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

www.sharifexchange.ca
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از مونتــــرال به تهـران از

$1070

الیت
صرافی

فارکس

فریاد دختر آبی
در گوشهای سنگین
مردان استادیوم

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

Iranian woman
denied soccer
stadium access
dies after setting
herself on fire

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.

pg. 5

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj
1410 Lonsdale
I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ
N. Vancouver, BC, V7M 2J1
Courtier Immobilier Agréé
ÏHoTº¼¶nj Â¬kºp ¾£MIw ÏIw 30 pH yÃM IM
Tel.: (604) 982-0909
Fax: (604) 982-0910
¥°¶H
x»oÎ »ÁHoM
kÄoi I¶
}~hT¶
k{ILÃ¶ ·I«ÄHn
·HnHkÄoi
RI¶ki
E- Mail: Vancouver@pars.ca

سفر به ایران

Ninous Givargiznia, BSc.

Agent Immobilier Affilie
RE/MAX

ÁnHm¬
¾ÄI¶ow
Cell
: n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

(514) 571-6592

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

:دکتر شریف نائینی
k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki
ÏHoTº¼¶nj Â¬kºp ¾£MIw ÏIw 30 pH yÃM IM

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

}f£¨† z çœÂ¼±› :të›Z fz£²›
1998 دانشگاه مونرال
جراحدندانپزشک
D.D.S.
ù£¿Ž }£¼ ®›ò fd
1973تهران
دانشگاه
Cell
:
مشاور امالک در سراسر مونتریال
_________________________ 544 Beaubien E.
ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½
Zf ç…£ gfZ !
5450 Cote-des-Neiges, Suite 308 Tel.:514-277-1157
Email : masoudrealty@gmail.com
جتاری£…مسکونی و
Metro: Beaubien
fÂ›Z fd çœêÂ‘ ä…®¨†
Tel.: (514) 731-1443 :CDN
Thurs. & Fri.
ú¾ûZãÅ… ç…£ fZg£… Íرایگان
® ¬› ارزیابی
38 Place du Commerce #280,

(514) 571-6592

iÂÀÅœ

 ستاره5 صــرافی

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

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

Immobilier Agréé
pg. Courtier
5
¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT¶

ناهیدپاکروان
VANCOUVER

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

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

 تهیه وام های مسکن و جتاری
île des Soeurs, Qc H3E 1T8
واردین و دانشجویان
مسکن برای تازه
 وام 694-0840
Office:
(514)

Fax
(514) 694-4291
Cell.: 514-967-5743
Res.
(514) 696-5169

Suite 304
H9H 5B9
Minoo Eslami

مینو اسالمی

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

}gfZ\£›¬‹¯˜®›

(514) 816-4080

çœ£`›

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

Cell.: 514-298-4567
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رستوران ایستگاه غذا

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

مساتی
برجن با وبا):
ال (ک
اع $۵۰
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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

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

FOOD Station

روبرویکبابسرا 755 Atwater Ave,
Montreal, QC H3J 2K3

Tel.: (514) 504-2313

2018 MODEL CLEARANCE

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

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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www.paivand.ca since 1993

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

PAIVAND: Vol. 26  no.1440  SEP. 15, 2019

3

4

www.paivand.ca since 1993

PAIVAND: Vol. 26  no.1440 SEP. 15, 2019

1398  شهریور24  1440  شماره 26 سال

4

ُرزا محمدی

از من در باره ختفیف هایی بپرسید که به کاهش
هزینه هایتان کمک می کند

مشاور امالک مسکونی و جتاری

برای دریافت رایگان استعالم قیمت و

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

438-793-9168

 سال جتربه سرمایه گذاری20 • با بیش از
در امالک و مستغالت
 سال جتربه در امور خدمات و اخذ15 •
وام های بانکی
 اجاره و تهیه وام مسکن،• خرید و فروش
• خدمات رایگان برای خریداران و مستاجران
• خرید ملک جهت سرمایه گذاری
• ارزیابی رایگان
 صاحب خانه،• با بهای اجاره خانه
دخلواه خود شوید

Mehrdad Malekjamshidi

mmalekjamshidi@allstate.ca

Ahunstic- BC 317
9256 Boul.
De L’acadie
Roza Mohammadi

438-793-9168
Real Estate Broker groupe sutton
- clodem inc.
9515 Boulevard LaSalle,
LaSalle, H8R 2M9
Bureau: (514) 364-3315
RMohammadi@sutton.com

mmalekjamshidi@allstate.ca

Cell.: 514-867-3114
182155 04/18

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

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

5220 Rue Riviera, app. 201,
Pierrefonds-Roxboro, H8Z 3H2
2 bedrooms, 1 bathroom, 93 sq m
Price: $ 292000

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

________________________________
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:

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

RAMIN ABBASI

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

2019 RAV4 FWD

2020

COROLLA

LEASE STARTING AT

$

89

/WEEKLY*

2019 CAMRY SE

2020 PRIUS PRIME

LEASE STARTING AT

LEASE STARTING AT

$

87

/WEEKLY

*

$

76

/WEEKLY*

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

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

شادی محمدی

Tel.: 514-660-7135

*Conditions may apply. Details in store.

ILE PERROT TOYOTA
shadim.sky@gmail.com

رویا اصفهـانی
،• تنها آژانس امالک ایرانی در کبک
2006 • از سال
• بهترین شرایط برای کارگزاران جدید
• بهترین شرایط برای مشتریان گرامی
• برای ارزیابی گزینه ها و نیز دریافت اطالعات
.بیشتر همین امروز با ما متاس بگیرید

Roya Esfahani
Courtier immobilier agréé DA
3675 boul. des Sources bur. 109
DDO. QC H9B 2T6
Bureau: (514) 683-8686

www.ramier.ca
info@ramier.ca

Cell.: 514-296-5507

2100, boulevard du Traversier, Pincourt
www.ileperrottoyota.com
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هر شنبه و یكشنبه
دل و جگـر
تازهگوسفندی
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بستن
یسنتیوفالوده
وكلو
چهفومندركلبه
ع
موجانخاطرات
خوش ایران را
زندهمیكند

6

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

1440

no.

Vol. 26, Sep. 15, 2019

دوهفته نامه فرهنگی
اجتماعی ،در شرق کانادا
یکم و پانزدهم هر ماه

شعلهور شدن آتش خشم از احکام سنگین
علیه متهمان پرونده نیشکر هفتتپه

 9سپتامبر  -انتشار احکام کارگران معترض هفت تپه ،موجی از خشم
و حیرت را در میان افکار عمومی برانگیخت .جواد حیدریمنش ،وکیل
ســپیده قلیان ،از صدور احکام متهمان پرونده هفت تپه در شــعبه ۲۸
دادگاه انقالب به ریاست قاضی مقیسه ،خبر داد .احکام متهمان به این
شــرح است :اسماعیل بخشــی به  ۱۴ســال حبس تعزیزی و  ۷۴ضربه
شــاق ،ســپیده قلیان ،امیر امیرقلی ،امیرحسین محمدی فرد ،ساناز
الهیاری و عســل محمدی هر یک به  ۱۸ســال حبس تعزیزی ،و نهایتا
محمد خنیفر به  ۶سال حبس تعزیزی ،محکوم شدند.
ســال گذشــته ،کارگران کارخانه نیشــکر هفت تپه در اعتراض به عدم
دریافت ماهها حقوق خود ،دســت به اعتراض زدند .پس از اعتراضات،
کارگــران به جــای دریافت حمایــت قانونی ،با بازداشــت نماینده خود،
اسماعیل بخشی ،مواجه شدند .در میان بهت همگان ،او به «اجتماع
و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی»« ،توهین به رهبری»« ،نشــر
اکاذیب» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شد .پس از این ماجرا و
در همراهی با کارگران معترض ،نشریه گام به حمایت از آنها پرداخت.
این نشریه وگردانندگانش نیز با اتهامات مشابه مواجه شدند.
از مدتها قبل ،رسانههای وابسته به هسته سخت قدرت ،با پروندهسازی
علیــه کارگران ،آنها را وابســته بــه احزاب چپگرای خارج از کشــور یا
جاســوس جلوه میدادند .فرزانه زیالبی ،وکیل کارگران زندانی مجتمع
هفتتپــه ،در همین زمینــه گفت« :با توجه به جوســازیهای صورت
گرفته توسط صدا وسیما ،خبرگزاری فارس وکیهان ،توقع چنین احکامی
را داشــتیم» .او افــزود« :ایــراد و تأکیــد ما در پرونده بر ایــن بود که در
مورد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان ،مأموران امنیتی وزارت اطالعات،
ضابط بیطرف محسوب نمیشوند و ذینفع هستند ،از اینرو تقاضای
ارجاع به ضابطان بیطرف را داشتیم».
در پی انتشــار احکام صادره ،افکارعمومی ب ه شــدت در برابر آن واکنش
نشان داد .موجی از ناراحتی و عصبانیت از احکام صادره فضای مجازی را
دربرگرفت .همزمانی صدور این احکام با آزادی سعید مرتضوی ،دادستان
سابق کل کشور که به جرم مشارکت در قتل در زندان بود ،آتش خشم
عمومی را بیشتر شعلهور کرد.
با این حال ،بسیاری از سیاستمدارانی که توقع حمایت از آنها میرفت،
سکوت کردند؛ سکوتی که میتوانست همراهی تلویحی با احکام صادره
بهشــمار آید .در این میان تنها پروانه سلحشــوری ،نماینده مجلس ،با
لحنی تند در حساب توییتر خود نوشت« :احکام اخیر نشان از آن دارد
که رویکرد آقای رییسی بسیار خشنتر از اسالفش است .اصل ٢٧قانون
اساسی ،آزادی تجمع را به رسمیت شناخته شده است .کی قرار است به
غیر از تجمعات خودجوش عدهای خاص ،سایر مردم هم بتوانند از این
حق استفاده کنند و محکوم نشوند».
موضوعــی که در مورد مخالفت با احکام کارگــران جلب توجه میکرد،
یکصدایی رسانهها ،فعاالن و دردمندان داخل و خارج ازکشور بود .حتی
گروههای مختلف با گرایشهای گوناگون نیز در این مورد همصدا شده
بودند .ســکوت اصالحطلبان نیز در برابر احکام صادره قابل توجه بود.
این سکوت ،حتی برای حامیان اصالحات نیز قابل قبول نبود ،به نحوی
که صادق زیباکالم ،استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران ،نیز در برابر آن
موضــع گرفت و به انتقاد از اصالحطلبان پرداخت .او که محمد خاتمی
را مخاطب قرار داد بود ،نوشــت« :سکوت اصالحطلبان در برابر احکام
باورنکردنی فعاالن کارگری هیچ توجیه اخالقی ،سیاسی ،مدنی و انسانی
ندارد .بارهــا خدمتتان عرض کردهام ،مهمترین وظیفه اصالحطلبان
دمکراسیخواهی است .باور کنید لطمه این سکوت به اصالحات بیشتر
از حمایتتان از روحانی است».
در راستای اعتراض به احکام صادره ،تعدادی از فعاالن اجتماعی و حوزه
رسانه ،با انتشار نامهای سرگشاده خطاب به ابراهیم رئیسی ،رییس قوه
قضاییه ،از او درخواســت کردنــد تا با ورود به این پرونــده جلو (اجرای
احــکام) آن را بگیــرد .در این بیانیه آمده اســت« :تاکنــون پروندهای را
در جریــان حــراج امــوال ملی که در بیش از یک دهه گذشــته با عنوان
«خصوصیسازی»به هرکس و ناکسی هبه شده ،به ثمر نرسانده و با این
شدت و حدت حکم صادر نکرده است».

{>> ادامه در صفحه}36 :

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.

_________
 برای ما بنویسید ،اما...
کوتــاه ،زیباتر است

•

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

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)
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خودسوزی دختر عاشق فوتبال همدردیها را برانگیخت

سيد علي صالحي
انيس آخرِ همين هفته مي آيد

شعر و ترانه...

www.paivand.ca since 1993

حوصله کن
صبح که باران آمد
همه ی ما
زیرِ فواره ی گل سرخ
نماز خواهیم خواند.
این حرف ها از تو بعید است سید علی!
ابد ًا!
تو فکر می کنی من بی خبر مانده ام
که بر این مردم ِ خسته چه می رود؟
من با یک عده ی عجیب
َسرِ دعوا دارم آقا!
دهان زنبق و ستاره می زنند
لگام بر
ِ
نامحرم حضورِ عیش و
به من می گویند تو
ِ
انتظارِ عالقه ای!
خدایا
نیزارهای خزانی
به شکر نشسته اند.
پیش ِ
پای خود را خوب نمی بینم
اما من ِ
نمی دانم این تاریکی تا کجای جهان ادامه دارد،
واقع ًا مشکل است؛
به من بگویید:
چاه ِ
شب بلند؟
یا
است
چراغ روشن
ِ
شما (یعنی همین عده ی عجیب)
چطور عصای کور و لقمه ی گرسنه را ربوده
باز به وقت نماز
گریه می کنید؟
بی پدر!
توقع من از هر ترانه
ِ
بیش از این تکلم ساده نیست،
بگذارید زندگی کنم.
در تاریکی
تیرم کرده اید
کمان کشیده ی شما بترسم!؟
که از
ِ
می ترسم
اما نه از مرگ،
بلکه از برادرانی
میان گاو ُو
که ِ
فرق ِ
هفت ُسنبله ی گندم را نمی فهمند.
قول قدیم:
باری به ِ
باری ...چه کور و چه بینا،
اسفندیار به انزوا
کمان کشیده بشکند به ِ
وقت تیر.
بِ ه که
ِ

ابتــدا خبــر تنهــا خبر خودســوری
زنــی جلــوی دادگاهی در تهــران بود.
خبرگزاری تسنیم نوشت "یک مقام آگاه در
دادگستری تهران" گفت که این زن در اسفند  ۹۷به
دلیل "پوشش نامناسب" به "جریحهدار کردن عفت
عمومی" و "توهین به مأمورین" متهم شده است.
بعد از چند ساعت مشخص شد زنی که خودسوزی
کــرده ،دختری از هــواداران تیم اســتقالل تهران
است .سوال از همان ابتدا در ذهنها ایجاد شد:
چــرا دختری که برای دیــدن بازی فوتبال رفته بود
باید خودسوزی کند؟
ســحر خدایــاری بــرای دیدن بــازی اســتقالل -
العیــن (اســفند  )۱۳۹۷به اســتادیوم آزادی تهران
رفته بود .خواهرش به ســایت رکنا در روزهای بعد
از خودســوزی ســحرگفته بود که او هنگام ورود به
ورزشگاه ،درست زمانی که سربازان ،تماشاچیها را
بازرسی بدنی میکنند ،با وجود اینکه کاله گیس و
پالتوی بلندی بر تن داشته به سرباز میگوید دختر
است .خواهرش در این خصوص گفته دلیل اینکار
مذهبی بــودن خانواده آنها و تــرس از لمس بدنی
توسط سربازها بوده است.
ســحر همان جا قبل از ورود به ورزشــگاه بازداشت
میشــود .در ســالهای اخیــر دختران بســیاری با
صورتهــای گریم کرده و تغییر ظاهرشــان تالش
کردهاند به استادیومها بروند و بازی تیم محبوبشان
را ببینند.
بــرای آزادی ســحر از بازداشــت ،وثیقه حــدود ۵۰
میلیونــی تعیین شــده بــود .تهیه این مبلــغ برای
خانواده در چند ســاعت مقدور نبــوده و در نهایت
براســاس گزارشها وثیقه تامین میشود؛ اما برای
اینکه سحر از بازداشت بیرون بیاید دیر شده بود و به
گفته خواهرش او دو روز در بازداشت میماند.
خواهر ســحر در مصاحبههایی که بعد از خودسوزی

شوخی کردم.
ماه مجروح را از این برکه ی ُمرده
ِ
نجاتینیست.
به سیمرغ بگو ...تو هَ م!؟

او با رســانه ها کرده ،ماندن او در بازداشــت
را باعــث تاثیر منفــی در روحیــه خواهرش
میداند .به نقل از اوگزارش شــده اســت که
همیــن در روحیه او بســیار تاثیرگذاشــت.
خواهر ســحر به نکتهای اشــاره کرده که در
دادگاه به آن توجهی نشــده؛ خواهر سحر به
رسانهها گفت خواهرش بیماری "دو قطبی"
داشته و قرص مصرف میکرده است.
همین اخبارگزارش کردهاندکه او در نهایت
چند روز پیــش در رابطه با پروندهاش
به دادســرا مراجعه میکنــد و به او
گفتــه میشــود جلســه دادگاه به
دلیل آنکه مشکلی اضطراری برای
قاضی پرونده پیش آمده ،تشکیل
نمیشود.
بنا به همین گزارشها او سپس برای
گرفتــن تلفــن همراهش مــیرود که در
آنجا ظاهرا شنیده است که در صورت محکومیت
ممکن اســت به شــش ماه تا دو سال زندان محکوم
شــود .همین گزارشها حاکی اســت او سپس خود

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

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی |
و

514-247-1732

مرکزکاریابیجوانان

_________________________

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

•
•

210 St Jacques St, Lachine, QC H8R 1E2

{>> ادامه در صفحه}32 :

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال :شیخ صاحل سیبویه
نشانی:

را در مقابل ســاختمان دادسرا آتش زده است .سحر
خدایــاری پــس از چند روز بســتری در بیمارســتان
درگذشت.
بعد از منتشر شدن خبر خودسوزی سحر و دلیلش،
کاربران در شــبکههای اجتماعی عکســی را منتشــر
کردند و آن را منتســب به او دانســتند .عکســی که
چند ســاعت بعدش توســط صاحب واقعــی تصویر
تکذیب شد#" .دختر_آبی" هشتگی بود که کاربران
برای ســحر درنظرگرفتند .دختری که "عاشــق تیم
استقالل" بود.
آنچه کاربران در شــبکههای اجتماعی می نوشــتند
"#تحریم_اســتادیومها" بود .بســیاری در توییتر به
صفحه فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) رفتند تا از آنها
کمک بگیرند .حتی هشتگ انگلیسی زدند:
 bluegirl#و #BanIRSportsFederations
در این موج توییتری برخــی از زنان و مردان ایران از
فیفا میخواستند به شرایط ورود زنان به ورزشگاه در
ایران نظارت بیشتری کند یا در صورت عدم همکاری
ورزش ایران را جریمه و محروم کند.

NOTAIRE-NOTARY

دفتر ثبت رمسی ازدواج و طالق ( )CIVILو شرعی

تلفن514-366-1509 :
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•
•
•

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

7
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

برگرفته از مداد:

www.medad.ca

کــانادا :انتخابات ۲۰۱۹

ی دادن در
هرآنچه باید درباره را 
انتخابات فدرال  ۲۰۱۹بدانید

•

جاســتین تــرودو بــه عنــوان
نخســتوزیر  ،روز چهارشــنبه،
یازدهــم ســپتامبر  ۲۰۱۹انحالل
پارلمان را از ژولی پییت (فرماندار
کل کانــادا) درخواســت کــرد تــا
بــه این ترتیــب ،زمینه بــرای آغاز
فعالیتهــای احزاب بــرای چهل
و ســومین دوره انتخابــات فدرال
کانادا فراهم شود.
بــه گــزارش مونترالگــزت؛ طبق
قانــون ،انتخابــات بایــد حداکثــر
بیست و یکم اکتبر امسال ()۲۰۱۹
انجام شود.
همــه چیــز گویــای این اســت که
احــزاب فدرال ،آمــاده آغاز ماراتن
انتخاباتی هســتند .در این میان،
دو حــزب اصلــی یعنــی لیبــرال و
محافظــهکار از بیشــترین اقبــال
در میــان شــهروندان کانادایــی
برخوردارنــد و شــانه به شــانه هم
حرکــت میکننــد .البتــه آخریــن
نظرسنجیها گویای این است که
حزب لیبرال اندکی از رقیب دیرینه
محافظهکارش پیش افتاده است.
گفتنی است اگر لیبرالها با همین
نتایج پیروز نهایی انتخابات باشند،
دولتی حداقلی به روی کار خواهد
آمد.

•

دولت حداقلی و دولت
حداکثری
در سیســتم قدرت کانــادا  ،مردم
نماینــدگان مجلــس را انتخــاب
میکننــد و نماینــدگان مجلس از
بین خــود دولت تعیین میکنند.
7بدیهی است رهبر حزبی به عنوان
نخســتوزیر مســيولیت تشکیل
کابینه را بر عهده خواهدگرفت که
حزب متبوعش حداکثرکرسیهای
مجلس را اشغال کرده باشد.
در حال حاضر مجلس کانادا ۳۳۸
کرسی دارد.
بنابراین حزبی کــه بتواند حداقل
 )۱+۱۶۹( ۱۷۰کرسی را به دست
آورد ،مــرز دولــت حداکثــری را
رد کرده اســت .اگــر در انتخاباتی
هیــچ کــدام از احزاب بــه حداکثر
کرسیهای الزم دست پیدا نکنند،
حزبی که بیشــترین آرا را به دست
آورده تــاش میکند تــا با ائتالف

با ســایر احزاب کوچکتــر  ،دولت
تشکیل دهد.
امــا بیاییــد بــه بررســی مــواردی
بپردازیم که به عنوان یک شهروند
کانادایی باید در انتخابات پیشرو
از آنها مطلع باشید.

•

آیا میتوامن رای بدهم؟
برای اینکه بتوانید در این انتخابات
شرکت کنید ،باید در روز انتخابات
( ۲۱اکتبر) شهروندکانادا و حداقل
 ۱۸ساله باشید.
بــرای بررســی اینکه آیــا نامتان در
فهرست الکترال ثبت شده یا نه ،به
مرکز ثبتنام آنالین رایدهندگان
کانادایی به نشانی
ereg.elections.ca

ســر بزنید و یا با شــماره تلفن این
آژانس فــدرال ()18004636868
تماسبگیرید.
اگــر هنــوز ثبتنــام نکردهایــد،
میتوانید از وبسایت مربوطه و یا
شماره تلفن آن ،نسبت به ثبتنام
اقدام کنید.
راه دیگــر ایــن اســت کــه در یکی
از ادارههــای انتخابــات کانــادا
( )Elections Canadaو یــا
مراکــز رایدهی در روز انتخابات و
یا رایگیریهای قبل از آن ثبتنام
کنید.

•

چه وقت میتوامن رای بدهم؟
ی دادن
فرصتهای زیادی برای را 
وجود دارد.
میتوانیــد در روز انتخابــات (۲۱
اکتبــر) از ســاعت  ۹:۳۰صبــح تا
 ۹:۳۰شــب در هــر یــک از مراکز
رایدهــی نزدیک به خودتان ،رای
خود را به صندوق بیاندازید.
راه دیگــر ایــن اســت کــه در
رایگیریهای زودهنگام شــرکت
کنید .ایــن رایگیریها در برخی
ایستگاههای خاص اخذ رای انجام
میشــود و شــرکت در آن فقــط از
ساعت  ۹صبح تا  ۹شب امکانپذیر
اســت .رایدهــی زودهنــگام در
روزهای جمعه ،یکشنبه و دوشنبه
در طــول هفته پیش از روز موعود
انتخابات برگزار خواهد شد.
همچنین تا پیش از سهشنبه قبل
از انتخابات نیز میتوانید در ادارات

انتخابــات کانــادا ،رایتــان را بــه
صندوقبیاندازید.
افزون بر ایــن ،همه رایدهندگان
ثبتنام شده (از جمله شهروندان
کانادایــی کــه در خارج از کشــور
هستند) میتوانند رایشــان را از
طریق ایمیل ارسال کنند.

•

ی دادن به چه مدارک
برای را 
احراز هویتی نیاز است؟
برای اثبات هویتتان در مراکز اخذ
رای ،سه گزینه پیش رو دارید:
 گزینه اول :با یک مدرک احرازهویت شــامل گواهینامه رانندگی
یا هرکارت دیگرکه توســط دولت
کانادا (فدرال ،اســتانی یا محلی)
صادر شده اســت و دارای عکس،
نام و نشانی باشد.
 گزینه دوم :با دو مدرک متفرقهشــامل کارت اطالعات رایدهی،
یــک گواهی ســپرده بانکــی ،یک
قبــض (آب ،بــرق و …) یا کارت
دانشجویی یا
 گزینه سوم :در صورت عدم دردست داشتن مدارک احراز هویت
باید هویت و نشانیتان را مکتوب
کرده و به فردی دیگر بدهید تا آن
را تائید کنــد .فرد تائیدکننده باید
شما را بشناسد و نام خودش برای
ی دادن در همان مرکز رایدهی
را 
ثبت شده باشد.

•

از کجا میتوامن به اطالعات
بیشتر دست یامب؟
بــرای اطالعــات بیشــتر دربــاره
انتخابــات فــدرال میتوانیــد بــه
وبســایت انتخابــات کانــادا

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

( )elections.caســر بزنیــد و یا
با شــماره تلفن آژانــس انتخابات
( )18004636868تماس بگیرید.
ســه هفته مانده به روز انتخابات،
اداره انتخابات کانــادا ،کارتهای
اطالعات رایدهندگان را به نشانی
ثبت شده پستی آنها ارسال خواهد
کــرد .این کارت شــامل اطالعات
مختلفــی شــامل مــکان و زمــان
رایدهی خواهد بود.

•

انتخابات امسال چه تغییری
نسبت به سالهای پیش دارد؟
در مجموع ،ســه تغییــر عمده در
انتخابات فدرال امســال روی داده
که آن را تا حدی از دورههای پیش
متفاوتمیکند.
برگههای رایدهی امسال متفاوت
هســتند .هــدف از تغییــر شــکل
ظاهــری برگههــای رای ،راحتــی
بیشتر رایدهندگان برای خواندن
نوشتههای روی آن است .برگههای

جدید پنج ســانتیمتر عریضتر از
برگههای قدیمی هســتند و اندازه
فونــت به کار رفته در متن آنها نیز
افزایــش یافتــه اســت .پسزمینه
برگهها نیز خاکســتری اســت ،در
حالی که در گذشــته مشکی رنگ
بود.
ســاعات کار مراکــز اخــذ رای نیز
بیشتر شــده اســت .در انتخابات
ســال  ،۲۰۱۵رای دهی از ســاعت
 ۱۲ظهر تا  ۸شب امکانپذیر بود.
اما امســال صندوقها به مدت ۱۲
ســاعت ( ۹صبــح تا  ۹شــب) باز
هستند.
در بیشــتر مراکــز دانشــگاهی،
صندوقهــای اخــذ رای مســتقر
خواهند شد .امســال در مجموع
 ۱۱۵صنــدوق اخــذ رای در
دانشــگاههای کانادا قرار دارد ،در
حالی که در سال  ۲۰۱۵این میزان
فقط  ۳۹صندوق بود.

نوجوان فعال مبارزه با تغییرات
اقلیمی به مونترال میآید

گرتــا تونبرگ ،نوجوان  ۱۶ســاله
ســوئدی اســت کــه بــه خاطــر
فعالیتهایــش در زمینــه مبارزه
با تغییرات اقلیمــی ،به چهرهای
سرشناس در ســطح بینالمللی
تبدیل شــده است .او اعالم کرده
که در  ۲۷ســپتامبر بــه مونترال
میآید.

بــه گزارش نشــنال آبــزرور ،گرتا
تونبرگ در سفری دو هفتهای به
شهرهای مختلف اروپا و آمریکای
شمالی به ســر میبرد .او پیش از
این اعــام کرده بود که دوســت
دارد در روز جهانــی بســیج برای
محیط زیســت در کبک باشــد.
جالــب اســت بدانیــد ایــن فعال

•

سه تاریخ کلیدی در انتخابات
فدرال ۲۰۱۹
 ۷اکتبر :مناظره رهبران احزاب به
زبانانگلیسی
 ۱۰اکتبــر :مناظره رهبران احزاب
به زبان فرانسه
 ۲۱اکتبر :روز انتخابات

•

اعداد جالب در انتخابات
فدرال ۲۰۱۹
 :۷۸تعداد حوزههای انتخاباتی در
کبک
 :۳۳۸تعــداد حوزههای انتخاباتی
در کانادا
 :۶۷درصد مشــارکت کبکیها در
انتخابــات فــدرال  – ۲۰۱۵دوره
قبلتر  ۶۳درصد بود
 ۶۸درصــد :درصــد مشــارکت
کاناداییهــا در انتخابــات فــدرال
 – ۲۰۱۵دوره قبلتر  ۶۱درصد بود
محیط زیست به خاطر آالیندگی
کربنی سفرهای هوایی ،با هواپیما
به نیویورک سفر نکرد.
گفتنی است در اواخر این ماه قرار
است اجالس اقدام برای اقلیم در
ســازمان ملل با حضــور مقامات
ارشــد کشــورهای مختلــف دنیا
برگزار شــود و ســفر گرتا تونبرگ
نیز با هدف تاثیرگــذاری بر افکار
عمومــی در زمینــه موضوعــات
مطرح شده در این جلسه صورت
گرفته است.

مداد ،مجله آنالین مونتــرال

مـداد را آبونه شوید:

www.medad.ca

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

www.paivand.ca since 1993

>> بخش 2
پایانی

«فعالیت سیاسی در ژن من است!»

گفتگو با نیما مشعوف  ،کاندیدای حزب نئودموکرات کانادا
در انتخابات سراسری کانادا ،از پالتو مونره آل

شهرام یزدان پناه

•
اما همه اینها دارد
ذهن من را بیشتر
درگیرمیکند.شما
با ایــن افــکار دائم
داریــد شــرایط را
برای فرار سرمایهها
بیشتر مهیا میکنید .تکلیف کشور
چه میشود وقتی صاحبان سرمایه
بروند؟
 یکسری سرمایهها نمیتوانندفــرارکنند .به خاطــر اینکه معدن
اینجاست و جای دیگری نمیتواند
بــرود .چــرا دولت بایــد این همه
سوبسید ً
مثال برای راهسازی بدهد
تا جادهای به مسافت  ۸۵۰کیلومتر
ایجاد شــود تا صاحب یک معدن
بتوانــد معدنش را توســعه دهد و
برداشت کند .موضوع بعدی بحث
کارگر حرفهای اســت .ما در کانادا
کارگر حرفــهای زیاد داریم و خیلی
از صنایع به کارگرهای حرفهای نیاز
دارند.
یــک نمونــه مثــال میزنــم.
ایبیسافت در محله پالتو مونترال
که من از آنجــا کاندیدای مجلس
شدهام ،یک شــرکت بسیار بزرگ
تولیدکننده بازیهای کامپیوتری
است .شهردار محله یعنی شهردار
پالتوکه از «پروژه مونترال» است،
درواقع همان حزب چپگرایی که
والری پالنت ،شهردار مونترال هم
از آن آمده ،وقتی ایبیسافت برای
اســتقرار در این محله درخواست
معافیــت مالیاتی کــرد و گفت که
من این ســاختمان چند طبقه را
میخرم و چند هزار کارگر حرفهای
اســتخدام میکنم که باعث رونق
اقتصــاد محله خواهد شــد ،پس
به من معافیــت مالیاتی بدهید تا
برای من هم ســود داشــته باشد.
شــهردار ارزیابــی کرد کــه چند تا
شــغل ایجــاد میشــود ،چند متر
مربــع فضــا نیــاز اســت و در آخر
گفتند چیزی که شــهرداری پالتو
برای ایــن کمپانی فراهم میکند،
امکانات زندگی خوب است .چون
کارکنانی که این شرکت کامپیوتری
استخدام میکند ،افرادی هستند
که از لحاظ محیط زیستی ،محیط
فرهنگی ،محیط شبکه اجتماعی
و غیره دوســت دارند در محلهای
مثل پالتو زندگی کنند .شــهردار
بــه مدیران این شــرکت گفت من

برای کارمندان شــما امکانات
فراهــم میکنــم و نــه معافیت
مالیاتی برای شــما که به ضرر
کل افــراد محلهی ما اســت.
شــرکت ایبیســافت نرفــت و
ماند .نهایت ًا شــرکت را همین
جا تاسیس کردند و مالیاتش
را هم پرداخت کردند.
مــا باید زیرکانه بــا صنعت برخورد
کنیــم .همیشــه صنعــت مــا را
میترساند که کار را ول میکنیم و
میرویم .این همه دولت سوبسید
داد بــه صنایــع مختلف ،بــه این
کارخانه و به آن کارخانه اما بعد از
چهار ،پنج ســال آن کارخانه جمع
کرد و رفــت ویتنــام ،رفت چین،
رفت پاکســتان ،چون آنجا بیشتر
منفعت مالی دارد.
•
نگران این نیســتید که این نگرش
به صنعت و اقتصــاد باعث همان
اتفاقی شــود کــه در آمریکا رخ داد
وقتی کــه دموکراتها خواســتند
معادن ذغــال ســنگ را ببندند و
روی این مسئله پافشاری کردند و
ترامپ از این مســئله استفاده کرد
برای پیروزی؟
 مهم بردن و باختن نیست مهماین است که اگرکاری درست است
باید انجام بدهید ممکن است اگر
ی کافی برای درک
مردم هنوز آگاه 
موضوع را نداشته باشند اما وقتی
متوجه شوند ،با اطمینان به حزب
شما رأی میدهندً .
مثال اگر مسیر
خیابانها عوض شود درست است
که در کوتاه مدت به ضرر من راننده
اســت ولی وقتی متوجه میشــوم
کــه امنیت بچه خود مــن و مردم
تامین میشــود ،متقاعــد خواهم
شد .بنابراین من فکر میکنم باید
سیاســت درست را پیشنهاد داد و
اگر ببازیم ،یعنی اینکه مردم آماده
نیستند .پس ما باید روی فعالیت
مردمی و آگاهسازی عمومی توجه
کنیم تا یک روزی مــردم پذیرنده
این نظر باشند.
•
با توجه بــه اینکه شــما از منطقه
پالتوکاندیدا می شوید برای شرکت
در انتخابات ،برنامه شما برای این
منطقه چیســت به خصوص برای
مهاجران ایرانی؟
 در منطقــه من ایرانی خیلی کماســت اگر هم ایرانیهایی هست،

جدید ًا آمدهاند و خیلی محدود
هســتند .بــرای پالتــو ارزیابی
کردند و متوجه شدندکه محیط
زیست برای مردم خیلی اهمیت
دارد و مسکن و دسترسی به آب
از طریق ساحل رودخانه داشته
باشند .محله پالتو متراکمترین
محله مســکونی کل کاناداست
و تنــوع آدم هــم در ایــن محله
زیاد اســت و حدود چهل سال
پیــش خیلــی محلــه کارگری و
فقیرنشــینی بــود و االن جــزء
محلههــای خیلــی گرانقیمــت
مونترال است و خانواده هایی که
بچــه کوچک دارنــد ،خیلی اینجا
هستند و محلهای است که جوانان
خیلی جذب اینجا میشوند .مردم
خیلی در پارکها فعالیت میکنند.
بچههایشان را پیاده یا با دوچرخه
بــه مدرســه میبرند .بــرای مردم
اینجا پیادهرو از خیابان هم واجبتر
اســت .بنابراین زندگــی اجتماعی
خیلی مهم است ،با توجه به اینکه
قیمــت خانه و اجــاره در اینجا باال
اســت ولی برای مردم هنوز امکان
اجارهنشینی وجود دارد.
کاهــش مصــرف انــرژی از طریق
نوســازی خانههای قدیمی محله
پالتــوکــه اتــاف انــرژی در آنها
باالست ،مذاکره با شرکت راهآهن
برای ایجاد دسترســی به ســاحل
رودخانــه از جنوب و مســیر مترو
در شــمال و افزایش بودجه کمک
هزینه اجاره مســکن یا سوبســید
ساخت خانههای ارزانقیمت برای
خانوادههای کم درآمد.
•
برنامههای ملی حزب نئودموکرات
بــه عنــوان حــزب متبــوع شــما
چیست؟
 برنامه عمده حزب نئودموکراتکانــادا مربــوط بــه شــمارش آراء
است .ما فکر میکنیم که از لحاظ
دموکراسی در شمارش آراء مشکل
داریم .آراء مردم درســت شمارش
نمیشود.
•
منظورتان این اســت که سیستم
ناسالم است؟
 نه! منظور من این نیست که درآراء دزدی میشود .بلکه منظورم
این اســت کــه با توجه به نســبت
آرای مردم ،احزاب صاحب قدرت
ً
مثال اگر حزب ســبز
نمیشــوند.
۱۰درصــد آراء مــردم را به دســت
آورده بایــد بــه انــدازه ۱۰درصــد
تعدادکرسیهای مجلس ،نماینده
داشــته باشــد ،در صورتــی کــه از
سیصد و خوردهای کرسی مجلس،
سهم این حزب فقط یک نماینده
است .این یعنی آراء مردم شمارش
نمیشود .به خاطر همین خیلیها
میگویندکه فایده ای ندارد که من
رای بدهم چون رای من شمارش
نمیشود .چون آراء بصورت محلی
شمارش میشود.
اگــر یــک حزبــی در محلــهای به
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انــدازه کافــی تراکــم آراء داشــته
باشــد آن حــزب یک نماینــده در
پارلمان خواهد داشــت اگر آراء در
منطقههای مختلف پخش باشد،
مثل همین حزب سبزکه آرای آنها
در کل کانادا پخش اســت و تراکم
آراء ندارنــد ،فقط میتواند یک نفر
به پارلمان بفرستند .در صورتی که
اگر تک تک آراء شمارش میشد و
بر اساس درصد آراء مردم به احزاب
کرسی تقدیم میشد ،تعادل آرای
بیشتری حاصل میشد و مجلس،
میتوانست نماینده بهتری از افکار
عمومی کشور باشد.
•
چند مورد در این مدت اخیر اتفاق
افتاده که میخواهم نظر شــخص
شما را درباره آنها بدانم:
قانون  ۲۱که پوشــیدن نشانههای
مذهبی را برای برخی از کارمندان
دولت ممنوع کرده است.
 شــدید ًا مخالفــم  ،فکر میکنماشتباه بسیار بزرگی است .به خاطر
اینکــه خصومت اجتماعــی را زیاد
میکند و بحثهــای دولت کبک
روی این موضوع بحثهای واقعی
نیســتند .این قانون را در حقیقت
بــرای مخالفت با اســام درســت
کردند چون نمیتوانستند بگویند
مخالفت با اسالم ،گفتند مخالفت
با مذهــب .وقتی شــما میگویید
مخالفــت بــا مذهــب ولــی تمام
مناســباتی کــه میگذاریــد عمدت ًا
یکــی از مذاهــب را تحت فشــار یا
محدودیت قرار میدهد ،این یعنی
اینکه این قانون درست نیست .اگر
ایــن قانون مخالفت با مذهب بود
شما باید یک مناسبتی بگذاریدکه

مذهــب به هیچ عنــوان نتواند در
دولت دخالت داشته باشد که من
ً
کامال موافق هستم .هرکس
با این
دوست داشت مذهب داشته باشد،
توی خانهاش داشته باشد به ما چه
کار دارد ،به اجتماع چه کار دارد،
به قانون چه کار دارد ،به دولت چه
کار دارد.
مذهــب خــودش یک فلســفهای
است که بر اساس عدم برابری بنا
شده ،ما که نمیخواهیم این عدم
برابــری را در جامعه پیدا کنیم .ما
میخواهیــم عدالــت را در جامعه
ً
اصال
برقرار کنیم .بنابراین مذهب
در دولــت و قانون جا نــدارد .باید
یک کاری بکنیم که مذهب نتواند
دخالت کند نه اینکه دولت به تمام
مــدارس خصوصی مذهبــی پول
بدهــد و تمام امکانــات مذهبی را
دولــت معافیــت مالیاتــی بدهد و
تمام مناســبات مذهبی را دولت
یــک جورهایــی کمــک مالی غیر
مســتقیم کند ،بعد بیایــد بگوید
مذهب در دولت نباشــد .حاال این
اعتقاد مذهبی باعث میشــود که
یک چیزی روی ســرش بگذارد یا
نگــذارد ،دیگر نیاییــم پاپیچ مردم
بشــویم ،مردم حق دارند .من هر
چقدر هم غیر مذهبی باشــم حق
ندارم به دیگری زور بگویم شما هم
غیرمذهبیباش.
•
آیا این به تجربه قدیمی مردم کبک
از اختناق مذهبی برنمیگردد؟
 بله درست است .مردم در کبکروی این مســئله خیلی حســاس
هستند .به این دلیل که همانطور
کــه مذهب در جامعه مــا ایرانیها

تسلط شدیدی روی اجتماع دارد،
مذهب اینجا و در کبک هم خیلی
قوی بود .حتی خیلی از قدیمیها
تعریــف میکنندکه کشــیش وارد
خانــه میشــد و بــه خانــم خانــه
میگفت که شما چرا امسال بچهدار
نشدی،نکندجلوگیریکردهباشی.
این شدکه کبکیها در دهه شصت
تصمیم گرفتندکه جلوی مذهب را
بگیرند .تمام مدارس تحت تسلط
مذهب بود .سیستم درمانی تحت
تسلط مذهب بود .آمدند و یواش
یواش اینها را کم کردند .حاال وقتی
مهاجریــن مذهبــی میآیند مردم
کبک کمی دســتپاچه میشوند و
میگویند که نکنــد مذهب دوباره
به مــا حمله کنــد .بنابرایــن این
نگرانی در جامعه هســت اون وقت
یکســری ناسیونالیسمهای کبکی
گفتندکه باید جلوی این را بگیریم.
یکســری نژادپرســتها هم از این
مسئله استفاده کردند و گفتند که
ما غیر از خودمان را نمیخواهیم.
نهایت ًا این دو با هم توانستند قانون
 ۲۱را پیش ببرنــد .اینکه دولت از
مذهب جدا باشد به نظر من کامال
سیاست درستی است و من خودم
موافق شــدید این مســئله هستم
ولی شیوه اجرای این قانون بسیار
غلط بود .برای اینکه جلوی مذهب
را نمیگیرنــد بلکــه جلــوی فــرد
مذهبی را میگیرنــد و چون االن
مسلمانان عمدت ًا نوک پیکان حمله
هســتند .تازه مردهای مســلمان
هــم نه ،فقط زنان .یک روز من به
یکی از این افراد گفتم زن مذهبی
چون حجاب دارد نمیتواند قاضی

{>> ادامه در صفحه}16 :

9

10

 سال  26شماره  24  1440شهریور 1398

www.paivand.ca since 1993

PAIVAND: Vol. 26  no.1440 SEP. 15, 2019

10

ایران و آمریکا
St. Laurent Adult
Education Centre

514-337-3856
www.slaec.ca

انگلیسی  /فرانسوی بیاموزید!
نامنویسی کالس های انگلیسی و فرانسوی
FALL SESSION

AUGUST 28, 2019 TO NOVEMBER 28, 2019
_____________________________
BASIC ENGLISH | DAY CLASSES
Monday-Friday 8:30 a.m. – 12:30 p.m.

