژوییه ،ساعت  ۷شب
در محل کتابخانه نیما گرد هم می آییم
و یادش را گرامی داریم:

کتابخانهنیما

Tel.: 514-485-3652
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ازنازی بپرس!...

رفتار خوبی با آنها داشته باشید و
قدردان حمایت هایشان باشید.
•
️ .٦نقــاط ضعــف شــما اهمیــت
ندارند.
نقاط ضعفتان را بپذیرید ولی نگران
آنهانباشید.

الل که باشی،
ز
وپیداست...
آمسان در ت
زندگی ...

PAIVAND: Vol. 25  no.1428  July 01, 2019

مهارت های
زندگی یعنی:

• برای زندگی وقت بگذارید
• بــرای خندیدن وقــت بگذارید .
زیرا موسیقی قلب شماست .
• برای گریه کردن وقت بگذارید .
زیرا نشانه یک قلب بزرگ است .
• برای خواندن وقت بگذارید  .زیرا
منبع کسب دانش است .
•️برای گوش کردن وقت بگذارید ️☂ .برای کســب این مهارت ها
تنها نقاط قوت شــما هســتند که
زیرا نیروی هوش است .
باید در طول زندگی به تدریج درس نخواهند بود.
اهمیت دارند .روی آنها تمرکزکنید
• برای فکر کــردن وقت بگذارید  .هایی را بیاموزیم و به کار بندیم که •
مــا را در مســیر موفقیت همراهی ️ .٣هر عشــقی به سرانجام نمی و آنها را پرورش دهید.
زیرا کلید موفقیت است .
•
رسد.
•️برای بــازی کردن وقت بگذارید کند.
آماده باشید که دلتان بشکند و ️ .٧هرکار با ارزشی زمانبر است.
 .زیرا یادآور شادابی دوران کودکی بخشی از این درسها عبارتنداز :
•
است .
غصه بخورید .ســخت است اما انتظار نداشته باشید خیلی سریع
به اهدافتان برسید.
•️بــرای رویاپردازی وقت بگذاری.١️ .زندگی خیلی وقت اســت شروع واقعیت است.
•
زیرا سرچشمه شادی است .
شده است.
دستیابی به اهداف احتماال خیلی
• برای زندگی کردن وقت بگذارید .در زندگی چیزی به نام دور آزمایشی ️ .٤تحصیالت با گرفتن دیپلم به بیشتر از آنچه فکر می کنید زمان
اتمام نمی رسد.
زیرا زمان به ســرعت مــی گذرد و وجود ندارد.
می طلبد.
تصمیمات شــما سرنوشــت ساز در دنیای امروز دانش حرف اول •
هرگز باز نمی گردد.
ماموریــت مــا در زندگــی «بــدون هستند و گاه راهی برای برگشت و را می زند .اگر می خواهید عقب ️.٨تمام فرصت های پیشرفت خارج
نیافتیــد باید بــه تحصیالتتان از محدوده آسایش قرار دارند.
مشکل زیستن نیست»؛ با انگیزه تصحیح آنها وجود ندارد.
•
بایــد با این واقعیــت کنار بیایید و
زیستن است .
ادامه بدهید.
به خود بگویید رمز و راز خلقت هر ️.٢دوســتان آنالین شــما دوستان •
آماده باشــید که محدوده آسایش
واقعینیستند.
️ .٥اعضا خانواده مهمترین آدم خــود را تــرک کنیــد تــا بتوانیــد
چه باشد:
هدف امروز من درست زیستن در متاســفانه حقیقت دارد .بسیاری های زندگی شما هستند.
موفقیت را تجربه کنید.
از این دوستان اصال اهمیتی برای این ها تنها افرادی هستندکه به •
اینجا و اکنون است .
️ .٩روابــط متزلــزل ارزش حفظ و
️برای اینکه باحال باشــید درحال مشکالت شما قایل نیستند و وقتی شما اهمیت می دهند.
به کمک آنها نیاز دارید در دسترس •
نگهداری را ندارند.
زندگی کنید.
وقتتــان را روی چیزهایی که نمی
توانایی انجام رفتار سازگارانه
و مثبــت به گونــه ای که فرد
بتواند با مسائل ؛ چالش ها و
ضروریــات زندگی روزمره خود
کنار بیاید.

توصیه های جنسی یک لزبین به مردها

زنــان ،موجــودات زیبایی که من
و شــما دوســت داریم کنارشــان
باشیم ،اعتمادشان را جلب کنیم
برای شان هیچ چیز عزیزتر نیست
جز آنکه احساس کنند بدون هیچ
نگرانی ،شرم و یا پشیمانی در آغوش
مان هســتند .اگر به این مرحله از
صمیت با زن برســید شاهد رفتار
جنسی زیبایی از طرف او خواهید
بود که طعم دلچسبش را تا آخرین
لحظه زندگی نیز فراموش نخواهید
کــرد .پــس متوجــه باشــید کــه

پندهایم برای داشتن یک سکس
معمولینیست.

•

 – ۱هــر چقــدر کــه دل تــان می
خواهــد پورن ببینیــد ولی لطفا از
آنها حرکات جنسی نیاموزید .هدف
اصلی پورنوگرافی ایجاد لذت برای
زوجی نیســت کــه در ویدئو نقش
بازی می کنند.

•

 – ۲تکلیف تان را با پستان ها دقیقا
مشخص کنید .پستانها قشنگ و

•
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یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید

موفقیتتان بی تفاوت نباشید.
•
️ .١٥تجربــه و احساســات بهترین
سرمایه گذاری های شما هستند.
معیارهای سنتی موفقیت مانند:
خانه ؛ اتومبیل لوکس و ...خیلی
می توانند مهم نباشند.
احساســات ،خاطــرات ،تجربــه و
دانش اهمیت دارند و معیار اصلی
موفقیتهستند.
•
️ .١٦بعــد ًا معموال بــه معنی هرگز
است.
هیچ کاری را به بعد موکول نکنید.
در لحظه زندگی کنید.
•
️ .١٧موفقیــت متــرادف پشــتکار
است.
هرگز مایوس نشوید.
آرزوهایتان را دنبال کنید .به دست
آوردن آنها قطعا دشــوار است ولی
ارزش سعی و تالش را دارد.
•
️ .١٨انجام مرتب تمرینات ورزشی
ضروری است.
مراقبت ســامتی خودتان باشید.
بطور مرتب ورزش کنید و به حفظ
تناسب اندام خود اهمیت بدهید.
•
️ .١٩شکست هیچ اهمیتی ندارد.
فقط پیروزی اهمیت دارد .پس از
شکستنهراسید.
•
️ .٢٠هیچکــس بــه شــما کمــک
نخواهدکرد.
فقــط خودتــان بایــد بــه خودتان
کمک کنید .پس اتکا و اعتماد به
نفس را در خود تقویت كنید.
•
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در باره زنان...

نرم و دوست داشتنی هستند
ولی فقط دو توپ جذاب برای
لمــس و بــازی نیســتند .آنها
قســمت های بســیار تحریک
پذیری هســتند .آنها به همان
انــدازه کــه تماس شــان برای
شــما دلپذیــر اســت صاحبان
شان را نیز به وجد می آورد.
پس لمــس کردن و فشــردن
شــان اصل ماجرا نیست بلکه
«چگونــه لمــس کــردن» شــان
اســت کــه آنهــا را چندیــن برابــر
نازنین تر می ســازد .اگر دفعه بعد
پســتان های دوســت داشتنی در
اختیارتان گذاشــته شد به یکباره
به سراغ فشردن و چالندن هر چه
بیشترشان نروید .تصور کنید می
تواند چقدر ناراحت کننده خواهد
بود هر بارکه در برابر یک زن لخت
می شــوید او با تمام قدرت ،تخم
های شما را در چنگ خود بفشرد.

توانیــد تغییری در آنها ایجاد کنید
تلف نکنید .از کنار آنها عبور کنید
و به مسیرخود ادامه بدهید.
•
️ .١٠دنیا پر از بی عدالتی است.
در زندگــی خود بارها و بارها با بی
عدالتی روبرو خواهید شد .آمادگی
الزم را داشته باشید.
•
️ .١١شــانس ســراغ
افــراد ســخت کوش
می رود.
شــانس هیچوقــت
نصیــب افــرادی که
دســت رو دست می
گذارند و منتظر یک
اتفاق خوب هســتند
نمی شود.
پشتکار و سختکوشی
تنهــا پیــش شــرط هــای خوش
شانسیهستند.
•
️ .١٢زمــان خاصی بــرای یک آغاز
بی نظیر وجود ندارد.
اگــر قصد داریدکاری را آغاز کنید،
شروع کنید.
منتظر زمان بهتر نباشید .آن زمان
هرگز نخواهد رسید.
•
️ .١٣شــما نمــی توانیــد همــه جا
حضور داشته باشید و نمی توانید
همه چیز داشته باشید.
یاد بگیریدکه تصمیم های درست
بگیرید و به آنچه برای شما اهمیت
دارد متعهد بمانیــد و آن را دنبال
کنید.
•
️ .١٤بایــد از تمــام افــرادی که در
زندگی شما هستند قدردانی کنید.
نســبت بــه آدم ها و تاثیــر آنها در
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 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!

 ۳پستان ها خیلی حساس هستند
و در هر نقطه شــان واکنش های
متفاوتی بروز می دهند .یک لمس
بسیار نامحسوس و ظریف می تواند
آنها را به طرز – جذابی ،بیقرارکند.
به جای فشردن معمولی می توانید
مثال از اطراف سینه با دست و لب
خود به نوک پستان نزدیک شوید و
دوباره دور شوید تا سطوح مختلف
احساس جنسی در او ایجاد شود.