 5ادعایبیاساسفرماندهسپاهپاسداران
سپاه همیشه دژ دفاع از منافع و قدرت
روحانیت شیعه بوده نه ایران و ایرانی

مجیدمحمدی
فرماندهان سپاه پاسداران هر روز
انبوهی از پیشــگویی ،رجزخوانی،
اغــراق و مبالغــه ،روضــه خوانی،
آویزان کردن مدال به خود و تهدید
دیگر کشورها و شــهروندان ایرانی
را عرضه می کنند .این سخنان از
جنس گزارههای خبری نیســتند
تا بتــوان نادرســتی آنهــا را با ذکر
واقعیات نشــان داد .آنها از جنس
تبلیغات سیاسیاند که اطالعی به
کسی نمیدهند و هدف آنها اعمال
زور و مهندســی افــکار و گل آلــود
کردن اذهان اســت .امــا در میان
ســخنان آنها گزارههایی نیز وجود
دارد کــه واقــع نما هســتند و می
توان آنها را با واقعیات دنیا یا متون
قانونی سنجید .در این نوشته تنها
در یک ســخنرانی حسین سالمی
فرمانــدهی ســپاه پنــج ادعای بی
اســاس را نشــان مــی دهــم .نقد
ایــن ادعاها از ایــن جهت اهمیت
دارد کــه نه تنهــا از زبان وی بلکه
از زبان رهبر جمهوری اســامی و
دیگر مقامات سیاسی و امنیتی نیز
شنیده می شوند.
•
آرزوی مذاکره
فرمانــده ســپاه می گویــد« :همه
آرزوهــای رییــس جمهــور آمریکا
مذاکره چنــد دقیقهای بــا یکی از
مسووالن جمهوری اسالمی ایران
اســت»( .تابنــاک  ۱۶شــهریور
 )۱۳۹۸ترامپ در هیچ سخنرانی یا
توئیتی چنین چیزی نگفته است.
دولت ترامپ خواهان مذاکره است
تا توافــق قابل اتکاتــر و اطمینان
بخشتری با جمهوری اسالمی در
موضوعات مــورد اختالف منعقد
سازد .تفاوتی جدی میان برنامهی
عمل و آرزو وجــود دارد .حتی اگر
آروزی ترامــپ این باشــد "همهی
آرزوی" وی ایــن موضوع نیســت
مگــر آن که مثــل مقامات ســپاه
مقامات را قطب عالم امکان تصور
کنیم.
مقامــات دولت ترامــپ آن چنان
خــام نبــوده و نیســتندکــه تصور
کنند مقامات جمهوری اســامی
بالفاصله بعد از شروع تحریمها بر

سر میز مذاکره بیایند و شروط آنها
را بپذیرند .هدف تضعیف تدریجی
نظام اســت و برای آن که در افکار
عمومیبینالمللیکارشانمشروع
باشد طرف مقابل را به مذاکره هم
دعوت می کنند .مقامات سپاه این
دعــوت را به معنــای آرزو گرفته و
به خــود جایزه می دهند .مقامات
بــرای نادیــده گرفتن تاثیــر میان
مدت و دراز مدت تحریمها خود را
در مقام برنده و دارای دست باالتر
جای می زنند.
•
نفی مذاکره
او مــی گوید« :هیچکس با آمریکا
مذاکــره نمیکنــد»( .همانجــا)
فراتر از آن که مقامات ســپاه نباید
در حوزهی سیاســت خارجی نظر
بدهنــد (اما می دهند چــون آنها
هســتند که این سیاست را تعیین
می کنند) ســخن فوق با واقعیت
همخوان نیســت .در همین دوره
که مقامات مذاکره با امریکا را سم
معرفی کردهاند ظریف در حاشیهی
اجالس گروه هفت به فرانســه می
رود و بــه مذاکــره با ماکــرون می
پــردازد و مقامات عمانی و ژاپنی و
عراقی مشغول انتقال پیام میان دو
طرف ایرانــی و امریکایی بودهاند.
مذاکره فقط آشکار یا بدون واسطه
نیســت و نوع پنهانی و با واســطه
را نیــز در بــر میگیــرد .ماکــرون
نمــی تواند بدون تایید امریکا خط
اعتباری برای جمهوری اســامی
باز کندکه در عمل هم نتوانســت.
بدین ترتیــب ماکرون دارد به طور
غیر مستقیم با جمهوری اسالمی
و امریکا مذاکره می کند و مقامات
جمهوری اســامی نیــز می دانند
که در نهایت باید تکلیف خود را با
«کدخدا» روشن کنند .در دورهی
ترامپ مقامات جمهوری اسالمی
مشــغول مذاکــره با ســناتورهای
امریکایی (دایان فاینســتین و رند
پاول) و مقامات ســابق امریکایی
(جان کری) بودهاند.
•
شروط پمپئو
فرمانده سپاه با استفهام انکاری می
پرســد« :آن  ۱۲شرط آمریکاییها

برایمذاکرهکجاست؟»(همانجا)
او می خواهد بگوید که این شروط
فرامــوش شــدهاند چــون محلــی
بــرای طرح ندارنــد .اما در همین
مذاکرات میان ظریــف و ماکرون
ودر هــر مذاکرهای کــه در جریان
باشــد غیــر از برنامهی هســتهای
برنامــهی موشــکی ،تروریســم و
مداخــات جمهوری اســامی در
منطقه مطرح می شود .آن شروط
برای دول غربی و همپیمانانشان
قابــل فراموشــی نیســتند چون با
امنیــت آنهــا درگیرنــد .ملتها و
دولتهــا ممکــن اســت از برخی
منافع خــود بگذرند اما نمیتوانند
امنیت خود را نادیده بگیرند.
•
گسترشطلبی
او می گوید« :امروز همه ما مکلف
به دفاع از اسالم ،حرمت مسلمانان
و آزادسازی آنان از بردگی جاهلیت
مــدرن هســتیم( ».همانجا) این
ســخن وی به صراحت گســترش
طلبانه و جاه طلبانه اســت .هیچ
حکــم دینی یــا مــادهی قانونی در
کشــور وجود ندارد کــه نظامیان
ایرانــی را بــه «آزادی ملتهــای
مســلمان از بردگــی جاهلیــت
مدرن»(کــه منظــور وی تمــدن
غربی اســت) مکلف کرده باشــد.
علــی خامنــهای و فرماندهانش با
اتکا به درآمدهای نفتی ،اشتباهات
راهبــردی دولت امریکا (در حمله
بــه عــراق) و جنگهــای داخلــی
در منطقه این فرصت را مناســب
دیدهانــدکــه حوزهی قــدرت خود
را در منطقه بســط دهنــد و برای
توجیه آن برای خودشــان تکلیف
می تراشند.
•
ملی گرایی
فرمانده ی ســپاه مــی گوید« :اگر
لباس ســپاه را برتــن کردهایم این
لباس دژ مستحکم دفاع از ملت،
وطــن و اســام عزیــز اســت».
(همانجا) وظیفهی قانونی ســپاه
دفاع از «انقالب اســامی» است
که در واقع همانا تالش برای کسب
و حفظ قدرت توسط اسالمگرایان
بوده است .لباس سپاه همیشه دژ
دفــاع از منافع و قــدرت روحانیت
شــیعه و پاســداران آنها و حفظ و
بقای رژیم بوده اســت و نــه ایران

REGISTRATION DATES
August 13, 20, 22 FROM 9:00 a.m. – 11:30 a.m.
BASIC ENGLISH & FRENCH | EVENING CLASSES
Monday-Thursday 5:30 p.m. – 9:30 p.m.
REGISTRATION DATES
AUGUST 13, 20, 22 FROM 5:00 p.m. – 7:30 p.m.
________________________________
?Need to complete your High School Diploma
?Want to get into a trade? CEGEP and University
---------------------------!We offer Academic courses to fit YOUR goal
ACADEMIC REGISTRATION

August 14, 15, 21

FROM 9:00 a.m. – 11:30 a.m.
PLACEMENT TESTS
August 7, 12, 19, 26
ACADEMIC ADDRESS
2405 Place Lafortune West
Saint-Laurent, QC H4M 1A7

BASIC ADDRESS
950 Rue Fraser
Saint-Laurent, QC H4M 1Z6

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین

ظرفیتمحدود

ترم جدید:

( 30سپتامبر تا  15دسامبر)

Fall session
)(Sep. 30–Dec. 15

Tel.: 514-737-3642
Snowdon

محل ثبت نام

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

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG,

Tel.: 514-481-0671
و ملت و مردمــان آن .فرماندهان
سپاه همیشه میان ایران به عنوان
دو پدیــدهی یک «کشــور و قلمرو
ســرزمینی» و«دولت-ملــت» از
یک ســو و رژیم جمهوری اسالمی
از ســوی دیگر خلط مــی کنند تا

از مواهــب ملی گرایی و غرور ملی
بهره بگیرند و از مسئولیت دفاع از
حقوق شهروندان آن (همهی آنها)
بگریزنــد .آنها مــی خواهند نقش
خود در ســاخی کــودکان و زنان
ســوری ،ســوء تغذیهی کــودکان

یمنی ،و ترور شهروندان عراقی به
دست حشد الشــعبی را به عنوان
اقدامات غرورآفرین به شــهروندان
ایرانیبفروشند.
•
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>> بخش 2
پایانی

نخستین و ژرفترین ملت سکوالر خاورمیانه!
محسنحیدریان
------ایرانیان کــه همواره از خود اســتعداد و
«خطای ملی» آمیزش
نیروی زندگیاستثنایی نشان دادهاند،
مذهب و حکومت
انقــاب همچنیــن طغیانی بــا همه دشــواری هــا و خطاهــا ،حامل
برضــد نابرابریهــای آشــکار ژرفترین سکوالریســم فکری و آگاهی
جامعه ایرانی ،بر ضداستبداد سیاسی در سراسر منطقهاند.
و فســادبــود .امــا بســیاری همین عامل نقش تعیینکننده خود را
آوای وحــش را در انقالب که دیر یا زود بر صحنه سیاســی ایران حک
فرهنگ و ارزشهای انسانی و خواهدکرد.
ســکوالر را نشانه گرفته بود،
نشنیدند.
یکی از دالیل اساسی «خطای
ملی» ما ایرانیان عدم شناخت
از عواقــب تبدیــل اســام به
«ایدئولوژی سیاســی» بود.
اســام سیاســی که توانست
بــه رهبــری خمینــی پرچم
انقــاب را بــه دســت گیرد،
ابتدا وعده «آزادی حتی برای
کمونیســتها» را داد .ولی با
تحکیــم قدرت خــود ،پنهان
نکرد کــه در تمام زمینههای
«ایــن جهانــی» و «دنیوی»
هــم مقــررات شــریعت را
شــرط تعالی هم دنیــا و هم
آخرت میدانــد .کمتر ایرانی
میدانســت کــه بنا بــه درک
«فقــه اســامی» بهعنــوان
یــک «ایدئولوژی سیاســی»
تاکیــد اصلــیاش بــر تکلیف
مســلمانان اســت اما سخنی
از حقــوق انســانها و شــهروندان اسالمی که «حکومت عدل علی»
اعم از مســلمان و غیر مسلمانان مینامیــد ،حالل همه مشــکالت
در آن بــه میــان نیامــده اســت .زندگی «این جهانی» است.
انقــاب اســامی ایــران و عواقب شــریعتی و میلیونها ایرانی نسبت
آن که چیزی جز گسست کامل از به سکوالریسم در این توهم بودند
مدرنیته و مشروطیت نبود در واقع که چرا مســیحیت به عنوان دینی
خمیــر مایه ذهنیت روشــنفکران «قدسانی» و فراگیر در همه شئون
ایرانــی از چپ و مذهبی ایران را از جامعه غربی مداخله نمیکند.
پــرده به در آورد و توهمات جامعه شریعتی پایه ی اندیشههای خود را
سیاســی ایران را به روشــنی پیش بر سنت تشیع از یک طرف و سنت
کشــید .نقش این عامل ذهنی در مارکسیستی جهان سومی از طرف
ایران هنگامی روشنتر میشود که دیگر قرار داده بود.
سرنوشت کنونی ایران را با بسیاری او برای آشتی دادن این دو مبنای
از کشــورهای آســیایی و افریقایی فکری ســعی میکرد به تشیع یک
عقــب ماندهتر مقایســه کنیم که جنبــه ی انقالبی و مارکسیســتی
با هزینه بســیارکمتری از ایران به جهان سومی بدهد .شیعه علوی و
دمکراسی و تجدد رسیدهاند.
سوسیالیسم اباذر و انقالب عاشورا
ِ
در همــان زمان حیــات بنیانگذار که ورد زبان او بود همهاش تالشی
انقالب اســامی بود که بســیاری برای آن بود که به تشیع یک جنبه
از ایرانیــان از این توهم بدر آمدند انقالبی بدهــد .بنابراین «خطای
که در «ایدئولوژی اسالم سیاسی» ملــی» مــا حاصــل فقــدان یــک
تعادلــی میــان حقــوق و وظایف آگاهی تاریخی از آمیزش مذهب و
انســانها که از مبانی دمکراســی و حکومت بود که در آن هر دو یعنی
زندگــی «این جهانی» ،اســت ،در هم دین و هم امور «این جهانی»،
اسالم وجود ندارد.
بازندهاند.
اسطورههایی که «اسالم سیاسی» آنچه که امــروز پس از قریب چهل
در جنــگ بــا جامعه واقعــی ایران ســال در نهــاد قــدرت جمهوری
بکار بــرد ،کم و بیــش همانهایی اســامی شــاهد آنیــم ،برگرفته از
بودندکه در نظام سیاســی بر آمده همان الگویی اســت کــه در ذهن
از انقالب به بار نشســتند و مبانی رهبــران آن خمینــی و خامنــهای
تجدد ســتیزانه ،خشــک و اقتدار «مدل اسالمی حکومت» خوانده
گرایانه نظام انقالبی تازه را شکل میشد .ویژگیهای چنین نظامی
دادند.
در جهان بکلی استثنایی است:
حتیبرجستهترینمتفکرانجامعه یــک قــوه قضایــی یکســره واپس
سیاسی ایران قبل از انقالب نظیر گرا ،یک صدا و سیمای یکسونگر
دکتر علی شریعتی در توهم مدینه و انحصــاری و نیروهای نظامی و
فاضلهای بودنــد که گویا حکومت انتظامــی که در عمــل در چنگال

معــدودی از تندروتریــن
مذهبیهــای رهبــران ســپاه
پاســداران قــرار دارنــد .یــک
ســاختار اقتصاد دولتــی  ۸۰در
صدی رقابت ســتیز در آمیزش
با حاکمیت روحانیون شیعهای
که با حصر آزادی همه مذاهب
اســامی و غیر اســامی دیگر
هــر شــکلی از قانونمنــدی و
قرارداد اجتماعی را به ریشخند
میگیــرد .تنهــا حکومتــی در
جهان که رســما خواهان نابود
کردن اسراییل است .حکومتی که
با پایه قراردادن احکام عقب مانده
اســامی همچون منبــع قوانین
مدنی حاکم برکشــور ،با انتصاب
رئیــس قوه قضاییه از ســوی ولی
فقیهازمیانتندروترینآخوندهای
حکومتــی و نقــش تعیین کننده
شــورای نگهبان با ترکیب کنونی
آن ،در تمــام ســالهای حاکمیت
 40ســاله اش ،بــه خشــنترین
شــکل ممکن هم قانون اساسی
خود و هم حقوق همگانی ایرانیان
را نقــض کرده اســت .همه عقب
نشــینیهای حکومــت در پهنــه
برخــی از آزادیهــای فــردی و
اجتماعی ،کاهش ســخت گیری
درباره حجاب زنان ،کوشش همه
جانبه برای جذب تکنیک مدرن
غربی و سهل گیریهای مدنی و
کارزارهای انتخاباتی زیر فشار خرد
کننــده افکار عمومی شــهروندان
اما با هدف حفظ همین ســاختار
«مدل اسالمی» حکومت به وقوع
پذیرفته است.
تولد نواندیشی وکثرتگرایی دینی
در تمــام ایــن  ۴۰ســال پــس از
انقالب اســامی نظریه پــردازی و
برداشتهای گوناگون در باره مبانی
حکومت اسالمی یکی از مهمترین
عرصههای تحــول و جدال فکری
بازیگــران سیاســی اســامی بوده
اســت .در حال حاضــر ۹نظریه در
باره حکومت اسالمی از سوی فقها
و اندیشمندان اسالمی قابل دسته
بندی کردن است .از این  ۹نظریه،
تنها  ۳نظریه حاصل ده قرن حیات
اســام بوده در حالی که در دوران
پــس از انقــاب  ۶نظریه اساســی
دربــاره مبانــی حکومت اســامی
از ســوی متفکران اســامی پیش
کشــیده اســت .تحلیل و ارزیابی
و نقــد «نظریههــای دولــت» از
مهمترین قدمها در رشــد سیاسی
اســت .نوآوری ها وکوشش بسیار
در کاربرد شــیوه تحلیل انتقادی،
سبب شده که فکر حاکمیت قانون
و یــا حاکمیت ملــت و تفکیک آن
از حاکمیــت دینــی جایگاه مهمی
در اکثــر نظریههــای متفکــران
دینــی ایران از مجتهد شبســتری
تــا دکتر ســروش و نیــز نیروهای
ملــی مذهبــی ایران یافته اســت.
بــا وجــود ایــن در نظریــات اخیر
اندیشــه پردازان اســامی شــیعه
دربــاره دولت ،جــدال اصلی میان
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Michael
Monfared

ﻣﺎﯾﮑـﻞﻣﻨﻔـﺮد

ﮐﺎرﺷﻨﺎسرﺳﻤﻰﻣﻬﺎﺟﺮتﮐﺎﻧﺎدا

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

JAMES LYNG ADULT CENTRE

5440 Rue Notre Dame W,
)Montréal (H4C 1T9
Metro LIONEL-GROULX & BUS 191 WEST
Metro Vendome & Bus 37 | Metro St. Henry & Bus 36

Tel.: (514) 846-0019
www.jlac.ca

مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
انگلیسیبیاموزید

BASIC ENGLISH:
REGISTRATION INFORMATION:
MORNING BASIC ENGLISH:
		 DATES:
August 15 , 19, 20 , 21 , 22
TIME:			8:00am to 3:00 p.m.
----------------------If you were born outside of Canada,

your PASSPORT is REQUIRED.

+ ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS
(ORIGINAL ONLY):

Canadian / Quebec Immigration Documents | Residency Card
| Canadian Citizenship Card
Permanent Resident Card
ONE OF THE FOLLOWING PROOF OF QUEBEC RESIDENCY
(ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
Valid Medicare Card | Valid Driver’s License

MORNING BASIC ENGLISH CLASSES:
August 28, 2019 to November 29th 2019
Monday to Friday 8:30 a.m. to 12:30 p.m.
$100.00 PAID IN FULL

		Classes:
			
			COST:

)(CASH, DEBIT, VISA, MASTERCARD

			

			INCLUDES BOOKS
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اقتصاد...

در آستانه برگزاری مجمع عمومی سازمان
ملل متحد احتمال نگاهی به تاریخ روابط و
مذاکرات ایران و آمریکا

تارا عاطفی
در روزهای نخست شهریور امانوئل
مکرون ،رئیس جمهوری فرانســه
در کنفرانس مطبوعاتی مشــترکی
کــه بــا دونالــد ترامــپ ،همتــای
آمریکاییاش در پایان نشست گروه
هفــت داشــت ،از احتمــال دیدار
رئیســان جمهوری ایران و آمریکا
در هفتههای آتی خبر داد .مکرون
گفتباحسنروحانیصحبتکرده
و به اوگفته است که اگر با پرزیدنت
ترامــپ صحبت کنــد ،میتوان به
توافقی جدید دســت یافت .ترامپ
در همــان کنفرانــس گفت که اگر
شــرایط مناســب باشــد حاضر به
مالقات با رئیــس جمهوری ایران
اســت .روحانی همزمان گفته بود
که اگر بداند در جلســهای با کسی
مالقــات کند ،منافع ملی تأمین و
کشور آبادتر میشود ،دریغ نخواهد
کرد ،هــر چنــد در فاصلــه زمانی
کوتاهی حرفش را تغییر داد و گفت
تصمیمی بــرای مذاکــره جدی با
آمریکا ندارد.
در یادداشــت زیر بــه احتمال این
مذاکــره در بســتر تاریــخ روابــط
دیپلماتیک جمهوری اســامی و
ایاالت متحــده در چهار دهه اخیر
خواهیم پرداخت.
آیا مذاکرهای بین تهران و واشنگتن
در پیش است؟
ســخنان روزهای اخیــر روحانی،
ترامپ و مکرون ازســوی شماری
از ناظــران بینالمللــی بــه آمادگی
طرفین برای مذاکره و یا دستکم
دیدار رئیسان جمهوری دو کشور
در حاشیه هفتادوچهارمین مجمع
عمومی سازمان ملل متحد تعبیر
شده اســت .مجمع عمومی نیمه
دوم ســپتامبر در نیویورک برگزار
میشود.
در ایــران گروهی اعتقــاد دارند که
اینک بهترین زمان بــرای مذاکره
اســت ،زیرا بــه باور آنهــا ترامپ از
شــانس بیشــتری برای پیــروزی
در انتخابات آتی برخوردار اســت.
در صــورت انتخــاب مجــدد او،
جمهــوری اســامی دســتکم تا
 ۶ســال دیگر باید با ایــن دولت ــ
که جایگاه جنگ طلبــان در آن به
نسبت مستحکم است ــ سرکند و
در آن صورت دست باال را نخواهد
داشــت .همچنین بــدون مذاکره
امیدی بر برداشتن تحریمهایی که
هر روز بیشتر برگلوی اقتصاد بیمار
ایران فشار میآورد نخواهد بود.
چهــار دهه سرســختی و ســه بار
تسلیم
نخســتین نشــانههای خصومــت
میــان دو کشــور از آبان ماه ســال
 ۱۳۵۸وکمتــر از یک ســال پس از
انقالب ایران شروع شد .زمانیکه
تعــدادی فعــال دانشــجویی بــه
ســفارت آمریــکا حملــه کردنــد و

دیپلماتهای سفارت
پس از جنگ جهانی اول
را  ۴۴۴روز بــه گروگان احتمال
روز به روز پر رنگ تر شد.
گرفتند.
رابطه ایران و آمریکا طی
دیدار
 ۶۶سال گذشته و از زمان
ترامپ و
گروگانگیــر دیــروز و
سقوط دولت مصدق در
در
روحانی
اصــاح طلب امــروز،
پی کودتایی که توســط
عباس عبدی ،اخیر ًا در ماهسپتامبر سازمان اطالعات مرکزی
مصاحبهای به روزنامه
آمریکا ( ســی آی ای) در
چقدر
آمریکایــی «نیویورک
دولــت آیزنهــاور صحنه
تایمــز» گفــت ،ایران است؟
گردانی شد تا به امروز که
کامــا تغییــر جهــت
تنش میان ایران و دولت
داده اســت و افــراط
ترامپ بشــدت باالگرفته
گرایــان مخالــف مذاکــره بــه این سرشار از فراز و نشیب بوده است.
نتیجه رسید هاند که آنچه با آمریکا ▪
کار میکند اتخاذ موضعی ســخت ️ :۱۹۵۳سقوط مصدق
و در عیــن حال آمــاده بودن برای سازمان اطالعات مرکزی آمریکا (
مذاکره در صورتی است که ترامپ ســی آی ای) ،با همراهی سرویس
تضمینهایی ارائه دهد.
اطالعاتی مخفــی ام آی  ۶بریتانیا
صحنــه گردانی کودتــای برکناری
در تاریــخ چهاردهــه بحــران ،محمد مصدق ،نخست وزیروقت
جمهــوری اســامی در ســه مورد را بــر عهده داشــتند و محمدرضا
نرمــش بــه خــرج داده ،موضــع پهلــوی ،شــاه ایــران را بــه قدرت
سرسختانه اش را کامال تغییر داده بازگردانند.
و در برابر فشار شدید تسلیم شده ️▪
است.
 :۱۹۵۷آغاز همکاری هستهای
ایــاالت متحده و ایران یک قرارداد
آزاد کــردن گروگانهای آمریکایی در زمینــه همــکاری هســتهای
در سال  ،۱۹۸۱پذیرفتن قطعنامه (غیرنظامی) امضا کردند.
ســازمان ملل بــرای پایــان دادن ️▪
به جنگ هشــت ســاله با عراق در  :۱۹۶۷تحویل نخستین محموله
سال  ۱۹۸۸و توافق هستهای سال اورانیوم
 ۲۰۱۵این سه مورد هستند.
ایــاالت متحــده آمریــکا رآکتــور
پژوهشــی تهــران (یــک رآکتــور
در گزارشی که اخیرا فرناز فصیحی هســتهای پنج مگاواتی ) به همراه
برای نیویورک تایمز نوشته است به اورانیوم غنی شــده بــا غلظت ۹۳
نقل از تحلیلگران و سیاستمداران درصد را در اختیار ایران گذاشت.
ایرانی آمده است که مذاکرات سال ️▪
 ۱۹۸۱برای آزاد ســازی گروگانها  :۱۹۷۹انقالب ایران
به مثابه روالی برای مذاکره با آقای بدنبــال انقــاب اســامی ســال
ترامپ دیده میشود.
 ۱۳۵۷در ایران ،شــاه ایــران که از
حمایــت آمریــکا برخوردار بــود از
در آن زمــان ،کــه مانند امــروز با کشــور فرار کرد ،روح الله خمینی
فصل انتخابات ریاست جمهوری از تبعید به ایران بازگشت .گروهی
آمریکا مصادف شــده بــود ،ایران از دانشــجویان افراطــی ســفارت
بــرای آزادی گروگانهــا بــا دولت آمریکا در تهــران را تصرف کردند
جیمی کارتر مذاکره کرد اما آزادی و با به گــروگان گرفتن کارمندان
گروگانها را به تاخیر انداخت ،به و دیپلماتهای حاضر در ســفارت
طوری که کارتر نتوانست از اعتبار خواهان استرداد شــاه ایران برای
این دستاورد برای انتخاب مجدد محاکمه شدند و این آغازگر چهار
خــود اســتفاده کنــد .گروگانها دهه خصومت میان دو کشور بود.
زمانی آزاد شدندکه پرزیدنت رونالد ️▪
ریگان در حال ســخنرانی تحلیف  ۱۹۷۹تــا  :۱۹۸۱بحــران
ریاست جمهوری بود.
گروگانگیری در سفارت آمریکا
آمریکا بدنبال حمله دانشجویان به
در تاریخ چندین دهه رابطه میان سفارت آمریکا روابط دیپلماتیک با
ایــران و آمریکا مســایل میــان دو ایران را قطع ،دارایی های ایران را
کشــور هیچگاه کامال حل نشــده مصادره و تجارت با ایران را ممنوع
امــا هر جا که الزم بوده با هم کنار کــرد .در این دوران آمریکا ســعی
آمدهانــد و بعید نیســت که باز هم کرد که طی یــک عملیات نجات
این اتفاق بیفتد.
که به دستور پرزیدنت کارتر صورت
گرفــت گروگانهــا را آزاد کنــد.
تاریخچه مختصر :رابطــه ایران – هلیکوپتر آمریکایی گرفتار طوفان
آمریکا
شن شــد ،هشت پرســنل نظامی
نخستین نشــانههای روابط میان آمریــکا کشــته شــدند و عملیات
دو کشــور بــه دوره قاجــار و اعزام نجات شکست خورد.
هیاتهــای نمایندگــی میــان دو ️▪
کشــور باز میگردد ،اما این روابط  :۱۹۸۱آزادی گروگانها

PAIVAND: Vol. 26  no.1440 SEP. 15, 2019

12

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
ایــران دقایقی پــس از پایــان دوره
ریاســت جمهوری کارتــر و حین
ســخنرانی تحلیف رونالــد ریگان
گروگانها را آزاد کرد.
️▪
 :۱۹۸۴فهرست تروریسم
آمریــکا ایــران را در فهرســت
کشــورهای حامی تروریســم قرار
داد.
️▪
 ۱۹۸۵تا  :۱۹۸۶رســوایی ایران-
کنترا
آمریــکا بــه ایــران پنهانی ســاح
فروخت و در عوض تهران به آزادی
گروگانهای آمریکایی که در لبنان
اسیر شبه نظامیان حزب الله بودند
کمک کرد .در آمد حاصل از فروش
ســاح به ایــران ( به صــورت غیر
قانونی) صرف کمک به شورشیان
(ضد-کمونیست)نیکاراگوئهشد.
این سلسله ماجراها بحران سیاسی
برای دولت ریگان پدیــد آورد و به
روسایی ایران-کنترا مشهور شد.
️▪
 :۱۹۸۸سرنگون کردن هواپیمای
مسافربری ایران
ناو آمریکایی وینسنس یک فروند
هواپیمای مســافربری ایران را که
عــازم مکه بود بر فراز خلیج فارس
هــدف قــرار داد ۲۹۰ .سرنشــین
هواپیما همگی کشته شدند .آمریکا
گفــت که ایــن هواپیمــا را با جت
جنگی اشتباه گرفته است.
️▪
 :۲۰۰۰اذعــان بــه نقش آمریکا در
کودتا
مادلین آلبرایت ،وزیر خارجه وقت
ایــاالت متحــده نقش آمریــکا در
کودتایــی که در جریان آن مصدق
ســرنگون شد را پذیرفت وگفت«:
میتوان فهمید که چرا بسیاری از
ایرانیهــا از این دخالــت آمریکا در
امور داخلیشان آزرده هستند».
️▪
 :۲۰۰۲محور شرارت
جــورج دبلیو بــوش ،ایــران ،کره
شــمالی و عراق را محور شــرارت
نامیــد و ایــران را متهــم به تالش
برای دستیابی به سالح هستهای
کرد.
️▪
ســالهای دهــه  : ۲۰۰۰برنامــه
هستهای ایران و تحریمها

یک گروه مخالف ایرانی افشــا کرد
که ایران دو مرکز هســتهای اعالم
نشده در نطنز و اراک دارد .بدنبال
آن آمریــکا ضمــن انتشــار تصاویر
ماهــوارهای در نطنز و اراک ،ایران
را بــه تــاش بــرای تولید ســاح
اتمــی متهم کرد .ایــران این اتهام
را تکذیــب کــرد و این آغــاز بیش
از یــک دهــه تــاش دیپلماتیک
و میانجیگــری برای حل مســاله
هستهای ایران بود .چندین مرحله
تحریم علیه ایران توســط سازمان
ملل ،آمریکا و اتحادیه اروپا اعمال
شــد .تحریمها بر اقتصاد ایران اثر
گذاشــت و ارزش پول ایران هر روز
رو به نزول رفت.
️▪
 :۲۰۰۶ابــراز تمایــل آمریــکا برای
مذاکره
واشنگتن گفت درصورتی که ایران
به صورت قابل تاییدی غنی سازی
اورانیوم را تعلیق کند ،به مذاکرات
چنــد جانبــه هســتهای خواهــد
پیوست.
️▪
 :۲۰۰۸گفتوگوی مستقیم
جــورج بــوش برای نخســتین بار
نیــکالس برنزیک مقام رســمی از
وزارت خارجه آمریکا را برای شرکت
مستقیم در گفتوگوهای هستهای
با ایران به ژنو اعزام کرد.
️▪
 :۲۰۱۲مذاکرات پنهانی
مقامهــای ایران و آمریکا مذاکرات
مخفی را آغاز کردند ،این مذاکرات
در سال  ۲۰۱۳شدت یافت.
️▪
 ۲۰۱۳تا  :۲۰۱۶گشایشی در روابط
و توافق هستهای
ســپتامبر ۲۰۱۳حســن روحانی و
بــاراک اوبامــا تلفنــی گفتوگوی
کوتاهی کردند،طی سه دهه ،این
باالترین ســطح تماس میــان دو
کشــور بود .ســال  ۲۰۱۵ایــران با
شش کشور آلمان ،روسیه ،چین،
فرانســه ،بریتانیــا و آمریکا به یک
توافق جامع هســتهای موسوم به
برجام دســت یافت .بر اساس این
توافق ایران در ازای محدود کردن
فعالیتهــای هســتهای حســاس
و اجازه بازرســی به بازرســان بین
المللــی از تحریمهایی که اقتصاد
کشــور را فلج کرده بودند خالصی

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

یافت.
️▪
 :۲۰۱۸خــروج آمریــکا از برجام و
بازگشتتحریمها
دونالــد ترامــپ رئیــس جمهوری
آمریکا اعالم کرد که آمریکا رســما
از برجام خارج میشــود .متعاقب
خروج آمریکا از برجام تحریمهای
اقتصــادی علیه ایران بازگشــت و
تحریمهای بیشتری بر ایران اعمال
شد.
️▪
 :۲۰۱۹تنش در خلیج فارس
روابط ایران و آمریکا روز بروز وخیم
تر شد .آمریکا یک ناو هواپیمابر و
بمب افکنهای بی ۵۲ -به خلیج
فارس فرستاد .ماه مه و ژوئن رشته
انفجارهایی در تانکرهای نفتی در
خلیج عمان رخ دادکه آمریکا ایران
را بــه انجــام آن متهم کــرد .کمی
بعد نیروهای ایرانی یک هواپیمای
بــدون سرنشــین آمریکایــی را در
تنگه هرمز سرنگون کردند.
️▪
سپتامبر۲۰۱۹
حدود دو هفته به برگزاری مجمع
عمومی ســازمان ملل متحد باقی
مانده ،جایی که قرار است روسای
جمهوری ایــران و آمریکا همزمان
زیر یک ســقف حضــور یابنــد .آیا
مالقاتــی میــان ترامــپ و روحانی
در آیندهای نزدیک متصور است؟
ساعتی قبل از آنکه روحانی شامگاه
چهارشنبه  ۱۳شــهریور گام سوم
کاهش تعهــدات ایران در برجام را
اعــام کند ،برایان هوک ،نماینده
ویژه آمریکا در امور ایران گفته بود
دولت ترامپ پیشنهاد فرانسه برای
لغــو برخــی تحریمهــا را نپذیرفته
اســت .یــک دیپلمــات اروپایی به
خبرگــزاری رویترز اطــاع داد که
فرانســه نیز تخصیص  ۱۵میلیارد
دالر به اینســتکس برای مبادالت
بانکی و نفتی با ایران را مشروط به
پذیرش  FAFTکرده است .مجمع
تشخیص مصلحت نظام اما تأیید
لوایح مبارزه با پولشــویی را تا لغو
تحریمها به تعویق انداخته است.
به ایــن ترتیب برای دولت روحانی
راه دیگری جز اعالم گام سوم باقی
نماند .در این شرایط روحانی حتی
اگــر بخواهد هم نمیتواندگام اول
برای دیدار ترامپ را بردارد.
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حکومت تمام فساد ...

ریشه فساد گسترده مالی در ایران

فسادهای اقتصادی مشاهدهشده،
در بنیاد خود سیاسیاند " .این در
واقــع همان صحبت آقــای زاکانی
اســت که در اینجا بــه نحو علمی
مطرح میشود.

فساد ذات نظامهای
متامیتخواه است.