•

 – ۴یــاد بگیریــد که آلت تناســلی
شــما تنها ســرباز شــما در میدان
هماغوشی نیست .شومبول شما
در حقیقت ژنرال شما است .حتما
یک روز به این واقعیت دســت می
یابید که شــما می توانیــد زن را به
طوالنــی ترین اوج لذت برســانید
بــدون اینکه حتی ژنرال تــان وارد
رم شود.
شــما یک عالم وســایل و اعضای
مختلف بــرای لــذت دادن دارید.
پــس اجازه دهیــد ژنرال شــما در
موقعیت بسیار حساس و وقتی که
همه چیــز برای ورود آماده اســت
شــرفیاب شــود و نقــش کلیــدی
خــودش را ایفــا کند .پــورن ها به
این تفکر تحقیرامیز نسبت به زن

و حتی مــرد دامن می زنند که کار
ما مردان فقط تلمبه زدن ســاده،
مکانیکی و تکراری است.
برای زنان ،سکس از مدتها قبل از
شــدن دو بدن لخت شروع
روبرو
ِ
می شــود .در یک کالم ،اگر از من
می شــنوید ســکس با دخول آغاز
نمی شود.
ســکس خوب و واقعی از وقتی که
مثال حمــام می کنید شــروع می
شــود .از تمیزی و خوشــبویی که
برای همبستری تدارک می بینید.
ازمســواک خوبی که مــی زنید ،از
گرفتن مــوی دماغ تــان ،اصالح
صورت تان و انتخاب شــورتی که
می خواهید برجســتگی تــان ،در
درون آن خودنمایــی کند شــروع
می شود.

•

 – ۵متاسفانه همه نهادهای جامعه
از خانــه و مدرســه و رســانه هــا و
تبلیغات ،مدام به زنان از نوجوانی
گوشــزد مــی کنند که تــو ممکن
اســت چاق و زشت و بی منطق و
پول پرســت و سطحی بشوی ودر
ضمن ،باســن گرد و خوش فرمی
نداری و ممه هایت کوچک است و
پوستت برق نمی زند و …

این حــس و تربیت فرهنگی آنقدر
قوی و تاثیرگذار است که دختران
زیبا و باهوش و سرشــار از اعتماد
نیــز در ذهــن شــان ایــن تصاویر
تحقیر کننده را دارند .پس یادتان
باشــد وقتی که در برابر شما لخت
مــی شــوند و به شــما بــه عنوان
عزیزشان اعتماد می کنند فرصت
خوبی اســت تا بخشــی از توهین
سنتی را وارون جلوه دهید.
هم بــه عنوان انســانی کــه از این
زیبایی واقعی لذت می برید و هم به
خاطر یک همراه و هم سرِ در شان
خودتــان ،از خصوصیات زیبایش
بگوییــد .برایش مهربانی و لبخند
هدیــه بیاورید و اجــازه دهید این
موجودات دوست داشتنی لحظات
صمیمی ،زیبا و به یادماندنی با شما
داشته باشند .اتفاقی که به خودی
خود تجربه جنســی بسیار زیبایی
برای تان ایجاد خواهدکرد.
مطمئن باشید هر مسیری بعد از
هماغوشــی بین شما شکل بگیرد
او هرگز شما و جذابیت جوانمردانه
شما را از یاد نخواهد برد.
(مرد روز)
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درحاشیه ی مرگ «معمار» اقتصاد صنعتی
ایران ،علینقی عالیخانی

انتظــار میرفــت کــه بر
موقعیت و نفوذ سیاسی
اکثریت کارگر و کشاورز
در برابر اقلیت صاحبان
سرمایه نیز افزوده شود.
از نظــر عالیخانــی ،و
اقتصاددانــان همفکــر
او ،ایــن روند عــاوه بر
از میــان بــردن عوارض
عقب ماندگی اقتصادی
و اجتماعــی در ایــران،
گامــی اساســی در رفــع
نابرابــری طبقاتــی و
همچنین ایجــاد زمینه
علینقی عالیخانی،
اقتصــادی و اجتماعــی الزم برای دموکراسی مورد نظر او
از وزرای اقتصــاد
پــس از انقــاب ســفید نیز محسوب میشد.
دهه  ۴۰خورشیدی
منجر شد.
نگرش دو بخشی (صنایع سنگین
ایــران ،نویســنده
آقــای عالیخانی از لحاظ و ســبک) و مبتنــی بــر تحــرک
و ویراســتار آثــار تاریخــی از جمله فلسفه اقتصادی ،نگرشی نوینگرا طبقاتی به وضوح گرایش عقیدتی
خاطرات اسدالله علم درگذشت.
و متمایل به چپ داشت.
آقــای عالیخانی بــه نوعی
سوسیالیســم اقتصادی را
آقــای عالیخانــی در کابینــه های بر همین اساس نیز الگوی وزیر
اســدالله علم ،حســنعلی منصور اقتصــادی مورد نظــر او،
نشان میدهد.
اقتصاد
و امیــر عباس هویــدا وزیر اقتصاد که بــا اهداف سیاســی-
البته با توجه به اینکه در آن
بود .او همچنین به مدت دو سال اجتماعی شاه هم انطباق هویدا ،زمان تصمیمهای اساسی
رئیس دانشگاه تهران بود.
معموال از سوی شاه و به نام
داشــت ،اساســا شــامل علم و
علینقــی عالیخانــی ( -١٣٠٧تاکیــد بر توســعه
او اعالم میشــد به سادگی
ســریع منصور،
 )١۳٩٨از اولین کســانی بود که با بخــش صنعــت و تبدیل
نمیتوان نقــش عالیخانی
داشتن تحصیالت عالی در رشته اقتصاد «شــبه فئودالی -ویراستار را در طراحی و برنامهریزی
اقتصاد به عنوان سیاستمدار وارد تجــاری» ایــران بــه یک خاطرات تحــوالت اقتصــادی آن
تشکیالت سیاسی ایران شد .در آن اقتصاد صنعتی پیشــرفته
دوران شناســایی کــرد .با
علم
زمان نه تنهــا در ایران ،بلکه حتی بود.
این همه نمیتــوان تردید
در بسیاری از کشورهای پیشرفته در ایــن الگــو ،کــه ملهم
داشــت که در راس وزارت
جهــان هــم تخصص اقتصــاد در از نظریههــای توســعه متمایــل اقتصاد ،که در آن زمان مرکز مهم
دیوانســاالری بســیار نــادر بود و بــه چــپ آن زمــان بــود ،برنامــه تفکر اقتصادی محسوب میشد،
داشتن وزیری اقتصاددان پدیدهای توســعه اقتصادی اساسا بر مبنای افکار او در شــکل گیری ســاخت
عادی محسوب نمیشد.
ســرمایهگذاری دولتی و خصوصی اقتصــادی زمــان تاثیــری مهــم
آقای عالیخانی را میتوان از اولین در صنایع به منظور ایجاد اشتغال داشت.
اعضــای بدنه فــن ســاالری ایران برای کارگر مازاد بخش کشاورزی علینقی عالیخانی در دوره صدارت
دانســت که در دهه بعد به عنوان ســنتی و در نتیجه ،انتقال نیروی سه نخســت وزیر  -اسدالله علم،
یکــی از کارآمدتریــن تشــکیالت انســانی از بخش ســنتی به بخش حســنعلی منصــور و امیرعبــاس
کارشناســی در ســطح بینالمللی نوین تدوین میشد.
هویــدا  -ســمت وزارت اقتصــاد
شهرت یافت.
با توجه به شــرایط ایــران ،انتظار را حفظ کــرد .با توجه به اختالف
دوره تصــدی او در وزارت اقتصاد میرفت که ایجاد صنایع ســنگین عمیق فکــری و شــخصیتی علم
(در ســال هــای  )١٣٤١-٨و نیازمند ســرمایهگذاری سنگین و هویــدا ،دوام او در این ســمت را
بــا تصویــب و بــه اجــرا درآمــدن توسط دولت صورت گیرد و زمینه باید نشــانه نیاز دستگاه حکومتی
اصالحات شاه موسوم به «انقالب مســاعد را بــرای ســرمایهگذاری به او ،توانایی سیاسی و به احتمال
سفید» همزمان بود.
خصوصی ،بدوا در صنایع ســبک ،زیاد ،اتکای شاه به کسانی مانند او
هدف از ایــن اصالحات به جریان فراهم کند.
دانست.
انداختن روند نوینسازی و توسعه انتظــار می رفت که ادامه این روند عالیخانــی اواخــر همــان دهه به
ایران بود که طی دهه بعد ،تحوالت در نهایت به ایجاد تناسب مطلوب دانشگاه تهران رفت و یکی دو سالی
عمیقی را در ســاختار اقتصادی و بین نیروی کار و منابع مادی تولید رئیس دانشــگاه تهران بــود .او در
اجتماعی ایران ایجادکرد.
در تمامی بخش های اقتصاد ملی ،این ســمت هم اقداماتی در جهت
آنچــه که این اصالحات به دســت از جملــه بخش کشــاوری ،منجر نوینســازی و تحرک بخشیدن به
نیاورد ،تحولی همسو و متناسب شــود و افزایش بهره وری و بهبود دانشــگاه انجام داد که البته بدون
در ســاختار و روابط سیاســی بود وضعیت نیروی کار درکل جامعه را مخالفــت و مقاومــت به خصوص
که ســرانجام به نابودی رژیم وقت در پی داشته باشد.
از سوی اســتادان قدیمی نبود .او
و همــراه بــا آن ،دســتاوردهای بــا افزایش اهمیــت نیــروی کار ،روندی را به جریان انداخت که در
سالهای بعد دنبال شد.
با وجود ســابقهای قابل توجه در
تشکیالت دولتی و علمی ایران،
شــهرت عالیخانی برای بسیاری
از ایرانیــان نســل معاصر مدیون
تــاش او در مقــام ویراســتار و
آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان
تنظیم کننده خاطرات اســدالله
تان میترسید؟ممکن است که شما قربانی خشونت های خانوادگی
علم از دوران خدمت او در وزارت
شده باشید .آیا به دنبال همزبان میگردید تا شما را یاری کند؟
دربار می شناسند.
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.

حمیدکیهان  /بیبیسی

تنش مالیان با امریکا
و سناریوهای محتمل

علیرغــم تاکیــد دســتگاه دیپلماســی امریــکا نســبت به اقدامات تحریک امیز و تنش افرین
مبنی بر نداشــتن قصد و نیــت جنگ با ایران ،خود را بمثابه چک ســفید بــرای خود قلمداد
جنگی ویرانگر سایه شوم خود را بر کل منطقه کــرده باشــند تا بدون تــرس از عواقب تنبیه و
خاورمیانه گسترده است.
اقــدام امریکا ،به قدرت نمایی در منطقه ادامه
برخی بر این باورند جدای از این که امریکا می بدهند ،این امر برایشــان از دو جنبه سودمند
گویــد قصد جنگ با ایران ندارد ،لیکن با توجه می باشد:
به حجم و روند فزاینده تنش افرینی و اقدامات  -برای روحیه دادن به نیروهای روحیه باخته
تحریــک امیز رژیم ،بهیچ وجــه احتمال وقوع خود در داخل
جنگ منتفی نیست.
 دوم برای جلب ســمپاتی بیشــتر نیروهایبه نظر میرســد که فقدان یک واکنش قاطع ار بنیادگرا در منطقه.
سوی امریکا نه تنها به ارام کردن اوضاع کمکی و استفاده ماکزیمم از موقعیت استثنایی پیش
نکرده ،بلکه مالیان را جری تر هم کرده است ،امــده .ولــی این دســتاوردها بهیــچ وجه قابل
هرکســی که مختصر اشنایی با مالیان داشته مقایسه با عواقب وحشتناک جنگ نمی باشد.
باشــد بخوبی میداند که زبــان زور ،تنها زبانی ســناریو دیگر این اســت که امریکا جنگ نمی
است که انها می فهمند.
خواهد و در پی سرنگون کردن مالیان نیست،
در تحول جدیدی اخیرا یک پهپاد امریکایی از زیــرا گزینه هــای کم هزینه دیگــری در اختیار
سوی سپاه پاسداران مورد هدف قرارگرفت ،گر دارد و به همین دلیل اســت که به جنگیدن با
چه این اولین اقدام از سلسله اقدامات تحریک اخوندها اشتیاق و عالقه ای نشان نمیدهد.
امیز و تنشــزای مالیان نیســت لیکــن اولین واقعیت اینســت کــه مالیــان حاکم بــر ایران
اقدامی است که مالیان مسئولیت انرا پذیرفته تاکنون بیشترین سود و فایده را برای امریکا و
اند.
اسرائیل داشته اند.
پهپاد امریکایی برخالف ادعای سپاه یک پهپاد یک قلم رکود سالیان فروش تسلیحات به دلیل
نظامی نبود ،بلکه تجسسی و با چشم غیرمسلح شاخ و شانه کشیدن ها ،تهدیدها و تنش افرینی
هم قابل رویت بود و با چراغ روشــن در فاصله مالیان در منطقه شکســته شــد و تقاضا برای
 ٣۴کیلومتــری خــارج حریم هوایی ایــران در خریدهای تســلیحاتی باال رفــت و قراردادهای
فضــای بیــن المللی مــورد هدف قــرارگرفت .کالن خرید تســلیحات امریکایی با کشورهای
حکومت مالیان تاکنون عذرخواهی نکرده است مختلف منطقه بسته شد.
و هیــچ توضیح قابل قبولی برای این عمل هم شعارهای پوچ مالیان در باره محو و پاک کردن
ارائه نداده است.
اسرائیل از نقشه جهان نیر برای اسرائیل بمیزان
ســئوالی که این جا به ذهن هر ناظری می زند زیادی مشروعیت ،مقبولیت و سمپاتی بهمراه
اینست که ایا ایران بدنبال جنگ است؟
داشــته و کارهای اســرائیل را توجیه پذیرکرده
همواره این ظن وجود دارد که شــاید تجربه و است ،تا جایی که بسیاری از کشورهای عربی
برکات بی شــمار جنگ هشت ســاله با عراق ،به اسرائیل نزدیک تر شده اند و بمیزان زیادی
مالیــان را به اتخاذ چنین تصمیم پرریســک و ضدیت ها علیه اسرائیل فروکش کرده است.
خطری سوق داده است.
ایــن ها فوائد و دســتاوردهایی اســت که برای
مالیان خوب میدانندکه تحریم های فلج کننده امریکا براحتی قابل صرفنظرکردن و یا جایگزینی
و فزاینده امریکا حکم طنابی را دارد که به دور نمی باشند.
گردن انان پیجیده و رفته رفته تنگ و تنگ تر بهر حــال در این نزاع و رویایی هر ســناریویی
می گردد و دست اخر امریکا بعد از یکی دو سال هــم که در عمل اتفاق بیفتد زیان کننده اصلی
ضربه نهایی را بر پیکر فرتوت انان فرود خواهد مالیان هستند و در مذاکره مفروض انان طرف
اورد.
بازنده خواهند بود.
مالیان تالش می کنند چنین روندی را متوقف زیــرا مالیــان ســرکوبگر و منفورند و تــه مانده
کنند و میزی را که علیه شان چیده شده است مشــروعیت خود را هم در داخل از دست داده
را چپــه کننــد .زیرا خوب میداننــدکه یکی دو اند ،در ایران شرایط انقالبی حاکم است و مردم
سال اینده رژیمشان نسبت به وضعیت کنونی دیگــر مانند قبل حاضر نیســتند به حاکمیت
بمراتــب و کیفا ضعیــف تر ،کمــا اینکه میزان مالیان تن بدهند ،جامعه بین المللی و دنیای
نارضایتی عمومی نیز بیشتر و گسترده تر خواهد متمدن هم با این مالیان مشکل دارد  ...با این
شد.
اوصــاف امریکا دیگر چه نیازی به یک جنگ پر
خب این فرضیه بی ربطی نیست که اگر سران هزینه دارد؟
جمهــوری اســامی جنــگ را در تقدیــر خود در این میــان احتمالی که مالیان از ان غافلند
ببیننــد ،دســت به چنیــن اقدامی بزننــد و به و یا کمتر به ذهنشــان می زند ،این اســت که
خیال خودشــان ابتکار عمل را بدست بگیرند کــم هزینه ترین گزینه بــرای امریکا حمایت ار
و محاســبات طــرف مقابل را در هــم ریخته و خواست و اراده مردم ایران برای ازادی و رهایی
بخواهند زمــان رویارویی را خودشــان تعیین از چنگال این نظام اهریمنی و خونریز است .این
کنند و به این وســیله میزی که براشان چیده مسیر برای امریکا قطعا گزینه ای واقعی ،بسیار
شده را واژگون کنند.
پراتیک ،کم هزنیه و ابرومندانه می باشد.
ولی این به نوعی خودکشی از ترس مرگ است شرایط کنونی کشــورمان بسیار تعیین کننده
و در نهایت مالیان را از بن بســت مرگ نجات اســت به شرطی که صاحبان اصلی این خاک و
نخواهد داد و فقط زمان مرگ را جلو می اندازد .بوم هشیار و اماده باشند.
فرض دیگر این اســت که مالیان شــاید با این اکنون سئوال اصلی پیش روی همه ما ایرانیان
کارها میخواهند ادعای دونالد ترامپ مبنی بر اینســت که ایــا ما هم می توانیم ملتی باشــیم
نداشتن قصد جنگ با انان را با اقدامات تحریک همــراه و همگام بــا جهان متمدن به ســمت
امیز خود به ازمایش بکشند.
دمکراســی و پیشرفت حرکت کنیم و زندگی در
و یا شــاید مالیان غیر محتمل بودن جنگ ،با خور یک انسان داشته باشیم؟
توجه به تاکیدات دونالد ترامپ و خویشتنداری
کاوه ال حمودی
Kaveh۱۷۹@gmail.com
امریکاییان و اجتناب انان از نشان دادن واکنش
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م ایران میان دو اسل