این روزها مبارزه با فســاد (که در
طول مقاله منظور از فساد ،فساد
مالی اســت) از سوی قوه قضائیه،
تحت ریاست ابراهیم رئیسی ابعاد
بیســابقهای یافته اســت .این در
حالی است که رهبر ایران ،آیتالله
علــی خامنهای ،معتقد اســت که
فســاد در ایران به صورت موردی
اســت نــه سیســتمی .او در جائی
عنوان میکند" :با اطالعات کامل
میگویــم هرگز فســاد در نظام نه
گســترده و نه سیســتمی اســت،
فســاد در همه جای دنیا هست".
آقــای خامنهای مشــخص نکرده
است که بر اساس کدام اطالعات،
فساد در ایران سیستمی وگسترده
نیست.
ما کمی بعد به این مســئله که آیا
فساد در ایران سیستمی هست یا
نه و میزان صحت و دقت این ادعا
که فســاد همه جای دنیا هست،
خواهیم پرداخت.
اما ابتدا دو اظهار نظر ،عمق فساد
را در ایران و ارتباط آن را با "قدرت"
به نحو بارزی برمال کرده است.
علیرضــا زاکانــی از فعالین مطرح
اصولگرا و نماینده پیشین مجلس،
در یــک برنامه زنــده تلویزیونی در
اظهار نظری بیسابقه گفت:
"فساد اقتصادی ندیدم ،ا ّلا اینکه
پشــت ســرش یک قدرتــی وجود
داشته باشد".
ایــن ادعا از ســوی یــک اصولگرا
عجیــب ،اما گویای ایــن واقعیت
است که "فساد و قدرت" در ایران
بطور تفکیکناپذیری در هم تنیده
شدهاند.
به عبارت دیگر هرکجا فساد هست
باید قدرتی را پشت آن یافت.
اظهــار نظر قابــل توجــه دیگر که
رابطــه فســاد را بــا مراکــز قدرت
نشان میدهد نامهایست که چند
روز پیش صادق الریجانی ،رئیس
پیشــین قــوه قضائیه ،در پاســخ
بــه حمــات محمد یــزدی ،دبیر
جامعه مدرســین حوزه علمیه قم
نوشــت .صادق الریجانی توســط
محمد یزدی ،متهم به استفاده از
منابع مالی مشکوک برای ساختن
مدرسه علمیه خود شده بود.
آقــای یــزدی خطــاب بــه صادق
الریجانــی گفتــه بــود" :به اســم
مدرسه علمیه ،کاخ ساختند! ...از
کجا آوردی ساختی؟".
پس از آن صادق الریجانی طی نامه
شدیداللحنی به مقابله با گفتههای
آقــای یــزدی بر آمــد .نکته جالب
توجه آن بخــش از آن نامه بود که
آقای الریجانی نوشــته بود" :بنده
ســینهام خزانهاالســرار اتهامــات
مجموعــهای از معاونــان ،قائــم

مقامان و آقازادههای مســئوالن و
شخصیتهاست".

فساد در ایران موردی است یا
سیستمی؟
ســازمان "شــفافیت بینالملــل"
کشــورهای مختلــف جهــان را از
حیــث میــزان فســاد رتبــه بندی
میکنــد .این رتبهبندی هر ســاله
بر اساس  ۱۳مطالعه مجزا صورت
میگیرد.
این رتبهبندی یعنی چه؟
یعنی درســت اســت کــه در همه
کشورها فساد وجود دارد اما میزان
وگســتردگی آن در همه کشــورها
یکساننیست.
بطــور مثــال ایــران در شــاخص
جهانی فســاد رتبه ( ۱۳۸در میان
 ۱۸۰کشــور) را به خود اختصاص
داده ،در حالــی که ترکیه رتبه ،۷۸
عمان رتبــه  ،۵۳و ژاپن رتبه  ۱۸را
در اختیار دارد.
بنابراین کافی نیست بگوئیم فساد
در همــه جــا وجــود دارد باید دید
وضعیت فساد در ایران در مقایسه
بــا بقیه کشــورهای جهان چگونه
است.
اگر میخواهید بدانید که فساد در
کشــوری سیســتمی اســت یا نه؛
یک تست ساده برای روشن شدن
این موضوع این اســت که از مردم
کشور سئوال شود:
"آیــا زندگــی بــدون درگیر شــدن
در مســائلی ماننــد دادن رشــوه
و شــیرینی و تراشــیدن پارتــی
امکانپذیر است؟"
فکر میکنید پاســخ مردم ایران به
این سئوال چه خواهد بود؟!
اما ریشه فساد در ایران در
کجاست؟
محمــد فاضلی ،جامعهشــناس و
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید
بهشــتی در مطلبی با عنوان "چرا
بگیــر و ببندهــای جدید متهمان
فســاد کماثرند؟" فساد موجود در
ایران را ریشهیابی میکند.
وی مینویســد" :گــذار از
اندکســاالری بــه دموکراســی
قوامیافته و استوار ،که در آن جامعه
مدنی و ســایرگروههای مستقل از
دولت (کلمــه صحیحتر حکومت
اســت) ،در چارچــوب توســعه
سیاســی متوازن ،قــادر به نظارت
بر قدرت سیاســی باشــند ،راهکار
بنیادین مبارزه با فساد است".
وی میافزایــد" :همه فســادهای
کشفشــده با گروههــای اندکی از
قدرت سیاسی ارتباط دارند و تا این
قدرت سیاسی تحت نظارت مدنی
درنیاید ،فساد ادامه خواهد داشت.

در ایــن سیســتمها کــه گروهــی
انــدک بر مردم حکومت میکنند،
عدم شــفافیت ،عدم پاسخگوئی،
جلوگیری از آزادی رســانهها برای
افشــای مــوارد فســاد و ممانعت
از گــردش آزاد اطالعــات ،دســت
به دســت هــم داده و کشــور را به
فســادی فراگیر و سیستمیک فرو
می برند .محمــد فاضلی اقدامات
اخیر قوه قضائیه و "بگیر و ببند ها"
را بــرای مبارزه با فســاد  ،تا زمانی
که "فقدان شــفافیت و (ممانعت
از) انتشار آزادانه اطالعات" برقرار
اســت؛ نه تنها بیتاثیــر میداند،
بلکه معتقد است "این شیوه بگیر و
ببند  ...به مردم نشان میدهد که
فساد با چه عمق زیادی ،جا خوش
کرده است".
آخرین گزارش سازمان "شفافیت
بینالملل" رابطه تنگاتنگی را بین
فســاد و فقدان دموکراســی نشان
میدهــد .طبــق گــزارش مزبــور
متوســط شــاخص فســاد (کشور
کامــا تمیز ،نمره  ۱۰۰میگیرد و
کشور کامال فاســد نمره صفر) در
دموکراسیهای پیشــرفته  ،۷۵در
کشورهای نیمه دموکراتیک  ۴۹و
درکشورهایباحکومتاستبدادی
متوسط شاخص فســاد  ۳۰است
این شاخص در مورد ایران در سال
 ۲۸ ،۲۰۱۸بوده است.
این ارتبــاط تنگاتگ بیــن فقدان
دموکراســی و فساد نشان میدهد
که تا زمانی که در ایران" ،در عمل"
یــک گــروه کوچــک قــدرت را در
دست داشته باشد و جلوی تشکیل
نهادهای مدنی و ضرورتهای آن
از قبیل آزادی بیان ،آزادی گردش
اطالعــات ،برقــراری شــفافیت را
بگیرد ،فساد سیستمیک از ایران
رخت بر نخواهد بست.
یک رهبر چینی زمانی گفته بود که
"فســاد ،حزب (حاکــم) را خواهد
ُکشــت و مبارزه با فســاد هــم آنرا
خواهدکشت"! منظور وی این بود
که یک نظــام تمامیتخواه بدون
فســاد نمیتواند حکومت کند .در
چنین سیســتمهائی ،هر از گاهی
مبــارزه با فســاد اوج میگیرد .در
سالهای آخر حکومت محمد رضا
شــاه پهلوی شــاهد چنین موجی
بودیــم .در این سیســتم ها هدف
نظام حاکم از این پروژه این اســت
که بــرای خود ایجاد مشــروعیت
کنــد .برخی ناظــران معتقدند که
هدف از حرکت اخیر قوه قضائیه در
مبارزه با فساد ممکن است خریدن
رضایــت مــردم بــرای تحقق خیز
بلندی باشد که آقای رئیسی برای
رسیدن به مقام رهبری بعد از آقای
خامنهای برداشته است.
شهیرشهیدثالث
•
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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

7
 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

مرکزآموزشیبزرگساالن«هایاسکول»مونتریال
انگلیسی و فرانسوی

بیاموزید :نامنویسی ترم جدید

کالس های انگلیسی فرانسویENGLISH LITERACY COURSES :
FRENCH BASIC LEVELS COURSES - CCBE
اطالعاتنامنویسیREGISTRATION DATES: :
- Tuesday September 3 and Thursday September 5, 2019:
9:00 A.M. - 12:00 P.M. & 5:00 P.M. – 7:00 P.M.
------------------COST: $100.00 for the whole session -- Cash/Debit/Credit

All books and fees included
Different levels are available, from Basic 1 to Advanced 4.
At registration you will be tested to determine your level.

Course information:

اطالعات کالس هاA.M. Classes: Monday to Friday: 8:45 A.M. - 12:45 P.M. :
			
)Fall Session 2019 (August 28th to November 29th
P.M. Classes: Monday to Thurs.: 5:30 P.M. - 9:30 P.M.
			
)Fall Session 2019 (August 28th to November 28th

مدارک ضروری:

**)3 DOCUMENTS ARE REQUIRED ON THE DAY OF THE REGISTRATION: **(ORIGINAL ONLY
)1. Your passport (valid or expired
• (OR) Canada/Quebec Immigration
• (OR) Birth certificate
documents
2. One of the following documents:
3. One of the following proof of
• Canadian Citizenship card /
Quebec residency:
Canadian Certificate
• Medicare card • (OR) Drivers license
• (OR) Permanent Resident card /
• (OR) Hydro-Québec bill / Lease
IMM5292 / IMM5688
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www.paivand.ca since 1993
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M NTREAL
مدرسه دهخدا

اجنمندوستدارانزرتشت

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

(514) 731-1443

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

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

بنیاد سخن آزاد

مدرسه فرزانگان

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

Tel: 514-775-6508

برنامه دورهمی

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

Tel: 514-909-1972

IBNG

همبستگیبازرگانی

کانون فرهنگی خانهما

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

)2900 Lake (DDO

تلفن)514( 626-5520 :

کتابخـانه نوروززمین

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

کتابخانهنیما

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

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

دوستداران موسیقی کالسیک

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

اجنمندفاعازحقوقبشر

www.ibng.ca

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

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

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

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

ایران-مونترال
www.addhi.net

(514) 274-8117
------------------

کافـــه لیت
www.cafelitt.ca

بنیاد آموزشی و فرهنگی آپتین

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

5180 Queen Mary #400
438-386-6111

گروهرقصخورشیدخانوم
(514) 377-8005

نان سنگک

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

کیفیتعالی،
بهای مناسب

پخــتروز

>> ساعات کار:

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

Tel.: 514-894-8372

www.shaterabbas.ca

آموزشگاه هنری ر  -مــی
آموزش کلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته
آموزش موسیقی برای کودکان از  2تا  8سال
----------با مدیریت:

علیـرضا فخـاریان

Re-Mi 514-996-1620
3333 Cavendish, #285 Re-Mi
Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!

مداد ،مجله آنالین مونتــرال

مـداد را آبونه شوید:

اوپن آمریکا ۲۰۱۹؛ قهرمانی که
برای خودش چک تقلبی کشید

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

514-624-4579

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

قهرمان جوان کانادا...

روزهایدوشنبه:

بنیاد نیکوکاری ایرانیان :
نیکو

facebook: Farzanegan Montreal
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www.medad.ca

از مطالعه «مداد» لذت ببرید و خواندن آن را به دوستانتان هم توصیه کنید.
«مداد» ،مجله آنالین فارسیزبانان مونترال438-738-8068 :
3285 Cavendish Blvd, Apt 355 Montréal, QC
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Bianca Vanessa Andreescu
is a Canadian professional
tennis player.
Born: June 16, 2000
(age 19 years), Mississauga, Canada

-------سه سال پیش بیانکا آندرسکو برای
خودش یک چک تقلبی نوشــت.
ایــن چک ماکتی بــود از چکی که
بــه قهرمانــان اوپــن آمریــکا داده
میشود.
حاال تنیسبــاز کانادایی در فینال
آخرین گرنداســلم فصل توانســته
پرافتخارترین زن شاغل در تنیس
جهان را شکســت دهد و میتواند
چک واقعی را به مبلغ  ۳میلیون و
 ۱۰۰هزار دالر ،نقدکند.
این ورزشــکار  ۱۹ســاله تا همین
جا هم توانســته رویای زندگیاش
را پیش چشــمانش ببینــد ،اما او
برغم سن کم برای رسیدن به این
دستاورد راه سختی را آمده است.
 ۱۲مــاه پیــش آندرســکو کــه بــا
مصدومیتهای متوالی روبرو بود،
در دور اول مسابقات انتخابی اوپن
آمریکا باخت و نامش از فهرســت
 ۲۰۰نفــر اول تنیس جهان خارج
شد.
امــا رشــد فوقالعاده ســریع او در
یکسال اخیر موجب شد تا آندرسکو
بــه یکی از جذابترین ســوژههای
رســانهها در دنیای تنیس تبدیل
شود.
او در پایان سال گذشته فقط در ۶
مسابقه ســطح باالی تنیس بازی
کرده بود .ولی از آن زمان تا کنون
آندرسکو در تورنمنتهای معتبری
مانند ایندین ولز و تورنتو قهرمان
شده و یک میلیون و هفتصد و نود
هــزار دالر از یک میلیون و نهصد
هزار دالر جایزه نقدی که از تنیس
به دســت آورده ،متعلق به همین
دوره است.
با قهرمانی در یک گرند اسلم ،حاال
کارنامه این ستاره درخشانتر هم
شده است:
آندرســکو به رتبه پنجم ردهبندی
جهانی صعود کرده ،بیش از ســه
میلیــون دالر جایــزه را در جیــب
گذاشــته و البته تبدیــل به یکی از
چهرههای سرشناس دنیای تنیس
وکانادا شده است.
او با لبخند میگوید" :من هرگز به
مشــهور شــدن فکر نکرده بودم و
البته االن هم شکایتی ندارم .هدف
من این بود که بیشترین گرنداسلم

با پیروزی مقابل سرینا
ویلیامز،بیانکاآندرسکو
تبدیل به اولین کانادایی
شد که در یک گرنداسلم
تنیس قهرمان شده است
ممکــن را ببرم و شــماره یک دنیا
شوم .ولی تبدیل شدن به چهرهای
مشهور از ذهنم هم نگذشته بود.
ســالی دیوانهوار داشــتم اما بدون
شــک میتوانم خودم را با شرایط
تطبیق دهم".
و در مورد جایزه مادی؟ "از من در
این مورد سئوال نکنید ،چون هیچ
ایدهای ندارم .در زندگی هیچ وقت
این قدر پول نداشتهام!"
نابــود شــدن یک دختر جــوان به
دلیل رســیدن به شــهرت و ثروت
ناگهانــی چیز عجیبی نیســت اما
بعید اســت دختــر خونگرمی که
نیکــو (مهنــدس) و ماریــا (مدیر
ارشد یک شرکت تجاری) ،تربیت
کردهاند ،در این دام گرفتار شــود.
نیکــو و ماریا ،والدیــن رومانیایی
بیانــکا در دهــه  ۱۹۹۰بــه کانــادا
مهاجرت کردند.
خــود ماریــا یکــی از چهرههــای
پرطرفدار به خصوص در شبکههای
اجتماعی است.
دلیل این قضیه عالوه بر داشــتن
چهرهای جــذاب ،اظهار نظرهای
بیپــروای او در مــورد دنیــای مد
اســت و البته این که کوکو ،ســگ
آندرســکو را در حین مسابقات به
ورزشگاه میآورد.
آندرســکو که تنها فرزنــد خانواده
است ،مادرش را این گونه توصیف
میکنــد" :بــا حالتریــن آدمی که
میشناسم و الگوی زندگیام".
او همچنیــن بــه خاطــر ذهنیت
انعطافپذیری که دارد به مادرش
مدیون است ،ذهنیتی که موجب
شــد بتوانــد از پــس تماشــاگران
پرشوری که یکصدا سرینا ویلیامز
را تشــویق میکردند ،برآید و هرگز
امیدش را از دست ندهد.
آندرســکوگفت" :مــن از  ۱۲یا ۱۳
ســالگی همراه با مــادرم برای این
کار تمرین و تمرکــز میکردیم .به
نظــرم اگر شــما بتوانیــد ذهنتان
را کنترل کنیــد ،موفق به کنترل
خیلی چیزها میشــوید .برای من
که این ترفند خیلــی خوب جواب
داد و بازهم از آن استفاده میکنم.
وقتــی که در زمیــن تنیس مقابل
این جمعیت عظیم هستم ،خیلی

خــوب میتوانم همه چیــز را کنار
بگذارم و فقط به فکرکارم باشم".
این اعتماد به نفــس فوقالعاده و
تمرکز باال فقط محدود به فینال
نبود و در تمام مســابقات اخیر
آندرســکو دیده میشود ،ضمن
ایــن که نبایــد از تکنیــک عالی
او غافــل بود .همیــن حاال هم
"فورهندهای مرگبار" آندرسکو
در دنیــای تنیــس مثــال زدنی
است.
برای مثال ســرینا ویلیامز که با
قهرمانــی در  ۲۳گرنداســلم بــه
عنوان یکــی از بهترین بازیکنان
تاریخ تنیس شــناخته میشود،
هرگــز نتوانســت خــودش را با
ضربــات ســنگین حریــف ۱۹
سالهاش وفق دهد.
ویلیامز  ۳۷ســاله گفت" :به نظرم
بیانکا زیر فشار روانی خیلی خوب
کار میکند .او وارد زمین میشود
و سخت تالش میکند".
آندرسکو با پیروزی مقابل کارولین
وزنیاکی ،الینا اسویتولینا ،آنجلیک
کربــر (دو بــار) ،کیکــی برتنــز و
کارولینا پلیشکووا ،در حالی قدم به
فینال گذاشــت که در سال ۲۰۱۹
توانسته شش بار مقابل ده زن برتر
تنیس جهان پیروز شود.
با پیــروزی در فینــال اوپن آمریکا
آندرسکو صاحب چهاردهمین برد
پیاپی خود شــد ،ضمن این که به
رکورد فوقالعاده  ۴۵پیروزی در ۴۹
مسابقه این فصل رسید.
او اولیــن بازیکن زیر  ۲۰ســال در
بیــش از یک دهه اخیر اســت که
قهرمــان یــک گرنداســلم شــده؛
بازیکن قبلی ماریا شاراپووا بود که
در سال  ۲۰۰۶قهرمان اوپن آمریکا
شد.
این تنیسباز  ۱۹ســاله همچنین
با رکورد مونیکا ســلز نیز مســاوی
کــرد و تبدیل بــه دومین بازیکنی
شد که با این ســن در دوران اوپن
(از ســال  ۱۹۶۸بــه ایــن ســو که
بازیکنــان حرفهای هــم میتوانند
در گرنداســلمها شــرکت کنند)،
پــس از تنهــا چهار بار حضــور در
جدول اصلی گرنداسلمها ،در این
تورنمنتها قهرمان میشود.
البته داســتان این فصل آندرسکو
کامال هم "گل و بلبل" نیست .او
بخش عمــدهای از فصل جاری را
به دلیل مصدومیت شانه در اوپن
میامــی (ماه مارس) از دســت داد
و بعد هم بــه دنبال تصمیم غلط
مبنی بر بازی در اوپن فرانسه ،کل
فصل چمن (قبــل از ویمبلدون و
بعد از روالن گاروس) را از دســت
داد.
او میگویــد" :بدون شــک اینها
بخشــی از زندگــی اســت .میدانم
زمانهایی میرســد که شــما فکر
میکنیــد از عهــده انجــام کاری
برنمیآییــد .ولــی اگر باور داشــته
باشــید که زمانهای خوبی در راه
اســت ،میارزد که این دورانهای
ســخت را تحمل کنیــد .به نظرم
اینهاســت که شــخصیت شما را
میســازد و افــراد را قویتر از قبل
میکند".
•
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ایران :محیط زیست

با آبگیری سد ایلیسو آغاز میشود؛

معکوس برای نابودی کشاورزی خوزستان

با آبگیری سد ایلیسو در ترکیه اتفاق
ناگواری که منطقه مدتهاســت
انتظــارش را میکشــید رخ داده
اســت .ما حــاال از مرحله هشــدار
گذشــته و درســت وســط حادثه
ایستادهایم:
نه تنها بخش کشــاورزی ایران در
معرض تهدید اســت کــه اقدامات
ضد محیط زیســتی ترکیه ما را در
معرض یک بحران زیست محیطی
خطرناک قرار داده است.

از آتاتورک تا ایلیسو
خبــر شــوکه کننــده بــود :ترکیه
آبگیری سد ایلیسو را آغاز کرد.
رســانهها ایــن خبر را حــدود یک
سال بعد از تقاضای عراق از دولت
ترکیــه که بــه تعویق آبگیری ســد
ایلیســو منجر شد ،منتشرکردند.
حاال درســت وسط اتفاق ناگواری
هســتیم کــه سالهاســت درباره
تبعات آن حرف میزنند.
آبگیری ســد ایلیســو ادامه اجرای
پــروژه گاپ اســت .ترکهــا ۸۳
ســال پیش یعنی در ســال ۱۹۳۶
به فکر اجــرای طرحی به نام پروژه
آناتولی جنوب شرقی یا همان گاپ
افتادنــد .چشــمانداز ترکیــه برای
گاپ ساخت  ۱۴ســد روی فرات،
هشت سد روی دجله و  ۱۹نیروگاه
برقابی است .سد آتاتورک که سال
 ۱۹۹۲تکمیــل شــد اولین ســازه
بزرگ کامل شده در جریان اجرای
گاپ اســت .این سد پنجمین سد
بزرگ جهان اســت و از نظر تولید
بــرق رتبــه ســوم جهــان را دارد.
کارشناسان بر این باورند که ترکیه
با ساخت ســد آتاتورک روی فرات
به بحرانهای شدید محیط زیستی
در منطقه دامن زده است .این سد
که گنجایش ۴۸میلیارد متر مکعب
آب (حدود نیمی از آب تجدیدپذیر
ساالنه ایران) را دارد نه تنها عراق،
سوریه و ایران را با پدیده شدیدگرد
و غبار رو بهرو کرده که کشــاورزی
این کشورها را نیز به شدت تحت
تاثیر قرار داده اســت .در شرایطی

که هنوز دل فعاالن محیط زیست
و مســئوالن دولتی در کشورهای
متاثــر از فعالیتهــای ضدمحیط
زیســتی ترکیه خــون اســت ،این
کشور ســاخت سد ایلیســو را هم
تکمیل کرده و آبگیری آن از مرداد
امسال آغاز شده است.
ایلیسو سدی است که با گنجایش
 ۳۰میلیــارد متر مکعــب آب روی
دجله احداث شده و آبگیری آن بر
منابع آبی ایران ،بخش کشاورزی
و حتــی صیادی کشــور ما تاثیری
مستقیممیگذارد.
مردم منطقه ما ناچار به مهاجرت
میشوند .تمدنها رخت برخواهند
بســت ،کشــاورزی،شهرسازی و
زندگی مردم متوقف میشود.
بنابراین یک مســئولیت انســانی،
منطقــهای و بینالمللی در مقابل
این تهدید خطرناک داریم.
دجلــه و فــرات هــر دو از ترکیــه
سرچشــمه میگیرنــد و به ســوی
کشــورهای ســوریه ،عراق ،ایران
و ســرانجام خلیــج فــارس روان
میشود.
آبگیــری ســد ایلیســو از ورود ۵۶
درصــد از آب ایــن رود بــه عــراق
جلوگیریمیکند.
بــه تبع آن آب کمتری به اروندرود
و ســرانجام هورالعظیم میرســد.
پیشبینی میشــود با سدســازی
و بســتن آب روی عــراق و ایران،
کشــاورزی منطقــه رویایــی
بینالنهرین کــه از دیرباز خیلیها
رویــای زندگــی در آن را داشــتهاند
ازبین میرود .ســدهایی که مانند
غولهایی کریه گلوی دجله و فرات
را میفشــارند بیشــک بــه تغییر
اقلیم بیسابقهای منجر میشوند.
کارشناسان میگویند آبگیری سد
ایلیسوکه متعاقب آبگیری آتاتورک
رخ داده همه ایران را با پدیده گرد
و غبار شدید درگیر میکند.

شمایل یک تهدید خطرناک
«مردم منطقه ما ناچار به مهاجرت
میشوند .تمدنها رخت برخواهند

بســت ،کشــاورزی ،شهرســازی
و زندگــی مردم متوقف میشــود.
بنابراین یک مســئولیت انســانی،
منطقــهای و بینالمللی در مقابل
این تهدید خطرناک داریم».
ایــن اظهــارات را دو ســال پیــش
روحانــی در کنفرانــس بینالمللی
مقابلــه با گــرد و غبار بیــان کرد.
اشاره حسن روحانی به سدسازیها
در ترکیه و افغانستان بود که خطر
تغییــر اقلیــم در ایران ،خشــکی،
مهاجرت ،تشدید گرد و غبار و ...
را نزدیک کرده است.
در ســالهای اخیــر خطــری کــه
ممکن اســت برای همیشه اقلیم
منطقه را تغییــر دهد ،بارها مورد
انتقــاد ایــران و عــراق قــرارگرفته
و مســئوالن ایرانی ،از مســئوالن
ســازمان حفاظت محیط زیســت
گرفتــه تــا مســئوالن وزارت امور
خارجــه ،مراتب اعتــراض خود را
اعالم کردهاند.

تبعات خطرناک آبگیری ایلیسو
در ایــران مهمترین اســتانی که از
آبگیری سد ایلیسو ضربه میخورد،
خوزســتان اســت .خوزســتان از
جمله اســتانهایی است که سهم
باالیی در تولیدات کشاورزی ایران
دارد .این اســتان که زمانی زندگی
کــردن در آن رویــای بســیاری از
ایرانیان بود ،در ســالهای اخیر با
مشــکالتی دســت به گریبان بوده
که به اســتناد آمار منتشــر شــده
و اظهــارات مســئوالن اســتانی و
کشــوری ایــن منطقه را بــا پدیده
مهاجرت شدید مواجه کرده است.
در ســالهای اخیر بروز پدیده گرد
و غبــار در خوزســتان خبری بوده
کــه در بســیاری از روزهای ســال
روی خروجــی خبرگزاریهــا قــرار
گرفته است .خوزستان با خشکی
بیسابقه وگرد و غباری روبهروست
کــه بیــش از هــر چیــز نتیجــه
فعالیتهــای ضد محیطزیســتی
همسایگان ایران است.
مســعود اســدی (عضــو شــورای
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Tel.: 514-737-3642
Snowdon

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

مرکزی خانه کشاورزکشور و رئیس
نظــام صنفی کشــاورزی اســتان
خوزســتان) در گف 
توگــو بــا ایلنا
میگوید :آبگیری سد ایلیسو قطعا
روی دبــی آب دجله تاثیــر دارد و
به تبــع آن اروند رود و هورالعظیم
نیــز از این اقدام دولت ترکیه متاثر
میشوند.
او تبعات چنیــن اقدامی را اینطور

توضیــح میدهد :کاهش دبی آب
دجلــه و فرات با آبگیری ســدهای
ایلیسو و آتاتورک منجر به طغیان
پدیــده گرد و غبار میشــود .ما در
سالهای اخیر با تشدید پدیده گرد
و غبار در استانهای جنوبی کشور
مواجه بودهایــم و در مقاطعی این
گرد و غبار به مرکز ایران هم رسیده
اســت .سدســازی غیرکارشناسی
امیدها برای کنترل گرد و غبار را
از بین میبرد.
عضــو شــورای مرکــزی خانــه
کشــاورز کشــور ادامــه میدهد:
عالوه بر این کاهش آب در عراق
به فقــر و بیــکاری میانجامد که
خود زمینهساز ایجاد نارضایتی و
ناامنی در همسایگی ما و تقویت
تروریسم است.
او با تاکید بر اینکه بحران زیست
محیطی و تقویت تروریسم نتایج
محتمــل سدســازیهای ترکیه
و بســتن آب روی عــراق و ایران
هستند،میگوید:مهمترینتاثیر
این اقــدام دولت ترکیــه تاثیری
است که بستن آب دجله و فرات
برکشاورزی منطقه میگذارد و از
این نقطه نظر خوزستان نیز تاثیر
پذیرفته وکشاورزان دچار مشکل
میشوند.
آنها ادعا میکنند تبعات زیســت
محیطــی ایــن پــروژ ه را روی

محل ثبت نام

کشورهای اطراف در نظرگرفتهاند.
درحالی که این ادعای آنهاست و ما
نسبت به صحت این ادعا هنوز قانع
نشــدهایم .از دیگر سو کارشناسان
ایــران ،عراق و ســایر کشــورهای
اطراف ،دیدگاههای دیگری در این
زمینه دارند.
او با بیان اینکه قوانین مشــخصی
دربــاره آبهــای مشــترک وجود
دارد ،تصریــح میکند :برای مثال
رود نیل را در نظر بگیرید .این رود
از هفت یا هشــت کشور آفریقایی
میگذارد که همگی باالدست مصر
هستند ،اما بر اساس معاهدات و
قوانینی که وجــود دارد  ۷۰درصد
آب نیل به مصر میآید.
دو سد آتاتورک و ایلیسو به تنهایی
قرار اســت به انــدازه حدود تمامی
آب تجدیدپذیر ساالنه ایران ،آب در
خود جمع کنند .اقدام اخیر ترکیه،
ســوریه ،عراق و ایران را مستقیما
تحت تاثیر قرار میدهد و چه بســا
تاثیرات غیرمستقیم برکل منطقه
و جهــان داشــته باشــد .بــه نظر
میرسد نجات کشاورزی و محیط
زیست کشورهای منطقه نیازمند
همگرایی و مذاکره فشــرده درباره
طرح گاپ است؛ مذاکرهای که نیاز
به دیپلماسی فعال و در صورت نیاز
شکایت بردن به مراجع بینالمللی
دارد( .ایلنا)
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سامانه جهل و خرافه. ..

آیا میتوان بر «دینخویی» ایرانی غلبه کرد؟
تنها اشکال کار اینجاست که
ما ایرانیان چهل سال است
که با اسالمی طرفیم که جز
شناعت و جنایت منی داند

فاضل غیبی
آرامش دوستدار «دینخویی»
را بهدرســتی مهمترین مانع
ایرانیــان در راه پیشــرفت
دانسته است .او دینخویی را
«برخوردی عاری از سنجش
و شک با امور»( )۱تعریف میکند.
یعنــی اینکــه نتوانیم در
باورهایی کــه دین در ما
نهادینه کرده شک کنیم
و در آنها بازنگری نماییم.
البته چنین برخوردی نه
ویژگــی عوام اســت و نه
منحصر به افراد مذهبی:
«دینخویــی کــه زمانی از
شــکم دیــ 
ن زاده ،در دامــن آن ..
بالیــده ،در روزگار مــا  ..بــه نوعی
استقالل نیز دست یافته است .نه
فقط مؤمن  ..منحصر ًا بهگونهای
میپرســد و یــاد میگیــرد کــه از
پیش قرار است بپرسد و بیاموزد؛
یعنــی بهگونــهای کــه جهانبینی
دینــیاش را الاقــل نقــض نکند،
بلکــه هــر مارکسیســت مکتبــی
نیــز کــه مارکس برایش «کاشــف
قوانیــن ازلــی و ابــدی» تاریخیـ
اجتماعیست)۱(»..
ً
بنابراین «دینخویــی الزاما با دین
به مفهوم تاریخــی یا متداول آن و
نیز با پارسایی اصیل که از شرایط
دین است کاری ندارد ،)۱(».بلکه
به شــیوۀ برخورد ما بــا آرا و عقاید
گذشتگان نظر دارد.
پــس از فاجعــۀ انقالب اســامی،
طبیعی می بود ،که ایرانیان از هر
مذهب و مکتبی به خود آمده ،در
باورهای خود از مذهبی گرفته تا
سیاسی شک کنند و در آنها تجدید
نظرنمایند.
اما شگفتا که نه تنها چنین نشده
اســت که بازار مذهبزدگی گرمتر
شــده و شــنوندگان ســخنگویان
اسالمی فزونی یافته است.
اگر مردم مســلمان از دیدن قیافۀ
آخوندهــا بیزارنــد و پــس از آنکــه
مسجد به پایگاه حکومت اسالمی
بدل شــده اســت ،از رفتــن به آن
خودداری میکنند ،اینک به کمک
دستگاه تبلیغی حکومت اسالمی
و اســتفاده از شبکۀ یوتیوب دهها
«فیلســوف»« ،پژوهشــگر» و
«اســتاد» نســل جدیــد (مانند:
رائفیپــور ،آقامیری ،عباســی)..
بویژه ذهن میلیونها جوان ایرانی را
بمبارانمیکنند.
در خارج از کشور نیز کسانی مانند
ســروش ،کدیور ،شبســتری ..با
سخنرانی در بهترین دانشگاههای
اروپــا و آمریــکا در ایــن ارکســتر
نــوای «منادیان اســام نوین» را
مینوازند.
برخی مهاجــرت میلیونی ایرانیان
فرهیختــه بــه خــارج از کشــور و
نزول ســطح هوشی ناشی از آن در
جامعۀ ایران را زمینۀ رشد جریانات
درویشــی ،عرفانــی و نمایشــات
چندشآور خرافی می دانند.
اما واقعیت این است که از یک سو
نارسایی انتقاد مذهبی و از سوی
دیگــر مجازات مــرگ بــرای ترک

اسالم ،مسلمانان را وامیدارد ،که
همواره بدنبال اسالمی
باشــند با چهرۀ بهتری
از «اســام وحشــی
بدوی» ،که چهل سال
اســت بر ایران حکومت
میکند.
با توجه به این نیاز ،هر
مالیی بــه ظاهری دیگر
بساطی گسترده و همان جنس را
به شــیوه ای دیگر ارائه میکند .از
این رو «اسالم فروشی» را میتوان
بازاری دانســت کــه در آن انبوهی
از حجرههــای رنگارنــگ در حــال
«مهندسیافکارعمومی»هستند.
امــروزه پرمشــتریترین حجره در
ایــن بــازار را «عرفــان فروشــی»
تشکیل می دهد.
جالب اســت که نه تنها کسانی که
از مذهب رسمی بریدهاند مشتریان
این حجرهانــد ،بلکه حتی انبوهی
از چپهای پیشــین نیز به انگیزۀ
آشــنایی با ادیبــان و ســرایندگان
بزرگ ایرانی خریدار «فیلســوفان
عارف» شدهاند.
به منظور آنکه عیار واقعی فریبکاران
یاد شده را دریابیم به نمونهای نظر
کنیم.
نامدارتریــن «فیلســوف عــارف
مشــرب» حســین الهی ُقمشهای
اســت .او با تســلط بر چهار زبان
و از بــر کــردن صدهــا بیــت ،در
ســخنرانیهای پرشــمار خــود،
درنهایت خوشبیانــی ،ارزشهای
واالی انســانی و اجتماعــی را بــه
کمک سرایش ســرایندگان بزرگ
ایرانی توصیف میکند.
قمشــهای هــدف خــود را نهادینه
کردن «دانایی ،زیبایی و نیکی» در
جوانان اعالم کرده است .منتها او
با استناد بر آیاتی از قرآن میخواهد
القا کند که این ارزش ها از اســام
سرچشــمه گرفتهاند ،کــه نه تنها
همۀ ادب و اندیشۀ ایرانی را سیراب
کرده است ،بلکه حتی اندیشمندان
بــزرگ جهانی نیــز در نهایت چیز
دیگری نگفتهاند ،جز آنکه در قرآن
نیز آمده است!
تنها اشــکال کار اینجاســت که ما
ایرانیــان چهل ســال اســت که با
اســامی طرفیم که جز شــناعت
و جنایت نمی دانــد و متولیان آن
حاضر نیســتند به خاطر انسانیت
سرســوزنی از تعــداد شــاقها،
ســالهای زندان و شدت شکنجه
بر دگرباوران بکاهند.
حکومتگــران اســامی با اســتناد
بر قــرآن و تأکید بر اینکه «جز این
اسالمی نیست!» ،حکومتــی را بــر
ما ایرانیان تحمیل کردهاند ،که به
تبهکاری ،بیداد و انسانستیزی در
تاریخ بشر بیسابقه است.
گفتــن نــدارد کــه قمشــهای در
ســخنرانیهای خــود در داخــل

و خــارج از کشــور همیشــه پرچم
حکومت اســامی را در برابر خود
مینهد و هیچگاه سخنی در انتقاد
از رفتــار حکومتگــران اســامی و
انتقــاد از آنچــه با ایــران کردهاند،
بــر زبــان نمــی آورد .بنابراین باید
پذیرفــت کــه او مانند همــۀ دیگر
همکارانــش نه تنها به عمد دربارۀ
اســام دروغپردازی میکند ،بلکه
از همهگونــه پشــتیبانی حکومت
اسالمی نیز برخوردار است.
روشــن اســت کــه دروغگویــی
بیشــرمانۀ مالیان نــه با خمینی
شــروع شد و نه با قمشهای پایان
خواهدیافت.
از اینرو دیگرکافی نیست که بگوییم
هر کوشــش مبلغان اســام برای
آنکه چهرهای دیگر از اسالم بدوی
نشان دهند ،دروغین و فریبکارانه
اســت ،بلکه این گامــی در جهت
غلبــه بــر «دینخویی» اســت که
نشان دهیم آنچه مالیان در وصف
«اسالم رحمانی» میبافند از کجا
دزدیده اند.
در این میان جالب است که چون
به سخنان قمشــهایدقیق شویم
و آنهــا را بــا دیگر خطوط فکری و
مذهبی مقایسه کنیم ،شگفتزده
خواهیم شــد ،که ببینیم گویی او
موبمو تبلیغ بهائیت می کند!
زیرا آنچه می گوید ،نه تنها خالف
اسالم ،بلکه متضاد با آن است ،اما
دقیقًا با آموزههای بهائی همخوانی
دارد!
تنها بعنوان نمونه:
جستجوی حقیقت ،ترک تعصب
و مــدارای مذهبــی  ،مهــرورزی
بی قید وشــرط بجای خشــونت،
بخشــندگی بجای انتقــام ،دوری
از ناراســتی و اســتواری بر راستی
بعنوان بزرگترین پاسدار سرافرازی
انســانی ،سرخوشــی در زندگــی
و ســتایش شــادی ،جســتجوی
حقیقــت ،تکیــه بــر مقــام واالی
انسان ،ستایش مقام واالی زنان،
ایران دوستی در عین جهانوطنی،
برداشــت نمادیــن از نوشــتههای
مذهبی ،تکیه بــر پرورش اخالقی
بعنوان مهمترین اهرم پیشــرفت
اجتماعی )۲(...
حــال اگــر بیاندیشــیم کــه اینها
در فرهنــگ دیریــن ایرانی ریشــه
دارنــد و در بهائیــت در واقــع بــا
زنده شــدن آنهــا در دوران معاصر
روبروییــم ،به حقیقــت مهمتری
میرســیم و آن اینکــه در گذشــته
نیز اســامپناهان برای پوشــاندن
انسانستیزی اسالم ،اندیشههای
واال و فرازهــای انســانی در آثــار
اندیشمندان و سرایندگان ایرانی را
به اسالم نسبت دادهاند و به دروغ
چهرههای درخشان تاریخ ایران را
«مسلمان»کردند.
چنانکــه الهیقمشــهای نیز چنان
وقیحانــه راه آنــان را ادامــه مــی
ً
مثــا حتی ادعا می کند
دهد ،که
که فردوســی و خیام مســلمانانی
عارفمســلک بودنــد کــه اولــی
افسانههایی به هدف «نهی از منکر
و امر به معروف» نقل کرده و خیام
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گفتگو با نیما مشعوف  ،کاندیدای حزب نئودموکرات >> ادامه از صفحه9 :
شــود ولی مرد خیلی مذهبی که
نشــانهای نــدارد ،میتواند قاضی
شــود .یعنی شــما جلــوی رخنه
مذهبی یا سلطه مذهب به دولت
را نتوانســتی بگیری فقط جلوی
فــرد را گرفتی .شــما یــک کاری
بکنید که هر فــردی  ،مذهبی یا
غیر مذهبی اجازه نداشــته باشد
که هیچگونــه افکار مذهبی را در
تصمیمگیــری خــودش دخالت
دهد .روی این موضوع باید تاکید
کرد و یک کاری کرد که این اجرا
شــود نه این که جلوی فرد ،حاال
مذهبی باشــد یا نباشد بگیریم.
فقط هم مسلمانان نیستند ،حتی
یهودیهــا هم کــه نشــانه دارند
شــامل این قانون میشوند ،ولی
یهودیان بیشتر بخش خصوصی
هستند و این قانون شامل بخش
خصوصی نمیشود و فقط بخش
دولتی است که محدودیت دارد.
•
موضــوع دومی بحث بازگشــائی
کنســولگری ایران در کانادا است
که مدتهاســت بســته شــده و
خیلی از مردم گرفتار این مسئله
هستند.
 -نبــود پل ارتباطــی بین دولت

ایران و دولت کانادا یک مشــکلی
هست برای ایرانیها .االن بخش
زیادی از ایرانیهای کانادا هستند
که معتقدندکه خیلی خوب است
که ســفارت نباشــد بخاطر اینکه
سفارت یک النه جاسوسی است
و اینکه دولت جمهوری اسالمی
میخواهــد بر روی تمــام فعاالن
سیاســی مخالفش فشار بیاورد و
ضرر برساند و همچنین شناسایی
کند.
اما از آن طرف دیگر یک تعداد هم
معتقد هستندکه این پل ارتباطی
وقتی نباشــد بیشــتر مردمی که
میخواهنــد بیاینــد و برونــد،
پولشــان را بیاورنــد و ببرند ،ویزا
بگیرنــد ،این موضوعات ســخت
شده است .شــخص ًا معتقدم که
دولــت جمهوری اســامی چون
بیشــتر ضرر به ایرانیهای مقیم
اینجــا وارد میکنــد ،بنابرایــن
نیاز به ســفارت نــدارد چون کار
جاسوســی را بدون ســفارت هم
انجــام میدهــد ،کار تروریســتی
را بدون ســفارت هم میتواند به
راحتی انجام دهد؛ پس به سفارت
احتیاجی ندارد .حاال اگر سفارت
باشــد شــایدکارشــان را راحتتر

کند؛ ولــی نبود ســفارت جلوی
خرابکاری جمهوری اســامی را
نمیگیرد ولی امــکان ارتباطی با
ایران نباید حتم ًا ســفارت باشــد
میتواندکنسولگری باشد .مسئله
این اســت کــه مشــکالت مردم
حل شــود .بتوانند ویزایشــان را
بگیرنــد ،بتوانند برونــد و بیایند
و شناسنامههایشــان را بگیرند و
تمدیدکنند و یک کنسولگری هم
میتواند همــه این کارها را انجام
دهــد .بنابراین مــن فکر میکنم
بهتر است داشته باشیم تا جلوی
این مشکالت مردم گرفته شود.
•
سوال :شما فکرمیکنید اگر رفتید
مجلــس روی ایــن موضــوع کار
میکنیدیادراولویتبرنامههایتان
نیست؟
در اولویــت حــزب نئودموکــرات
کانادا ( )NDPمســلم ًا نیست؛
ولــی مــن به عنــوان یــک ایرانی
مطمئــن هســتم کــه ایرانیهــا
خواهنــد آمــد و به مــن مراجعه
خواهندکرد تا در این رابطه کاری
انجــام دهم و من بــه عنوان یک
ایرانی حتم ًا ایــن وظیفه را انجام
با سپاس
خواهم داد.

را دغدغــهای جز «مــی معنوی»
نبوده است!
بنابراین «رمز موفقیت» متولیان
اســام ،این اســت که با دزدیدن
اندیشــهها و رگههــای فکــری در
کشــورهای زیر ســلطۀ خونآلود
خود توانســتند از توحــش عربی
هویتی اسالمی دست و پا کنند.
امــا چگونه ممکــن بود آنــان به
چنین جعــل بینظیــری موفق
شوند؟
هر آیین و مکتبی در دنیا از چهره
و درونمایهای مشــخص برخوردار
اســت .زیــرا «منطقــی» نیســت
کــه آیینی و یا مکتبــی ،دو آموزۀ
متضاد را نمایندگی کند .اما منطقی
اندیشیدن در انسان نهادینه نیست

و بشــر پس از چند صدهزار ســال
تکامــل اجتماعی ،تــازه در دوران
شهرنشــینی توانســت رفتــه رفته
منطقی بیاندیشد و آگاهانه اصولی
را که نخســتین بار در آثار ارسطو
بازتاب یافت بکار بندد.
پــس از آن نظامــات فکــری از
ســاختاری منطقــی برخــوردار
شــدند و نمی توانســتند جزئی را
کــه در تضاد با اجزای دیگر باشــد
در خــود بپذیرنــد .امــا اســام از
آنجــا کــه از دوران بیابانگردی و
پیشاشهرنشینی برخاست و بدین
ســبب با منطق بیگانه بــود ،می
توانست هر پدیدۀ فکری دیگری را
«اسالمی» کند.
از ایــن راه در طــول قرنهــا و

دزدیهــای مــداوم تــا بــه امروز،
باتالقی فراهم آمده که در آن همه
نوع خطــوط و جریانات فکری (از
زرتشــتی تــا مزدکــی و از مدرن تا
سوسیالیستی) یافت می شود ،اما
از آنجا که آنها در باتالق اســامی
بــا هــم هیچگونۀ رابطــۀ منطقی
ندارنــد ،مســخ میشــوند و بدین
ســبب کــه از تعامل با دیگــر اجزا
درمی مانند ،نیــروی حیاتی خود
را از دســت میدهند .بدین سبب
اسالم نه تنها نتوانست مانند همۀ
دیگر ادیان تکامل یابد و همچنان
بدویتی ماند که بود ،بلکه به مسخ

{>> ادامه در صفحه}30 :
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کمیته محافظت از خبرنگاران:

ایران هفتمین کشور دنیا از نظر سانسور است

گــزارش کمیتــه محافظــت از
خبرنــگاران ایــران را هفتمین
کشــور دنیــا از نظــر سانســور
دانسته است.
در این گزارش ده کشــوری که
باالترین حد سانسور رسانهای
و فشــار بــر خبرنــگاران را اعمال
میکنند ردهبندی شدهاند.
در ایــن رده بنــدی اریتــره ،کــره
شمالی ،ترکمنستان ،عربستان و
چیــن در ردههــای اول تا پنجم و
کشــورهای ویتنام ،ایــران ،گینه
اســتوایی ،بــاروس و کوبــا در
رتبههای ششم تا دهم قرارگرفتند.
در ایــن گزارش آمده که طبق بند
نوزدهم اعالمیه جهانی حقوق بشر
ابراز عقیده و دریافت اخبار حق هر
انسانی اســت اما "این ده کشور با
ممنوع یا محدودکردن رسانههای
مســتقل و ارعــاب خبرنــگاران
بــرای ســکوت بــا زندانــی کردن
آنها ،نظارت دیجیتــال و فیزیکی
و دیگــر انــواع آزار" بــه معیارهای
بینالمللــی بیاعتنایــی میکنند
و "خودسانســوری در آنها فراگیر
است".
به گفته این گزارش" :عربســتان،
چیــن ،ویتنــام و ایــران در زندانی
کــردن خبرنــگاران و آزار و اذیــت
ایشــان و خانوادههایشــان همراه
بــا نظــارت امنیتــی دیجیتــال و
فیلترکردن اینترنت و رســانههای
اجتماعــی از مهــارت باالیــی
برخوردارند".

در ایــن گــزارش در بخش
سانســور در ایــران آمده
کــه حکومــت ایــران
خبرنگاران را "بازداشت"
و وبســایتهای خبری را
مســدود میکند و "با آزار و اذیت
خبرنگاران و خانواده و اقوامشــان
فضای ترس را بر جامعه حکمفرما
کرده است".
این گــزارش افزوده" :رســانههای
داخلــی بایــد بــه کنتــرل شــدید
حکومــت پایبنــد باشــند و مجوز
فعالیــت خبرنگارانی کــه در ایران
فعالیت رسانهای دارند بطور منظم
معلق یا کامال لغو میشوند".
در ایــن گــزارش بــه مســدود
شــدن اینترنــت و قطــع تلفن در
اعتراضهای پایان ســال  ١٣٩٦و
اوایل سال  ١٣٩٧اشاره شده است.
گــزارش کمیتــه محافظــت از
خبرنــگاران اضافــه میکنــد کــه
مقامــات حکومــت ایــران "بــا
کمپینهــای تخریبــی در فضای
مجــازی خبرنــگاران داخلــی و
خارجی را هدف قرار میدهند".
مســدود شــدن دسترســی بــه
شبکههای اجتماعی و پیام رسانها
و ممنــوع دور زدن فیلترینگ هم

از دیگــر نکات ایــن گزارش
است.
اینگزارشمحکومیتیاشار
سلطانی به پنج سال حبس
را "نقطــه تاریک" و "نمونه
بیعدالتــی در زمینه آزادی
بیان" دانسته است .آقای
ســلطانی در وبسایت
مستقل معماری نیوز
مجموعــه مقاالتــی از
فساد شــهرداری تهران
منتشــرکــرد و به اتهــام اقدام
علیه امنیت ملی محکوم به زندان
شد و وبسایت معماری نیوز هم
از دسترس خارج شد.
بــرای ایــن گــزارش معیارهایــی
مثل ،وجود رسانههای مستقل یا
خصوصــی ،قوانین محدود کننده
هتک حرمت یا انتشار اخبارکذب،
محدود یا مسدود کردن اینترنت،
پارازیت انداختن ،جلوگیری از سفر
خبرنگاران خارجی ،زیر نظرگرفتن
خبرنــگاران و هک یــا حملههای
هدفمند در شبکههای اجتماعی،
زندانی کردن خبرنگاران و روزنامه
نــگاران و قوانیــن محدودکننــده
آزادی بیــان در نظــر گرفته شــده
است.
کمیته محافظــت از خبرنگاران از
چهل کارشناس در نقاط مختلف
دنیا سرکوب آزادی بیان و رسانهها
را در کشورهای مختلف گزاش می
کنــد و دفتر اصلی آن در نیویورک
است.

www.carsrtoys.ca

CarsRToys
فروشنده اتومبیل های دست دوم

آمریکایی،ژاپنی،اروپایی

با مدیریت الکس تنوتاسی

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

برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد فاینانس هر روز هفته

با شماره تلفن های زیر متاس بگیرید:

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

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

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

Cars R Toys

Tel.: 514-484-8181

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

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

شهره شهریان
Cell.: 514-290-2210

Real Estate Broker

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

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

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

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

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

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

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

info@loadextransport.com

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور

در كلیه سطوح
-------------

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

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

www.paivand.ca

 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع

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

ربانهم اهیموسسهآیت ا ...خویی(ره)

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

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

T: 514-341-2235

چگونهدرسنینباالهشیارترباشیم
از میــان همــه عالئــم و عواقــب
افزایــش ســن ،از دســت دادن
حافظــه بــرای بســیاری از افراد،
ترسناکترین تجربه دوران پیری به
شمار میرود .حتی اگر هیچ کدام
از نزدیکان شما به بیماریای مثل
آلزایمر مبتال نشده باشند ،ممکن
اســت شــما به آن یا بیماریهای
مشابه دچار شوید.
زوال عقــل چیســت و چه عواملی
میتواننــد احتمــال بــروز آن را
افزایش دهند؟
مشکلی مثل از دست دادن حافظه
در سه گروه دستهبندی میشود:
از دســت رفتــن قــوای ذهنــی به
واســطه افزایــش ســن ،اختــال
شــناختی خفیــف (یــا  MCIکه
مخفــف Mild Cognitive
 Impairmentاست)
و زوال عقل .با وجود نشــانههای
مشابهی که در هر سه این گروهها
وجــود دارد ،ایــن نشــانهها وجوه
متمایزی هم دارند.
•
از دست رفنت قوای ذهنی به
واسطه افزایش سن
افزایــش ســن ،طبیعیتریــن و
شناختهشــدهترین عامل از دست
رفتن حافظه در افراد است .درست
مثل ریزش مو ،چروکهای پوست
و زوال بافتهــای ماهیچــهای،
سلولهای مغز هم با افزایش سن
و کاهــش تراکم بافــت عصبی در
مغز ،دچار زوال و مرگ میشــوند
و ایــن موضوغ عملکــرد و ارتباط
ســلولهای مغــزی را تحت تاثیر
قرار میدهد.
مرگ ســلولهای مغــزی و از بین
رفتن شــبکههای عصبی در مغز،
اتفاقی طبیعی است که با افزایش
ســن بــرای همــه پیــش میآید.
درنتیجه اغلب اوقات نمایان شدن
مشکالت حافظه است که با پیری
شدت میگیرد.
•
اختالل شناختی خفیف ()MCI
اختالل شناختی خفیف یا ،MCI
بیــن نشــانههای کاهــش قــوای
ذهنــی به واســطه پیــری ،و زوال
عقــل قــرار میگیرد .نشــانههای
مرتبــط با مشــکالت حافظــه در
افرادی که دچار  MCIمیشــوند،
از نظر پزشکان و متخصصان برای
ســن خودشــان در دســته نرمال
طبقهبندیمیشود.
با ایــن وجود ممکن اســت انجام
برخــی امــور روزانه تکــراری مثل
یادآوری قرارهای مالقات و مصرف
بــه موقع داروها با مشــکل روبهرو
شــود .اما بــر خــاف زوال عقل،
در  MCIمشــکالت و اختــاالت
رفتاری دیده نمیشود.
•
زوال عقل
طبق تعریف انســتیتو ملی پیری
(National Institute on
 ،)Agingزوال عقــل بــه معنــی
کاهش عملکردهای شناختی مثل
فکرکردن ،به یاد آوردن یا استدالل

کــردن اســت و بــروز اختــال در
قابلیتهــای رفتــاری شــخص
میتواند امور روزانه زندگی را تحت
تاثیر قرار دهد.
افــراد مبتــا به زوال عقــل عالوه
بــر فراموش کردن قــرار مالقات و
داروهای خــود ،مواردی همچون
اختالل دید ،مشــکالت گفتاری،
کاهش قدرت اســتدالل و ناتوانی
در تصمیمگیــری را هــم تجربــه
میکنند .گم شــدن در خیابان از
جمله موارد شایعی است که برای
این افراد اتفاق میافتد.
زوال عقــل میتوانــد در نهایــت
منجر به بروز تغییرات شخصیتی
شــود .کجخلقــی ،پارانویا ،توهم،
تحریکپذیری باال ،بروز رفتارهای
نامعمول جنســی و حتی خشونت
فیزیکی از جمله این تغییرات است.
آلزایمــر از شناختهشــدهترین
بیماریهای گروه زوال عقل است
که در سنین مختلف بروز میکند.
در آلزایمــر دیرهنگام که شــایعتر
اســت ،نشــانههای زوال عقل در
طــول دهه  ۶۰یا بعــد از آن ظاهر
میشــوند .در آلزایمــر زودهنگام،
این نشــانهها در فاصلــه  ۳۰تا ۶۰
ســالگی ظهــور میکننــد .آلزایمر
زودهنگام نمونه نادر آلزایمر است
که کمتر از  ۱۰درصد افراد مبتال به
آلزایمر به آن دچار میشوند.
دانشــمندان و محققــان هنوز به
طور کامل علل بروز و توسعه زوال
عقل را در نیافتهاند.
آنچه تا کنون مشــخص شده این
است که مشکالت شناختی اولیه
به واسطه توقف عملکرد نورونها
و متعاقب آن ،توقــف ارتباط بین
سلولهای مغز اتفاق میافتد .این
مســئله به تدریج منجــر به مرگ
سلولها میشود.
برای مثــال در بیماری آلزایمر ،در
همآمیختگی یک پروتئین و فیبر،
ترکیبی غیرطبیعی را پدید میآورد
که در عملکــرد ارتباطی نورونها
اختالل ایجاد میکند .دانشمندان
معتقدنــد ایــن ترکیــب و اختالل
ناشی از آن ،یکی از مهمترین دالیل
شناختهشــده آغاز بیماری آلزایمر
است.
نقاطــی از مغــز کــه نگهــداری و
بازخوانــی حافظــه بر عهــده آنها
اســت ،در پی ایــن اختالل پیش
از ســایر بخشهــای مغز آســیب
میبیننــد و فراموشــی بخشــی از
حافظه یــا همه آن رخ میدهد  .با

پیشرفتبیماریبهسایربخشهای
مغــز ،بیمــار ســایر تواناییهــای
خود همچون اســتدالل ،صحبت
کردن و حتــی طبیعی رفتارکردن
را از دســت میدهــد .نهایتــا این
آســیبهای مغزی فراگیر شــده و
در فعالیتهــای فیزیکی همچون
تنفس یا بلــع هم اختــال ایجاد
میکند.
•
چه کسانی در معرض خطرند؟
با توجه به اینکه احتماال بسیاری از
دیگر دالیل بروز زوال عقل در حال
حاضر نامشــخص اســت ،امکان
شناســایی زودهنــگام بیمــاری و
پیشگیری از بروز آن تقریبا ممکن
نیســت .بــرای بســیاری از افراد،
عالیــم زوال عقل تنها اخطارهای
قابــل ردگیری بــرای شناســایی
بیماریهستند.
اما سن ،یکی از مهمترین مولفهها
در شناسایی موثر زوال عقل است.
بیماریهایی ماننــد آلزایمر که در
دسته بیماریهای زوال عقلی قرار
میگیرنــد ،اغلــب در میــان افراد
مســن و کهنســال وجــود دارند.
طبــق تخمیــن انســتیتوی ملی
ســامت آمریــکا ( )NIHبیش از
نیمی از افراد باالی  ۸۵سال دچار
نوعی از زوال عقل هستند.
ســابقه خانوادگی هم نقش مهمی
در تخمیــن میــزان ریســک ابتال
دارد .بــا ایــن حال ممکن اســت
برخی افراد بدون سابقه مشابه در
خانوادهشــان ،مبتال به این گروه
از بیماریها شــوند .در کنار سن
و ســابقه خانوادگی ،بیماریهای
روانی و افسردگی هم ریسک ابتال
به زوال عقل را افزایش میدهند.
در بیمــاران مبتــا بــه آلزایمــر
زودهنــگام و دیرهنــگام،
شباهتهایی در ژنهای افراد یافت
شده است .محققان کروموزومها
و ژنهای جهشیافته مشــابهی را
در بیماران مبتال به آلزایمر کشف
کردهاند ،اما ایــن به معنی آگاهی
آنهــا از نقــش پیچیــده ژنها در
طول دههها زندگی یک فرد و ابتال
به این بیماری نیست و به همین
دلیل امکان تشخیص ریسک ابتال
به بیمــاری با یک آزمایش DNA
وجود ندارد.
•
چه میتوان کرد؟

{>> ادامه در صفحه}20 :
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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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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

بهترین نرخ روز

Tel.:514-844-4492
www.paivand.ca

یکم و پانزدهم هر ماه

را بر روی سایت بخوانید
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کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic

دکترریموندرضایی

Centre-Ville

Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده :اورژانس

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

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
جواب در  24ساعت

پزشکان متخصص:

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

چگونه در سنین باال...
عمــا کار خاصی نمیتــوان برای
پیشگیری قطعی انجام داد.
در حال حاضر و با پیشــرفت فعلی
علم ،امکان پیشگیری از بروز زوال
عقل وجــود نــدارد و راهــی برای
متوقف کــردن بیماری ،بهبود آن
یا حتی کاهش سرعت پیشرفتش
پس از ابتال ،یافت نشده است.
یافتن راهکار و درمان ،در اولویت
کار محققــان اســت کــه در حال
حاضر بیشتر حول شناسایی سبک
ی بــرای به حداقل رســاندن
زندگــ 
احتمال بروز بیماری در سنین باال
متمرکز شده است.
دانشمندان و محققان راهکارهایی
بر اساس تحقیقات خود پیشنهاد
کردهانــد کــه میتواننــد در بــروز
بیماری اخالل یا تاخیر ایجادکند.
این راهکارها به شرح زیر هستند:
•
ورزش؛ ممکن است اثرگذار
باشد ،یا نباشد!
بــا توجه به اینکــه ورزش میتواند
برخی نشــانههای پیــری را کندتر
کند ،در برخی از تحقیقات از انجام
فعالیتهای فیزیکی به عنوان راهی
بــرای ایجاد تاخیــر در روند پیری
و نهایتــا بروز زوال عقل یاد شــده
است .اما نتیجه هیچ یک از آنها
تا کنون به اثبات نرسیده است.
با این وجود با توجه به نتایج مثبت
فعالیــت بدنی ،بــه احتمــال زیاد
وقتی که برای ورزش کردن صرف
میشود ،ارزش سالمتی و احتمال

>> ادامه از صفحه18 :

کاهش ریســک ابتال به زوال عقل
را دارد.
تمرینهــا و بازیهــای ذهنــی
احتماال اثری روی بهبود عملکرد
مغزتان ندارند
تمرینهــای شــناختی ،انجــام
بازیهایفکریپیچیدهوبهچالش
کشیدن بخشهای مختلف مغز با
کمک بازیها و اپلیکیشنهای این
حــوزه ،از تالشهایی هســتند که
بسیاری از افراد به آن رو میآورند.
اما متاسفانه در تحقیقات مرتبط و
در تایید این ادعاها ،مدرکی دال بر
تاثیر مثبت این بازیها پیدا نشده
است.
واقعیت این اســت که انجام اغلب
این بازیهای فکری ،تنها میتواند
به فرد در افزایش مهارت در انجام
همان بازیها کمک کند.
•
درمان فشار خون ممکن است
موثر باشد
برخالف انجام بازیهای فکری ،به
نظر میرسد درمان و تنظیم فشار
خــون میتواند به کاهش ریســک
ابتال به زوال عقل کمک بیشتری
کند .در تحقیقی کــه روی  ۹هزار
بیمــار دارای فشــار خــون انجــام
شــده ،نشــانههایی از تاثیرکنترل
فشار خون و میزان ریسک ابتال به
 MCIو زوال عقل به دســت آمده
است.
•
افزایش ارتباطات اجتماعی

DR JEA
N

پزشک خانــواده

بدون وقت قبلی
Family Physician

)(Without Appointment

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors

هم اكنون
بوتاك
س و فیلر
تو

 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

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

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

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

Rapid Orthodontics
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Dr. Jean-Louis Bourque
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 Lumineers Veneer

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

احتماال بیشترین اثر را دارد
یافتههای محققان نشان داده که
انزوای اجتماعی احتماال مهمترین
عامل افزایش میزان ریســک ابتال
بــه بیماریهای شــناختی و زوال
عقل است.
در ژوئــن  ۲۰۱۵در مقالــهای کــه
در نشــریه & Alzheimer's
 Dementiaمنتشــر شــد ،دکتر
Guy
داج ( )Dr. Dodgو ســایر
همکارانــش آزمایشــی را بــرای
تاثیر ارتباطات انسانی بر عملکرد
شناختی در افراد مسن (با متوسط
سن  ۸۰سال) انجام دادند.
نیمــی از شــرکتکنندگان بــرای
شــش ماه روزانه  ۳۰دقیقه تماس
ویدیویــی بــا مصاحبهکنندههای
آموزش دیده داشتند و بقیه از این
تماس ویدیویی بیخبر و بیبهره
بودند.
در مقایسه ،گروه اول نشانههایی از
پیشرفت در بهبود گفتار و سرعت
پاسخگویی دیده شدکه این عالیم
در چارچوب عالیم کاهش ریسک
ابتــا بــه زوال عقل دســتهبندی
میشوند.
در این تحقیق به مصاحبهکنندهها
بر اعمال ارتباط چشــمی مناسب
و ایجــاد گفتوگوهــای رفــت و
برگشتی با شــرکتکنندگان تاکید
شــده و به آنها آموزش داده شده
بــود؛ فاکتورهایی که افــراد دچار
انزوای اجتماعی ،در فعالیتهای
روزمرهشان کمتر تجربه میکنند.

New

Courtier Immobilier Agréé
1834 Ste-Catherine
W., Suite 200

¥°¶H x»oÎ
» kÄoi
¶}~hT
Montreal,
Quebec
H3H 1M1

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

Fax: (514) 933-2861

Tel.: (514) 933-3337,

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

www.clinique-arya.com

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

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!

تحقیــق بــر روی اثــرات مخــرب
انــزوای اجتماعی بــر افــراد ادامه
دارد و نتایــج آن در بــه کارگیــری
روشهــای پیشــگیری از بــروز
بســیاری از بیماریهــای مغزی و
روانی ،امیدوارکننده اســت .با این
حال انجام آزمایشهای یاد شــده
بــر روی افــراد مختلف بــا ملیت،

قومیت ،جنسیت ،طبقه اجتماعی
و سن متفاوت ،ضرورت دارد.
بــا وجــود تحقیقــات فــراوان در
خصــوص زوال عقــل و نتایــج به
دســت آمده در رابطه بــا ضرورت
افزایش سطح فعالیتهای فیزیکی
و اجتماعــی ،به گفته دکتر داج ،با
انجام درســت و جدی همه موارد

یاد شــده ،باز هم احتمال ابتال به
زوال عقل یا انواعی از آن ،در همه
افراد امکانپذیر است و نباید افراد
را بــرای ابتــا به یــک بیمار 
ی که
هنوز راههای قطعی پیشــگیری از
آن مشخص نشده سرزنش کرد.
(ایراناینترنشنال)
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مدیریت زندگی...

چگونه انتقاد کنیم؛ بدون تهاجم و ناراحتی؟

انتقاد از دیگران بدون اینکه باعث
ناراحتی طــرف مقابل شــود ،کار
سادهای نیست .در واقع ما همواره
در حال انجام این کار هستیم.
در هــر اظهارنظری که نســبت به
رفتار خــاص شــریک عاطفیمان
میکنیــم ،در تربیــت فرزنــد ،در
انتقاد به رفتار والدین و دوستان و
به ویژه در محیط کار همواره با این
موضوع درگیر هستیم.
ارائــه بازخــورد بــه دیگــران یــک
مهارت رفتاری ویژه اســت که اگر
نیاموختهایــد ،اکنــون میتوانیــد
با چند تمرین ســاده آن را کســب
کنید.
این مهارت ارتباطی به شما کمک
میکنــد زمانــی کــه حرفــی زده
میشــود یــا کاری انجام میشــود
که الزم است تغییری در آن ایجاد
شــود به نحو موثری به آن اشــاره
و آن را نقــد کنیــد« .بازخــورد»
(فیدبک) اصطالحی اســت که در
تئــوری ارتباطات بــه کار میرود.
یک بازخورد موثر به معنای خوب
شنیدن ،درک شــدن و پذیرش از
ســوی دریافتکننــده بازخوردها
اســت .هــدف ارائــه بازخــورد
درســت اســت اما در نهایــت این
دریافتکننده بازخوردهاســت که
تصمیــم میگیــرد آن را بپذیرد یا
خیــر .چگونــه میتوانیم مطمئن
شویم که بازخورد ما موثر است؟
برای اینکه مطمئن شــوید آنچه
میگویید شنیده ،درک و پذیرفته
میشــود باید چند قانــون کلی در
ارائه بازخوردها در نظر بگیرید:
•
بــازخورد باید درباره رفتار
فرد باشد
اولین قانونی که در ارائه بازخوردها
درنظر داشــته باشید این است که
بازخورد نباید هویت و شــخصیت
فــرد را مورد حمله قرار بدهد بلکه
باید مربوط بــه رفتار طرف مقابل
باشد .اگر مثال به فرزندتان بگویید:
«تو آدم تنبلی هستی که هیچ وقت
اتاقت را تمیز نمیکنی» ،به رفتار
او اشاره نکردهاید بلکه به شخصیت
او حمله کردهایــد .اگر به مادرتان
بگویید« :تو خودخواهی» به طور
واضــح بــه او میگویید کــه او آدم
خودمحور و متمرکز بر خود است
در حالی که به احتمال زیاد شــما
قصد دارید به رفتاری اشــاره کنید
که خودخواهانه به نظر میرســد.
زمانی که شــخصیت افراد را هدف
قــرار بدهید انتقاد شــما شــنیده
نمیشــود و در واقــع آنچــه نیــت
واقعی شماســت به درســتی درک
نمیشــود .در ارائه بازخــورد الزم
اســت آنچه را دیده یا شــنیدهاید،
مــورد توجه قرار دهید ،بدون آنکه
آن را به شــخصیت دیگری مربوط
بدانید.
در اینجا باید این نکته را نیز یادآوری
کنیم که برای ارائــه بازخورد الزم
اســت به یــک رفتــار در یــک بازه
زمانی اشاره کنید .طوری که طرف
مقابل بتوانــد آن را به یاد بیاورد و
متوجه موضوع شود .در انتقاد به
یک رفتــار آن را تعمیم ندهید و از

واژههایی مثل همیشــه ،همواره،
دائمــا ،هــر روز ،هربــار و غیــره
اســتفاده نکنید .همچنیــن الزم
است پیام خود را با آنچه دیدهاید و
شنیدهاید یعنی؛ «من دیدم /من
شنیدم…» شروع کنید.
برای ارائه بازخورد میتوانید چنین
جملــهای را به فرزندتــان بگویید:
«چنــد روزی اســت کــه میبینم
اتاقــت را مرتب نمیکنی ».در این
جمله شما به شخصیت فرزند خود
حملــه نمیکنیــد ،آن را یک رفتار
همیشگیمطرحنمیکنیدومساله
را از منظر خودتان بیان میکنید.
به ایــن ترتیب توجــه فرزندتان به
پیامی که میدهید جلب میشود و
قدم اول در ارائه بازخورد برداشــته
میشود.
•
احساس خود را توصیف کنید
شما احساس دیگران را درباره یک
چیز یــا یک فرد دیگــر نمیدانید.
شــما فقط احســاس خودتــان را
میشناسید.
بنابرایــن نمیتوانیــد بــه کســی
بگویید «همه از دست تو ناراحت
هســتند ».اما اگر رفتاری شما را
ناراحت کــرده میتوانیــد آن را به
طرف مقابل بگویید .در مثال فرزند
بازخورد مناسب این است بگویید:
«چنــد روزی اســت کــه میبینم
اتاقــت را مرتــب نمیکنــی .اینکه
اتاقت را مرتب نمیکنی مرا ناراحت
میکند ».حاال فرزند شما میتواند
به این فکرکندکه رفتارش چه بوده
و چه تاثیری بر شما داشته است.
برای اینکه بهتر این موضوع را درک
کنید این دو مورد را با هم مقایسه
کنید و احســاستان را نســبت به
نحــوه بازخوردها ارزیابــی کنید.
فرض کنید من به شما بگویم« :تو
که همیشــه آدم بددهنی هستی،
همــه میداننــد که تو حــرف زدن
بلد نیســتی و باعث خجالت همه
هستی ».یا بگویم «من چند وقتی
است متوجه تندی زبانت شدهام.
این موضوع احساس ناخوشایندی
برای من ایجاد میکند» ،کدامیک
از این بازخوردها باعث میشوندکه
شما متوجه رفتار خود و احساس
دیگران شوید؟
•
چرا به رفتاری نقد دارید؟
در ایــن مرحله باید تاثیر یک رفتار
خاص را بر روی خودتان مشخص
کنیــد و بــه فــرد دریافــت کننده
بازخورد بگویید چرا رفتار او چنین
احساســی در شــما ایجاد کــرده و
تاثیر آن چیســت؟ در مثال فرزند
میتوانید به این مساله اشاره کنید
که بیتوجهی او به نظم اتاق باعث
میشود شــما ناراحت شوید چون
این به معنای آن است که شما باید
بیشترکارهای خانه از جمله مرتب
کردن اتــاق او را برعهده بگیرید و
این با خستگی همراه است .به این
ترتیــب بازخورد شــما این خواهد
بود« :چند روزی است که میبینم
اتاقــت را مرتــب نمیکنــی .اینکه
اتاقت را مرتب نمیکنی مرا ناراحت
میکند .چون وقتی اتاقت را مرتب

نکنی من مجبور میشــوم این کار
را انجام بدهم و این کار خســتهام
میکند ».حــاال فرزندتان میداند
دلیل ناراحتی شــما از یــک رفتار
چیست و چه نتیجهای دربردارد.
•
چه میخواهید؟
این بســیار مهم اســت کــه طرف
مقابــل در برابر نقد شــما متوجه
درخواســت نهایــی شــما باشــد.
اغلب ما به چیزی انتقاد میکنیم
یا ابراز ناراحتی میکنیم بدون آنکه
به دیگری بگوییم چه میخواهیم
و بایــد چــه اتفاقــی بیفتــد .وقتی
به نامرتبــی اتاق فرزندتان اشــاره
میکنیــد و تاثیــرات آن را بازگــو
میکنید باید بگوییدکه خواســته،
انتظار و آرزوی شما چیست.
در اینجــا بایــد بازخــورد خــود را
کامل کنید« :چند روزی است که
میبینــم اتاقت را مرتب نمیکنی.
اینکــه اتاقت را مرتب نمیکنی مرا
ناراحت میکند .چون وقتی اتاقت
را مرتب نکنی من مجبور میشوم
ایــن کار را انجام بدهــم و این کار
خستهام میکند .من دوست دارم
تو سهم خود از مشــارکت در امور
خانــه را بر عهده بگیری و اتاقت را
خودت مرتب کنی».
•
زمان خوب برای ارائه بازخورد
را کشف کنید
افــراد در دریافــت بازخوردهــا در
موقعیتها و اوقات خاصی واکنش
بهتری نشان میدهند در حالی که
در برخــی از مواقــع در مقابل آنچه
که میگویید میایســتند و حاضر
به پذیرش هیچ چیز نیستند .آدمی
که به سختی مشغول کاری است،
عصبانی یا خیلی خوشحال است،
آدمی کــه دچار کمخوابی اســت،
عزادار اســت ،خســته یا مشــغول
کتــاب خوانــدن یــا خوابآلــوده،
هیجــانزده ،ذوقزده اســت یا در
حال رویاپردازی ،ظرفیت دریافت
بازخوردهــا را نــدارد و احتمــاال
واکنش مناســبی نســبت به آنچه
میگویید نشان نخواهد داد .برای
اینکه زمان مناســب ارائه بازخورد
را بهتــر انتخاب کنید الزم اســت
نســبت بــه احساســات و عواطف
اطرافیانتان آگاهی کافی داشــته
باشــید و موقعیت مناسب هر فرد
را کشــف کنیــد .در ایــن صورت
میتوانیــد انتظار داشــته باشــید
کــه حرفهایتان شــنیده ،درک و
پذیرفته شود.
همانطور که گفتیم ،ارائه بازخورد
یک مهارت ارتباطی است .تسلط
شما بر این مساله باعث میشود در
ارتباط عاطفی ،خانوادگی و شغلی
خــود بهتر عمل کنید .خبر خوب
این اســت که با تمریــن این چهار
مرحلــه میتوانیــد آن را بیاموزید
و بــه کار ببرید .پیشــنهاد میکنم
بــرای تمریــن ایــن چهــار مرحله
موقعیتهایــی را در ذهــن خــود
بســازید و نســبت به آنهــا با توجه
به آنچــه آموختهاید بازخــورد ارائه
دهید.
نیلوفرجعفری
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه
خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
مشاوره ختصصی سرمایه گذاری در امالک

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید

مشاوره و ارزیابی رایگان

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

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

Cell.: (514) 971-7407

Kazem Partow Tehrani
Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی

Groupe sutton Sur L’île inc.
38 Pl.Du Commerce #280
L’Île-des-Soeurs,QC H3E 1T8
bur: (514) 769-7010
Fax: (514) 769-7030
kpartowtehrani@sutton.com
www.suttonquebec.com
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جامعه... ...
طنـــز
عروسکی که لباسش از همان
ابتدا سیاه است!
کودک اســت و او را به عقد جوانی
 ۲۲ســاله درمیآورنــد ،آن هــم نه
پنهانی که در میان شادی و حضور
بستگان .انتشار ویدیویی در توییتر
که در آن کودکی ،همسر میشود،
ش زیادی را به همراه داشــته
واکن 
اســت .مســئوالن از ابطــال عقد
میگویند.
روزهــای پایانــی ســال  ۹۷بود که
ماجــرای زندگــی یک کــودک در
رسانهها پیچید؛ داستان دختری
 ۱۱ســاله ،ســاکن ایــام ،کــه به
عقد مردی  ۵۰ســاله درآمده بود.
به گزارش جمعیت امام علی ،این
دختر را خانواد ه معتادش در برابر
 ۱۵میلیون تومــان به عقد مردی
 ۵۰ساله با هفت فرزند و همسری
دیگــر درآورده بــود .پیگیریهای
این ســازمان مردمنهاد و سازمان
بهزیستی جواب داد و دختری که
نــام "رهــا" بر اوگذاشــتند ،از این
زندگی بیرون کشیده شد.
داســتان همســر شــدن "رها" اما
آخریــن داســتان غمانگیــز کتاب
کودکهمســری در ایران نبوده و
نیست.
اخیرا انتشــار یک کلیــپ کوتاه در
شــبکههای اجتماعــی ،بــار دیگر
موضــوع کودکهمســری را بــه
بحثی داغ در شبکهها تبدیل کرده
است.
در فیلمــی کــه گفتــه میشــود
مربــوط به یک هفته پیش اســت
دختربچــهای در کنــار جوانــی
نشســته ،در میانــه بســتگانی که
جمعانــد و شــادند و دخترک را به
عقد آن جوان درمیآورند.
جواد حیدریــان ،روزنامهنگاری در
ایران که یکی از انتشاردهندگان این
فیلم در توییتر اســت ،مینویسد:
«فیلــم متعلق بــه مراســم "عقد
موقت" دخترکی معصوم در منطقه
بهمئــی در اســتان کهگیلویــه و
بویراحمد است ».او در توییتش از
دادستان کشور و استان خواسته،
"جلوی این فاجعه" را بگیرند.
در حالــی که فرماندار شهرســتان
بهمئــی در واکنش بــه این ویدیو،
آن را "مســئله تلخی" خوانده بود
که "به دالیلــی ترجیح میدهد در
خصوص آن صحبت نکند" ،رئیس
دادگســتری این شهرستان خبر از
"ابطال این عقد" داده است.
انتشــار ایــن ویدیــو امــا موجی از
واکنشهــا را در پی داشــت .یکی
از کاربران توییتر ،کودکهمسری
را "جنایت" نامیده است و دیگری
از دادستانی خواســته" ،به عنوان
مدعیالعمــوم وارد شــود و از این
ازدواج جلوگیری کند".
خبرگزاری تابناک مینویسد ،دختر
 ۱۰ساله و داماد  ۲۲ساله است.
•
آمارها چه میگویند؟
طیبه سیاوشــی ،عضو فراکسیون
زنــان مجلس ،با اســتناد بــه آمار
ثبــت احــوال میگوید ،در شــش

ماهه نخست  ۱۳۹۷میزان ازدواج
دختــران ( ۱۰تا  ۱۴ســال) حدود
۷درصد از ازدواجها ،یعنی  ۱۷هزار
و  ۴۸۶مورد بود ه است.
بــر پایــه گــزارش دفتــر مطالعات
فرهنگــی مرکــز پژوهشهــای
مجلــس ،در فاصله ســالهای ۹۱
تــا  ۹۵بیــن  ۹/۴تــا  ۶/۵درصد
ازدواجهــای دختــران ،در گــروه
ســنی  ۱۰تا  ۱۴ســال بوده است.
مدیــرکل ثبت احوال کهگیلویه و
بویراحمد ،پیشتر از ثبت  ۹مورد
ازدواج کمتر از  ۱۰ســال در سال
 ۹۶در این استان خبر داده بود.
البتــه آمار دقیقی از این ازدواجها
در دست نیست ،چرا که بسیاری
از آنها ثبت نمیشوند.