حه :حتری م و جنگ

که کشــتن یک یــا دو میلیون
شــهروند ایرانــی برایــش هیچ
ارزشــی ندارد و هیــچ اهمیتی
برای هموطنانش و انسانهای
دیگــر قائل نیســت .رژیمی که
هیچ دســتاوردی طی  ۴۰سال
عمــر خــود بــرای مــردم ایران
نداشــته که برای ازدست دادن
آن بترســد! این رژیــم چیزی را
نساخت تا از خراب شدن آن بیم
داشته باشد! جمهوری اسالمی
آرزو میکنــد جنگــی صــورت
عبدالرحمنالراشد رژیم تهران بر این باور است که با حتمیل یک بگیرد تا بر بیکفایتیهای داخلی
(شرق االوسط) – جنگ ناخواسته بر منطقه و ایران میتواند و خارجی خود سرپوش بگذارد.
مــن یکــی از قویتریــن طرفــداران
رژیم تهران بر این باور اســت که
حس ملی تقریبا  ۹۰میلیون ایرانی را بر
مجبــور کــردن رژیــم ایــران بــرای انگیزد و در عراق ،یمن و لبنان نیز به وسیله با تحمیل یک جنگ ناخواســته
تغییــر سیاســتهایش هســتم ،و اما
بر منطقــه و ایران میتواند حس
مزدورانش هرج و مرج را گسترش دهد.
اگــر ایــن تالشها شکســت بخــورد،
ملی تقریبا  ۹۰میلیون ایرانی را بر
از طرفــداران تغییــر رژیــم حمایــت
انگیــزد و در عراق ،یمن و لبنان
خواهــم کــرد ،امــا تغییــر نباید بــه هر محاصره اقتصادی است.
نیز به وســیله مزدورانش هــرج و مرج را
قیمتی باشــد .نیازی به گفتن یا توضیح امــا رویارویــی نظامــی با رژیم تهــران به گسترش دهد.
بیشــتر نیســت که تغییر رژِ یم به صورت عنوان راهحل نهایی همچنان باقی خواهد این طرز تفکر از سوی رژیم ایران به همراه
مسالمتآمیز برای همه بهتر خواهد بود .ماند .کشــورهای عربی منطقه هرگز به عوامل متعدد دیگر باعث میشود جنگ
در هــر حال نتیجــه ایــدهآل و نهایی که گزینه جنــگ روی نخواهند آورد مگر در به عنوان آخرین گزینــه و را ه حل نهایی
آرزوی آن را داریم این اســت که حکومت حالت دفاع از خود .به همین دلیل است آنهم در صورت لــزوم و در حالت دفاع از
ایــران پروژههای توســعهطلبانه ،تالش که تمام سیاســتمداران منطقه و جهان خود ،مطرح شود .هیچ عاقلی جنگ را بر
بــرای دســتیابی به ســاح هســتهای ،جمله « ما جنگ نمیخواهیم» را مرتب را ه حلهای دیگر ترجیح نمیدهد.
فعالیتهــای موشــکی تهدیدآمیــز و تکــرار و همــواره بر آن تاکیــد میکنند .با این حال ،بسیاری از نظرات و دیدگاهها
گســترش هرج و مرج و جنگافروزی در حال پرسش عمومی و مشترک که اینجا را میشنویم که خطرات احتمالی جنگ را
منطقه و حمایت از گروههای تروریستی مطرح میشود این است که چرا ما جنگ دست کم میگیرند و نسبت به دستاوردها
در منطقه و جهان را متوقف کند.
نمیخواهیــم اگــر جنگ ســریعترین راه یا نتایج جنگ علیه رژیم ایران به صورت
تحقــق چنیــن خواســتههایی اکنون به جهت مجبور کردن رژیم ایران برای تغییر اغراقآمیز سخن میگویند و این وضعیت
ضرورتــی ناگزیر تبدیل شــده که نه تنها رفتار و سیاستهایش است؟!
پیچیده را ساده جلوه میدهند.
کشورهای منطقه بر آن اصرار می ورزند چرا دو یا پنج ســال آینده منتظر بمانیم البته همه میخواهند راه حلی سریع برای
بلکه حتی جامعه بینالمللی نیز بر تحقق تا حکومت آیتالله علی خامنهای از نظر یک مشــکل مزمن  ۴۰ســال ه به نام رژیم
ایــن خواســتهها به صــورت صلحآمیز یا اقتصادی به مرحله «افالس» و فروپاشی جمهوری اسالمی ایران پیدا کنند.
از طریق جنگ مســتقیم بــا ایران تاکید اقتصادی برسد و آنگاه تسلیم شود؟!
کســانی هم که از ایــاالت متحده و غرب
میکننــد .البته همه میدانیــم که رژیم جواب این پرســش را به سادگی میتوان میخواهنــدکه برای آنها بــا ایران مقابله
تهــران بــه خودی خــود ایــن پروژهها را داد .گرچــه آمریــکا و همپیمانانش از هر نظامــی کنــد از این مســئله غافلاند که
انجام نخواهد داد مگر اینکه به شکلی او نظر بر رژیم ایــران برتری دارند اما نتایج کشــورهای غربی همــواره محاســبات
را مجبور کرد .بهترین سالح برای مجبور و محاســبات جنگها همیشه تضمینی دقیقتری دارند و قبل از هر اقدامی ابتدا
کــردن رژیم تهــران به کارگیری ســاح نیســت .مــا در مقابل رژیمی قــرار داریم به مناف ع خود فکر میکنند.

درهای ورزشگاهها را به روی...
گروهی از دختران بیرون ورزشگاه توسط
نیروی انتظامی بازداشت و در بیابانهای
اطراف تهران رها شدند.
سیزدهماسفندماه«،۱۳۹۷غالمحسین
اســماعیلی» ،رییــس کل دادگســتری
اســتان تهــران در جمع خبرنــگاران آب
پاکی را روی دست همه ریخت« :حضور
بانوان در ورزشگاهها مشکل امروز مردم
نیست ،به مشکالت دیگر برسید».
غالمحسین اسماعیلی البته اشاره نکرد
که مشکل واقعی مردم چیست اما بخشی
از چهــره واقعی مردان قانــون ایران را به
نمایش گذاشت« :امروز فیفا گفته است
که زنان باید در اســتادیوم حاضر باشند
و فــردا میگوید کــه زنان و مــردان باید
شــانه به شانه هم و درکنار یکدیگر قرار
بگیرند و روز دیگر موضوع حجاب را بیان
میکنند .لذا نباید به موضوعات پیش پا
افتاده بیشتر از آن چیزی که هســتند،
بها دهیم».
او تاکیــدکــرد که یــک بار بــرای آخرین
بــار ورود زنــان به ورزشــگاه آزاد شــد تا
فدراسیون فوتبال از خطر محرومیت رها
شود.
نیــروی انتظامی هــم اعالم کــرد برای
شناسایی و جلوگیری از ورود زنانی که با

>> ادامه از صفحه28 :

لباس مبــدل و آرایش مردانه قصد ورود
به ورزشگاه آزادی را دارند ۵۰۰ ،دوربین
مداربسته جدید در اطراف این ورزشگاه
نصب کرده است.
دختران آزادی اســفندماه سال  ۱۳۹۷با
نوشتنجمله
Help Persepolis female fans to
enter Azadi stadium
در صفحــات مجــازی کنفدراســیون
فوتبال آســیا به معنی «به هواداران زن
پرسپولیس برای ورود به ورزشگاه آزادی
کمک کنید» ،سعی در اطالعرسانی به
مدیــران این کنفدراســیون و آگاه کردن
آنها از بســته ماندن درها به روی خود
داشتند.
آنچه حاال حساسیت فدراسیون جهانی
فوتبال را برانگیخته اســت را میتوان در
ضرب و شــتم چند دختر هوادار فوتبال
پیش از بازی دوســتانه ایران و سوریه در
تهران دید.
خردادماه امسال یکی از این دخترهایی
که طــی ســالهای اخیر بــرای ورود به
ورزشــگاه تالشهایــی داشــته اســت،
متوجــه باز شــدن ناگهانی بخــش زنان
سامانه بلیت فروشی اینترنتی برای خرید
بلیــت بازی ایران و ســوریه میشــود .او
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بالفاصلــه اقدام به خریــد بلیت میکند.
امــا دقایقــی بعد مبلــغ واریز شــده او به
حسابش برمیگردد و گزینه «بانوان» از
روی صفحه بلیت فروشی محو میشود.
همین زمینهای شــد بــرای این که پنج
دختــر ایرانی بــرای حضور در ورزشــگاه
آزادی بــا هــم قــرار بگذارنــد؛ روزی که
ورزشــگاه برای یک بازی دوســتانه ملی
اصال شــلوغ نیســت و این چنــد دختر
میتوانستند بدون دغدغه ،در گوشهای
از سکوها ،بازی را تماشا کنند.
یــک جمع چهــار نفــره راهی ورزشــگاه
آزادی میشــوند .امــا بالفاصلــه پس از
حضور مقابل در غربی ورزشــگاه آزادی،
با ماموران نیروی انتظامی مواجه شدند
کــه برخالف دفعات قبل ،خیلی ســریع
و بــدون مقدمه با آنها برخــورد کردند.
یکی از ماموران رسمی نیروی انتظامی با
فحاشی ،این دخترها را خطاب قرار داده
و از آنها خواسته بود هر چه زودتر از آن
منطقه دور شوند.
یکــی از آنهــا ســعی میکنــد بــا تلفن
همراهش از فحاشــی پلیــس ایران فیلم
بگیــرد .مامــوران بــه ســوی او حملــه
میکننــد ،او را روی زمین میخوابانند،
یکی از ماموران پایش را روی ســینهاش

عملکرد قدرتهای بزرگ موقتی نیست.
بســیاری از مردم ،سیاســتهای آمریکا
و روســیه و اروپــا را فقــط در چارچــوب
انگیزههــای تجــاری تفســیرکــرده و بر
آن اصــرار میورزنــد .البتــه انگیزههــای
اقتصــادی معمــوال یکــی از انگیزههــا
در جنگهــا میتوانــد باشــد امــا منافع
استراتژیک کشورها متفاوت است.
اگر محاصره اقتصادی علیــه رژیم ایران
بــه همین شــکلی که امــروز شــاهد آن
هستیم ،ادامه یابد ،لحظه نوشیدن جام
زهر و قبول شــرایط صلح از ســوی علی
خامنــهای رهبر رژیم را شــاهد خواهیم
بــود .بنابراین با وجود عملکــرد رژیم از
حملــه به نفتکشها تا هدف قــرار دادن
تاسیسات نفتی ســعودی و بمبگذاری
در کشتیهای نفتی ،باز هم تحریمهای
اقتصادی مهمترین ابزار و کشــندهترین
ســاحی اســت که رژیم تهران را به زانو
درخواهد آورد.
نه آمریکا و نه کشورهای عربی خواستار
جنــگ با ایــران نیســتند اما اگــر تهران
بخواهد برای مقابله با تحریمهای آمریکا
به حمالت خرابکارانه یا جنگ متوســل
شود بیشک کشورهای عربی و متحدان
آنها به خاطــر دفاع از منافع خود با همه
امکانــات نظامــی روبــروی رژیــم تهران
خواهند ایســتاد و به جهانیــان خواهند
گفت که این جمهوری اسالمی است که
جنگ علیه منطقه را آغاز کرده است.
اگر اقدام اشتباهی رخ دهد و آتش جنگ
در منطقه شعلهور شــود بیتردید رژیم
تهران شکست نظامی سختی را متحمل
خواهد شد چون در معادله قدرت در برابر
آمریکا و متحدانش بسیار ضعیف است.
این در حالیست که کشورهای منطقه و
آمریکا همچنان برای جلوگیری از کشته
شــدن هــزاران انســان در ایــران و دیگر
کشــورهای منطقه و بــرای جلوگیری از
ت مادی ،به گزینهی نظامی روی
خسارا 
نخواهنــد آورد و جنــگ را آخریــن راهی
میدانندکه ممکن است در پیش بگیرند.
•

میگــذارد و تلفــن همراهــش
را میگیــرد .ســایر دخترها برای
نجات دوستشان وارد عمل میشوند.
نتیجه این درگیری ،بازداشــت دو نفر و
مضروب شدن سه دختر دیگر بود.
تصاویــر ایــن درگیــری و گزارشهــای
برخــورد نیروی انتظامی بــا دخترهایی
که مایل به حضور در ورزشگاهها بودند،
بــه فیفــا رســیدهاند .خبر نام ۀ رســمی
فدراســیون جهانــی فوتبــال را ســایت
فدراســیون فوتبال ایران رسانهای کرده
است و نه خبرگزاریهای رسمی کشور.
مهدی تــاج ،رییس فدراســیون فوتبال
ایران همچنان به موضع قبلی خود پایبند
اســت .او تیرماه سال  ۱۳۹۶اعالم کرده
بود« :ورود زنان به ورزشــگاه نه دغدغه
فدراسیون است و نه کشور .پس نباید به
آن پرداخت».
حــاال اما بــه نظر میرســد در صورت باز
نشــدن درهای ورزشــگاههای ایــران به
روی زنــان ،فدراســیون جهانــی فوتبال
برخوردی قاطعتر با فوتبال ایران خواهد
کرد.
طبق قوانین فیفا ،تماشــای مســابقات
فوتبال بدون محدودیت جنسی ،نژادی،
قومیتی و مذهبی برای تمامی انسانها
آزاد است.