•

قانون چه میگوید؟
ازدواج دختــران زیــر  ۱۳ســال در
ایــران همچنان ممنوعیت قانونی
ندارد.
ماده ( ۱۰۴۱مصوب )۱/۴/۱۳۸۱
میگویــد ،عقــد نــکاح دختر قبل
از رســیدن به ســن  ۱۳سال تمام
شمســی و پســر قبل از رسیدن به
سن  ۱۵سال تمام شمسی ممنوع
اســت و منوط است به اذن ولی به
شرط رعایت مصلحت با تشخیص
دادگاه صالح.
طــرح اصــاح مــاده  ۱۰۴۱قانون
مدنــی در کمیســیون حقوقــی و
قضایی مجلــس رد شــد و الیحه
افزایــش ســن قانونــی ازدواج
کــودکان ،در زمســتان  ۹۷بــه
دلیــل "جامع و کامل نبــودن" ،از
سوی کمیســیون قضایی رد شد.
کمیسیون اعالم کرد که این طرح
هم به لحاظ فقهی و هم به لحاظ
اجتماعی دارای اشکاالتی است.
آخرین وضعیت تالشهای قانونی
در این راه این است که نمایندگان
مجلس در تاریخ  ۲۴تیر  ۱۳۹۸در
جلسه علنی با ارجاع رد طرح یک
فوریتی اصالح ماده ( ) ۱۰۴۱قانون
مدنی پیرامون افزایش سن ازدواج
بــه کمیســیون قضایــی موافقت
کردند.
•
علت مخالفت با طرح چیست؟
طیبــه سیاوشــی در گفتوگــو بــا
رســانههای ایــران میگوید ،علل
مخالفت با طرح کودکهمســری
"بــه صــورت شــفاف مشــخص
نیست" .او "سیاسیکاری بعضی
نمایندگان مخالف طرح"" ،فرض
نوعــی ابتــذال اجتماعی از ســوی
برخی نهادها" و همچنین "خالف
شرع تعبیرگردیدن از سوی افرادی
که اعتقادی به پویایی فقه ندارند"
را برخی علل مخالفت با این طرح
عنوان میداند.
بــا گشــت وگــذاری در توییتر هم
میتــوان بــا برخــی دیدگاههــای
مخالفان این طرح آشنا شد.
زهــره الهیــان ،نماینده پیشــین

«چرا برای افزایش
جمعیت متوسل به
کودکان شدهاید؟»
مجلــس و عضوگــروه آيندهنگری
و نظريهپردازی فرهنگستان علوم
پزشکی ،یکی از مخالفان باال بردن
ســن ازدواج است .او معتقد است
باال بردن سن ازدواج یا به عبارتی
ممنوعیت کودکهمسری ،باعث
کاهــش آمــار ازدواج و در نتیجــه
کاهش فرزندآوری میشود.
پروانــه سلحشــوری ،عضــو
فراکســیون امیــد و از طرفــداران
بــاال بــردن ســن ازدواج ،صــدا و
سیمای جمهوری اســامی ایران
را بــه بــاد انتقــاد گرفته اســت که
"برای ضربه زدن به منتقدان خود
تبلیغ میکنند کــه موافقان طرح
کودکهمســری مخالف افزایش
جمعیتهستند".
او بــه آمــار "یازده میلیون پســر و
دختر مجــرد در ســن ازدواج" در
ایــران اشــاره میکنــد و میگوید:
«خــب اگــر بــه دنبــال افزایــش

جمعیت هستند برای اینها فکری
بکنید .چرا برای افزایش جمعیت
متوسل به کودکان شدهاید؟»
•
فقر اقتصادی و فرهنگی و
کودکهمسری
رضــا جعفــری ،رئيــس اورژانس
اجتماعــی کــه پیوســته با مــوارد
و آســیبهای کودکهمســری
سروکار دارد هم در گفتوگویی با
رسانههای درون ایران میگوید:
«كودکهمســری راهــکار قابــل
قبولــی بــرای بــاال بــردن ازدواج
نيســت .بــه جــای اختالف ســن
شايد بهتر باشدكه بگوييم اختالف
نســل .ایــن در حالــی اســت کــه
میبایست آسیبهای ناشی از این
ازدواج را کــه گریبان خانوادههای
اغلــب آســیبپذیر را گرفتــه ،در
نظــرگرفــت ».و به گــزارش مرکز
پژوهشهــای مجلــس شــورای
اسالمی ،کانون این قبیل ازدواجها
مناطــق روســتایی ،عشــایری و
حاشیهشهرهاست.
آزاده مختــاری ،دبیراجتماعــی

خبرگــزاری برنــا ،فقــر را عامــل
آن میدانــد که "هــر روز کودکی
فروخته میشود و عروس!"
•
"خودکشی دارد روزانه
میشود"
انتشــار این ویدیو برای بسیاری از
کاربران هم زخم کهن ه آسیبهای
جســمی و روحــی را کــه پدیــده
کودکهمســری با خود به همراه
میآورد ،تازه کرده است .بسیاری
از قربانیان کودکهمسری هنوز به
بلوغ جسمی ،جنسی و فكری الزم
برای ازدواج نرسيدهاند.
یکــی از کاربــران توییتــر کــه در
اســتان کهگیلویــه و بویراحمد در
زمینه کودکان فعالیت میکند ،از
خودکشــی زنان روســتایی در این
منطقــه محروم ایران مینویســد؛
از خودکشــی دختران  ۱۴ســاله و
"از خودکشــیای کــه دارد روزانــه
میشــود" .ایــن فعــال مدنــی در
برشــمردن عوامل خودکشی زنان
"دیشــموکی" به مــوارد متعددی
اشــاره میکنــد ،از جملــه بــه
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بیســوادی و تحصیــات پاییــن
زنان ،به نظام به شدت مردساالر،
به فقرمادی"؛ عواملی که میتوان
به جرأت گفت ،سن پایین ازدواج
هم در آنها نهفته است.
خودکشی یکی از پایانهای تلخی
است که در انتظار برخی از قربانیان
کودک همســری نشســته است.
بســیاری از کارشناسان نسبت به
اعتياد ،فرار از خانه و خودكشی به
عنوان مهمتريــن خطراتی که اين
كــودكان را پــس از ازدواج تهديد
میکند ،هشدار میدهند.
کارشناســان در گفتوگــو بــا
رســانههای داخلــی میگوینــد:
«بیشــتر ايــن كــودكان در زندگی
زناشــويی خــود دچــار مشــكل
میشــوند و چــون راهــی بــرای
بازگشت به خانه ندارند ،به سمت
خودكشی يا فرار از خانه میروند».
کاربری مینویسد« :اولین چیزی
کــه بــه ذهنــم میآیــد ،یــادآوری
زنانی اســت که بارهــا در کودکی،
ســابقه اقــدام به خودکشــی دارند
به همین دلیــل ازدواج اجباری یا
بارداریهای ســن کم و خشونت
خانگی ،و زنــان معتادی که وقتی
میپرســیم چه شــد معتاد شدی،
یک جمله مشــترک دارنــد" :زود
شــوهرم دادن ،طرف معتاد بود،
من را هم معتاد کرد"».
از
بســیاری
هرچنــد
کودکهمســریها در ایران ثبت
نمیشــوند ،هرچند بــرای زدودن
ننــگ پدیــد ه کودکهمســری به
کار فرهنگــی و آمــوزش و کنــار
زدن ســنتهای غلــط در برخــی
مناطــق ایران نیــاز اســت ،اما به
اعتقاد بســیاری از فعــاالن عرصه
حقــوق کــودک و زنــان ،تصويب
اصالحيــه افزايــش ســن قانونــی
ازدواج میتواند ،جلوی بسیاری از
کودکهمسریها را بگیرد.
•
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پوست...ام القری!...
زیرطنـــز

که به اینگونه قرارها میروند طبیعتا
باید زیبایی خوبی داشــته باشندو
مــردان بــه امیــد ادامه دار شــدن
ارتبــاط بــا خانمی که زیبا اســت،
اینگونه قرارها را میگذارند.

روسپیگری در تهران؛
حقیقتیاعجاببرانگیز
بــر اســاس نتایــج پژوهشهــای
اطلــس کیفیــت زندگی در شــهر
تهــران کــه معاونــت فرهنگــی و
اجتماعی شــهرداری تهــران آن را
منتشــر کرده اســت ،شــهروندان
مناطق  ۲۰ ،۱۷و  ۲بیشترین آمار
زنــان خیابانــی را در مناطق خود
گزارش کردهاند و در مقابل مناطق
 ۱ ،۳و  ۲۱دارای کمتریــن تعــداد
زنان خیابانی از دیدگاه شهروندان
بودهاند.
ایــن گــزارش تصریــح میکند که
در  ۳۳۵محلــه مــورد بررســی ،در
 ۲۴محله فراوانــی زنان خیابانی از
دیدگاه شــهروندان بیشــتر از حد
متوسط بوده است.
این گزارش ،اما الگوی خاصی را در
مورد زنان خیابانی ارایه نمیکند،
چراکــه به گفته این گــزارش ،هم
مناطق شــمالی (منطقه  )۲و هم
مناطق جنوبی شهر ( ۱۷و  )۲۰در
زمره مناطقی هستندکه بیشترین
آمار زنان خیابانی را داشتهاند.
ایمانیجارجرمــی،
حســین
جامعهشناس شهری در این مورد
گفت:
•
* متاســفانه ماهیــت و جایــگاه
خانــواده در محلههای مــا هر روز
کمتر و کمترمیشود ،نمیتوان این
مســائل را درچارچوب خانوادهها
حــل و فصــل کرد و بــرای همین
هر روز بیشــتر به سطح محالت و
خیابانها کشیده میشود.
•
* متاســفانه شــرایط جامعه ما به
گونهای اســت که در مــورد برخی
رخدادها یا آســیبهای اجتماعی
کسی جرات صحبت کردن ندارد.
مثــا ســگگردانی هــم از ایــن
دســت پدیدههاســت .مســووالن
ما نمیخواهند قبــول کنند که به
دلیل تغییر شرایط زندگی ،چنین
پدیدهای رو به افزایش است و باید
در مورد آن فکری کرد.
•
* بــرای همیــن در حــال حاضــر
مالکان سگهای خانگی هر کاری
که دلشــان میخواهد میکنند و
برخوردهایشــان هــم قلدرمآبانه
اســت! زنــان خیابانی هــم چنین
وضعیتــی را دارنــد .ایــن عجیب
نیســت که در شهرهای بزرگی که

تــورم وگرانــی در آن مــوج میزند
و بیــداد میکنــد و جوانان فرصت
خاصــی بــرای ازدواج ندارند و این
همــه ســرباز و کارگــر و ...که دور
از خانههایشــان هســتند داریم،
شاهد رشــد روزافزون آسیبهای
اجتماعیباشیم.
•
* روسپیگری در هر بخش از شهر
ما به نوعی خاص ،خودش را نشان
میدهد .در مناطق شــمالی شهر
فعالیــت اکثر ایــن زنــان اصال به
شکل خیابانی نیست ،بلکه بیشتر
به شکل تلفنی اســت در حالی که
در مناطق جنوبی که فقر و اعتیاد
در آنها بیشتر است ،زنان روسپی
بــه شــکل خیابانــی بیشــتر دیده
میشوند.
از ســویی دلیــل روســپیگری در
مناطق شمالی بیشتر تنوعطلبی و
لذتجویی عرضهکننده و متقاضی
اســت ،در حالــی کــه در مناطــق
جنوبــی مهمترین دلیــل آن فقط
فقر است.
•
* بایــد بپذیریــم کــه در جامعه ما
هــم مثــل تمــام جوامــع چنیــن
مشکلی وجود دارد و بعد ،با انجام
پژوهشهایــی علمی دالیــل آن را
ریشــهیابی کنیــم و درصــدد رفع
آن برآییم وگرنه تا وقتی که کســی
جــرات صحبــت در ایــن مــورد را
نداشته باشد و موضوع به مسالهای
زیرزمینی تبدیل شود ،هیچ وقت
نمیتوان قدمی برای حل منطقی
و قطعی آن برداشــت .گرچه االن
شــبکههای اجتماعــی به شــدت
بــه این موضــوع دامــن میزنند و
خودشان به بازار داغی برای تبلیغ
این زنان خیابانی بدل شدهاند.
•
سایت جامعه ایرانی هم نوشت:
درآمــد روزانه زنان و مــردان تن
فروش چقدر است؟
زنــان تن فــروش عمدتــا  ۲الی ۳
هفتــه در مــاه را کار میکننــد و
بســتگی بــه ســن ،ظاهر و ســایر
ویژگیها برای هر بار رابطه جنسی
مبلغــی از  ۱۵۰هزار تومان تا ۲۵۰
هــزار تومــان دریافــت میکننــد،
البتــه هســتند زنانی که بــا توجه
بــه ویژگیهای ظاهــری بارزی که
دارند ،دریافتیهای بیشــتری هم

کسبمیکنند.
امیرمحمــود حریرچــی فعــال
اجتماعی و آسیب شناس به جامعه
ایرانی میگوید:
من ابتــدا بایــد بگویم که بــا واژه
روسپیگری مخالف هســتم ،زیرا
ایــن کار اکنــون بــه عنــوان یــک
صنعــت در دنیــا شــناخته شــده
اســت .معتقدم این کار بزرگترین
تبعیــض علیــه زنــان به حســاب
میآید .اگر زنان مورد حمایت قرار
نگیرند و خواســته هایشان تامین
نشود ممکن اســت به تن فروشی
روی بیاورند .زنانی که تن فروشی
میکننــد زنانی هســتند که اغلب
مورد آزار جنســی قــرار گرفته اند.
واسطه گر یک مرد است ،معامله
گر یک مرد اســت ،اما قربانی این
ماجرا یک زن است ،این زن است
کــه در جامعه به واســطه این کار
طــرد میشــود و در محاکــم با او
برخورد میشود .من زمانی که در
سوئد بودم نیز بر روی این موضوع
تحقیق کردم و اگــر این اتفاق رخ
دهد به جای زن به سراغ آن مردی
که به سمت زن آمده است میروند
و با او برخورد میکنند.
حریرچی ادامه داد:
بحث تجــاوز و تعدی بــه زنان در
کشــور ما بسیار شــایع است ،اما
بــرای حفــظ و تــرس از آبــرو این
مســائل را عنــوان نمیکنند و اگر
هــم اعالم کنند حمایتــی از آنها
نمیشــود .طبــق آماری کــه دارم
حدود  ۲۰هزار زن در تهران هستند
که مشــغول به این کار هســتند.
تن فروشــی هم البته شــیوههای
متفاوتــی دارد .مثال یک نوع از آن
که زیاد شایع نیست دیت گذاشتن
(قرارگذاشتن) بدون رابطه جنسی
است .به این صورت که آقا به خانم
پــول میدهــد و با او بــرای صرف
شام به رســتوران میرود و در آخر
از هم جدا میشوند .حس تنهایی
باعث میشود تا مردان به این قرار
ابتدایی امید ادامه دار شدن داشته
باشند.

زنان از حقوق جنسی خود آگاه
هستند
این آســیب شــناس با بیان اینکه
معاشقه و برقراری ارتباط صرفا در
رابطه جنسی نیست ،گفت :زنانی

 ۷۰درصد طالقها به دلیل
عدم رضایت از رابطه جنسی
است
حریرچی ادامــه داد :زنان ما دیگر
حقوق جنسی خود را میشناسند و
معتقدند آنها نیز همچون مردان
باید در رابطه جنسی لذت را تجربه
کننــد ،حال زن متاهلی که به این
لذت دست پیدا نمیکند چه کاری
بایــد انجام دهد؟ طی تحقیقی که
یکی از دانشجویانم از زوجهای که
طالق گرفتــه بودند انجــام داده،
۷۰درصد از آنها به علت نارضایتی
از رابطــه جنســی از همدیگر جدا
شدند .طالق عاطفی هم که اکنون
زیاد درباره آن میشنویم هم اساس
آن از عدم رضایت جنســی میآید.
متاسفانه این عدم رضایت به تدریج
خیانت را هم به دنبال دارد.
این جامعه شــناس بــا بیان اینکه
در ایــران و برخــی از کشــورهای
دیگر متاسفانه حقوق زنان نادیده
گرفته میشــود ،گفت :اینکه زنان
در اغلب موارد حمایت نمیشــوند
و حقوقشان نادیده گرفته میشود،
باعث میشــود تا اینگونه مشــاغل
(روسپیگری) افزایش پیدا کند.
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تن فروشی از راه دور و صرفا
برای ارضا شدن
حریرچی با اشاره به درآمد اینگونه
افــراد ،گفــت :برخی بــه علت فقر
و برخــی برای تجربه لــذت تن به
اینــکار میدهند ،در حاشــیههای
شــهر قیمتها به  ۲۰هزار تومان
هم میرسد و افرادی که در مناطق
مختلف شــهر میبینید هــم ۱۵۰
تــا  ۲۵۰تومــان برای تن فروشــی
دریافتی دارند.
البته هستند افرادی که از راه دور و
فضای مجازی و فیلم وصرفا برای
ارضا شــدن تن فروشی میکنند و
مبلغی را دریافت میکنند.
مردان متاهل مشتریان زنان
تنفروش
حریرچی ادامه داد :مشــتریان این
زنان اغلب مردان متاهل هستند،
مردانی که برخــی از آنها خواهان
تجربه مدلهایی از رابطه جنســی
هســتند که زنشــان تن به آن کار
نمیدهد .رابطــه زن و مرد رابطه
فاعــل و مفعولــی نیســت ،هر دو
طرف نیاز جنسی دارند.
حداقل میانگین سن روسپیگری
به  ۱۳سال رسیده است
حریرچــی با بیــان اینکــه حداقل
میانگیــن ســنی دخترانــی که تن
فروشی میکنند به  ۱۳سال رسیده
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است ،خاطرنشان کرد:
این سنی که میگویم برای مناطق
بســیار فقیر نشــین اســت و حتی
گــزارش مجلــس هم در ایــن باره
بوده است.
نکته کلیدی در این باره این است
که این دخترانی که سن کمی دارند
اغلــب مورد تجاوز قرارگرفته اند و
یا مــواد مخدر مصرف میکنند ،از
همین رو اکنون ایــن کار را انجام
میدهنــد .یا اصال دختــری که در
ســن پایین ازدواج میکنــد آیا این
ازدواج اســت؟ خیــر این فروختن
دختر اســت و مــردی کــه او را به
همسری میگیرد صرفا برای تامین
نیاز جنسی خود است .باز هم باید
بگویم ریشــه همه مشــکالت این
زنان به یک مرد میرسد ،مردی که
از زن حمایــت نکرده و حقوق او را
نادیده گرفته است.

مردان جذاب و خوش هیکل،
در اجاره زنان پولدار
حریرچی ادامه داد :موضوع دیگری
که اکنون زیاد شــایع نشــده است
تن فروشــی مردان است ،البته نه
رابطه مرد با مرد ،بلکه مردانی که
ظاهر جذاب و هیکل خوبی دارند
از ســوی زنان پولدار اغلب مســن
اجاره میشــوند که قیمت آنها به
 ۵۰۰هزار تومان هم میرسد.
روزنامه اعتماد
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پزشکی...
دکتر عطا انصاری

PMS
داروها
وقتی که راهنمایی های بهداشتی
در زندگی موثر واقع نمی شوند می
شــود از دارو اســتفاده کرد ولیکن
مصــرف دارو بایــد حتمــ ًا همــراه
راهنمایی های بهداشتی در زندگی
باشد.
•
انفالماتوارهــای
آنتــی
ـ
غیراســتروئیدی باعــث آرامــش
کرامپ ها و کم شــدن حساسیت
پســتان ها می شود و برای این که
کارآمد باشد باید از یک هفته قبل
از قاعدگی و روزهــای اولیه پس از
آن مصرف بشــود .ادویل و موترن
و اناپروکــس و ناپروکســین بیش
از همه مصرف می شــوند و توجه
داشته باشیدکه از این داروها نباید
در هنگامــی که داروهــای ادرارآور
مصرف می شوند ،استفاده کرد.
•
ـ قرص های ضدبارداری:
مصــرف طوالنی این قــرص ها به
غیر از این که از بارداری جلوگیری
مــی کنــد راه حــل خوبــی بــرای
جلوگیری از سندروم پیش قاعدگی
است ،زیرا از اووالسیون جلوگیری
می کند .این راه حل جالبی است
بــرای خانــم هایــی که قبــل و در
دوران قاعدگی دچار میگرن شدید
می شوند .همه قرص ها می توانند
دائمی مصرف شوند ولی بعضی ها
برای این کار درست شده اند مانند
.Seasonale
•
ـ تمبرهای استروژن و پروژسترون:
استفاده از استروژن برای بسیاری
از بانوان کافی بوده ولی باید همراه
استفاده از یک پروژستاتیف باشد
که از آثار ثانویه استفاده از استروژن
تنها جلوگیری کند .این متد باعث
پیشــگیری از بارداری نمی شــود
و اگــر هدف باردار نشــدن اســت
نبایــد از ایــن متد اســتفاده کرد و
برای باردار نشدن باید از متدهای
دیگری در هنگام مقاربت استفاده
کرد مانندکاندوم و یا استریله .
•
ـ آنتی دپرسورها:
دو خانواده از آنتی دپرسورها باعث
عــدم جــذب ســروتونین و عــدم
جذب ســروتونین و نورپی نفرین
شده و می توانند از بعضی عوارض
ســندروم پیش قاعدگــی به خوبی
پیشــگیری کننــد مخصوصــ ًا از
زودرنجی و حساس بودن .معمو ًال
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* 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
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ایانی

سندروم
قبل از
قاعدگی

پیشــنهاد می شود آنتی
دپرسورها دو هفته قبل
از قاعدگی مصرف شوند
و میزان مصرف (دوزاژ)
آن خیلی کمتر از میزان
مصــرف بــرای درمــان
دپرسیون است.
•
ـ ادرارآورها:
ایــن داروهــا باعث می شــوند که
مایعات بیشــتری دفع شوند و می
تواند ســیمپتوم هــای ماندن آب
اضافه در بدن مثل اضافه وزن ،درد
در ساق پا و پاهای سنگین و غیره
را برطــرف کنند ،بــه علت این که
آثار ثانویه ناخواسته سنگین دارند
به ندرت برای سندروم های پیش
قاعدگی استفاده می شوند ،معمو ًال
یک رژیم بی نمک برای کم کردن
این سیمپتوم ها کافی است.
درصورتی که ســیمپتوم ها خیلی
شــدید باشــد و با ســایر درمان ها
آرام نشــوند ،می شود از داروهایی
که باعث قطع رگل می شوند مثل
آنــدروژن هــا اســتفاده کــرد .این
هورمــون هــا باعث یک یائســگی
موقتی می شــوند و نباید بیشتر از
 6ماه اســتفاده شــوند و به عنوان
آخریــن راه چــاره بعضــی از خانم
ها ترجیح می دهنــد که تخمدان
هایشــان با عمل جراحی برداشته
شود.

مکمل های غذایی
بیشتر پزشکان اکثر ًا مصرف مکمل
های کلســیم و منیزیم را به خانم
هایی که از سندروم پیش قاعدگی
رنج می برند ،پیشنهاد می کنند،
زیرا مطالعات نشــان داده که این
مواد معدنی دارای آثار مفیدی است
که بعد ًا شرح می دهیم .محققان
تصور می کنند که سیمپتوم های
پیش قاعدگی مقداری بر اثرکمبود
کلسیم پیش می آیند.
طب مکمل
• کلسیم :محققان فکر می کنند
کــه مقــداری از عوارض ســندروم
پیش قاعدگی بر اثرکمبود کلسیم
می باشد .مطالعات کلینیکی نشان
داده که مصرف روزانه مکمل یک
تا یک و نیم گرم کربنات کلســیم
باعــث آرامــش ســیمپتوم هــای
ســندروم پیــش قاعدگــی مانند،
دپرسیون و جمع شدن آب و دردها
می شود.
)• Gattilier (chasteberry

یــا گیــاه پنج انگشــت میــوه این

گیاه که منشــاء آن نواحی
مدیترانــه بــوده از زمــان
های بسیار قدیم برای آرام
کردن مشــکالت قاعدگی
استفاده می شده و چندین
مطالعه کلینیکی همراه با
گروه شــاهد کــه داروها را
دریافت می کردند نشــان
داده که بر روی کم شــدن
ســیمپتوم های ســندروم
پیش قاعدگی تاثیر دارد.
• منیزیوم :خانم هایی که
دچار سندروم پیش قاعدگی
می شوند اغلب رابطه میزان
منیزیوم و کلســیم در خون
آنها کمتر از زنان دیگر است.
محققان تصور می کنند که
این عدم تعادل بین کلسیم
و منیزیــوم مــی توانــد رل
مهمی بــر روی عوض شــدن
اخالقی و رفتــاری مثل زودرنجی
که توســط سندروم پیش قاعدگی
تولیــد می شــود داشــته باشــد و
مطالعات کلینیکی نشان داده که
منیزیوم می تواند این سیمپتوم ها
را آرام کند مخصوص ًا دردهایی که
بر اثر رگل شدن تولید می شود.
دوزاژ یا میزان مصرف :هنگام غذا
خوردن یک مکمل که  300میلی
گرم منیزیوم داشــته باشد در روز
کافی ست اگر پس از دو ماه نتیجه
دلخــواه بــه دســت نیامــد دوباره
در روز  300میلــی گــرم منیزیــوم
مصرف کنید.
بهتر است که ازگلوکونات ،سیترات
و یا کلرور منیزیوم استفاده شود،
زیرا این ها کمتر تولید شکم روش
می کنند و بهتر جذب می شوند تا
انواع دیگر منیزیوم.
• Ginkgo (Ginkgo biloba):
دو مطالعــه کلینیکــی نشــان داد
که مصرف  160میلی گرم شــیره
 Ginkgoدر روز از روز شــانزدهم
یک سیکل تا پنجمین روز سیکل
بعدی باعث کم شــدن سیمپتوم
های بدنی و روانی ســندروم پیش
قاعدگی می شود .با این که نتیجه
این دو مطالعه رضایت بخش بوده
ولی باید مطالعات بیشتری بر روز
افراد بیشتری انجام شود.
• روغن  :Krillدر یک مطالعه با
گروه شــاهد که بــر روی  70خانم
انجــام شــد و در آن روغــن ماهی
بــا روغن کریل مقایســه شــد هر
دو روغــن حــاوی امگا 3هســتند
و هــر دو بر روی ســیمپتوم های
ســندروم پیش قاعدگی و دردهای
قاعدگی موثرند .روغن کریل کمک
بیشــتری به آرام کردن سیمپتوم
هــای دیس منــوره و ســیمپتوم
های روانی همراه با سندروم پیش
قاعدگــی کــرده تــا روغــن ماهی.
از شــرکت کنندگان دعوت شــده
بود کــه از یک رژیــم غذایی که از
چهــل درصد هیــدرات دو کربن،
 40درصــد پروتئیــن و  20درصد
مواد چربی تشکیل شده ،استفاده
کنند .همین تغییــر رژیم غذایی
هم مــی تواند آثار مثبــت بر روی
سیمپتوم ها داشته باشد.

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

با تع

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

یین وقت قبلی

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

• نوردرمانی :در معرض نور سفید
مصنوعــی هر روز قــرارگرفتن می
تواند ســیمپتوم های دپرســیون
تولید شــده بر اثر ســندروم پیش
قاعدگــی را آرام کنــد ،ولــی از نظر
علمی مطمئن نیست .یک مطالعه
سیســتماتیک که در ســال 2005
چــاپ شــده نتایج ضــد و نقیض
داشته و نویســندگان این مطالعه
نتیجــه گیــری کــرده انــدکــه در
حــال حاضر دلیلی کــه ثابت کند
نوردرمانی برای کم کردن سندروم
های دپرسیون بر اثر سندروم پیش
قاعدگی موثر است وجود ندارد.
•  :Qiدو مطالعه کلینیکی نشان
داد که چی کونگ برای آرام کردن
ســیمپتوم هــای بدنــی و روانــی
سندروم پیش قاعدگی موثر است.
در مطالعه اول  36زن در مقایســه
با  36شاهد نشان دادکه گروه اول
سیمپتوم های روانی و احساسات
منفی ،دردها و جمع شدن آب در
بدن و سایر مشکالت شان از گروه
شــاهد به طور محسوســی کمتر
بوده.
• رفلکسولوژی :در یک مطالعه بر
روی  35زن کــه از ســندروم پیش
قاعدگــی رنج می بردند گــروه اول
یک درمــان واقعی رفلکســولوژی
بــر روی پاها و دســت هــا وگوش
هــا داشــتند و گــروه دوم یــک

رفلکسولوژی پالسیو (قالبی) ،در
گروه اول سیمپتوم های مختلف
مانند حساســیت پستان ها ،تورم
شکمی ،درهای قاعدگی ،نگرانی،
دپرســیون و زودرنجــی بــه طــور
محسوســی کم شــده بود تا گروه
شــاهد و این آثار تــا دو ماه پس از
قطع درمان ادامه داشت.
• ویتامیــن : B6طبق یک ســنتز
بــر روی  25مطالعــه جهــت آثــار
ویتامین  B6بر روی سندروم پیش
قاعدگی با این که از نظر متدولوژی
علمی اشکاالتی داشت با این حال
محققان نتیجه گیــری کردند که
مصرف  50تا  100میلی گرم روزانه
این ویتامین مــی تواند آرام بخش
باشــد .همین گروه پیشــنهاد می
کنندکه بیشتر از این مقدار مصرف
نشود .مطالعه اولیه دیگری نشان
مــی دهدکه مصرف  50میلی گرم
از این ویتامین همراه با  200میلی
گرم منیزیوم اثر درمانی بیشــتری
دارد تا  B6به تنهایی.
• ویتامین  : Eدو مطالعه نشــان
داده کــه مصــرف مکمل ویتامین
 Eمی تواند به کم شدن سیمپتوم
های سندروم پیش قاعدگی کمک
کند.
•روغــن  : Onagreچندیــن
مطالعه نشــان داده که این روغن
در این باره بی اثر است.

• :Black cohoshسرخپوستان
در زمــان های قدیم از ریشــه این
گیــاه بــرای مشــکالت قاعدگــی
اســتفاده می کردند .کمیســیون
 Eایــن درمــان را قبــول دارد کــه
سندروم پیش از قاعدگی و دردهای
قاعدگی را آرام می کند.
• شــیرین بیــان :به طور ســنتی
بــرای درمان مشــکالت مختلف
مربوط بــه دوران قاعدگــی به کار
مــی رفتــه و مخصوص ًا بــه آرامش
سندورم های پیش قاعدگی کمک
می کند .مواد موجود در آن باعث
کم شــدن میزان اســتروژن و زیاد
شدن پروژسترون می شود .میزان
مصــرف آن باید طبق تشــخیص
متخصص گیاه درمانی باشــد و از
دو هفته قبل از شروع قاعدگی باید
مصرف شود.
• طب ســنتی چینیXiao yao :
 wanیــک معجون ســنتی چین
اســت که برای درمان مشــکالت
زیادی برای ســامتی زنان به کار
مــی رود از جملــه ســندروم پیش
قاعدگــی ،میگــرن ،مشــکالت
دســتگاه گوارش ،به هــم خوردن
ســیکل قاعدگــی .در ایــن بــاره با
متخصــص طــب چینــی تمــاس
بگیرید.
•
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•
حواسجمع سؤالبرانگیز
 .۱۰توی سنوسال
خواهد شد.
تو زشته به روابط
درعــوض بگوییــم« :حتی
کردن
جنسی فکر
آدمهای ســالم هم
>
> بخ
ش
والدیــن از رویارویــی با
بیمار میشن .ولی
پ 2
ای
ا
ن
ی
پرســش اجتنابناپذیر
وقتی مریض بشیم،
«بچهها از کجا میان» پیوسته
بنیۀ قوی خیلی کمک
نگراناند .سعی نکنید این پرسش
میکنــه کــه حالمــون
را نادیده بگیرید یا بگویید «بزرگتر خوب بشه».
•
که شدی بهت میگم».
در عوض ،دکتر ریکهارد پیشنهاد  .۱۴مسائل مالی خانواده به تو
میکند کــه چنین جوابی بدهیم :ربطی نداره
«کنجکاوی دربارۀ روابط جنسی ،مشــکالت مالــی در بســیاری از
طبیعــی اســت .به هر ســؤالی که خانوادهها دائما در جریان اســت.
داشــته باشــی جواب مــیدم» .او اگر در ایــن میان جروبحثی پیش
اضافه میکند که الزم اســت آماده بیاید ،بچهها خیلی زود متوجه این
باشید تا بتوانید صادقانه و متناسب موضوع و نگران میشوند.
با سن کودکتان با او حرف بزنید .میتوانیــم بــه بچههــا بگوییــم:
•
«مسائل مالی یعنی ما چطور پول
 .۱۱اگه همۀ غذات رو بخوری ،درمیآریموباهاشچیکارمیکنیم.
بعد میتونی شیرینی بخوری
هر موقع که دوست داشتی ،هرچی
همۀ مــا این حرف را شــنیدهایم .بلدیم رو بهت یاد میدیم».
تنقــات و شــیرینیها میتواننــد •
آنقدر هوسبرانگیز باشند که حتی  .۱۵ازت ناامید شدم
بزرگساالن گاهی آنها را جایگزین شــاید فرزندمان در امتحانی قبول
وعدۀ اصلی غذا میکنند .اما سعی نشــود .بهنظــر پیکهــارد ،اگــر
کنیــد از این خوراکیهــا بهعنوان بگوییم «ازت ناامید شدم» ،چنین
جایزه استفاده نکنید .این کار برای صراحتکالمی میتواند فرزندمان
کودک به این معنا است که انواع را دچــار این احســاس کند که «از
چشم پدرومادر افتاد ه است و دیگر
دیگر غذا به آن خوبی نیستند.
در عوض بگوییم« :ما باید خوراکی دوستداشتنینیست».
های خــوب بخوریم تــا بدنمون بهجــای آن بگوییــم« :مــن جــا
قــوی بشــه .وقتــی ســیر بشــی ،خوردم ،انتظارش رو نداشتم».
شــکمت بهــت خبر مــیده .دلت •
میخواد عصرونه ســیب یــا آلبالو  .۱۶افتضاحه ،بدتر از این
منیشه
بخوری».
وقتــی در زندگــی دچــار مشــکل
•
 .۱۲اگه اتاقت رو متیز نکنی،
میشــویم ،تکرار چندبــارۀ چنین
حسابت رو میرسم
عبارتی از طرف ما میتواند بچهها
ایــن عبــارت مانند مورد شــمارۀ را عصبی یا ناراحت کند و چهبسا
 ،۱۱نمونهای معمولی از «اگر… ،نگرانیهــای تــازهای ایجــاد کند.
پــس…» اســت .البتــه جنبــۀ دکتــر نیومــن میگویــد« :وقتــی
تهدیدآمیــز ایــن عبــارت آن را کلمات هــراسآور و هیجانی بارها
پرخاشگرانهتر هم میکند .باید از تکرار شــوند ،کودک را به این باور
جملهبندیهایــی کــه رنگوبوی میرسانند که آن اتفاق ناگوار بارها
تهدیــد دارنــد خــودداری کنیم .رخ داده است».
مثال« :یه کاری کنــم که به حال بهجــای آن بگوییم« :بــاور کردن
خودت گریه کنی».
همچیــن فاجعــهای ســخته ،اما
درعــوض بگوییم« :وقتــی اتاقت اگه تــو بخــوای دربــارهاش حرف
تمیز شــد ،بعــدش میشــه بری میزنیم».
بیــرون بازی کنی ».دکتر کرســی •
تأکیــد دارد که بایــد جملهتان به  .۱۷بیا اینجا ،همین حاال!
بهاعتقاد دکترکرسی ،برای دریافت
حالتی مثبت اشاره داشته باشد.
•
پاسخ خواستههایمان ،بهتر است
 .۱۳اگه خوب از خودت
به فرزندمان زمان بدهیم ،نه اینکه
مراقبت کنی سالم میمونی
دائما عجول باشیم.
بهخصــوص اگــر فرد بیمــاری در میتوانیــم بگوییــم« :تقریبا وقت
خانــواده حضــور دارد ،چنیــن رفتنــه .یک دقیقه الزم داری یا دو
جملــهای بــرای کوچکترهــای دقیقه؟»

 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
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

کاظم پرتو تهرانی
•

 .۱۸موقع کار همهاش جلوی
دستوپای منی
ِ
بهخاطر انرژی همیشهزیاد بچهها،
طبیعی اســت که ســر راه مــا قرار
بگیرند.
بهجــای گفتن حرفی که نتیجهای
ندارد ،میتوانیم همانطور که دکتر
کرسی توصیه میکند فرزندمان را
درگیر کنیم :کاری را که بهسادگی
از عهدهاش برمیآید برایش تدارک
ببینیم .مثال« :میتونی بهم کمک
کنی و این بستهها رو بپیچی /این
نخها رو گره بزنی؟»

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

•

 .۱۹چون من میگم!
ایــن عبــارت احتمــاال یکــی از
تکراریترینحرفهایپدرومادرها
است که به گوش بچهها میرسد؛
البتــه بایــد از آن اجتنــاب کنیم.
این جملــه قدرت زیــادی دارد اما
مشکلش این است که تمام کنترل
را از کودک میگیرد .همیشه وقت
نداریم کــه دالیل خواســتهمان را
بــرای کودک توضیــح بدهیم .اما
باید سعی کنیم به او زمینۀ بهتری
چرایی خواســتهمان
بــرای درک
ِ
بدهیــم .بهتــر اســت او بداند چرا
میخواهیم کاری را انجام بدهد یا
از انجام کاری خودداری کند.
جایگزینعبارتباالمیتواندچنین
حرفی باشد« :میدونم خیلی دلت
میخواد این بعدازظهر علیرضا رو
ببینی .امــا من امروز باید رختها
رو بشــورم و بــه کمکــت احتیاج
دارم .نظــرت چیه که فردا علیرضا
رو ببینیم؟» این رویکرد به کودک
نشان میدهدکه احساساتش مهم
هستند و شما به حرفشان گوش
میکنید.
کالم آخر
فــارغ از آنچه قرار اســت به کودک
بگوییم ،مهم اســت کــه قبل از بر
زبــان آوردنش آن را مزهمزه کنیم.
ْ
کوچــک کنجکاو
ذات بچههــای
و فعــال بــودن اســت .همیشــه
مطمئنتریــن روش برخــورد بــا
آنهــا صادقانــه حــرف زدن دربارۀ
مشــکالت یا ســؤاالتی اســت که
ممکن است داشته باشند.
مــوارد ایــن فهرســت را بــا
پدرومادرهــای دیگر و کســانی که
از فرزندتــان مراقبــت میکنند به
اشتراک بگذارید .چه حرف دیگری
ســراغ داریدکه فکر میکنید نباید
به بچهها گفته شــود؟ از خواندن
تجربیات شما استقبال میکنیم.
•

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
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

info@loadextransport.com

 پیوند را آبونه شوید:
ساالنه 75 :دالر (با پست سریع)
نشانی خود را به ما ایمیل کنید:

info@paivand.ca

نرخ ها
برا ی ویژه
ی
با اضافه
ر
و
ا
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ا
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حتی یک ژن
همجنسگرایی
یافت نشد!

بررســی ژنتیکی حدود پانصد هزار نفر در
بریتانیــا و آمریکا نشــان میدهد که هیچ
ژن منفردی برای همجنسگرایی وجود
ندارد.
بــرای این تحقیــق از دادههای "بیوبانک
بریتانیا و شــرکت آمریکایی "23andMe
استفاده شده و نتایج آن در نشریه ساینس
منتشر شده است.
ایــن بررســی نشــان داد که هیــچ ژنی را
نمیتــوان ژن همجنسگرایــی دانســت
و رفتــار همجنسگرایانــه فقــط تحــت
تاثیر مجموعهای از تفاوتهای طبیعی
ژنتیکی (واریاســیون) است که حداکثر
 ۲۵درصد بر رفتار همجنسگرایانه تاثیر
دارند.
گلد -یک نهاد غیر دولتی دگرباشان ناظر
بر رسانهها -گفت این تحقیق نشان داد
"هیچ اندازه مشخصی وجود ندارد که ذات
یا محیط چقدر بر رفتار فرد همجنسگرا
تاثیرمیگذارند".
برای این تحقیق ،پژوهشــگران دانشگاه
هاروارد و امآیتی ،تمام محتوای ژنتیکی
(ژنــوم) نزدیک به نیم میلیــون نفر را در
بریتانیا و آمریکا بررسی کردند و از هرکس
سوال کردند که آیا منحصرا همجنسگرا
اســت یا با جنس مخالف هم همســری
میکند.
این پژوهشگران دریافتند با در نظرگرفتن
کل مجموعــه ژنهــای مطالعــه شــده،
ژنتیک در جمعیت مورد بررســی تاثیری
بین هشت تا  ۲۵درصد دارد.
ایــن تحقیــق همچنین پنج واریاســیون
ژنتیکــی خــاص را یافــت کــه بــا رفتــار
همجنسگرایانــه ربــط نشــان دادنــد،
یکــی از آنها به مســیر بویایی و دیگران به
هورمونهای جنسی ربط داشتند .با این
حــال مجموع همه اینها بــا هم ،کمتر از
یک درصد در رفتار همجنسگرایانه تاثیر
نشان داد.
•
'پیش بینی غیرممکن است '
پروفسوربننیلمتخصصژنتیکتحلیلی
در بیمارســتان عمومی ماساچوســت که
در ایــن پژوهش همکاری داشــته گفت:
"حتــی یــک ژن همجنسگرایــی وجود
نــدارد و آزمایش ژنتیــک نمیتواند رفتار
همجنسگرایانه را تشخیص دهد".
"در عمل غیر ممکن اســت رفتار جنسی
فرد را از ژنهایش تشخیص داد".
فــا ساتیراپونگساســوتی دانشــمند
ارشــد شــرکت  23andMeهــم گفــت:
"همجنسگرایی تفاوتی طبیعی و عادی
در گونه انسان است و دقیقا این موضع را
تقویت میکندکه ما نباید به دنبال درمان
همجنسگراییبگردیم".
دیویــد کورتیــس پروفســور ژنتیــک در
دانشگاه یوسیال در لندن هم گفت" :این
پژوهش به وضوح نشان داد که چیزی به
اسم ژن همجنسگرایی وجود ندارد".
"هیــچ واریاســیون ژنتیکــی در جمعیت
وجود ندارد که تاثیری برگرایش جنســی
داشته باشد .بر عکس ،آنچه میبینیم این
اســت که تعداد زیادی واریاسیون ارتباط
بیاندازه اندکی دارند".
"با اینکه همجنسگرایی را ژنتیک تعیین
نمیکند -همانطور که این تحقیق نشان
می دهد -اما این به آن معنا نیســت که
همجنسگرایــی به نوعی بخشــی ذاتی و
جدایی ناپذیر از شخصیت افراد نیست".
(بی بی سی )
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•

 .۶قدر حلظههای خوب را
بدانید
زندگــی دشــوار اســت ،هــر زمــان
چیزهای شادیبخشی روی میدهد،
نغمهخــوان و رقصــان شــوید .اگــر
دوستتان صاحب فرزندی شده است
یا شــریک زندگیتان پس از مدتها
ارتقا مقام پیدا کرده اســت ،جشــن
و ســرور برپــا کنید .جشــن گرفتن
رویدادهــای خــوب و شــادیبخش
باعث نزدیکی بیشتر شما میشود و
کمک میکند فرودها و دشواریهای
زندگی را آسانتر با هم بگذرانید.
•

تفاوتها اغلب باعث تقویت رابطٔه بین دو نفر میشوند.
آیا راههای دیگری برای یک رابطٔه موفق ،چه دوستی
باشــد یا همخانگی یا همســری ،وجود دارد؟در اینجا
راههایی عملی برای بهتر و آسان شدن رابطههای مهم
زندگیتان آوردهایم.
•
 .۱حس خوب نسبت به خودتان را حفظ کنید
خیلی ساده ممکن است رابطهای را شروع کنید و بعد
احســاس کنیدکه خودتان را جایــی در این ماجرا گم
کردهایــد .برای خودتان وقت بگذارید ،به شــریکتان
هــم فرصتی بــرای خــودش بدهید ،این بســیار مهم
است .به سرگرمیها و عالقمندیهایتان ادامه دهید
و چیزهایــی کــه برایتان اهمیت داشــته اســت را از
یاد نبرید .خاخام هاروی بلوفســکی به اهمیت حفظ
احساس خوب نســبت به خودمان اشاره میکند ":با
این کار ،رابطٔه خود را در موقعیتی امن قرار میدهید،
رابطــهای که فضای کافی برای رشــد و پیشــرفت در
اختیار شما میگذارد و در این مسیر شما را تشویق هم
میکند .این مطلق ًا به معنای پرهیز و دوری از شریک
زندگیتان نیست بلکه به معنای پروردن رابطهای سالم
و بالنده است" .زمانی برای خودتان داشته باشید تا از
زمان با هم بودنتان بهترین را بسازید.
•
 .۲از ناسازگاری نترسید
متفاوتبودنوداشتناین حسکهمنتغییرنمیکنم،
منجر به عدم توافقاتی میشود؛ اما ناسازگاری در رابطه
و دوستی حتم ًا اتفاق بدی نیست .تفاوتهای میان ما
باعث تقویت و پرورش رابطه میشود و همراهی و با هم
بودن از همین تضادها سرچشــمه میگیرد .در واقع،
شــیؤه واکنش و رفتار شــما در برابر این ناسازگاریها
تعیینکنندهاست.
استر پرل،درمانگر مشهور بر این باور است که همدلی
مهمترین نکته در رفع ناسازگاریهاست" :به هر آنچه
دیگری از ســر میگذراند توجه کنید"؛ استر میگوید
همدلی داشــته باشــید و سهم ومســئولیتتان را در
مشــکالتی که رودررویشــما قرار میگیرد ،بپذیرید.
بــه جای اینکه بر خطــای طرف مقابل تمرکز کنید ،از
خودتان بپرسید :من چه اشتباهی کردم و حاال چطور
میتوانم آن را جبران کنم؟

•

 .۳با هم از زندگی لذت ببرید
"زمان با کیفیتی را با هم بگذرانید" توصیهای قدیمی
اما بســیار خوب اســت .اجازه ندهیدکــه رابطهتان به
خرید کــردن و خالی کردن ســطلهای زباله منحصر
شود .زمانهایی را برای لذت بردن از با هم بودنتان
کنار بگذارید و تجربههای هیجانانگیزی با هم داشته
باشــید؛ شــامی دلپذیر ،رفتن به تماشــای آکواریوم،
گذراندن صبح در تختخواب .به سختی میتوان زمانی
در برنامههای شــلوغ دوستان خیلی گرفتار پیدا کرد،
در این صورت بد نیســت یک قرار ثابت بگذاریدً ،
مثال
سومین سهشنبٔه هر ماه به صرف غذای محبوبتان یا
برنامهریزی برای سفر ساالنه.
•

 .۴روشن و صریح با هم گفتگو کنید
میدانیدکه خیلی از دعواها فقط بر اثر سؤتفاهم پیش
میآید؟ بهترین راه این است که روشن و صریح و مؤثر
با هــم گفتگو کنید تا از دلســردی و درگیــری و دعوا
جلوگیری کنید .پیام و ایمیلها را پیش از فرستادن
یک بــار بخوانید ،آیا آنچه میخواســتید بیان کنید را
نوشــتهاید؟ اگر تردید دارید ،کمی صبر کنید تا با هم
رودررو حرف بزنید یا امکان گفتگوی تصویری فراهم
شود.
با هرآنچه شریکتان از سر میگذراند ،همدلی کنید .به
جای تمرکز بر این که دیگری چه خطایی کرده است،
از خودتان بپرســید چه خطایی از من سر زده است و
چطور میتوانم آن را جبران کنم؟
•

 .۵انتظار زیادی نداشته باشید
ما نمیتوانیم بار زیادی بر شریک یا همسرمان تحمیل
کنیم :ما از آنها توقع داریم که تکیهگاه عاطفی ،عاشق،
دوســت ،همراه ،رازدار و پشــتیبان مادی ما باشــند.
وقتی در یکی از این زمینهها کوتاهی میکنند ،ما کل
رابطه را زیر ســؤال میبریم .گاهی خوب است بدانیم
چه زمانی باید برای راهنمایی و نصیحت سراغ دوست
یا یکی از اعضای خانواده برویم یا برای یافتن شانهای
برای گریســتن ،نه اینکه همه این وظایف را بر عهدٔه
شریک زندگیمان بگذاریم .همسر یا شریک زندگی شما
مهمترین رابطٔه شماست اما تنها رابطٔه شما نیست.

.۷آسیبپذیرباشید
برای رسیدن به نزدیکی و صمیمیت
بایــد نقابهــای وجودتــان را کنــار
بزنیــد .اگــر آســیبپذیری خــود را
نشــان دهید ،نگرانیها و ترسهای
خــود را بــا شــریکتان مطــرح کنید
و از او کمــک بخواهیــد او هــم در برابــر شــما چنین
رفتــاری در پیــش میگیــرد .برنه براون ،پژوهشــگر،
پــس از هزاران مصاحبــه دریافت کــه راز پیوند میان
انسانها آسیبپذیری آنهاست؛ او میگوید" :هیچ نوع
صمیمیت یا بهتر بگویم صمیمیت عاطفی یا صمیمیت
معنوی یا صمیمیت جســمی بدون آســیبپذیری به
وجود نمیآید".
•

 . ۸مهربان و قدرشناس باشید
ممکــن اســت ما بــه کســانی کــه دوســت میداریم
بیاعتنایی کنیم و وجودشان را نادیده بگیریم ،از این
رو خیلی مهم است که همدیگر را تأئیدکنید و نسبت به
یکدیگر مهربان باشید و وقتی دیگری مهربانی میکند،
از او قدردانــی کنیم .اگر به کســی فکر میکنید ،برای
او بنویسید یا به او پیامی بفرستید تا بداند .اگر همسر
یا شــریک زندگیتــان وقت دکتر مهمــی دارد یا اتفاق
نگرانکنندهای سرکارش پیش آمده است ،سراغ او را
بگیرید و از احوالش جویا شــوید .اگر دوستتان بیمار
شــده اســت برایش آرزوی تندرستی کنید .اشارههای
ســاده وکارهای کوچک اثر بســیار عمیق و ماندگاری
دارد.
•

 .۹منتظر منانید
فرهنگ عمومی به ما میگویدکه بهتر است برای یافتن
فرد ایدهآل صبرکنیم .استر پرل میگوید این امر باعث
میشــود افرادی که در روزگار دیجیتال امروزی دنبال
شریک میگردند ناتوان از تصمیمگیری شوند :از کجا
بدانیــم کــه این آدم " بهترین فرد" اســت در حالی که
میلیونها نفر دیگر هم هســتند که میتوانند شریک
احتمالی ما باشند؟ استر میگویدکه حقیقت این است
که نمیتوانیم بدانیم .باید یادمان باشــد "آدم کامل و
بینقص وجود ندارد .شــما کســی را پیــدا میکنید و
انتخــاب میکنیدکه زندگی را با او بســازید" .کامیابی
و شکســت در رابطه به "بهترین فرد" بودن آنها ربطی
ندارد ،بلکه به سازگاری و آمادگی خود شما برای تالش
بیامان بستگی دارد.

15موردی که افـراد شاد هیچوقت به آنها اهمیتی منی دهند

 .۱آنها به داراییهای مادی اهمیتی
منیدهند.
 .۲آنها اهمیتی به پس گرفنت بخششهای
خود منیدهند.
 .۳آنها اهمیتی به برآورد ه کردن انتظارات
جامعهمنیدهند.
 .۴آنها اهمیتی به تعصبات آدم ها منیدهند.
 .۵آنها اهمیتی به تایید و ارزشگذاری

دیگران منیدهند.
 .۶آنها اهمیتی به همیشه حق با آنها بودن
منیدهند.
 .۷آنها اهمیتی به محیطهای نامساعد
منیدهند.
 .۸آنها اهمیتی به مقایسههای اجتماعی
منیدهند.
 .۹آنها اهمیتی به دخالت در کار دیگران

منیدهند.
 .۱۰آنها اهمیتی به غیبت کردن پشت سر
دیگران منیدهند.
 .۱۱آنها اهمیتی به روابط مسموم منیدهند.
 .۱۲آنها اهمیتی به کینهورزی منیدهند.
 .۱۳آنها اهمیتی به دروغگویی منیدهند.
 .۱۴آنها اهمیتی به شکایت کردن منیدهند.
 .۱۵آنها اهمیتی به انتقامجویی منیدهند.
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خوابافزايند.
عمرمان مي
انسدادی
و چه نه ،روزها درگذرند و بر چوب خطآپنه
خواب خــوب شــبانه برای
پرآرزوتر
و
بارتر
حس��رت
نگاهمان
ش��ويم،
مي
دورتر
جواني
از
و
رويم
فرات��ر مي
پرآرزوتر
و
بارتر
حس��رت
نگاهمان
ش��ويم،
مي
دورتر
جواني
از
و
رويم
مي
فرات��ر
این اختالل خــواب موجب توقف
حفــظ ســامت مطلــوب
ميشود .اين است كه بتدريج «اگر جوان بودم »...و «اون وقت كه جوان بودم»...
ميشود .اين است كه بتدريج «اگر جوان بودم »...و «اون وقت كه جوان بودم»...
باش��يم،
برده
بهره
دوران
آن
پويايي
از
هرچه
كند.
مي
باز
جايي
هايمان
حرف
در
زمانی
های
بــازه
برای
فرد
تنفــس
خواب
ضــروری اســت ،امــا
در حرفهايمان جايي باز ميكند .هرچه از پويايي آن دوران بهره برده باش��يم،
جواني»
«اكس��ير
هاس��ت
مدت
كه
اس��ت
همين
و
آيد
مي
كم
نظرمان
به
بازهم
«اكس��ير جواني»
مــیهاس��ت
كه مدت
بازهم به نظرمان كم ميآيد و همين اس��ت
خــواب
شــود .آپنــه
کوتــاه
بیش از حد با برخی مشکالت
ارزشمندترين دارايي است كه بسياري براي آن به هر طريقي تالش ميكنند.
تالشبهمي
انسدادیبه هر
ارزشمندترين دارايي است كه بسياري براي آن
جهش
یــک
دارای
افــراد
كنند .را
خواب
طريقينیاز
می تواند
پزشکی پیوند خورده است.
اما اصل صحبت از جواني هم متعلق به خود جوانهاس��ت و در واقع كساني
اما اصل صحبت از جواني هم متعلق به خود جوانهاس��ت و در واقع كساني
در شــرایطی که اطمینان حصول ژنی هستندکه تنها با چهار ساعت
طبیعی
دارد .در
دهد زیرا
افزایش
كه حال و هوايش��ان هم با س��ن و سالشان همخواني دارد .اين كه از  18سالگي
چرخه 18سالگي
اين كه از
همخواني
كه حال و هوايش��ان هم با س��ن و سالشان
را
هايي
ايده
چه
شويم،
مي
خوانده
جوان
كه
عمرمان
س��وم
دهه
س��ال
آخرين
تا
اطمینــان از خــواب کافی اهمیت خــواب نیــز احســاس رضایــت از
شويم،می
اختاللميایجاد
کند.هايي را
چه ايده
خواب خوانده
تا آخرين س��ال دهه س��وم عمرمان كه جوان
در ذه��ن ميپرورانيم و چگونه عمل بدان را آغاز ميكنيم و چه توش��هاي براي
افسردگیميكنيم و چه توش��هاي براي
در ذه��ن ميپرورانيم و چگونه عمل بدان را آغاز
دارد ،باید از خواب بیش از حد نیز استراحت در آنها شکل می گیرد.
باقي عمر برميداريم ،شاكله اصلي حياتمان را براساس پشتوانههاي كودكي و
دالیلو
ترینكودكي
پشتوانهعهاي
براساس
را
مان
حيات
اصلي
شاكله
داريم،
برمي
عمر
باقي
افسردگی یکی از شای
پرهیزکرد زیرا می تواند اثر منفی بر ایــن ژن نادر اســت و بــه ارث می
نوجواني مشخص ميكند .روزهايي كه حس ميكنيم بر فراز قله دنيا ايستادهايم
نوجواني مشخص ميكند .روزهايي كه حس ميكنيم بر فراز قله دنيا ايستادهايم
مهيا
وقت
چه
جوان��ي،
در
جز
آوريم،
مي
دس��ت
به
كنيم،
اراده
هرچ��ه
البت��ه
و
فرد
بیــش از
رســد .با این وجود ،بیشــتر افراد
سالمت انسان داشته باشد.
یــک مهيا
حدچه وقت
جوان��ي،
خوابیــدنجز در
و البت��ه هرچ��ه اراده كنيم ،به دس��ت ميآوريم،
است؟
است .افســردگی موجب احساس
آگاهــی از این که هر شــب به چه حداقل به هفت تا هشــت ساعت
است؟
اما بعضي افراد از جواني آنچه ميپندارند ،فقط سبكبالي است و راحت خيالي
راحت خيالي
است و
خســتگیسبكبالي
ندارد.جواني آنچه ميپندارند ،فقط
مشخصیافراد از
شب توضیح اما بعضي
فــردی بــا
تالشيکــه
زمانــی
ســطوح
افت
دائمــی و
میزان خواب نیــاز دارید می تواند خواب شبانه برای کسب احساس
بیشتر
ساعت یا
مداوم ۱۰
قابلدرقبول
نميتوان
همساالنشان
مشــکالتمقايسه با
كنند را جز در
هم كه مي
و
و تالشي هم كه ميكنند را جز در مقايسه با همساالنشان نميتوان قابل قبول
طور
بــه
اســت،
مواجــه
ســامت
افراد
رو،
ایــن
از
شــود.
می
انرژی
معیاری برای درک بهتر از این که آرامش و تجدید انرژی نیاز دارند.
هایپرسومنیا
با
همراه
آلودگی
خواب
می
حد
از
بیش
احتماال
خوابد،
می
خواند .گذران بيهدف روزها و استفاده نكردن از فرصتها – آن طور كه بايد –
خواند .گذران بيهدف روزها و استفاده نكردن از فرصتها – آن طور كه بايد –
همان
برای مي
بایددرگير
ناخودآگاهوبا آن
است كه بعضي
بــههايي
آس��يب
از
در معرض خطــر آثار منفی خواب • سن
بیشــتری نیاز
خواب
معمول
نیاز ودارند.
خواب
یابد.جوانانافسرده
نمــی
بهبــود
چــرت
بررسی
جوانان خوابد
شوند ودقیق
همان
بیشترشوند
درگير مي
ناخودآگاهبهبا آن
بعضي
است كه
زدنهايي
آس��يب
تر بــا از
روز
يك
هر
كه
نيست
شان
حواس
گذارند.
مي
سر
پشت
را
مقطع
اين
غافل،
طور
داروهاحواسشان نيست كه هر يك روز
موجب ميگذارند.
هایپرسومنیاپشت سر
غافل ،اين مقطع را
طور
افزون بر این،
بیش از حد قرار نمی گیرید ،فراهم کودکان به خواب بیشتری نسبت خواهد داشت .این درباره بیماری شرایط به پزشک مراجعه کند.
جواني ،ارزشي برابر چندين روز سالهاي بعد از آن دارد و ثمرهاي كه از آن ،در
درمان آن ،در
برایاي كه از
کهو ثمره
داروهادارد
بعد از آن
زمانیسالهاي
چندين روز
ارزشي برابر
برخی
برخی
آنفلوآنزا
مانند
مــدت،
کوتاه
به بزرگســاالن نیاز دارند .از سوی های
کند.
بــازه های
جواني،فرد در
خوابیــدن
دالیلو غيرقابل ارزشگذاري است.
كنند ،نامحدود
ذخيره
توانند
زندگي مي
كولهبار
كولهبار زندگي ميتوانند ذخيره كنند ،نامحدود و غيرقابل ارزشگذاري است.
توضیح
فكربرای
مختلفی
چه میزان خواب بیش از حد
ممکن
شوند
تجویز می
وصف ها
بیماری
مزمن
شــرایط
يكمی
شــب
برنامهريزي،
كردن و
دالیلناپذير،
بلندانرژي وصف
عالوه بر
جوان
همچنیــنديگر يك
دیگــر ،افــراد مســن بــه خــواب و شاخصه
برنامهريزي،
كردن و
ناپذير ،فكر
شــود.بر انرژي
جوان عالوه
هنگامديگر
خواب طوالنــیشاخصه
داشته
اش
آينده
و
امروز
به
است
الزم
كه
ش��ود
مي
محس��وب
ايماني
و
اميدواري
محسوب می شود؟
بیش از حد یک فرد وجود دارند.
خواب
خســتگی و
اســت
بیشــتری نســبت به بزرگســاالن مدت ،مانند دیابت صادق است.
هایپرســومنیا
همچنین،
اش داشته
احساسامروز و آينده
الزم است به
سطوحش��ود كه
محس��وب مي
اميدواري و ايماني
باشد .اگر مسير درستي را براساس آموزههاي پايدار و كاربردي جامعهاش ،پيش
پيش
اش،
جامعه
كاربردي
و
پايدار
هاي
آموزه
براساس
را
درستي
مسير
اگر
باشد.
هایپرسومنیا
• تغییرات زندگی
هاي متعددي از هر حيث پایین انرژی ،مشــکالت حافظه و آلودگی را در فرد ایجادکنند .از این
میــزان خــواب کافی بــرای حفظ جوان نیاز دارند.
بگيرد ،روزگارش به خير و بركت طي ميشود .توانايي
بگيرد ،روزگارش به خير و بركت طي ميشود .تواناييهاي متعددي از هر حيث
برش��مردهمی
تغییــرات زندگــی
اســترس
سطوح مطلوب سالمت می تواند • سطح فعالیت
بیشــتر
خوابیدن
افراد
رو،كهایــن
دارد.
در پی
اضطراب را
ش��ده كه داشتن ذهن فعال و هدايتپذيري،
منفعت وبراي اين ايام
و
هدايتپذيري،
ذهنبهفعال و
داشتن
ايام برش��مرده ش��ده
براي اين
منفعت
و
و
خانواده
هم
و
جوانان
خود
توجه
مورد
هم
بايد
ش��گرف
هايي
قابليت
عنوان
به
نارکولپسی
اصطالح
رخوابی
پ
یا
هایپرسومنیا
بیشتری
فعالیت
سطح
از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد هرچه فرد از
را
خواب
برای
فرد
یک
نیاز
تواننــد
آن
میــزان
اغلب
که
دارنــد
تمایــل
ُ
به عنوان قابليتهايي ش��گرف بايد هم مورد توجه خود جوانان و هم خانواده و
باشد.
آنها
اطرافيان
اطرافيانیــاآنهاحمله
و به عوامل مختلفی بستگی دارد .برخوردار باشد ،به خواب بیشتری افزایــش داده یا به خــواب رفتن را پزشــکی برای خواب بیش از حد و نارکولپســی
باشد .خــواب یک بیش از حد در نظرگرفته می شود.
آن فعل نيكويي كه در جواني از انس��ان س��ر ميزند ،تأثير و اهميتي بيش از
الکلس��ر ميزند ،تأثير و اهميتي بيش از
جوانيکهاز انس��ان
در
كه
نيكويي
فعل
• ژنتیک
اســت .اختــالآنخواب عصبی اســت
طولو روز
آلودگی
خواب
نیز نیاز خواهد داشت .خواب این
گرفتن
كهنظر
چرادر
بدون
سازند.
تدبير جلوه
بيندرلغزش
انتخاب
روزهاست كه
همين
دارد،
دشوار اوقات
ديگر
ديگر اوقات دارد ،چرا كه همين روزهاست كه انتخاب بين لغزش و تدبير جلوه
نظــر
در
بــدون
الــکل،
مصــرف
ریتم
و
درونی
خواب
در
ما
ژن های
چرخه
کنترل
بــه
قادر
مغــز
آن
در
خوابی،
بی
یا
اینســومنیا
همانند
کند
می
فراهم
بدن
برای
را
فرصت
زندگی
تغییرات
و
اســترس
که
این
بتوان
شايد
را
جوانان
طلب
عدالت
منش
و
تندرس��ت
جان
و
نيكو
خلق
كند.
مي
ميكند .خلق نيكو و جان تندرس��ت و منش عدالتطلب جوانان را شايد بتوان
مطلوب
خير»ي
به
«عاقبت
سوي
به
را
ما
از
كدام
هر
كه
خواند
اهرمي
مهمترين
موجب
می تواند
میزان آن،
نیست.هرافراد
های شــبانه روزی مــا نقش دارند تا روند ریکاوری و افزایش سطوح مثبت یا منفی هستند ،این شرایط خــواب بیــش از حد نشــانه ای از های خواب و
خير»ي مطلوب
«عاقبت به
گرفتنسوي
كدام از ما را به
بیداریخواند كه
مهمترين اهرمي
همگان ،متمايل و راهنمايي ميكند.
كند.
مي
راهنمايي
و
متمايل
همگان،
نارکولپسی خواب آلودگی اختالالت خواب شود .این شامل
خواب بیولوژیکی
سیســتم
که دو
مبتال به
اســت.
اختــال در
 ratingبــروز
پس2از انجام
 difficultyانرژی را
تاثیرگذار خواهد
Puzzle
خــواب 1
(Hard,
difficulty
فعالیت بدنی بر خواب یک فرد )0.62
Puzzle
(Hard,
rating
)0.62
شوند.
می
محسوب
انسان
اصلی
کنند
می
تجربه
را
روز
طی
شــدید
داده
تشخیص
زمانی
هایپرسومنیا
کند.
تجربه
بود.
{>> ادامه در صفحه}29 :
برخی • سالمت
مطالعــات نشــان
می شــود کــه خواب بیــش از حد و ممکن است حین انجام فعالیت
یکفرد بالغ
به طور کلی ،یک
انــدشرح
دادهدو
جدول با
یک
بطور شرح
جدولکهبا دو

11

سالمت..

11

ش از حد
ب خواب بی
آثار مخر

سبت روز جوان

ر اوج
ايراني همچنان در اوج
7

8

افقي:
 -1بع��د از آلف��ا -از غذاه��ا و
1
چاشنيهاي محلي گيالن
 -2جان��وري پ��ر زاد و ول��د -نوعي 2
شنا -كوچكتر از اقيانوس
3
 -3اله��ه عش��ق -ك��وره ،كان��ون-
4
مرواريدها
 -4رديف -اشاره به شخص نامعلوم5 -
داخل -جمع غني
6
 -5هتك حرمت و حيثيت كس��ي
كه به حكم قانون دس��تگير شده7 ...
اس��ت -ناتمام -به فرمايش پيغمبر 8
اس��الم (ص)  ...نگهب��ان و امانتدار
9
اموال ش��وهرش ميباش��د و در اين
10
باره مسئوليت دارد
دوات
درون
رقيق-
 -6لباس -شل،
11
 -7نامي پسرانه -قارچ -پرحرفي
12
 -8زميندار بزرگ -اندازه عرض در
13
طول -با سوز آيد
 -9صفح��ه اينترنت��ي -خ��زان14 -
ريشهدار ،بنيادي
15
 -10علم نجوم -نويسنده -از مصالح
ساختماني
 -11ني��ز -حال��ت بيهوش��ي ويژه در  -10خدا آن را از شما دور كند -مزد-
افترا
بيماري -نام دخترانه
 -12بهتان زدن -زهر -قربانگاه مكه -11 -زن��گ بزرگ كليس��ا -م��اه دوم
پائيز -الفباي موسيقي
قورباغه درختي
 -13از الفب��اي فارس��ي -پيگي��ري -12 ،رفوزه -اندوه -مزه خرمالو -موش
Puzzle 4 (Hard,
)0.73
 difficulty ratingخرما
تمرين -تشنه فريب
 -13كش��وري در خاورميان��ه -م��ادر
 -14مرمر -زن شلخته -جمع نادر
رستم -انبار غله
 -15فيلمي از حسين تبريزي -چيز
 -14ش��هري در اس��تان ف��ارس-
عمودي:
مستقيم -بيابان
 -1از گياهان طبي -ارمغان
 -2بالنگ -دايي ش��يرازي -مايههاي  -15مع��ادل فارس��ي سوبس��يد-
س��ومين فرزند حض��رت فاطمه(س) و
افتخار
 -3فاض��الب -مانند ه��م -از صفات عليبنابيطال��ب(ع) كه مقب��ره و بارگاه
پروردگار عالم به معني توبهپذيرنده و ايشان در دمشق سوريه واقع شده است
بخشاينده گناه
حل جدول عادی شماره 4837
 -4نيك��وروي -آس��يب-
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
بازيكن خودي در تيم -فلز
غ
ا
ا ت د
ش ك ل
 1ك ا ك ت و س
رسانا
2
ز
ت ك ن ي س ي ن
ا ت ش ي ن
و
گوشه
چشم-
مخفف
-5
م ن
م
ا
ل
ل
ا
و م
ر
ه
 3ر
پهلو -پيام
و
ا
ن
پ ا س
ل
س ا
ا س
 4د
 -6پيامبر صبور -س��وگ و
ر ي
ا
ه
ج
ا
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جدول روزنامه ايران دارای دو «شرح عادی و ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از
«شرح عادی و ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرحها را با مداد حل کرده و
حلدو
دارای
ايران
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
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prepare themselves before
their arrival to Quebec by
advancing their knowledge
of the French language, get
familiar with the Quebec
job market, get instructed
on how to work in their
field of study (job regulations and certification) and
get to know the day to day
responsibilities of living in
Quebec.
I am very happy to see a
program like this come
to light and hope that all
newly arrived immigrants
and immigrants yet to
arrive take full advantage
of the program to ease their
integration into society.
___________
From: CIC News
For more details on any aspect of immigration, please
do not hesitate to contact
my office. You can speak
to me in English, French,
Farsi and Italian.
Keep safe, stay healthy and
make sure laughter is in
your everyday life.

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

select its own candidates for immigration.
The Quebec-Canada Accord and the
new Personalized
Support Program is
targeted to keeping
Quebec’s French
heritage alive and
well. In recent
years, immigrants
www.michaelmonfared.com
were coming to
Immigration_Michael_Monfared Quebec with a basic
immigrationmichaelmonfared to intermediate
t.me/immigration_michael_monfared knowledge of the
French language
adequate support is crucial
and were encountering
to the success of the intemajor difficulties integratgration process for immiing into society and the job
grants,” Jolin-Barrette said
market which left highly
in the release. “With this
skilled workers settling for
new measure, the governjobs that are not in their
ment is taking concrete acfield of study and are contion to promote and ensure
sidered lower tier jobs bethe successful integration
cause they had a family to
of immigrants into Quebec
support and couldn’t take
”society.
the time to advance their
The new program is in
French language skills.
direct correlation with the
The new program will
Quebec-Canada Accord
allow for immigrants to
which allows Quebec to

خنستین ملت سکوالر خاورمیانه!...
«جمهوریت» و «اســامیت» در
مبانــی حکومت اســامی اســت.
اینک برای نخســتین بار در تاریخ
تمدن اســامی نــگاه دیگــری به
نقش و حقوق شهروندان ،وظایف
دولــت ،اهمیــت قانــون و مبانی
شــرعی یا عرفی آن و نحوه کسب
و حفظ قدرت مطرح شــده است.
اندیشــه پــردازان اســامی اینک
همچون روحانیت مســیحی چند
قــرن پیــش ناگزیر به ارائــه قرائت
دیگری از اســام و شناخت تازه از
اندیشه سیاســی در جهان معاصر
شــدهاند .اما سکوالرها به درستی
به همیــن اکتفــا نمیکنند ،بلکه
مبانی مدرنیته را در نظام حقوقی
تازه و اعالمیه جهانی حقوق بشــر
و جدایی دین از حکومت جستجو
میکننــد .پس از شکســت تجربه
شریعتی و بازرگان که به نسلهای
قبلــی روشــنفکران دینــی تعلــق
داشتند و میکوشیدندکه از اسالم،
خوانشی منطبق بر دمکراسی ارایه
دهند .اینک کوشــش دیگری در
میان متفکران اســامی به چشم
میخورد که میکوشند دمکراسی
را از منابع اصلی و جهانشمول آن
در کشــورهای غربی و بر اســاس
حقوق بشــر جستجوکنند .گرچه
این شخصیتها هر یک بنوبه خود
دین ساالری را به چالش کشیدند

Quebec’s New Personalized

Integration Program for Newcomers
• Integration into the job
market
• Community integration
There is an optional course
for those who want to learn
about the sociocultural
realities and job market
in Quebec. The Province
is offering an incentive of
$185 for those who participate.
“The Personalized Support program takes into
account the fact that there
is not only one integration
trajectory, but each person
also has unique needs and
experience,” Jolin-Barrette
said in the French media
release. “The program
allows us to take this into
account and direct people
to the appropriate resources where they will find
adapted and individualized
”services and support.
Jolin-Barrette said the
initiative represents a
20-million-dollar annual
investment and will include
the creation of 84 new government jobs; 78 Integration Support Officers and
six Coordinators.
“We are convinced that

>> ادامه از صفحه11 :

و ذهنیــت گروههــای بزرگــی از
ایرانیان را شیار زدند .تفسیر جدید
از دیــن با اســتفاده از متون عرفی
و امــروزی و با اتکا به حقوق بشــر
و جدایــی دیــن از حکومــت یکی
از مهمتریــن گذرگاههــای عبــور
به مردم ســاالری در ایران اســت.
مساله اساسی انطباق دین با دانش
رایــج بهعنوان مرجع معتبر علم و
آگاهی و رها شــدن هنــر ،قانون،
جامعه مدنی و حکومت از جزمیات
دینی اســت .وگرنه تفکــر دینی در
آکتورهای سیاســی ایــران یکی از
پدیدههای سیاست ایران در تمام
قرن بیستم بوده است.
در ایــن  ۴۰ســال جامعــه ایــران
در تجربــه عملــی و روزمــره خود
و واکنــش بــه حکومــت دینــی،
ژرفتریــن تحول فکری و معرفتی
را در چند دوره گوناگون پشت سر
گذاشته است.
دیگــر به جــز تنــدروان مذهبی و
اقتدارگرایــان کــه از دین ســاالری
بــرای حفــظ قدرت و ثــروت خود
ســود میجوینــد ،کمتــر کســی
نــگاه دین ســاالری دارد .اســام
حکومتــی کــه مدعی داشــتن راه
حل برای همه مســایل و دشواری
هــای جامعه مدرن از سیاســت تا
شــیوه زندگی دارای بــود ،در همه
موارد مربوط به تحمیل حجاب به

زنان ،اداره اقتصاد و کشــور داری
و دادگستری اجتماعی ناکام مانده
است .فاســدترین و ناکارآمدترین
بخش حکومت دینی ،قوه قضایی
آن اســت که قرار بود رکن برقراری
«حکومت عدل علی» باشد.
از اینــرو دیگــرکمتــر متفکر مهم
اســامی در پــی کســب مبانــی
اساســی دمکراســی و خرد گرایی
و انســانگرایی از متــون اســامی
اســت .علیرغــم امواج گســترده
واکنشــی نسبت به حکومت دینی
آنچه که اهمیت اساسی دارد ،روند
پرسشگری ،نقد و اندیشه ورزی در
میان نخبگان فکری ایران است.
مساله مهم این است که بسیاری
از نخبگان ایرانی از خواب خشــک
اندیشی و تنگ نظری برخاستهاند
و نوعی نگــرش عمیقتر به دنیا و
انسان بر پایه آموزههای عقالیی در
حال شکل گیری است.
عــاوه بر این تقریبا همه نخبگان
ایرانــی خارج از حاکمیــت ،مراکز
علمــی و دانشــگاهی و روزنامــه
نگاران و نخبگان فکری ،هنری و
سینمایی ایران با سه روند اساسی
مدرنیته همسو اند:
•
 -۱پذیــرش کثــرت گرایی دینی
و سکوالریســم ،پذیــرش گفتگــو
با ســایر ادیــان و تحمل تفاســیر

PAIVAND: Vol. 26  no.1440 SEP. 15, 2019

28

must first obtain a Quebec
)Selection Certificate (CSQ
issued by the Ministry of
Immigration, Diversity and
Inclusion (MIDI). Quebec
assesses and selects immigrants according to its own
criteria. After receiving a
CSQ, candidates must apply to the federal government to become permanent
residents.
As soon as prospective immigrants receive their CSQ,
they will have access to
resources and a designated
immigration officer. Candidates will be provided with
information on the regions
of Quebec, recognition of
their professional qualifications and the option to take
an online French course.
Upon arrival, newcomers will be greeted at the
airport and invited to meet
with a designated integration assistance officer
within five days to create
an individualized action
plan.
There are four steps to the
new process:
• Arrival
• Francization

Prospective Quebec immigrants will have support
available before they even
land in the province
As a part of Quebec’s new
integration services, prospective immigrants will
be assigned an immigration
assistant officer that will
follow their case through a
step-by-step process.
Details on the Parcours
d’accompagnement personnalisé (personalized
support program) were
announced on August 8
by Quebec’s Minister of
Immigration, Diversity and
Inclusion, Simon Jolin-Barrette.
The new personalized
support program, which
is a part of the Quebec
government’s immigration
law reforms that passed
legislation in June, is
designed to “implement the
best possible tools” to help
newcomers “successfully
integrate into Quebec society,” according to a news
release from the ministry.
In order to immigrate to
Quebec as permanent
residents, foreign nationals

 پیوند را آبونه شوید:
ساالنه 75 :دالر (با پست سریع)
نشانی خود را به ما ایمیل کنید:

info@paivand.ca

غیرمتعارف و حتی مناقشه انگیز از
کتب و روایات دینی.
•
 -۲انطباق خود با مرجعیت علم و
دانش و دست برداشتن از دخالت
همــه جانبه در آمــوزش و پرورش
و آمــوزش عالی و پذیرش تجربه و
دانش بهعنوان مرجع معتبر علم و
آگاهی.
•
 -۳انطباق خود با مردم ســاالری
و پذیرش اصل رضایت و خواســت
آزاد مردم بهعنوان مبنای حقانیت
سیاسیحکومت.
نواندیشی دینی در دوره اخیر خود
یک گام دیگر به پیش برداشــته و
یک رشــته مباحث تازهای در باره
منشــا قرآن ،نگاه سنجش گرایانه
به دیــن ،اعتبــار احادیــث دینی،
بازخوانــی بــدون تعصــب حوادث
تاریخــی نظیر عاشــورا و نیز نقش
فقه و صالحیت علمــای دینی در
امور این دنیوی را با نگاهی از درون
اما با بکارگیری ابزار سکوالر پیش
کشیده است .این مباحث اهمیت

زیادی در محدود کردن دامنه دین
و نیز اعتبار فقها و شکستن انحصار
تفســیر آنها از نقش دین در ایران
امروز دارد.
بهعنــوان نمونــه خانــم صدیقــه
وســقمی مــدرس فقــه بر اســاس
مطالعات چند ساله خود در منابع
اســامی در کتاب اخیر خود بنام
«بازخوانی شریعت» تفسیر تازهای
از روایات پیامبر اســام و نیز دیگر
علمای اسالمی پیش میکشد و با
استدالل ها و مدارک تازهای اثبات
میکند که هــر روایــت دینی تنها
محدود به همان دوره مشخص است
و ربطی به دورههای تاریخی دیگر
ندارد .وی نشــان میدهدکه سایه
دین باید از همه ارکان زندگی جامعه
ایرانی برداشــته شــود زیرا احکام
شــریعت فراتاریخــی نیســتند.
وی مثال نشان میدهد که قوانین
کیفری اســامی نظیر شالق زدن
و غیره فقط محــدود به یک دوره
تاریخی بسر آمده داشتهاند و امروزه
باید بکلی منسوخ شوند.
بطور کلی بازخوانیهای نواندیشان

دینی که اکثرشــان رابطه نزدیکی
با روحانیــت و حوزههــای علمیه
اسالمی داشتهاند ،گسست اساسی
را نشان میدهد که میان حکومت
دینــی و اندیشــه دینی پدیــد آمده
است.
بنــا بــه ایــن بازخوانیهــا ،اصول
اســامی در بــاره کشــورداری،
اقتصاد و امور مدنی و جزایی فاقد
حقانیت امروزی است و لذا مربوط
به تاریخ گذشته است.
ایــن بازخوانیهــا دامنــه نفــود
اندیشــههای دینــی را کامــا بــه
حوزههای عبادی یــا اخالقی فرد
محدود میکنند .این تحول نقش
مهمــی در پیدایی کثــرت گرایی
دینی وکنارگذاشــتن یکسو نگری
مذهبی دارند که یکی از مهمترین
پیش شرطهای گام گذاری ایران
به یک جامعه سکوالر چند صدایی
است.
یــک جنبــه دیگــر از واکنــش به
حکومت دینی و رواج کثرت گرایی
دینــی در ایــران ،گــروش به
دین زرتشت و یا مسیحیت
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با همکاری مساک و نوروز زمین

دیداروهمسخنی
با بنفشه طاهـــــریان
نویسنده،صداپیشه
و بازیگر از تورنتو

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی |

نشانی:

210 St Jacques St, Lachine, QC H8R 1E2
تلفن514-366-1509 :

و

514-247-1732

یــک برنامه منظم و تــرک عادات
ناسالم برطرف می شوند.