•
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گزارش سازمان ملل:

هنوز خانواده
خطرناکترین
جای خشونت
خانگیعلیه
زنان است

در گــزارش مفصــل «پیشــرفت زنان
جهان» ســازمان ملل ،خانــواده جائی
دوست داشــتن و دوست داشته شدن
توصیف میشــود ،جائی که انســانها
بــرای دریافــت حمایــت و پــرورش به
آن روی میآورنــد ،امــا همین گزارش
هشــدار میدهد که خانواده همچنین
مکانی است که در نقاط مختلف جهان،
زنان در آن مورد خشونت و تبعیض قرار
میگیرند.
فومزیل امالمبو-انگــوکا ،مدیرعامل
زنان ســازمان ملل ،روز سهشــنبه ۲۵
ژوئن ،هنــگام ارائه گــزارش «خانواده
در جهانی در حال دگرگونی» ،تحقیقی
در باره وضع زنان جهان در ســالهای
 ۲۰۱۹و  ،۲۰۲۰گفــت« :خانــواده،
مکان خشــونت و تبعیض علیــه زنان
و دختــران ،و در واقع ،جائی اســت که
خشونت علیه زنان و دختران در آن آغاز
میشود».
وی گفت« :موارد خشــونت علیه زنان
توسط نزدیکان ،به قدری کثیر است که
میتوان خانواده را خطرناکترین مکان
برای زنان و دختران دانست.
بنا به آمار عرضه شــده در این گزارش،
فقط در سال  ،۲۰۱۷روزانه  ۱۳۷زن در
نقاط مختلف جهان ،جان خود را در اثر
خشونت خانوادگی از دست دادند.
در یک کشــور از هر پنج کشور جهان،
یا  ۲۰درصد از کشورها ،زنان و دختران
از حق ارث مســاوی بــا فرزندان ذکور،
برخــوردار نیســتند و قانــون ،دســت
کم  ۱۹کشــور جهان ،زنــان را موظف
میکنــد که از شــوهران خــود اطاعت
کنند .در کشــورهای در حال توسعه،
یک ســوم زنان به گزارشگران سازمان
ملــل گفتندکه از حــق تصمیم در باره
سالمت خود ،بیبهرهاند.
در اجالس زنان ســازمان ملل« ،ماروا
شرفالدین»،رئیسجنبشبینالمللی
مســاوات و عدالــت در خانوادههــای
مســلمان ،بــه خبرنــگاران گفــت در
بسیاری از کشــورهای جهان ،قوانین
خانواده همچنان مبنــای دینی دارند،
و به همین ســبب ،گفته میشــود که
قوانیــن  ،قابــل اصــاح نیســتند زیرا
قانون خدا را نمیتوان تغییر داد .خانم
شــرفالدین گفت اگر کســی خواستار
تغییر این قوانین شود ،با خطر حمله و
حتی تهدید مرگ روبرو میشود.
گزارش زنان سازمان ملل با استفاده از
دادههــا و تجزیه و تحلیل  ،چندگونگی
نهاد خانــواده در نقاط مختلف جهان
را نمایش میدهد و حاوی توصیههای
قانونی است که به خانوادههای امروزی
امکان دهد نیازهــای اعضای خود ،به
ویژه زنان و دختر را بهتر تامین کنند.
•
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پهپاد؟
ایران گفتــه پهپادی که
ســرنگون کردیــم 300
میلیــون دالر ارزش
داشــت ولــی آمریکایی هــا اعالم
کردنــد ارزش اش  110میلیــون
دالر بوده اســت! ما فکر می کنیم
ایرانی ها درســت می گویند چون
دالر را  3000تومان حســاب کرده
انــد ولی آمریکایی ها که از خود ما
مردم بیشتر به اوضاع مملکت ما
وارد هســتند دالر را با نرخ جدید
 13000تومان محاسبه کرده اند!
درمورد این که این پهپاد در داخل
ایــران پــرواز مــی کرده هــم ایران
راســت می گوید چــون تکه های
الشــه آن درآب هــای کرانه ایران
پیدا شــده و نه در طــرف گاوداری
های آمریکا!
پرزیدنت شجاع؟!
با این که حدود کمتر از یک ماه از
«رم از آن» گذشته ،شاید
پایان ماه َ
ذکــر این خاطــره دربــاره این ماه
ضیافت خدا ،خالی از لطف نباشد.
یادمه سالی در یک روز ماه رمضان
آخوند مامور عذاب در مدرســه از
من پرســید تشنگی منو اذیت می
کنه؛ به تو فشار نمیآره؟ گفتم نه!
من عین خیالم نیست! نه تشنگی
نه گشنگی! آخوند با تعجب گفت:
آفریــن برغیــرت جوانان اســام!
یکی از دوســتان خندیــد که حاج
ً
اصال روزه نمی گیره .که با
آقا این
این حرفش هــم آخونده رو کنف،
و هم دســت مرا رو کــرد حاال این
حکایــت حاج حســن آقــای دابل
بچه
پرزیدنت اســت .درحالــی که ّ
هایش همه جای شــان امن است
و خــودش آماده فرار ،گفته :امروز
اگر ســرزمین ما بمباران بشود ،و
حتی اگر فرزندان ما شهید بشوند
ّ
مــا دســت از هــدف مان بــر نمی
داریــم! حاج آقا فرزندان شــما که
در ســوییس و انگلستان هستند!
هدف شما هم داشتن مقام شاهی
تا هزار ســال است چرا؟ چون هم
بی ســواد و احمق اید هم کشــور
مــا را به گندکشــیده ایــد! حاال از
فرزنــدان مردم مایه مــیگذارید؟
بچه های تان
اگر راست می گوئید ّ
بچه ها و نوه های
را صدا کنید با ّ
رهب ر و اکبر ببرید جلو؛ ما هم می
آئیم!؟
موش فراری؟
رژیم ایران یا بنا به ادعای خودشان
مقتدر ترین دولت منطقه ،هرگاه از
آمریکا کتــک می خورد تالفی اش
را بر ســر زنان در مــی آورد .راننده
اســنپ که یک خبرچیــن وزارت
اطالعات است؛ دختر مسافر را به
عذرخواهــی وادار کرد ولی همین

دولت مقتدر در برابرکتک اسراییل
و آمریکا می شــود موش فراری! و
سوراخ موش می خرد دانه ای صد
تومان!
اسنپ؟
دیروز اســنپ سوار شــدم از همان
قــدم اوّل شــروع کــردم بــه نوحه
خوانی و گفتم آقای راننده جواب،
جــواب! بعــد گفتم بــزن کنار من
نمازم قضا شده بخونم بعد دوباره
دم گرفتم :مدینه شــهر بی اسنپ
مدینه ،سر باباش بره رو نی سکینه!
جواب آفرین جواب ،بعدگفتم بزن
کنار نماز ســر وقت اجرش زیاده؛
اگر آب همــه دریاها جوهر و همه
نــی ها قلم شــوندکافی نیســت تا
بتــوان فضیلــت نماز ســر وقت را
نوشت؟! راننده اسنپ گفت تو که
مــا رو دیوانه کردی بــه خدا من از
بچگــی اهــل این حرف هــا نبودم
ّ
در تمام عمرم نــه یک رکعت نماز
خوانده ام و نه یک روز روزه گرفته
ام ،نه بســیجی ام و نه پاسدار و نه
اطالعاتی چهار لیتری عرق ام هم
توی صندوق عقب ماشین است به
کاهدان زدی بابا جان من اون که
تو فکرکردی نیســتم تو رو خدا از
من بگذر کرایه هم نمی خواد بدی
من از دســت تو در برم انگار از پل
صراط گذشــتم ،لعنت خدا براین
آخوند های ّ
مکار بزار بریم به کار و
زندگی مون برسیم!؟
تعادل؟
حــاج حســن آقــای پرزیدنــت که
خیلی وقته کلید کشــورداری شــو
گم کــرده دریک ســخنرانی گفته
ایران علیرغم تحریم ها همچنان
درحال شکوفایی و پیشرفته! بهش
میگیم حســن جان یک ســری از
کشفیات رو به کشورهای دیگر هم
بــده گناه دارند ایــن همه بدبخت
وعقب افتاده بمانند یا دســت کم
کمی کمک شون کن بذار به ایران
برســند تو چون این طــور یکه تاز
میــدان علم و دانش هســتی 180
کشور جهان باهات دشمن اند اگر
ده ســال استراحت کنی شاید اون
ها بهت برسند و تعادل برقرار بشه!
در راه رضای خدا؟
با سود  3700میلیارد تومانی بانک
تجارت از طریق خرید و فروش ارز،
 92درصد زیان انباشته این بانک
جبران شد! باز بگید آخوند راهکار
اقتصادی بلد نیســت می دزدند و
می دزدند هرگاه هم خیلی گندش
درآمد بارش رو می ریزند سر مردم
و اضافه هم می گیرند درصدی هم