خــواب بیش از حد می تواند خطر
بیمــاری قلبــی را افزایش دهدکه
یکــی از دالیــل اصلی مــرگ و میر
انســان هــا در جهان اســت .این
خطــر برای زنان بیشــتر از مردان
اســت زیرا آنها بیشتر از مردان می
خوابند.
اضافه وزن
پژوهش ها نشــان داده اند افرادی
کــه بیش از حــد مــی خوابند ،به

همواره بر او فرمان رانده است که:
«تو مکلف به » . . . .جدی بگیرد.
قــدرت حکومــت دینی بر انســان
قدرتــی نامربوط و نــا به حق تلقی
میشــود .عقب نشــینی حکومت
دینــی در بســیاری از پهنههــای
مربــوط بــه آزادیهــای فــردی و
حجــاب اجبــاری و روابــط زن و
مــرد نیز بحران حکومــت دینی را
نتوانسته حل کند.
این واقعیت که ابراهیم رئیســی نه
تنها در شهرهای بزرگ بلکه حتی
در مناطق بســیار محروم کشــور
مانند سیستان و بلوچستان « نه»
پاسخ گرفت ،نشــانه خودآگاهی و
هوشمندی ملتی است که راه خود
در دســتیابی به دمکراســی و یک
حکومت عرفی از راههای مسالمت
آمیــز را به گونه بازگشــت ناپذیری
انتخاب کرده است.

بسیاری از خط قرمزهایی را که در
ســه دهه اول انقــاب گناه کبیره
تلقــی میشــد ،در چهارمین دهه
آن شکسته است .این تابوشکنیها
نشانه بازتاب شیوه زندگی میلیونها
جوان طبقه متوســط ایرانی است
کــه زندگــی شــبانه ،تفریحــات
گوناگــون ،رواج موج گونــه انواع
رقصها ،موســیقی و مد لباس در
آن ابعاد کامال تازهای یافته است.
نیازهای جامعه شــهری و ترکیب
جمعیتی ایران که  ۵۰میلیون نفر
آن زیر  ۳۰سال سن دارند به رواج
ارزشهای ســکوالر در ایران کمک
اساسی کرده است .نسل تازه ایران
بطور آشکار از زیر سایه اندیشههای
اســامی بــه در آمــده و آزادی،
دمکراسی و فردباوری و نیز رابطه
ایــران با غــرب ،درســت برخالف
اندیشههای بنیانگذاران انقالب ،به

یک ارزش در خود در جامعه ایران
تبدیل شــده اســت .مراجع فکری
ایــران امروز را نه حوزههای علمیه
بلکه اینترنت ،قهرمانان ورزشی و
هنرمندان و ســینماگران و پاتوق
هــای پــر رفــت و آمد شــهرهای
بزرگ تشکیل میدهد .قم پایتخت
مذهبــی ایران در زیر پوســته دین
در واکنش به دین ساالری خشک
اندیشــانه و ریاکارانه و هیرارشــی
مذهبی چند الیه آیــت اللهها ،به
ســکوالرترین شهر کشــور تبدیل
شــده اســت .حوزههای علمیه از
درون خودشان زیر سئوال رفتهاند.
نســبت ایرانیان بــا حکومت دینی
همچــون رابطــه زوجی اســت که
مدتهاســت از هم طــاق عاطفی
گرفتهانــد .امــا همزیســتی آنــان
تنهــا بخاطر زورگویــی یک طرف
و روزشــماری طــرف دیگــر برای

رســیدن موعــد جدایــی فیزیکی
است.
ایران یک کشور غیر قابل پیش بینی
اســت .هر حادثــه میتواند بحران
حکومت دینی را با لرزشهای تازه
و پایهای روبرو کند .گرچه پرسشها
و ابهامات در آینده ایران بسی فراتر
از پاسخهاست .اما در این تردیدی
نیســت که اگر خمینــی بهعنوان
بنیانگذار حکومت دینی ،در روزگار
ما یعنی چهل سال پس از برقراری
این حکومت ،پا به میدان سیاست
میگذاشــت ،جایش میتوانســت
هرجا باشد ،جز رهبری حکومت.
تاریــخ معاصــر ما شــاد و یکســره
خالــی از خطا نیســت .امــا بزرگ
و سرشــار از انرژی اســت .با همه
شکســتها و خطاهــا کمتــر ملتی
در میــان کشــورهای خاورمیانه،
پرباری و تحرک  ۱۱۰ساله گذشته

ایــران را داشــته اســت و از عهده
کارهــای بــزرگ برآمــده اســت.
انقالب مشروطه نخستین انقالب
دمکراتیک در کشــورهایآسیایی
– افریقایــی و نخســتین طلیعــه
سکوالریسم در منطقه بود .اما بذر
آن سکوالریسم و رویای شکوفایی
آن در همه این ســالها بویژه در ۴۰
ســال حاکمیت دین ســاالری به
مراتب ریشه دارتر و گستردهتر شده
اســت .ایرانیان که همواره از خود
استعداد و نیروی زندگیاستثنایی
نشــان دادهاند ،با همه دشــواریها
و خطاهــا ،حامــل ژرفتریــن
سکوالریسم فکری و آگاهی سیاسی
در سراسر منطقهاند .همین عامل
نقش تعیینکننده خــود را دیر یا
زود بر صحنه سیاســی ایران حک
خواهدکرد.
•
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آثار مخرب خواب بیش از حد...

سکوالرترین مردم خاورمیانه
تجریــه  ۱۰ســال نخســت
«تصفیههــای عقیدتــی» و اعدام
مخالفــان ۸ ،ســال «دوران
سازندگی» ۸ ،سال «اصالحات»،
 ۸سال «پوپولیسم دینی احمدی
نــژاد» و  ۴ســال «دولــت تدبیر»
ذهنیــت اکثریــت بــزرگ ایرانیان
صرفنظر از گرایش دینی و فکری و
قومی را دگرگون و یکســره زیر و رو
کرده است.
ایرانیــان ارزشهــای دینــی و
دستورالعملهای آنرا عامل اصلی
محدودیت بینش انســان و عقب
ماندگــی کشــور میداننــد .کمتر
ایرانی اســت که یوغی که اژدهای
حکومت دینی به گردن او نهاده و

مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال :شیخ صاحل سیبویه

چـــه زمانی به پزشک
مراجعهکنیم؟
هــر فردی کــه به طور مــداوم ۱۰
ساعت یا بیشتر در شب می خوابد
بایــد برای بررســی دقیق شــرایط
و تشــخیص دلیل خــواب بیش از
حــد زیاد به پزشــک مراجعه کند.
اگر خواب بیش از حد به واســطه
نوشــیدن الــکل یا مصــرف برخی
داروها شکل گرفته باشد ،کاهش
یــا پرهیــز از آنها ممکن اســت به
بهبود شرایط کمک کند.
البتــه ،اگــر خــواب بیــش از حد
از عــوارض جانبــی یــک داروی
تجویزی اســت ،بیمار نباید بدون
مشورت با پزشــک مصرف دارو را
متوقف کند .اگر خواب بیش از حد
در نتیجه یک بیماری شکل گرفته
است ،مدیریت این شرایط و تمرین
عادات خواب بهتر ممکن است به
بهبود آن کمک کند.
(به نقل از “وری ول هلث”)
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طور معمول وزن بیشــتری دارند.
این احتمــال وجــود دارد که وزن
بیشتر به واســطه خواب بیشتر و
فعالیت بدنی کمتر شکل بگیرد زیرا
فرد هرچه بیشــتر بخوابد ،تحرک
کمتری داشته وکالری کمتری می
سوزاند.
دیابت
خواب بیش از حد می تواند سطوح
قند خــون را افزایش دهد و خطر
ابتــا به دیابــت نــوع  ۲را افزایش
دهد .البته ،این خطر ممکن است
بیشتر با سبک زندگی کم تحرک و
اضافه وزن مرتبط باشد تا هرگونه
ارتبــاط خاص بین دیابت و خواب
بیش از حد.
مشکالت مترکز
خــواب بیــش از حــد مــی توانــد
موجب پیری ســریعتر مغز شود و
انجام ســادهترین وظایف روزانه را
دشوار سازد .این می تواند با تعداد
دفعات بیدار شدن از خواب هنگام
شب مرتبط باشد که ممکن است
بــه معنای خــواب ناکافــی و عدم
تجدید قوای مورد نیاز برای احیا و
بازسازی مغز باشد.

------کارشناسمجری:
فرشیدساداتشریفی

است که آمار دقیقی از آن در
دسترس نیست.

Tel.:514-844-4492

افسردگی
افسردگی و خواب به طور معمول
با هم مرتبط هســتند .افسردگی
مــی توانــد موجب خوابیــدن فرد
برای مدت زمانی طوالنیتر شود.
در عــوض ،خــواب طوالنیتر می
تواند وضعیت افسرده فرد را حفظ
کند.
درد
زمانی که افرادی که مســتعد ابتال
به سردرد هستند ،بیش از حد می
خوابند ،ســردرد بیشــتر را تجربه
خواهند کرد .پژوهشگران فکر می
کنند کــه خواب موجــب تحریک
برخی از انتقال دهنده های عصبی
در مغز شــده و دلیل این شــرایط
است.
خــواب بیــش از حد مــی تواند به
احساس خارش نیز منجر شود ،به
ویژه برای افرادی که با مشــکالت
پشــت و کمــر مواجــه هســتند.
کمبود تحــرک ،دراز کشــیدن در
یک وضعیت بــرای مدتی طوالنی
یا حتی لوازم خواب نامناســب می
توانند همگی به درد بیشتر منجر
شــوند .افــرادی که بــا درد مواجه

(گفتوگو؛ اجرا و پخش فیلم)

آپنــه خــواب و خروپف می شــود.
همچنین ،مصرف الکل می تواند
موجب اختــاالت خواب ،به ویژه
در الگوهای خواب و خواب آلودگی
طی روز شود.
بیشــتر دالیل خواب بیــش از حد
موقتــی هســتند .آنهــا بــا برخی
تغییرات ســاده در سبک زندگی از
جمله دنبال کردن یک رژیم غذایی
سالم ،فعالیت بدنی ،دنبال کردن

بهترین نرخ روز

>> ادامه از صفحه27 :

مشکالت سالمت مرتبط
خــواب بیــش از حد مــی تواند به
اندازه خواب ناکافی آســیب رسان
باشــد .خــواب بیــش از حــد می
تواند فرد را در معرض خطر برخی
مشکالت سالمت قرار دهد.
بیماریقلبی

هستند از شرایط خواب ضعیف نیز
رنج می برند که تمایل به خوابیدن
بیشتر را در آنها ایجاد می کند.
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ود باید یاد بگیرید!
هم زندگی که دیریاز
م

زندگی کالس درسی دائمی است.
در مســیر زندگی بارهــا زمین میخوریم و
برمیخیزیــم و در طــی مســیر درسهای
مهمــی میآموزیم .این درسهــا را گاهی
از تجربیات خودمــان میآموزیم ،گاهی از
تجربیات دیگران و گاهی هم بادیدن فیلم
و خوانــدن کتــاب .مهم نیســت مطالعه
چه درصدی از آموختههای ما را تشــکیل
میدهد؛ همواره تفاوت عمیقی بین تجربٔه
عملی و نظری وجود دارد .آموختن برخی
کردن موقعیتی
درسها هم بــدون تجربه
ِ
خاص در زندگی ممکن نیست .متأسفانه
گاهــی وقتــی از زندگــی درس میگیریــم
که خیلی دیر شــده اســت .در این مواقع،
آمادگــی و دانــش الزم بــرای رویارویــی با
حوادث زندگی را نداریم.
در این مقاله با درسهایی آشــنا میشویم
که زندگی ما را در مســیر درســتی قرار می
دهند و باید هرچه زودتر آنها را یاد بگیریم.

•

 .۱راه خودتان را بروید
مــردم عاشــق قضاوتکــردن دیگــران
هستند .فشــار آشــنایان میتواند شما را
از مســیری که بــرای آیندٔه خــود انتخاب
کردهایــد منحرف کند .به آمال و آرزوهای
دیگران و حــرف مردم توجه نکنید .هرگز
اجــازه ندهید اهــداف و رؤیاهای دیگران،
بینش شــما به زندگی را مخــدوش کند.
شما راه خود را انتخاب کردهاید و خودتان
تصمیم میگیرید مقصدکجاست و چقدر با
آن فاصله دارید.

•

 .۲هنگام عمل دودلی به خود راه
ندهید

این ضربالمثل ارزشمند ایرانی را همیشه
به یــاد داشــته باشــید« :کار امــروز را به
مفکن» .بســیاری از مواقــع ،زمان
فــردا ِ
اقدامکردن که میرســد پای مــا میلرزد.
تردیــد و امرو زوفرداکردن از عالئم کمبود
اعتماد به نفس و شجاعت است .این تردید
مانع پیشــروی ماســت و ما را در قفسی از
جنس حسرت دائمی اسیر میکند .هرگاه
احســاس کردید وقت اقدامکردن اســت،
دســتبهکار شوید .نگران نتیجه نباشید.
چیزی که شما را نکشد قویترتان میکند.

•

 .۳آموختههای خود را به کار بگیرید
تصــور ما درباره میــزان دانشمان در یک
حوزٔه خاص اهمیتی ندارد .تنها زمانی عیار
دانش ما مشــخص میشــود کــه آن را در
عمل به کار ببریــم .از قدیم گفتهاند« :به
عمل کار برآید  ،به ســخندانی نیست!».
مثــا ما میتوانیم دربارٔه نقاشــی مطالعه
کنیم ،انواع قلمموها ،پالتها ،تکنیکها
و … را هــم بشناســیم؛ امــا فقــط وقتی
میتوانیــم دانســتههای خــود را آزمایش
کنیم که روبهروی بوم نقاشی میایستیم و
دستبهکار نقاشی میشویم.

•

 .۴نابرده رجن گنج میسر منیشود
اگر بهدنبال داشــتن زندگی خوب ،شــغل
موفــق ،رضایتمنــدی روحی و دوســتان
قابلاعتماد هســتید ،باید ســخت تالش
کنیــد .شــاید بخــت و اقبــال شــما را تا
نیمههای راه برساند اما رسیدن به مقصد
بر عهدۀ شماســت .دســتیابی به اهداف
بــه تــاش روزانــه و توانایــی شــما برای
درسگرفتن از اشــتباهات بســتگی دارد.
هرگــز تصور نکنید دیگران با همان قدرت
راسخ خودتان برایتان میجنگند.
و عزم
ِ

•

آیا می توان بر دین خویی غلبه...
دیگــر جریانــات فکــری و زوال
اندیشــه در کشــورهای اســامی
دامن زد.
از ایــن نظــر تــرک «دینخویــی»
میتواند بدین روش صورت پذیرد
کــه بــا تکیه بــر اندیشــه و اخالق
انسانی« ،ایرانی» و «اسالمی» را
از هم تمیز دهد .زیرا «دینخویی»
مورد نظر آرامش دوستدار چیزی
جــز آن نیســت کــه خردمندانــه
در باورهایــی کــه دیگــران (پدر و
مادر ،آموزگاران ،پیشــوایان دینی
و اندیشــمندان گذشــته  )..در ما
نهادینه کردهاند ،تجدیدنظر کنیم
و بکوشــیم ،خــود را از «نابالغــی
خودخواسته»(کانت)رهانماییم.
این همانست که نیچه نیز با توجه
به بارهای فکــری که در کودکی و
جوانی بر انســان هموار می شود،
او را در ایــن مرحله «شــتر باربر»
خوانده اســت و خواستار آن است
کــه او خــود را از آنچــه دیگران بر
ذهنــش ســوار کردهانــد برهاند و
همچــون «شــیری در صحــرای
اندیشۀ خود» جوالن نماید ،تا به
پاکی و راستی «کودکانه» برسد و
زایندۀ اندیشههای نوین گردد.
به عبارت دیگر بر دینخویی عمالً
چنین میتوان غلبه کرد که در هر
حــد امکان از
مــورد و مطلبی در
ّ
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 .۵از بیشتر تالشکردن خسته نشوید
حتی اگر در اوج آمادگی باشــیم ،احتمال
شکســت خوردن وجــود دارد .یک دونده
میتوانــد تــا نزدیک خــط پایان پیشــتاز
باشــد اما درست در لحظه نهایی مسابقه
را بــه حریفــان واگذار کنــد .آیــا او باید از
رقابتکردن ناامید شود؟ هرگز! او با تالش
بیشــتر میتواند در مسابقات بعدی پیروز
شــود .پیــروزی هیچگاه دور از دســترس
نیست.

•

 .۶به سالمتی خود رسیدگی کنید
در جوانــی میتوانیــم هــر روز تــا جــای
ممکــن به بــدن خود فشــار بیاوریــم .به
نظــر میرســد هیــچ چیــزی جلــودار ما
نیســت و ما شکستناپذیریم .زهی خیال
باطل! با باالرفتن ســن باید غرامت همٔه
شــبزندهداریها ،ســیگا ر کشــیدنها و
غذایآمادهخوردنهــا را پرداخــت کنیم.
ســعی کنیــد از همــان دوران جوانــی و
ســامتی ،عادات زندگی ســالم را در خود
پــرورش دهید .بهشــکل مرتب ،معاینه و
آزمایشهای پزشــکی انجام دهید و سعی
کنید از بروز مشکالت آتی پیشگیری کنید.

>> ادامه از صفحه16 :

دانســته های موجود آگاهی یابیم
و بــدون آنکــه رأی کســی را بنا به
اقتدار معنوی ،پیشــوایی مذهبی
و یا حتی کاردانــی علمی بپذیریم
بــه کمــک آگاهیهــای موجود و
اندیشۀ مستقل خود به جستجوی
حقیقتبکوشیم.
آرامش دوســتدار هرچند که تأیید
می کند کــه هر فردی « قابلیتش
را دارد و بایــد بهســهم خــود بــا
بردباری بجویـد و بیابد که چگونه
میتوان پرده از سیمای سد چهرۀ
دینخویی برداشــت» اما دغدغه
اش نــه دینخویــی عــوام ،بلکــه
دینخویی خواص است:
«دینخویی ،در حــدی که مدعی
فهمیــدن بــه معنــای جــدی آن
اســت ،نه از آن عوام بلکه منحصر
به خواص است)۱(».
براستی نیز «خواص» (نخبگان)
تنهــا زمانــی شایســتۀ ایــن نــام
هســتند کــه اندیشــهای نویــن و
ســوای گذشــتگان به میان آرند،
وگرنــه تکــرار و اســتناد بــه گفتار
«بــزرگان» از هــر «عامی» برمی
آید .چنین است که طبع ًا غلبه بر
دینخویی وظیفه ای است تاریخی
که نخبگان جامعه بــا عمل بدان
می توانند به شمار هرچه بیشتری
به پیشــروان فکری بــدل گردند.

چنانکه در تاریخ اروپا نیز تا همین
یکی دو سدۀ پیش شمار رهیدگان
از دینخویی انگشت شمار بود .تا
آنکه اندیشــمندان بزرگی در همۀ
رشــتهها طرحــی نــو درافکندند و
راهنمای گروهــی هرچه بزرگتر از
نخبگانشدند.
در ایران ،چنانکه اشــاره شد ،راه
غلبه بر دینخویی (نه غیرممکن،
اما) بسیار دشوار است.
زیرا نخســت باید میراث فرهنگی
خود را از جعل و تصرف اســامی
برهانیم ،تا ســپس بتوانیــم آرای
گذشــتگان را با خردمندی انتقاد
کنیــم و به افقهای نوینی دســت
یابیم.
از ایــن نظر شایســته مــی بود که
اندیشــمندان معاصر ما در این راه
پیشگام شوند و بوِ یژه خود آرامش
دوســتدار پس از بررســی گستردۀ
دینخویــی ،راههای غلبــه بر آن را
روشــن کند .اما دوستدار با وجود
آنکه بســیاری از او خواســتهاندکه
از «دردشناسی» به «درمانگری»
روی آورد ،تــا بحــال چنین نکرده
است.
اشارۀ زیرین شاید روشنگر علت آن
باشد:
آرامــش دوســتدار در نوشــتار
«فروپاشی وحدت سهگانۀ ایران در

•

 .۷قدر حلظهها را بدانید
زندگی بســیار ســریعتر از چیــزی که فکر
میکنیم ســپری میشــود .در ۲۰سالگی
تصور میکنید همیشه ۲۰ساله میمانید!
تا چشــم بر هــم بگذارید وارد ۳۰ســالگی
شــدهاید و در حسرت کارهایی هستیدکه
در جوانی هرگز انجام ندادید .از زندگی خود
حداکثر بهره را ببرید .زندگی کوتاه است و
هیچکس از فردای خود خبر ندارد.

•

 .۸سرگرم زندگی خودتان باشید
وقتی اشــتباه کســی را میبینیم ،دوست
داریــم در کار او مداخله کنیم .این منش
ما را به دام مشــکالت و ســوءتفاهمهای
فراوانی میاندازد .عقاید خود را به دیگران
تحمیل نکنید .اگرکســی بــه راهنمایی و
مشاوره شما نیاز داشته باشد به سراغتان
میآیــد .گاهــی بهترین کار این اســت که
سرمان به کار خودمان باشد وگرنه دیگران
ما را «نخود هر آش» خواهند دانست.

•

 .۹با اهدافتان منعطف برخورد کنید
گاهی احساس میکنیم وقت عمل است و

اســام» هرچند «خیالهای
حریری و احساسهای رؤیایی
و انساندوســتانۀ» حافــظ را می
ستاید ،اما از این دفاع میکندکه:
او «قرآنی میاندیشیده» و «فقط از
سر عناد یا به زور آرزو میشود تأثیر
قرآن را در حافظ انکارکرد)۳( ».
دوســتدارکــه هم دیــوان حافظ و
هم قرآن را میشناسد ،باید بداند
کــه میــان بدویــت انسانســتیز
قــرآن و انساندوســتی واالی
حافــظ نمیتوانــد کوچکتریــن
رابطهای وجود داشته باشد ،بلکه
تأثیرپذیری حافــظ از قرآن دروغی
اســت که مالیــان پراکندهاند و در
واقع توهینی به اوست.
توگویی دوســتدار نیز بر این تضاد
آگاه باشد ،برای به کرسی نشاندن
حکم خود ابتدا (ظاهر ًا به مصداق
لقمان حکیم!) ادعا می کندکه:
«اگر انگیزههای ناآگاه آدمی ایجاب
کنند ،بسیاری از چیزها میتوانند
از ضد خود برآیند)۲(».
بدین معنی ،حافظ که میسرود:
«مــن از بــازوی خود دارم بســی
ُشــکر /کــه زور مــردم آزاری
نــدارم ،»..نگرش خود را از قرآنی
برداشــت کرده است که به کشتن
کافران و چهار پاره کرده مفسدان
فرمان میدهد!
قابــل تصور نیســت ،کــه آرامش
دوستدار توجه نداشته باشد ،میان
انسانستیزی قرآن و انساندوستی

برنامههای خود را عملی میکنیم؛ اما بعد
متوجه میشویم د ر اشتباه بودهایم .تحلیل
موقعیت فعلی و بررسی تأثیر اقدامات امروز
بر آیندٔه زندگی اهمیت فراوانی دارد .گاهی
باید رســیدن به هدفی خــاص را به تعویق
انداخت یا حتی آن هدف را تغییر داد .مثال
قبولکردن ترفیع شغلی در زمان نامناسب
میتوانــد کل آیندٔه شــغلی مــا را به خطر
بیندازد.

•

 .۱۰هر عملی عکسالعملی دارد
قبــل از اینکــه کار خاصی انجــام دهید یا
حــرف خاصی بزنیــد ،به عواقــب آن فکر
کنید .گاهی نیت خیر شــما مهم نیســت
و مخاطب ممکن اســت آمادگی شــنیدن
حقیقت را نداشته باشد یا واکنش مناسبی
به شما نشــان ندهد .در چنین مواقعی با
احتیاط گام بردارید.
این  ۱۰توصیه را راهنمایی در نظر بگیرید
نه قانون .زندگی متعلق به شماست و شما
صالح خودتان را بهتر از دیگران تشخیص
میدهید .همیشه به یاد داشته باشید که
«وقت طالست» و از زندگی لذت ببرید.

حافظ دوران دراز تکامل بشری از
بدویت بیابانگردی به شهرنشینی
متعالی طی شده است.
به هر حال او پس از این ،به هدف
اثبات «قرآنی اندیشی» حافظ ،به
دســتاویزی متوســل می شود که
بارزترین نشــانۀ دینخویی است و
آن همانا اســتناد به فالن شخص
معــروف و یا صاحبنظر مشــهور
است!
فراتر از این ،دوستدار در تأیید خود
بجای اســتناد به حافظشناسانی
ماننــد ،فروغــی ،غنــی ،قزوینی،
خانلــری و معین  ...بــه دو نفری
اســتناد می کند که اتفاقــ ًا در این
مورد بهیچوجه صالحیت ندارند:
• اولی ،گوته است که روشن است
آشــنایی او با فارســی و عربی نمی
توانســت چندان باشــد که در این
باره داوری کند و جز نقل شــنیده
های خود کاری نکرده است.
• دیگری ،بهاءالدین خرمشاهی ،
مالیی کالهی اســت که با نوشتن
۱۲کتاب درســت به هــدف دامن
زدن به همین دروغ وقیحانه گوی
سبقت را از مالیانی ،مانند مرتضی
مطهری ،ربوده است.
آیا آرامــش دوســتدار نمیداند که
هیچ دیوانی به اندازۀ دیوان حافظ
مــورد جعــل و تصــرف و تجــاوز
مالیــان نبــوده اســت و «حافــظ
قرآن» دروغی اســت که به کمک
جعل چند بیت به او بستهاند؟

•

وانگهــی ،امــروزه حتــی یکــی از
نومالیان به نامآقامیری می گوید،
حفظکردن کاری «احمقانه» است
و قرآن را باید فهمید نه آنکه حفظ
کرد! با این وصــف ،آیا توهینی به
هوش و درایت حافظ نیست که او
را حافظ قرآن بدانیم؟
اگر دوســتدار بدین می اندیشــید
کــه حافــظ چگونــه مســلمانی
بوده اســت که حتی یــک بیت در
ســتایش محمد ،علی ،حسین...
نســروده ،امــا دیوانــش پر اســت
از ســتایش «کاووس و ِکــی»،
«بهمن و قباد»« ،پرویز و باربد»،
«جمشــید و فریــدون» )۴(...
نــه تنها می توانســت حافــظ را از
جعل و تصرف اســامیون نجات
دهد ،بلکه نمونهوار شیوۀ غلبه بر
«دینخویی» را نیز نشان میداد.
—————————-
()۱آرامــش دوســتدار ،دینخویی
چیست؟ ،پژواک ایران
()۲ن.ک .بــه کتــاب تــازه
منتشرشــده :محمــود صباحــی،
تأمالت دیرهنگام در باب آغازگری
باب و آموزگری بهائی ،انتشــارات
فروغ.
( )۳آرامش دوســتدار« ،فروپاشی
وحدت سهگانۀ ایران در اسالم»
()۴دالرام مشــهوری« ،حافــظ
دیوانۀ سرسامی یا فرزانۀ جاودانی»،
در «دو گفتار» ،خاوران (پاریس)،
۱۳۷۹
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حتلیل...
چرا همکاری بولتون با ترامپ خوشعاقبت نبود؟
بــازار گمانهزنــی پیرامــون
کنارهگیری یا اخراج جان بولتون
داغ است .جان بولتون سومین
مشــاور امنیــت ملــی اســت که
به علــت اختالف نظر بــا دونالد
ترامپ ناگزیر به رفتن شده است.
تحلیلگران از چهار علت موثر در
برکناری او سخن گفتهاند.
موضوع اختــاف نظر بین دونالد
ترامــپ و مشــاور امنیــت ملی او،
جــان بولتــون ،مدتهــا پیش در
رسانههای آمریکا بازتاب یافته بود.
بهرغــم آن اخــراج یــا کنارهگیری
جان بولتون از مقام مشاور امنیت
ملــی کاخ ســفید ،برای بســیاری
از تحلیلگــران غافلگیرکننده بوده
اســت .ظــرف ســاعات گذشــته،
تحلیلهــای متفاوتــی پیرامــون
برکناری یا اخراج بولتون منتشــر
شــده اســت .این گــزارش نگاهی
دارد بــه علــل ایــن جابهجایی در
کادر پرسنلی دولت آمریکا از منظر
تحلیلگران.
رونالــد نلــز ،مفســر و تحلیلگــر
«اشــپیگل» در واشــنگتن در
گزارشــی پیرامــون علــل برکناری
جان بولتون بــه پدیده اخراجهای
و جابهجاییهای گسترده در دولت
ترامــپ پرداخته و بــه طعنه گفته
است که در آمریکا حساب و کتاب
اخراجها و جابهجایی از دست همه
در رفته اســت و کمترکســی بر آن
است تا این موارد را بشمارد.
دســتکم جابهجاییها در پســت
«مشــاور امنیت ملی کاخ سفید»
پرشمار بوده اســت .جان بولتون
سومین مشاور امنیت ملی دولت
ترامپ اســت کــه پــس از  ۱۹ماه
ناگزیر به رفتن شده است .ترامپ
اعالم کرده است که ظرف روزهای
آینــده ،فــرد جدیــدی را بــه جای
بولتون معرفی خواهدکرد.
دربــاره جابهجایی اخیر در پســت
«مشــاور امنیت ملی کاخ سفید»

PAIVAND: Vol. 26  no.1440  SEP. 15, 2019

سیاســی دولت ترامــپ به معنای
تغییر سیاست خارجی این کشور
و فاصله گرفتن آمریکا از سیاست

دو روایــت متفــاوت وجــود
دارد .جــان بولتــون میگوید
او خواستار کنارهگیری بوده و
ترامپ از اخــراج و برکناری او
سخن گفته است.
رئيس جمهوری آمریکا ،طبق
معمــول ،خبر برکنــاری جان
بولتون را با انتشــار یک پست
توییتری اعالم کرده است.