بــه مدیران و کارمنــدان می دهند
این ها می شــوند صاحب دارایی و
ملک و امالک مردم هم ورشکسته
البته در راه رضای
و کارتن خواب! ّ
خدا ،برای اســام ،برای حسین و
به خاطر امام زمان (عج)
یاری کنید؟
ما نمی دانیم این آمریکا چه جور ابر
قدرتیه؟ می خواد یک کشور جهان
ســوّمی سه میلیونی مثل لیبی رو
بزنه اول یک قطعنامه درست می
کنه که باید همه ســاح هاش رو
بــده و تا کارد میوه خوریش رو می
گیره طرف که دســتش خالی شد
میگه حاال تحریم وســایل و نون و
آب؛ پــول هــاش رو هم فریز کنید
و باال بکشــید انگلیس بیــا ،کانادا
بیا ،فرانســه بیا ،ژاپن بیــا ،آلمان
تــو هم بیا! ّ
کل جهان رو جمع می
کنه باز هم جرات نمی کنه حمله
کنه ستون پنجم راه می اندازه باز
هم می ترســه ،به کشورهای نوکر
مح ّلی میگــه نیروهاتون رو بیارید
لب مرز اش تا با چند طرف بجنگه
و تــا نوبــت جنگ به خــود آمریکا
برســه طرف افتاده و فراری شــده
یا توی ســوراخ راه آب گیر افتاده و
شجاعان تا پایتخت رفته اند! یاران
بچه داری کنه!
یاری کنید ترامپ ّ
مهم تر؟
بــه حســن عباســی یعنــی همان
یدالــه قزوینــی ســابق بگوئیــد ما
خیلــی زور زدیم که کاخ ســفید را
حســینیه کنیم ولی نشــد از بس
زور زدیم وقت زایمان مان رســید
اما نگذاشــتند تــوی آمریکا بزاییم
ّ
بنابراین کانادا را زایشگاه کردیم که
بسیجی ها این همه راه را برنگردند
و همــان دور و بــر ها بزایند! .پس
در واقع مونتریال ،تورنتو ،ونکوور
و بسیاری دیگر از شهر های کشور
زیبای کانادا ،قسمتی از خاک ایران
اســت و برای ما از خوزستان مهم
تر است!
چونه و دماغ؟
علی مطهری ( 3تیر  )97اگر مردم
 6مــاه مقاومــت کننــد ،وضعیت
اقتصــادی بهتر خواهد شــد.علی
مطهری ( 9اردیبهشــت  ) 98اگر
مردم چند مــاه دیگر هم مقاومت
کنند ،آمریکا از روش خود دســت
بر مــیدارد .همــان علی مطهری
( 23خــرداد  )98مقاومــت مردم
ایــران قطعــا نتیجه خواهــد داد و
آمریکا هم در پی شکســت تحریم
ها علیه ایران؛ ناامید شــده است.
طبق گفته علی چونه! االن وضع ما
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از دو سال پیش بهتر شده و آمریکا
هم نا امید شده است! فقط ما نمی
دانیم چرا این ابله با این دروغ ها؛
به جای دماغ چونه اش روز به روز
قد می کشد و بلند تر می شود؟!
روز پدر؟
شــنیدیم روز
یکشــنبه  16ماه
جون الحــرام در
والیت ما ،روز پدر
بــوده پس چطور
متوجه نشدیم
ما
ّ
و هنــوز آن یــک
جفت جورابی که
معمو ًال در چنین
روزی و ّراث مــان
بــه مــا کادو می
دهنــد را نگرفته
ایم؟! پس این روز
را به رسم ّیت نمی
شناسیم هر چه زود تر جوراب ما را
بدهیدکه در غیر این صورت تقویم
را به هم خواهیــم زد! و این روز را
یا روز دانالد ترامپ اعالم خواهیم
کرد و یا روز رهبر ّ
معظم!
قدر دانی؟
ترامپ گفتــه از این کــه ایرانی ها
هواپیمای سرنشین دار ما را نزده
اند ازشــان قدردانــی میکنیم! ما
فکــر می کنیــم تائب یک پرســتو
برای ترامپ فرستاده از ایشان فیلم
گرفته پس همین روز هاســت که
ترامپ بگوید من پشــیمان شــده
ام و دیگر بــا ایرانیان مظلوم نمی
جنگم!
افسرده ترین؟
ایــران یکــی از افســرده تریــن
کشــورهای جهان اســت کــه دو
ســه پ ّلــه تا افســرده ترین کشــور
جهــان فاصلــه دارد ،بــه همیــن
دلیل مسئولین سختکوش ایران
نه برای خودشــیرینی یا خراب تر
کردن زندگی مردم بلکه فقط برای

رضای خدا بخشــنامه کــرده اند:
پخــش موســیقی در مــدارس هم
ممنوع است تا مبادا خدای ناکرده
رتبه افســرده ترین کشور جهان را
از دســت بدهیم! پیشــاپیش رتبه
افســرده ترین کشــور جهان را به
این سران سختکوش و آخوندهای
نابغه که ایــن راه حل را پیدا کرده
اند تبریک می گوئیم!
شیر زن قهرمان؟
کشــور آذربایجــان پیشــنهاد اغوا
کننده ای به « خانمزهرا نعمتی»
بانــوی کماندار ایرانی داده اســت:
بر اساس این پیشنهاد اگر نعمتی
شــهروند آذربایجــان شــود300 ،
هزار دالر به همراه یک اتومبیل و
یک باب خانه به او داده می شــود.
همچنیــن  5هــزار دالر حقــوق
ماهانه همیشگی برای این کماندار
در نظرگرفته شده است که وی آن
را رد کرده است .ظاهر ًا درکشوری
کــه آخوندها همــه را از ایران بیزار
کرده اند هنوز شیرزنانی هستندکه
به خاک ایران سوخته و ورشکسته؛
عشق می ورزند!
معجزات!
ً
مــی دانیــدکه معمــوال بــزرگان و
ســران دین و مذهب مــا تازه پس
از مرگ کارشــان شــروع می شود
از برگشت آفتاب تا سخن گفتن با
حتی گوشت
سنگ و سوســمار و ّ
پخته! اخیر ًا برای امام شدن رهبر
ّ
معظم مســلمین و مســتضعفین
جهان و حومه ،قانونی گذاشته اند
که فقط پس از مرگ ایشــان قابل
اجراست و آن اعالم لیست دارایی
های ریز و درشت آن حضرت است
و ایــن در دو حالت ممکن اســت
یا کارشــان تمام شود و بازنشسته
شوند که رهبری مثل شاهی پایان
نــدارد و یــا این که زبــان مان الل
بعد از  120ســال باالخره رضایت
داده و بــه دعوت جنــاب عزرائیل
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ل ّبیــک بگویند کــه در این صورت
مــا هــم ناچاریــم چند تــا حدیث
راســت و دروغ برای شان بسازیم
مثل این که ایشــان شب ها به در
خانــه یتیمان و فقرا می رفته اند و
برایشــان نون و پنیر مــی برده اند
و دســتی هم بر ســر بعضی ها که
لیاقت اش را داشتند می کشیدند!
وک ّلــی عــرق هم می ریختــه اند و
چند معجزه دیگر!
مح ّبت فراوان؟
صدیقیآخوندهمیشهگریانگفته:
مــردم ماننــد صــدف روحانیت را
همانند نگینی در آغوش می گیرند
ای آخوند دو قرانی ســابق! اگر می
بینی ما شما را محکم گرفته ایم به
این جهت اســت که می ترسیم در
این آخریــن روزها فرار کنید و یک
بار دیگر ســرمان بی کاله بماند و
نتوانیم ّ
حق مان را از شما جانیان و
کالهبرداران باز پس بگیریم .و یک
وقت متوجه شــویم کســی از شما
نمانــده که انتقام پس دهــد! تازه
مح ّبت ما که چیزی نیست اگر می
خواهی مح ّبت واقعی مردم ایران را
ببینی یک بار تنهــا و بدون همراه
داشــتن ماموران محافظ تا دندان
مســ ّلح خــودت برو بین مــردم تا
ببینی که چنان محکم بوسه باران
ات می کنند و ماساژ ات می دهند
کــه مامــوران هالکو خــان مغول
خلیفه ع ّباسی را الی نمد این طور
ماســاژ نــداده اند آن چنــان که تا
آخر عمر دیگر نتوانی بیائی پشــت
تریبون و ور بزنی!
کانادا – مدینه منوّره مونرآل –
اوّل ماه جوالی الحرام! سال
 2019دربدری خون جگری!
برابر با دهم تیر ماه سال 1398
مهرورزی زنجیره ای!
شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی

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 و مستاجران گرامی

شهره شهریان Cell.: 514-290-2210

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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مارشه آریا ،کلینیک میرا ،مراکزفرهنگی و...
Tel.: 514-298-1393
کار استاد علی اصغر معصومی
— « Á « Ê
‘ „ ”
≥Ê « „ È ±
“ « — Â Á
— « »
≥» È ” « ±
‰u�«514-265-0973
— t� v�� ≠±µ œ Ë Ê
وست آیلند  :آدونیس ،شاتوکباب ،سمی فروت،
” — Á Û
’ « ‰
« ±¥
« È Ê
« Á Ê Â
È Ë È Ê œ ±¥
(v?�U?�?� Ë Tel.:هنرمند و نقاش معاصر)
¨Âu
ÆÃu� vMF� t� _ b�«b� «— vLK� Á « ¯ È « Ã ” Ë œ « » — « » ±µ Ê « » « È » œ « ‰ « Â — « Â ±µ
پنراسلکت و...
----------------------------------سن لوران :آدونیس ،سمی فروت
الوال :کوه نور ،آدونیس ،سمی فروت و...

CLASSIFIEDS

azJu15

استخدام

اتومبیل

PAIVAND

azJu15

aznov152104nikpour

ap15-mayPd

استخدام

abedi free

استخدام

فروش سالن زیبایی

abedi free

azmr19f

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

aznov-jan’17tpshP

پیوند
هـای
نیـازمنـدی
«�©Ê«d
—t�U�“Ë
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آرایشـــــگاه

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

آژانس مسافرتی

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

آموزش موسیقی

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

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

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

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

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

ازدواج

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

ارز

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

امالک و مسکن

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

اجنمن ها و سازمانها

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

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

بیمه و مشاور مالی

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

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

رستــوران

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

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

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

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

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

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

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

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

پزشــکی
تاکـسی

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

تبلیغات
ترجمه

چاپ و تابلوسازی

حسابداریومالیاتی

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

حمل و نقل

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

دندانپزشک

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

روانشناسی  /روانکاوی

سوپر و فروشگاه

شیرینی پزی و قنادی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

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

عینک سازی

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

فـرش

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

فـیزیوتراپی

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

فـال

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

کتـابفروشی

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

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

گلفروشی

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

لوله کشی

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

مهاجرت

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

محضر

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

موسیقی (جشن ها)

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

وام مسکن

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

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

وکیل دعاوی

کــــارواش

ویدیو

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

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

دکترعطاانصاری

در کلینیک مدیکال
آلفامــدیک

درمــان کلیه
مشکالت ارتوپدی پا

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

1253 Rue Guy

Tel.: (418) 440-9494

1398  تیر11  1428  شماره 25 سال

www.paivand.ca since 1993
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پانسیون

مشاوره و خدمات زیبایی

به یک خانم کارمند

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

ویا خانم دانشجو
 دالر۵۰۰ ماهانه

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

879

879 999

$

Sectionnel

$

Sectionnel

$

Sectionnel

LASER SPA INSTITUT LEA

سوزاندن موهای بدن با لیزر

Estheticienne & Technicien LASER |
Diplome cidesco internations du paris

و اینترنت ومبله

999

$

Sectionnel

با تمام امکانات

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

خدماتآرایشی

در منطقه

<< >> حتی در محل شما

5740 blvd cavendish
لطف ًا برای اطالعات
:بیشتر تماس بگیرید

Tel.:(514) 663-9116

Tel.: 514-400-7879

استخـــدام

M.Royal.Beauty :اینستاگرام
PendJn01

free

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

699$ 699$

Canapé

Meubles
Meubles
prilloprillo

Canapé

vente
vente

 اندازه سرPR و کارت
وجزئیاتدیگربایستی
رعایتشود

Tel.:(514) 951-2324

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

6565

999$ jusqu’à
999$

Sectionnel

Sectionnel

1399$ 1399

Sectionnel

تبدیل متام سیستم های ویدئویی
la qualitéla
auqualité
plus bas
au prix
plus bas prix
عکس های ما تضمینی و
PrilloPrillo
liquideliquide
متناسب با درخواست های
 انتاریو و ایران،رسمی کبک
جامعه
عضو
Setمترجمان
de chambre à partir
Set
de 1099$
de chambre
/ Ensemble
à•
partirsalle
de 1099$
à dîner/ àEnsemble
partir salle à dîner à partir
می
مربوطه
ادارات
$
de 1599$ / Sofas en tissu
deàa
1599$
partir/ de
Sofas
499$
en/tissu
Sofasàaenpartir
cuir de
àaباشد
499$ / Sofas
en cuir
àa
$

partir deکلیه
699$ / Sofas
sectionnels
partirترجمه
de 699$
en cuir
/ Sofas
de 879$ en
/ Sofas
cuir à partir
de 879$ / Sofas
اسناد و مدارک
رسمی
•à partirsectionnels
Sectionnel
rabatables en cuir à partir
rabatables
de 799$ en
/ Consoles
cuir à partir
à partir
de 799$
de 299$
/ Consoles à partir de 299$
de
de
/ Table
à café à partir de/ 299$
Table /àTable
café àdepartir
coin de
à partir
299$de
/ Table
199$de
/ coin à partir de 199$ /
 گواهی امضاء و کپی برابر اصل،رسمی
دعوتنامه
Miroirs
à partir de 99$تنظیم
/ Miroirs
Bureauxà partir
à•
partirdede99$
699$
/ Bureaux
/
à partir de 699$ /
rabais Curio
rabais
à partir de 699$ / Curio
Unitésàmurales
partir deà699$
partir/ de
Unités
499$murales
/ Matelas
à partir de 499$ / Matelas
et sommiers
à partir
de et
299$
sommiers
/ Divansà lits
partir
de 299$
de 699$,
/ Divans
etc.lits à partir de 699$, etc.
فرم ها
انواع
تکمیل
•à partir
Beaucoup de
Beaucoup
pièces
uniques,
de
pièces
etc.
uniques,
کانادا
ایران به
رسمی از
ترجمه
• etc.
021-85312009 :• تلفن مستقیم از ایران
Sectionnel

Sectionnel

Dépêchez-vous!
Dépêchez-vous!

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

ارزشریف

999

7 mcx

7 mcx

7 mcx

Sectionnel

Sectionnel

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

Sectionnel

Canapé

699

) (نبش دکاری

SNOWDON

879$ 879$
699

Canapé

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

999$

Sectionnel

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

7 mcx

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

2299 2299

%%

jusqu’à

سی
عکا
رز

Sam The Handyman

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

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
،عکسپاسپورتی
since 1990
سیتیزنیکانادایی

Mega
Mega

35

$

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

فروش سالن زیبایی

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

514-983-7046
azmr19f

،عضورسمیانجمنمترجمانکبک
•عضوجامعهمترجمان
ترجمه
تأیید
ترجمهو
º
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ایران
رسمی
،رسمی اسناد و مدارک
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تنظیمدعوتنامه،ترجمهشفاهی
•ترجمهرسمیکلیه
،وتکمیلکلیهفرمهایرسمی
مدارک و خدمات مربوط به
تأییدامضاء
Tél.:
(514)
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 223-6408
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ترجمه
مرکزشهرمونترال:محل
Tél.:
(514)
561-6408
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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
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تحریم معظم :نگاه

برای نخستین بار یک تاکتیک از ترامپ را
تایید می کنم ،اما این تایید نیز فقط مشروط!

از همان روزی که ترامپ "پرزیدنت
امریکا" شــد ،هر چه نوشــته ام بر
ضد او بوده است .علیه هر سیاستی
که انتساب به وی دارد .امروز هم
دیگربــار مهــر تایید مــی کوبم بر
همه آن چیزی که به درســتی :در
برابر خاستگاه طبقاتی نئومحافظه
کارانــه این پوپولیســت امریکایی
موضع گیری کــردم ،از تناقضات
ساختاری در رژیمانی سخن گفتم
که به عوامفریبی از این دست اجازه
داد تا حتی با رای میلیونی کمتر در
جایگاهی چنین حساس بنشیند،
پلشــتی تــک تــک رفتارهای
این معجون را برشــمردم ،بر
ضد سیاســت ها و تصمیمات
واپسگرایانه این پدیده نوشتم
و علیــه هــر اقــدام وی بر ضد
چندین دستاورد مهم بشریت
انگشــت گذاشــتم .بــاز هــم
تکــرار می کنم کــه هیچگونه
پشتیبانی از رجل سیاسی ای
جایز نیســت که از توافق نامه
"کیوتو پاریس" بیــرون بزند،
مشــغول انجام ماموریــت اجرایی
منویــات کارتل های تســلیحاتی
امریکا شود ،از زن باره قهاری که به
تمامی علیه فمینیسم عمل کند،
از جناح هایی در اسرائیل حمایت
نمایدکه در زمره راستگراترین ها و
جنگ طلب ترین هایند ،با تقویت
"برگزیت" در پی متالشــی کردن
اتحادیه اروپا باشد و برای تضعیف
سازمان ملل متحد بدود ،مسئله
اش بــا ناتو نه نفس ماندگاری این
پیمان نابکار بلکه فقط کاهش مایه
گــذاری مالــی امریکا در آن باشــد
البتــه ایــن نیز مشــروط به حفظ
سرکردگی "اول امریکا" در غرب و
جهان ،علیه مهاجرین تیغ بکشد و
هرجا پوپولیستی راستگرا به قدرت
رســید از شــادی در پوســت خود
نگنجد ،و باالخره هم بجای امتداد
دادن دستاورد "برجام" در راستای
عقب نشــاندن جمهوری اسالمی
از موشــک پرانی ها و تنش فزایی
هایــش در منطقــه مشــی خروج
یکطرفه از آن در پیش گیرد .منتقد
و معترض همه این سیاست ها باید
می بود که من نیز بودم و هستم.
من حتــی آنجا کــه همین جناب
ترامپ آمد و ســپاه پاسداران را در
لیست تروریسم قرار داد ،علیرغم
موضــع قاطعی که خــود علیه این
نهاد واقع ًا تروریست و تنش آفرین
داشــتم و دارم بــا این تصمیم وی

مخالفت کــردم .زیرا این تاکتیک
را در اســاس خــود تحریــک بــه
تنــش های نظامــی ارزیابی کردم
و مــی کنم و تقویت کننده مشــی
و سیاســت جنگی .مــن ،مخالف
نفــس جنــگ و آغاز آن هســتم و
بیشــتر از آن طبع ًا
ناجی قلمداد کردن
امــر ضدانســانی و
ضدایرانــی کشــتار
مردمــان در آتــش
جنــگ و ویرانــی
زیــر ســاخت های

کشور.
امــا از ایــن تاکتیک اخیــر ترامپ
مبنی بر تحریم ســید علی خامنه
ای ولی فقیه و نهادهای مستقیم ًا
مرتبــط با او با هــدف و به منظور
واداشــتن جمهوری اسالمی برای
آمدن پشــت میــز مذاکره حمایت
می کنم! بــرای اولین بار این یکی
اقدام از ســوی او را درســت و بجا
مــی دانــم :فشــار سیاســی برای
مذاکــره سیاســی! پشــتیبان این
تاکتیک هستم چون آن را سیاست
ورزانــه می دانم با خصلت اجتناب
از سرعت گرفتن روندها در سمت
نظامیگری .راهــکاری که دعوای
خطرنــاک موجود را در کنترل فاز
سیاســت نگه مــی دارد و فشــار را
اساس ًا معطوف به تصمیم گیرنده
اصلی سیاســت در ایران می کند.
بخاطر آنکه تاکتیکی اســت دارای
اســتعداد تقویت عقــل اروپایی ها
در خود به منظور اخذ تصمیم تازه
و درســت آنها جهت اعمال فشــار
دیپلماتیک به خامنه ای از ســوی
کل غــرب تا تن بــه مذاکره دهد.
چرا که روسیه و چین را در تنگنای
بیــرون زدن ناگزیــر از بــازی های
تاکنونی قرار مــی دهد تا در عمل
از جمهوری اسالمی بخواهند پای
مذاکــره ای بــرود که قید و شــرط
بــر نمــی دارد و همیــن حــاال هم
می باید صورت گیرد .باالخره نیز

راهکاری متضمن معنی دار ترین
موضــع در ایــن شــرایط تعمیق و
گسترش شــکاف بین ملت ایران
با "رهبر"ی خودکامه و خودمحور
که گستاخانه سرنوشت کشوری را
بازیچه امیال والیی خود قرار داده
است .این تاکتیک
را باید تایید کرد بی
آنکــه از مخالفت با
رویکردهای عمومی
ترامپ چه در رابطه
با جهان و چه حتی
در هر مــورد از آنها
نســبت به ایران ذره
ای کوتــاه آمد .این
تاکتیک را باید مورد
پشتیبانی قرار داد و
به فــال نیک گرفت
اما ایــن را نیز فقط تا زمانی که در
حوزه سیاســت بمانــد و معطوف
به تحقــق شــرط مذاکره باشــد.
تایید بگونه مشروط و دارای تاریخ
مصرف و هشــیار ماندن نســبت
بــه آن تا مبــادا توســط آن موش
دوندگانــی که در دو ســوی ماجرا
بــه کمین نشســته انــد و کم هم
ِ
استراتژی
نیستند ،به افزاری برای
جنگ بدل شود.
عده ای ممکن است بگویندکه این
تاکتیک ،سیاستی است متناقض
زیرا نمی شود یکی را از نظر سیاسی
به "انکار" برخاست ولی همو را به
مذاکره فراخواند .او ًال ،انکار نیست
بلکــه قهر سیاســی اســت کــه در
سیاســت چیز چندان غریبی هم
نیســت! ثانی ًا متناقض بودن آن را
چرا به سیاست کننده اش واننهیم
و بــه نــوع واکنــش هــای طــرف
سیاست شــونده؟ ترامپ تصمیم
گرفته است که با فشار ناشی از این
تحریم سیاسی که مسلم ًا گسترش
هــم خواهد یافت و ابعاد سیاســی
وسیع تری به خود خواهد گرفت،
تحریم شونده اش را از گفتن اینکه
"مذاکره نخواهیم کرد" پشــیمان
کنــد .اگر این تاکتیــک به نتیجه
رســد ،آنگاه است که هر دو طرفی
کــه تناقــض گفتــه بودند بــه رفع
تناقــض خود برخواهند خاســت!
بگذار برسند تا ما به جنگ نرسیم!
تازه تناقض ترامــپ کمتر خواهد
بود و از خامنه ای بیشتر ،زیرا اولی
به دومــی می گوید تــو اگر گفتگو
نکنی مــن هم با تو حرف نخواهم
زد ولــی دومــی می گویــد تو حتی
بخواهی حرف بزنی من حرف نمی
زنــم! حــاال این وســط ماها چرا
باید دلواپس چنین تناقض هایی
باشیم و برای رفع آنها از خود نیرو
و انرژی بگذاریم؟
بگذار این تناقض در خود شروع
به مذاکره مرتفع شود .مذاکره ای
که حتی صرف اغاز شــدنش هم
به مصلحت ایران و جامعه ایران
اســت و ماها را "آنم آرزوســت".
آخــر تاریــخ کی از ایــن دو طرف
خواهد پرسید چرا چنین دوگانه
حــرف زدید؟! امروز سیاســت و
فــردای آن ،فقــط بــه عمل نگاه

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور

در كلیه سطوح

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

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

مــی کنــد و نتایج عملــی روندها.
من اینجا از تاثیرات عملکرد نوعی
از عالیــق و عواطــف خمــوش در
رابطه با موضــوع بقای جمهوری
اســامی که معمــو ًال هم اینهایند
محرک کشف چنین تناقض هایی
در می گذرم ،و می کوشم فقط بر
عقل سیاســی بمانــم و در همین
چهارچوب هم سخن گفته شود.
لــذا یــادآور می شــوم کــه تناقض
از ایندســت خیلــی هــم در دنیای
سیاســت تازگی و شــگفتی ندارد.
تعارضات سیاســی کم از دل انواع
تناقضات عبور نکــرده اند! چطور
بارهــا و بارهــا شــده کــه در حین
جنگ ،مذاکره میان طرفین جنگ
صــورت بگیــرد ولــی در اینجا ،در
حین جنگ سیاســی ،میز مذاکره
نتواند چیده شود؟

از ایــن تاکتیــک ترامپ مــی باید
استقبال کرد زیرا معنی اش اینست
کــه :طرف مقابل ،بــدان من با تو
قهر سیاسی ام تا زمانیکه حاضر به
گفتگو نشــوی و این را هم بیشتر
بدان که برای ماندن بر سر چنین
قهری و شــکاندن موضــع قهر تو
از هیچ اقدام سیاســی خــودداری
نخواهم کــرد .اگر جنــاب ترامپ
ایــن تاکتیــک اخیــر را زودتر بکار
می گرفت ،بطور قطع مردم ایران
از اعمال فشارهای اقتصادی لجام
گســیخته امریکا تا به ایــن اندازه
آســیب نمی دیــد که دیده اســت،
هراس از بروز جنگ ذهنیت هایی
را دچار برخی اغتشــاش ها نسبت
به "مظلوم نمایی"های جمهوری
اسالمی نمی کرد و به ناسیونالیسم
کاذب نمــی رانــدکه اینجــا و آنجا

شــاهدش هستیم ،و جهانیان نیز
کمتــر بــا وضعی مبهــم روبرو می
شدند .این تحریم که بیشتر معنای
سیاسی دارد ،مســلم ًا پیامدهای
دیپلماتیــک بســیاری را بهمــراه
خواهــد داشــت که از میــان دیگر
تاکتیک های کاخ سفیدی ترامپی
تاکنونــی ،تاکتیکــی اســت دارای
انطباق ها و اشــتراکات با جنبش
دمکراتیــک مردم ایــران برای رفع
تنــش و تضمیــن صلــح .فرصتی
مســاعد بــرای نیروهای ســکوالر
دمکراســی ایــران در مبارزه شــان
علیه نظامی تنش خواه و تنش خو
که هســتی والیی اش به "دشمن
محــوری" ،ســرکوب در داخــل و
ماجراجویی در خارج است.
بهزادکریمی
 ۲۵ژوئن ۲۰۱۹
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 مسکونی و جتــاری:مشاور امالک در مونتریال

پیش فروش
• One block from Concordia University
• Stylized kitchen cabinet up to ceiling
• 8 European sized appliances
• Over 30,000 sq.ft. Five-Star
Signature Club includes:
Swimming pool,
indoor & outdoor Jacuzzi,fitness center,
sauna, multi functional room,
entertainment room,BBQ area ,etc.
• Six elevators
• 24/7 concierge service and security
• Central A/C system
• ACQ warranty

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker
Groupe sutton Sur L’île inc.
38 Pl.Du Commerce #280
L’Île-des-Soeurs,QC H3E 1T8
ktehrani63@gmail.com
www.suttonquebec.com

کاظم تهرانی

 اجاره امالک مسکونی و جتاری، فروش،خرید
مشاوره رایگان برای امالک درآمدزا و غیره
پرداخت هزینه محضر توسط ما
پیش فروش امالک در نقاط مختلف مونتریال
تهیه وام مسکن با کمترین نرخ بهره
ارزیابی رایگان منزل شما
به همراه تیم حرفه ای ما

Cell.: (514) 971-7407
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PAiVAND

جنب دانشگاه کنکوردیا

خدمات ارزی

)

Tel.: 514-996-9692

بهروز

)(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary, Vancouver

since3
199

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

 خریدار ارزهای خارجی
بابهترین نرخ روز

BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY

info@expertfx.ca

 Mailing Address:

باباخانی

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

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

info@paivand.ca www.paivand.ca

ناهیدپاکروان

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

سفر به ایران






Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده
)1253 Rue Guy (Metro: Guy

ASGARI

FARZIN

بدون وقت قبلی

7روز
هفته

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

آرﺷﯾﺗﮑت رﺳﻣﯽ ﮐﺑﮏ

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

ﻣدﯾرﯾت ﭘروژه  -طراﺣﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن

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

طراﺣﯽ داﺧﻠﯽ  -ﭘﯾﮕﯾری اﻣور ﺷﮭرداری

514.803.5240

فروش کلیه بلیت

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

برنامه ها و کنسرتها

به مدیریت :بیژن احمدی

همه روزه در

223-3336

E
X
C
H
A
N
G
E

با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی

تپشدیجیتال
-------

behrooz@babakhani.ca

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

ﻓرزﯾن ﻋﺳﮕری

عینک
فرهت

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

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

Tel.: (514) 933- 8383

ARCHITECTE

info@asgari.ca

مشاور رمسی وام مسکن

st-Laurent

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

Tel.: 514-871-1119

514-

Tel.: 514-481-0671

از مونترال به تهران از

$1070
تور کوبا از

$750
>> تـور اروپا
• جزایر کارائیب
• دبی

____________________

1855 Ste-Catherine W.
)St- Marc
GUY

H3H 1M2 (Corner:

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