چهار علت برکناری یا
کنارهگیریبولتون
مفســران و تحلیلگران ظرف
ســاعات گذشــته دو دســته
گزارش منتشر کردهاند .عدهای به
علل این جابهجایی در کاخ سفید
اشــاره کردهانــد و دســته دیگر به
پیامدهای احتمالی این جابهجایی
بر روی سیاست خارجی آمریکا.
رونالــد نلــز ،مفســر و تحلیلگــر
«اشــپیگل» چهــار علــت اصلــی
برای این تحول سیاســی در کادر
دولت ترامپ برمیشمارد .این در
حالی است که تحلیگران دیگر و از
جمله اســتفن کولینسون ،مفسر
و تحلیلگر شبکه خبری سیانان
آمریــکا از واشــنگتن نیــز بــه این
علتها اشاره کرده است.
افزون بر آن ،گفته شــده است که
کاهش محبوبیت ترامپ در آمریکا
نیــز از جملــه مــواردی بــوده که
رئيس جمهــوری آمریکا را به فکر
چارهجویی درباره انتخابات ســال
آینده ریاســت جمهوری در آمریکا
انداخته است.
شــماری از تحلیلگــران تاکیــد
کردهانــد که ترامپ بــرای پیروزی
در انتخابات ســال آینده دستکم
به یک موفقیت بزرگ در سیاست
خارجی نیاز دارد.
•
مناقشه با ایران
جان بولتون درباره توافق هستهای
و رویکــرد آمریــکا در قبــال ایــران

سیاست روشنی را دنبال میکرد.
مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید
حتی از «تغییر رژیم» در ایران نیز
ســخن گفته بــود و خواســتار در
پیشگرفتن سیاستی تهاجمی در
برابر حکومت ایران بود.
مفســران اختــاف نظــر بر ســر
رویکــرد آمریکا در قبــال ایران را از
جمله علتهای این جابهجایی در
دولت آمریکا میدانند.
گفته میشــود ،جان بولتون پس
از ســرنگونی پهپاد آمریکا توســط
ایــران و همچنیــن پــس از حمله
بــه نفتکشهــا در خلیــج فارس،
خواستار حمله به ایران شده بود.
این در حالی اســت کــه ترامپ ده
دقیقه پیش از انجام حمله به ســه
نقطه در ایران ،دستور توقف آن را
صادر میکنــد .در پی کنارهگیری
یــا اخــراج بولتون از کاخ ســفید،
بســیاری از تحلیلگران از احتمال
تغییر سیاست آمریکا در قبال ایران
سخن گفته و حتی احتمال دیدار
ترامپ و روحانی در حاشیه مجمع
عمومــی ســازمان ملــل متحد را
منتفینمیدانند.
ایــن در حالــی اســت کــه مایــک
پمپئو ،وزیر امور خارجه آمریکا روز
سهشنبه دهم سپتامبر رسما اعالم
کــرده بود که جابهجایــی در کادر

اعمال فشــار حداکثری بــر ایران
نیست.
•
مذاکره صلح با طالبان
اخبار منتشر شــده در رسانههای
آمریکا حکایــت از آن داشــتند که
اختالف نظر بین ترامپ و بولتون
بر ســر مذاکرات صلح بــا طالبان
عمال باعث خاتمه همکاری این دو
سیاستمدار شده است.
جــان بولتــون از همــان ابتــدا به
مذاکرات صلــح نمایندگان آمریکا
بــه رهبــری زلمــای خلیــلزاد با
نمایندگان طالبان افغانســتان در
دوحه ،پایتخت قطر با دیده تردید
مینگریست.
قــرار دیــدار ترامپ بــا نمایندگان
طالبان در کمپ دیویدکه برای روز
یکشنبه هشتم سپتامبر پیشبینی
شده بود ،اختالف نظر بین آنها را
به اوج رسانده است.
ترامــپ گرچــه قــرار این دیــدار را
لغــو میکنــد ،امــا نمیتواند مانع
از جنجــال خبری برخاســته از آن
در رســانههای آمریکا شود .گفته
میشــود که ترامپ زیر فشار جان
بولتون قرار دیدار را لغوکرده است.
دیداری که قرار بوده سه روز پیش
از ســالروز حمــات تروریســتی
یازدهم ســپتامبر در خاک آمریکا

«مهاجر ریاضیدان»ایرانی 'اندیشمند برتر' سال ۲۰۱۹
مجله بریتانیایی "پراسپکت" کوچر بیرکار،
ریاضیدان ایرانی و استاد دانشگاه کمبریج
بریتانیا را به عنوان "اندیشمند برتر" سال
معرفی کرد.این مجلــه  ۵۰نفر را برای به
دست آوردن عنوان "اندیشمند برتر" سال
نامزد کرده بود و از خوانندگانش خواسته
بــود که از میان آنها یکی را انتخاب کنند.
آقــای بیرکار بر اســاس رای دهها هزار نفر
انتخاب شد.
 پروفســور بیــرکار  ۴۱ســاله و از کردهای
ایران اســت کــه به خاطــر پژوهشهایش
در هندســه جبــری ،در شــاخه هندســه
دوسوگویا ،معروف است و پیش از این هم
برنده مدال فیلدز ،معتبرترین جایزه ریاضی
در جهان شده بود.
کوچــر بیرکارکه متولد مریوان در اســتان
کردستان اســت به مجله پراسپکت گفته
اســت خانوادهاش در روســتایی کوچک،
کشــاورز بودهاند و در کودکــی با برادراش
روی زمین کار میکرده است .آقای بیرکار
میگوید مادرش هیچوقت مدرسه نرفته و

پدرش تنها در مقطع ابتدایی درس خوانده
است.
برادرش که شــش ســال از او بزرگتر بوده
متوجه استعدادش شد و به اوکمک کرد تا
روی ریاضی متمرکز شــود .او در  ۱۰یا ۱۱
سالگی ریاضیات و فیزیک پیشرفته  ،معادل
سال آخر دبیرستان میخوانده است.
کوچر بیرکار ســپس وارد دانشــگاه تهران
شد و در سال  ۲۰۰۰میلیادی هنگامی که
دانشجوی دوره کارشناسی بود به بریتانیا
ســفر کرد و درخواست پناهندگی سیاسی
داد .نــام آقای بیرکار قبل از مهاجرتش به
بریتانیا فریدون درخشــانی بــود .او بعد از
مهاجرت به "کوچر بیرکار" تغییر نام دادکه
به کردی یعنی "مهاجر ریاضیدان" .آقای
بیــرکار میگوید "بیرکار" به کردی فقط به
معنی ریاضیدان نیست و "اندیشمند" هم
معنی میدهد.
پروفسور بیرکار معتقد است نیمی از ریاضی
علم اســت و نیم دیگرش هنر .اما ریاضی
بــرای او با روانشناســی ،انسانشناســی،

تاریخ طبیعی و موســیقی هم گره خورده
است.
آقای بیــرکار به مجله پراســپکت میگوید
زمانــی کــه دارد روی مســئله ریاضی کار
میکند موسیقی کالسیک غربی یا کردی
گــوش میدهــد .ریاضیدان مــورد عالقه
او ،الکســاندر گروتندیــک اســت؛ یکی از
نظریهپردازان مطرح در هندســه جبری.
الکســاندر گروتندیک ریاضی دانی اســت
بیملیت؛ او متولد آلمان است اما از دست
نازیها به فرانســه فرارکــرد .گروتندیک در
فرانســه ،انســتیتوی ریاضی این کشور را
بــه دلیل اینکه بودجهاش از ســوی ارتش
فرانســه تامیــن میشــد ،ترک کــرد و به
ویتنام رفت و در اعتراض به بمباران آمریکا
در جنگلهــای نزدیک هانــوی ریاضیات
تدریس میکرد.
مجله پراسپکت هر سال  ۵۰اندیشمند را
معرفی میکند و از خوانندگانش میخواهد
به کســی کــه از نظــر آنها برتر اســت رای
دهنــد .این فهرســت تنها بــه حوزههای

برگزار شود.
•
توافق با کره شمالی
بولتون و ترامپ بر سر سیاست
آمریــکا در قبــال مناقشــه
هســتهای با کره شــمالی نیز
اختــاف نظــر داشــتند .بــه
بــاور بولتون ،دیــدار ترامپ با
کیــم جونــگ اون در منطقه
مرزی کره شمالی یک خطای
سیاسی بوده است.
رئیــس جمهــوری آمریــکا در
اوایــل تابســتان ســال جاری
( ۳۰ژوئن) با کیم جونگ اون
در خاک کره شــمالی دیداری
کوتاه داشته است.
افــزون بر آن ،رویکــرد ترامپ
نسبت به آزمایشهای موشکی
کره شمالی نیز از نگاه جان بولتون
خطا بــوده اســت .ترامــپ اعالم
کــرده بود که این آزمایشها نقض
قطعنامههای شورای امنیت نبوده
و تاثیری بر مذاکرات او با رهبرکره
شمالی ندارد.
•
جنگ قدرت در ونزوئال
در مــورد رویکــرد آمریــکا در قبال
بحــران سیاســی و جنــگ قدرت
در ونزوئــا نیــز دو سیاســتمدار
اختالف نظر داشــتهاند .مفسران
و تحلیلگران بینالمللی و از جمله
مفسر یاد شده «اشپیگل» بر این
باور اســت که سیاســت آمریکا در
قبال بحران ونزوئال از ســوی جان
بولتــون طراحــی و هدایت شــده
است.
گفته میشود که بولتون به ترامپ
تضمین داده بود که با دنبال کردن
چنین سیاســتی ،ســقوط دولت
نیکالس مــادورو در ونزوئال ظرف
مــدت کوتاهی بــه وقــوع خواهد
پیوست.
تــداوم جنگ قــدرت در ونزوئال و
ادامه حیات سیاسی دولت مادورو
نیــز به اختالفــات بیــن بولتون و
ترامپ دامن زده است.
•
کاهش محبوبیت ترامپ

علمــی محــدود نیســت و اندیشــمندانی
در زمینههــای ادبی ،فلســفی ،حقوقی و
اقتصادی هم در بین نامزدها هستند.
بــر اســاس رای خوانندگان د و نفــر بعد از
کوچــر بیــرکار عبارتنــد از  ،مکــس روزر
(اقتصــاددان و تحلیلگــر داده) و هومــن
حداد (رئیس بخش تکنولوژیهای جدید
برنامه غذایی سازمان ملل متحد).
آقــای حــداد ،مبتکــر پــروژهای در برنامه
غذایی ســازمان ملل متحد اســت به نام
"بیلدینــگ بالکس" .در این پــروژه برای
اولیــن بــار از فنــاوری "بالکچیــن" یــا
"زنجیــره بلوکی" بــرای کمکرســانی به
پناهجویــان تحت حمایت ســازمان ملل
متحد اســتفاده میشود .اســتفاده از این
فناوری دیجیتالی در برنامه غذایی سازمان
ب میشــود کمک رســانی به
ملــل موجــ 
پناهجویــان آســانتر و به صرفهتــر انجام
شــود و همینطور به مروز زمان واسطهها
برای کمک رسانی و کالهبرداریها کمتر
میشود.
آقای بیرکار در اوت ســال گذشته میالدی
برنــده مــدال فیلــدز ،معتبرتریــن جایزه
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مفســر ســیانان از جمله به دیگر
عرصههای سیاست خارجی آمریکا
در دوره فعالیــت بولتــون در مقام
مشاور امنیت ملی کاخ سفید اشاره
میکند.
به باور کولینسون ،سیاست آمریکا
در برابر چین نیز ناموفق بوده و نه
تنها این سیاســت باعث تضعیف
چین نشده است ،بلکه این کشور
به رشد خود ادامه داده است.
مفسر ســیانان سیاست خارجی
دولــت ترامــپ را در مجمــوع
ناموفــق ارزیابی میکنــد .به باور
او ،ایــن سیاســت خارجــی باعث
تشــدید فعالیتهــای ایــران در
عرصه هســتهای شــده ،آمریکا را
حتی گامی به کســب توافق با کره
شــمالی نزدیــک نکــرده ،امنیت
بیشتر افغانستان را در پی نداشته و
مادورو نیز همچنان در ونزوئال در
راس قدرت باقی مانده است.
آخریــن
بــه
کولینســون
نظرسنجیهای فرستنده سیانان
آمریــکا دربــاره محبوبیــت ترامپ
اشــاره کــرده و معتقــد اســت که
ترامپ برای پیــروزی در دور آینده
انتخابات این کشور نیاز به موفقیت
در عرصه سیاست خارجی دارد.
بر اساس این نظرسنجیها میزان
محبوبیــت ترامپ در آمریکا به زیر
 ۴۰درصدکاهش یافته است.
ترامپ در پســت توییتری خود به
اختالفنظرهای موجود در دولت
خود بــا بولتــون نیز اشــاره کرده
است .اشاره ترامپ به اختالف نظر
بین مایک پمپئو ،وزیر امور خارجه
خود و همچنین استیو منوچین،
وزیــر خزانــهداری آمریکا بــا جان
بولتون بوده است.
مفسر سیانان به خشنودی پمپئو
و منوچین در کنفرانس مطبوعاتی
روز سهشــنبه دهم سپتامبر خود
اشــاره کرده و نوشته است که این
دو بــه دشــواری توانســته بودنــد
خوشنودی خود را از اعالم موضوع
خاتمه خدمت بولتون پنهان کنند.
(دویچه وله فارسی)

ریاضی در جهان شده بود .مدال فیلدز به
"جایزه نوبل ریاضی" معروف اســت و یکی
از عالیترین افتخارات این رشته محسوب
میشــود .پیــش از کوچــر بیــرکار ،مریم
میرزاخانــی ،دیگر ریاضــیدان ایرانی ،این
جایزه را دریافت کرده بود.
آقای بیرکار برنده جایزه معتبر "لورهولم"
هم شده است.
این ریاضیدان سرشــناس درباره رویایش
زمانی که در ایران بوده گفته است آن زمان
روی دیوار باشگاه ریاضی که به آن میرفته،
عکــس برندگان مدال فیلدز بوده اســت و
زمانی که بــه آنها نگاه میکرده به خودش
میگفته "آیا میتوانم زمانی آنها را مالقات
کنم .آن زمان در ایران حتی نمیدانســتم
میتوانم به غرب بروم" .
حــاال اگــر تصویــر او بــر دیــواری در یک
کالس ریاضی در ایران نصب شــده باشد،
ریاضیدانهــای جوان میدانند همه چیز
تنها به رویا ختم نمیشود.
•
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دختر آبی :آپارتاید جنسیتی علیه زنان...

نامه مسیح علینژاد به صادق زیبا

آقای زیبــاکالم! پیشــنهاد
دادی یــک دقیقــه ســکوت
در اولین بــازی بعد از مرگ
دختر آبی...
یعنی اگر جــان و جهان یک
زن برای حقخواهی بسوزد،
مردان غیور روشــنفکر ایرانی
چون شــما منت بر سر زنان
میگذارند که یک دقیقه هوار
نکشند؟ امثال شــماها باید زن و
مرد را فرا بخوانیدکه شانه به شانه
بروند همان اســتادیوم و تمام قد
بایستند برای همبستگی با سحرِ
سوخته و اتفاقا علیه ظلمی که جان
گرفت سکوت نکنند.
آتش بیغیرتی
سحر_خدایاری در ِ
و بیتفاوتی برخی از روشــنفکران
مثل شــما و تنهــا ماندن و تحقیر
مطالبــات زنــان ایرانــی در تمــام
اینسالهای «بد و بدتر» سوخت
و ُمرد.
وقتی به شــما برای مصاحبه زنگ
زدم گفتــم چــرا در مــورد حجاب
اجبــاری ســکوت کردیــد ،گفتید
اولویــت نیســت و ندانســتید کــه
اولویــت مــا هم یک تکــه پارچه یا
رفتــن به اســتادیوم نیســت بلکه
آپارتاید جنســیتی علیه زنان است
و تحقیــر چهــل ســاله .در همان
مصاحبه گفتید من به دختر خودم
هم گفتم اگرگشت ارشاد به خاطر
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 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
 کاشتن دندان Implant
 درمان ریشه Root Canal

Invisalign
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
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 Lumineers Veneer
ا ما
وقتی خبــری در مورد کاربــران نقدهــای زیــادی را بــه
برخی از کاربران هم از مردان ایرانی مخصوصــاNew
خواســتندکه برای حمایت از زنان زمان درگذشــت و چگونگی دفن فوتبالیستها وارد میدانند .یکی از
به اســتادیوم " صدهزار پســری " او منتشر شد .گفته شد که جسد سوالهایی که آنها مطرح میکنند
آزادی نرونــد .آنهــا هشــتگ زدن سوخته سحر بدون اطالع خانواده این اســت که چرا فوتبالیســتها
در توییتــر را راهــکار عملــی برای در فضایی امنیتی در قم دفن شد .بــه عیادت ســحر در بیمارســتان
Montreal, Quebec H3H 1M1
حل این مشــکل زنان نمیدانند و او اهل قم بود.
نرفتند؟
, Fax:
مردان)(514
933-2861
انتشــار خبر فوت ســحر ،واکنش سیاستمداران چه بود؟
خواستار کار عملی از طرف
بعــد از
فوتبالیســتهای بیشــتری چه از پروانه سلحشوری نماینده مجلس
هستند.
Guyطرفی برخــی دیگر عقیده دارند تیم اســتقالل و چه پرســپولیس در توییترش نوشت:
از
تحریم و خالی کردن اســتادیومها در اینستاگرام به این خبر واکنش او تنها #دختر_آبی نبود .سحر
راهکارنیستبلکه"شعارهدفمند" نشــان دادنــد .جــال حســینی# ،دختر_ایــران بــود .در جایــی
راهی اســت که مردان تماشــاچی کاپیتان پرسپولیس ،وینفرد شفر ،که مردانــش برای زنــان تکلیف
بایــد برای حمایــت از حق زنان به سرمربی آلمانی پیشین استقالل تعیین میکننــد و ابتداییترین
ی را از آنها ســلب
از جملــه اهالی فوتبــال بودند که حقوق انســان 
ورزشگاهها در پیش بگیرند.
میکنند ،و زنانی که علیه زنان در
ســپهر خرمــی ،خبرنــگار روزنامه واکنش نشان دادند.
شــرق ،ویدیویــی در توییتــرش فرهاد مجیدی که گفته شد بازیکن این ظلم آشکار مردان را همراهی
منتشــرکرده کــه در آن تصاویری مــورد عالقه ســحر بود در پســت میکننــد ،همــه مــا در حبس و
از اســتادیومی در مراکــش دیــده اینستاگرامی نوشت" :سحر جان ،سوختن سحرهای این سرزمین
میشود که تماشــاچیان مشغول سکوهای آزادی حسرت دیدنت را مسئولیم.
ناهید خداکرمی عضو شورای شهر
شعار دادن هستند .او در بخشی از تا ابد با خود خواهد داشت".
توییتش در مورد این ویدیو نوشته :علــی کریمــی در اینســتاگرامش تهران هم در اینســتاگرام نوشت:
"راهکار بهتری از دعوت به تحریم نوشت" :زنان سرزمین ما ،خیلى "خبر فوت این قربانى ،صداى نسلى
حضــور در ورزشــگاه و اعتــراض وقتهــا ،خیلى َمــردَن ،تــا اطالع است که دوست دارد شنیده شود،
دیده شود و مستقل باشد .او آینده
بــه تبعیــض و ممنوعیــت حضور ثانوى استادیوم ( ممنوع)".
مهرداد میناوند در اینســتاگرام به اش را به گور برد تا شاید دوستانش
دختران است".
قبل از درگذشــت ســحر ،درست موضــوع نرفتن به ورزشــگاه ها تا به آرزوى هاى کوچکشان که موانع
بزرگــى دارد برســند# .دختران و
زمانی که او روی تخت بیمارستان اطالع ثانوی اشاره کرده:
بود کاربران بســیاری چشمشــان به كدامين گناه؟️!تا اطالع ثانوى #پسران #جوان این سرزمین را تا
دیرتر نشده است دریابیم".
بــه جامعه فوتبــال ایــران دوخته نه به استاديوم!
شــد تا واکنشــی یا حمایتی از آنها باشگاه استقالل درگذشت هوادار الهام فخاری عضو شــورای شــهر
ببینند .بازیکنان محدودی مانند تیمش را تسلیت گفت" :خانواده تهران در اینستاگرامش نوشت:
وریا غفوری و مســعود شجاعی در محترم خدایاری ،درگذشــت تلخ "کجای این زمین
روزهای اولیه در اینستاگرامشــان و غمانگیــز فرزند دلبندتان ،خانم کجایمسئولیتهایمان
ســحر خدایــاری موجب انــدوه و کجای این کوچهها  ،فرودگاهها،
در این مورد نوشتند.
با پخش شدن خبر درگذشت سحر تاســف فــراوان مجموعه باشــگاه خیابانهاخواهیمایستاد
واکنشهــا و درخواســتها برای اســتقالل و به خصوص هواداران کــی بــرای مســالهها چــاره
خواهیــم کــرد ،پیــش از آن کــه
تحریــم اســتادیومها باالترگرفت .این تیم شد".

1834 Ste-Catherine W., Suite 200
Tel.: (514) 933-3337
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بنبستپنداری قربانی دیگری را
به نابودی کشد.
بایدگریست به حال همه مان که
نتوانســتهایم جوانمــان را پیش
از چالــش ،در بحــران بفهمیم و
مساله را حل کنیم".
•
واکنش سلبریتیها چه بود؟
تهمینــه میالنــی" :جرمــش این
بــود کــه حقــوق انســانیش را
میخواست".
دختر آبی .با نود درصد سوختگی
در بیمارســتان ســوانح سوختگی
مطهری درگذشــت  .جرمش این
بود که عاشق فوتبال بود .جرمش
این بود که حقوق انسانیش را می
خواســت .وقتی شــمابعنوان یک
بانوی ایرانی ،خودتان را با بانوان و
اقایان جهان برابر می دانید ،قبول
این که حقوقی از شما گرفته شود،
کــه حق خود مــی دانید ،دشــوار
اســت .طاقــت ایــن دختــر جوان
طاق شــد و بــا خودســوزی حال
همه مــردم ایران را بد کرد  .حتما
راه بهتــری وجود دارد که چون آن
را نمی شناســیم ،دست به اولین
فکری که به ذهنمان می رسد ،می
زنیم! امیدوارم این فاجعه ی تلخ،
تلنگری باشد بر مردانی قانونگذاری
که بدون توجه به درخواست و روح
جامعــه ،قوانیــن را می نویســند.
تســلیت به خانوادهی سحر خانم
خدایــاری عزیــز و ارزوی صبــر و
تحمل برای ایشان که تحمل مرگ
فرزند و خواهر جوان بسیار سخت
است.
•
جعفر پناهی در اینستاگرامش
نوشته:
"وقتــی فیلــم آفســاید را ســاختم

حجاب بازداشتت کند ،من دنبال
تــو نمیآیم ،همــان زمــان گفتم
مشــکل همینجاســت که مردانی
چون شــما کاش یــاد میگرفتند
با گل به اســتقبال دخترانشــان
میرفتند.
مردان روشنفکر وقتی چنین زنان
را تنهــا میگذارند ،جامعه را مرگ
ما هم تلنگر نمیزند و دنبال ه روی
شــما میشــوند و بــا یــک دقیقه
ســکوت بوی گوشت ســوخته در
استادیوم را حس نمیکنند.
ما انسانیم آقای زیباکالم! اما برای
شما روشنفکران فقط یک «برگهی
رای» هســتیم کــه هر ســال ما را
دعــوت میکنید میان بــد و بدتر،
رای بدهیم به برده داران خودمان.
مــا در میانــهی همین بــد و بد و
بدترها به فاجعه رسیدیم و شما یک
دقیقه بر سر این فاجعه ایستادی و
سکوت کردی که چه شود؟
آن صندلی استادیومهای صد هزار

پسری که مردان را دعوت
میکنی بروند و ســفت به
آن بچســبند و فقــط یک
دقیقه سکوت کنند
ســهم ســحر اســت کــه
سوخت سهم زینب است
که سینه هایش را محکم
بست تا شناسایی نشود،
ســهم زهرا اســت کــه به
خاطرش در قرچک تحقیر شد،
سهم ماست که از سوختن و مردن
سحر مچاله شدیم.
شــما روی صندلیهای استادیوم
زن و مــرد با هم نشســتید و برای
روحانی و خاتمی شــعار انتخاباتی
دادیــد ،بــه محــض پیروزیتان،
صندلــی هــا دوباره مردانه شــد تا
مــا را تکه پاره کنیــد از این حجم
بیتفاوتی و بیمسؤلیتی.
آتــش تحقیــر شــدن های
مــا در
ِ
آتش استفادهی
در
شما،
ی
ه
سال
۴۰
ِ
ابزاری از زن سوختیم ،هر روز.
ِ
سکوت شما یعنی آبی بر
یک دقیقه
آتش خشــم و بغض یک ملت رنج
دیده ریختن.
فراخــوان یــک دقیقه ســکوت به
ِ
جای دعوت برای یک دقیقه
فریاد
شــانه به شــانهی مــردان و زنان،
خیانت اســت به سحر ،به ما زنان
کــه هر وقــت فریاد زدیــم ،گفتید
هیسسسس االن وقتش نیست































































دوســتی به من گفت نمیترسی؟
پرســیدم :از چی؟ گفــت :فردا که
اجازه بدهند زنها بروند اســتادیوم
این فیلم  ،فیلــم تاریخ مصرفدار
خواهد بود  .سیزده سال از ساخت
فیلم آفســاید می گذرد  ،دختران
ایرانی در جمهوری اســامی تنها
شــهروندانی در جهان هستند که
هنوز در آفسایدند".
وقتــی فیلــم آفســاید را ســاختم
دوستی به من گفت ؛ نمی ترسی؟
پرســیدم :از چی؟ گفت  :فردا که
اجازه بدهند زنها بروند اســتادیوم
ایــن فیلم  ،فیلم تاریخ مصرف دار
خواهد بود  .سیزده سال از ساخت
فیلم آفســاید می گذرد  ،دختران
ایرانی در جمهوری اســامی تنها
شــهروندانی در جهان هستند که
هنــوز در آفســایدند .می دانســتم
که حتــی اگــر روزی روزگاری این
محدودیت ها برداشته شود تاریخ
کشــورم را به ثبت رسانده ام که تا
ابد ننگ اش به نام کسانی که این
محدودیــت ها را بر ســرزمینم روا
داشــته اند باقی خواهــد ماند  .اما
باید اعتراف کنم که هرگز تصور این
چنین سرنوشتی را برای یک دختر
ایرانی  ،ســحر خدایاری معروف به
دختر آبی  ،نمی کردم .بخصوص
در چنین روز معنی داری.
• دختر آبی بیرون از مرزهای
ایران
حســاب توییتر باشــگاه رم ایتالیا
نوشت:
لقب ما جالوروســی به معنای زرد
و قرمــز اســت ،اما امــروز قلب ما
به خاطر #ســحر آبی خواهد بود.
هدف فوتبال نزدیــک کردن افراد
به یکدیگر است و نه تفرقه انداختن
میان آنها .اکنون وقت آن رسیده

که زنــان و مردان در ایران در کنار
هم از تماشای فوتبال در استادیوم
لذت ببرند.
•
"همــدردی دروازهبــان تیــم ملی
#زنــان ســوئد بــا #دختر_آبــی.
هدویگ لینــدال :این عکس بازی
دوستانه مقابل ایران در اولین بازی
دوستانه آنها در اروپا است ...این ntics
عکس را برای خاطرات عزیز سحر
خدایاری که میخواست بازی تیم
محبوبــش #اســتقالل را ببیند،
همرسانیمیکنم".
etro: Guy
• گری لینهکر ،آقای گل پیشــین
جام جهانی به درگذشت " #دختر_
آبی" نوشت" :وحشتناک غمانگیز
و چقدر بد که زنان نمیتوانند وارد
ورزشگاه شوند".
•
یکی از اولین نشــریات غیر فارسی
زبان خارج از ایران روزنامه تلگراف،
چاپ بریتانیا ،بود که مطلبی را در
ایــن خصوص کارکرد" :زنی که به
دلیل حضور غیرقانونی در مسابقه
فوتبالی در ایران محکوم شده بود،
خودش را آتش زد".
•
و عمر مومنی ،که یک کارتونیست
اهــل اردن اســت و بــه خاطــر
کاریکاتورهاییــش در رابطــه بــا
فوتبال و فوتبالیســتها مشــهور
اســت ،برای دختر عاشق فوتبال
کــه در ایــران خودســوزی کــرد و
درگذشــت ،یک کاریکاتور کشید
و با اشــاره به ماجرای خودسوزی
این دختر ،در صفحه اینســتاگرام
خود نوشــت" :منع زنان از حضور
در استادیوم و تماشای فوتبال کار
درستی نیست".
فرن تقیزاده بیبیسی
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نـطـنـــز...

بوسه بر لب دوخته؟
سپیده ُقلیان به جرم فیلمبرداری از
همایش کارگران هفت تپه مجموعا
به هجده سال زندان محکوم شده
اســت و ه م چنین  18مــاه زندان
مدت
تعلیقــی داشــته که به ایــن ّ
اضافــه می شــود .پیــش ترعلوی
وزیر اطالعات حاج شــیخ حســن
آقــای پرزیدنت گفتــه بود ما لبان
منتقدان خود را میبوســیم .فکر
می کنیم کســانی که متن را برای
وزیر چپول و بی ســواد حاج شیخ
حســن نوشته اند به ایشان نگفته
اند که می دوزیم و می بوســیم دو
مقوله از هم جداست!
شمر و یزید؟
دراین روزها که آخوندها از بســتن
آب بر حسین می گویند ،سازمان
آب ارومیــه؛ به خاطــر بدهی ،آب
ساختمانی که  20نفر در آن زندگی
میکنند را قطع کرده اســت .این
جماعت از «شــمر و یزیــد» هزار
بار بــد ترند .آنها بــرای حکومت
آب را بســتند ولــی ایــن هــا برای
خودشــیرینی نزد رهبر ّ
معظم .ما
آن زمــان را ندیدیم ولــی این ها را
داریممیبینیم!
مشکل توست؟
اوّل شــهریور روز پزشک بود ،این
عمه جــان مان که همه
روز را بــه ّ
بیماری ها را با گل بنفشه ،فلوس،
ترنجبین و گل گاو زبان و گالب به
رویتان پشــکل ماچــه االغ درمان
می کنــد و همچنیــن به حضرت
امام راحل (ج) که نســخه ایران را
یــک باره پیچید و صدســال عقب
انداخت تبریک می گوئیم! در زمان
های گذشته پزشکان باید دیپلمه
سد
با ســوادی بودند و دستکم از ّ
کنکور می گذشتند؛ و پس از سال
هــا دود چــراغ خوردن پزشــک و
وقتی ریش شــان به پر شــال شان
متخصص می
می رســید ،پزشک
ّ
شدند ،ولی این روزها وضع عوض
شــده؛ هرکس خبرچین آخوندها
بچــه اش دکتر اســت و چه
باشــد ّ
غم انگیز است وضع بیماری که به
دستان شفا بخش چنین دکتر بی
سوادی ،دل خوش کرده است که
به مریض بخت برگشته می گوید:
بــرو بــه این شــماره حســاب صد
میلیــون تومان بریــز و بیمارگریه
مــی کندکــه ندارم و جنــاب دکتر
طماع شــانه باال می
بــی انصاف و ّ
اندازد و می گوید این دیگر مشکل
من نیســت مشکل توست! برو یه
جوری ّ
حل اش کن!؟
فساد مالی؟
وزیر بهداشت فنالند ،به دلیل فساد
مالی ،مجبور به اســتعفا شد .این
وزیر به هزینه دولت ،ســه مرتبه با
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زیده است

همســر خود ،تماس بین
المللــی گرفتــه بــود! این
حادثــه باعث خشــم افکار
عمومی فنالند شــد ،ولی
وقتی خبر بــه کابینه حاج
شیخ حسن آقای پرزیدنت
رســید  11نفر از خنده دل
درد گرفتــه و راهــی درمانگاه
شــدند در آن جــا برخوردند
به رهبر ّ
معظم که با شنیدن
این خبر خندیدند و به اعضاء
کابینه فرمودند :این بیچاره
ها چهل سال دیگر هم به ما
نمی رسند!
شاهکار
پیمانکار لجن کش شهرداری کوت
عبدالله مدت ها طلبکار بود .به او
وعــده مــی دادند ولی پــول اش را
نمی دادند باالخره طرف قید طلب
اش را زد و کاری کــرد کارســتان!
به این ترتیب که تانکر فاضالب را
در حیاط شــهرداری خالی کرد! از
آن طرف اسماعیل هنیه به خاطر
کمــک های حکومــت آخوندی از
رهبــر ّ
معظم تشــکرکــرد! وحزب
الله صاحب موشک نقطه زن شد!
آخونــد اگر می خواهی کمک کنی
این همه بدبخت در ایران هســت
و اگــر می خواهی بــه عرب ها هم
چیزی بدهی ً
قبال بدهکاری لجن
کش را بده که برایت مایه آبروریزی
نشود مردک نادان!
سرانه انگور؟
مجری رادیو ایران گفته :ایرانی ها
ســالی  35کیلو انگور مــی خورند
بقیه دنیا  11کیلو ! کاکا تو به آن ها
شراب یا عرق سگی بده ما قول می
دهیم سرانه مصرف انگور ایرانی ها
بیایــد روی  3کیلو! در آن صورت،
هم تو از حســادت نمی میری هم
آن هــا ننگ زندگی تحت حکومت
آخونــدی را فراموش مــی کنند و
دیگر سکته نمی کنند.
وام میلیاردی؟
 10شهریور روز بانکداریاسالمی
بــود .ایران بــا  15درصــد در رتبه
سوّم باالترین سود بانکى قرار دارد
و اگر بخواهیــم خرید وام و درصد
روســا و مســئول وام ها را حساب
کنیم می شود  50درصد؛ یعنی در
این رشــته ،آخوند رتبه اوّل جهان
را دارد! ولــی همیــن آقایان فقها و
بانکی ها که باهم ساختند ،مردم
را می چاپند و برای خودشــان این
گونه عمــل می کنند :هــر آخوند
حکومتی وانت می آورد ده میلیارد
صد میلیارد هزار میلیارد تومان بار
می زند و می برد مثل ّ
مکار شیرازی
کــه ســالی  1300میلیــارد تومان
سهمیه دارد و درمورد بانکی ها هم
ً
مثال
به همیــن ترتیب که یک وام
یک میلیارد تومانی برای کاری می
گیرند و بعد از دادن ده درصد آن،
اصل وام بخشیده می شود! چون
طفلکی ها با داشتن چند خانه؛ باغ
وگرفتــن درصد و حقوق و مزایای
بانکی زندگی شان نمی گذرد!
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میلیــون و  200هزار تومان در
حســاب بانــک اش موجودی
دارد مــا حــرف اش را تایید می
کنیم .چون خودمان یک فامیل

«دختر آبی» هنوز میسوزد…
هفته پربار دولت!
در هفتــ ه ُپــر بــار دولــت؛ پــس از
افتتــاح پروژههــای عظیمی چون
افتتاح جــوی آب و ترانــس برق،
ن بار مسئوالن دولتی در استان
ای 
لرســتان ،یک قبرستان روستایی
را افتتــاح کردند! مســئولین دزد
و پاچــه ورمالیــده نظــام آخوندی
آگهــی کردند کــه :مردم ایــران با
خیال راحت مــی توانند بمیرند و
نگران قبر هم نباشــند زیرا دولت
خدمتگــذار که نمــی توانــد نان و
مسکن آن ها را تامین کند سخت
بــه فکر مســکن بعد از مــرگ آنان
بــوده و در این راســتا زمین های
مفت اطراف شهرها را غصب کرده
و متــری خدا تومان بــه نام قبر به
آنان می فروشد!
فضیلت و ثواب؟
مســجد محله مــا بنــری زده :که
ای کســانی که بــه حقّ انیت دزدی
دراســام والیی ایمان آورده اید و
می خواهید به مذهب لقّ ه تشــ ّیع
مشرف شوید ً
فعال تا ارزانی گوشت
و برنــج صبرکنید زیرا ســیرکردن
شــکم همین تعــداد شــیعه های
نذری خور نیز سخت است! بدیهی
اســت کمک به صندوق مســجد
مانعی ندارد و فضیلتی برابر با ثواب
راست کردن دست کج حضرت آقا
را دارد!
شهردار قم؟
شــهردار قــم که  6نفــر از فرزندان
اش در خــارج کشــور زندگــی می
کنند ،گفته بود :فرزندانم در خارج
ســفیران نظام اســامی هستند!
حاال یکی از پسرانش ،در مصاحبه
با خانم مصی علینژاد در تلویزیون
من و تــو گفته :حرف هــای پدرم
مصرف داخلی دارد من سفیر نظام
نیستم! قصد برگشــتن به ایران را
هم ندارم! هر قدر پســر راستگو و
درستکار است .پدر دورو و حقّ ه باز
است؛ حضرت رهبر ّ
معظم به امید
کمک این هاست! وای به روزی که
فنر رژیم در برود.
بدهکار؟
محمــد علــی نجفــی ً
کال  6مــاه
شــهردار تهــران بــود  18میلیارد
تومان پول جور کرد داد به خانواده
میترا اســتاد که آزاد شود .آن وقت
تصدی
قالیباف بعــد از  10ســال
ّ
ً
شــهرداری تهــران گفتــه :کال 3

پولــدار داریــم ماهــی دو میلیارد
تومان اجاره می گیرد و مر ّتب ناله
می کندکه به خدا بدهکارم! راست
هم می گوید .هنوز اجاره را نگرفته
می رود ساختمان دیگری می خرد
به قیمت ســی میلیارد تومان! به
این ترتیب همیشه بدهکار است.
قالیباف هم درست می گوید وقتی
خود و پسرش در استرالیا ساخت
و ســاز دارند و هر روز هم این نوع
فعالیت های شان را گسترش می
دهند هرچه می دزدد این چاله پر
نمی شــود و ما مــردم ایران حاال
حــاال ها باید برای ایــن دزد بغداد
پول فراهم کنیم!
ّ
چکش کاری پوزه؟
در کشــور کانادا اگر شــما شاهد
وقــوع جرم و جنایتی باشــید و به
پلیس اطالع ندهید ،شریک جرم
محســوب می شــوید .در کشــور
فلک زده ما مالنصرالدین؛ پس از
 10ســال ریاست و تاراج میگوید
سینهاش خزان ه اســرار انواع فساد
تعداد زیــادی از نزدیکان حکومت
و آقــازاد ه هاســت! او همــکاری با

غارتگران را به نام فضیلت ،به مردم
البته ما فکرمی کنیم
می فروشــدّ .
این را گفتــه که رهبر و دور و بری
هایش حســاب کار خود را بکنند!
یعنــی هرکدام از شــما کــه با من
دربیفتید مثل یزدی پوزتان چکش
مــی خورد .و بدانیــد از مجتبی تا
باقر هاشــمی پدرمرده ،پیش من
آتو دارند کســی ُجــم بخورد جمع
اش می کنم .نــه آمو؛ هر کس را
که رهبر ّ
معظــم به کاری بگمارد،
شرط اوّل اش این است که خطای
آخونــد جماعت را ندیــد بگیرد و
آخوند پیروز همه دعواها باشد چه
تو چه عثمان لنگ و چه موســوی
هردنبیلی!
حتریم؟
رژیــم آخونــدی ســران آمریــکا را
تحریــم کــرده؛ حــاال یانکــی هــا
حساب دست شان می آید که یک
َمن ماســت چقدر کــره می دهد!
صبر کن بولتون بــی قرآن بماند،
زندگــی اش از برکت بیفتد ،مهر و
تســبیح گیرش نیایــد ببینیم چه
طور می خواهد نمــاز بخواند؟ آن
وقت فرشــته ها دور خانه اش می
چرخند و مرگ بر بولتون می گویند
و و لعنــت اش می کنند! تازه این
اوّلشه ،بذار تاسوعا و عاشورا بیاد؛
اگــر گذاشــتیم بیــاد ایران ســینه
حتی نمی
زنــی و زنجیرزنی کنــه! ّ
گذاریــم ظــرف اش را تــوی صف
نذری بگذارد؛ وقتی با دست خالی
برگشت آن وقت چی میخواد بخوره
بــذار یکی دو مــاه یخچالش خالی
بمونه بعد خودش میاد میگه ایران
منو ببخش!
آقــا هم گفته من مالــش رو پاک
نمی کنم بذار ببینم بولتون مالش
رو کجا پاک می کنــه؟ بذار بره به
جهنم!
دزدان بیت املال؟
دو نماینده طویله شوربای افالسی
که از تصویب قوانین خبر داشتند و
می دانستند به زودی چه اجناسی
ّ
ســکه
گران می شــود؛ ســی هزار
و هــزاران پوشــک و شــش هــزار
خــودرو؛ با ارز دولتــی وارد کردند
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و میلیاردها تومان به جیب زدند!
این دزدان بیت المال  48ســاعت
زندانی خانگی شــده و زود هم آزاد
شدند! ُخب منطقی است این ها
که پالکارد بر ضد حجاب اجباری
در دســت نداشــتند؛ علیه حیوان
آزاری و حکومــت و گرانی اعتراض
نکردنــد؛ فوق اش ســه چهار هزار
میلیــارد تومان خــورده اند ،نوش
جان شــان؛ همین که برای رهبر
ّ
معظم خودشــان را جر می دهند،
کافی اســت و حیف اســت که دل
شان را بشکنیم؟!
دزدان واقعی!
تلویزیــون را روشــن مــی کنی از
دستگیری اختالس گران خبر می
دهــد .بــه رادیوگوش مــی کنی از
دستگیری و محاکمه فاسدین می
گوید ،روزنامهها را نگاه می کنی از
برخورد با مفاســد نوشــته اند ،هر
ســال در چنین روزهائی آموزش و
پرورش اعالم می کند مدارس ّ
حق
ندارنــد از هیچ دانــش آموزی پول
بگیرند ولــی وقتی بــرای ثبت نام
فرزند ات مراجعه می کنی دو برابر
سال قبل مطالبه می کنند ،مردم
و سران کشوری همه علیه دزدان
حرف می زنند ،کاش می شد یکی
شــرافتمندانه به ما بگوید پس چه
کسانی دزد هستند؟
برنده جایزه نوبل؟
یکــی از هم والیتی های ســابق ما
تعریف می کرد :آخوند روستای ما
به تازگی کشــف بزرگی کرده و آن
ایــن که :مردم می دانید چرا موی
ســر مردان از جلوی سرشــان می
ریــزد؟ ع ّلت این اســت که بتوانند
مسح سر را به راحتی وکامل انجام
دهند! فکــر می کنیم ایــن عالم،
امسال حتم ًا جایزه نوبل می گیرد!
کانادا – مدینه منوّره مونرآل –
پانزدهم ماه سپتامبر الحرام! سال
 2019دربدری خون جگری!
برابر با بیست و چهارم شهریور ماه
سال  1398مهرورزی زنجیره ای!
شاد و آزاد و سربلند باشید.
پیر خراسانی

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

Z

ARBARG

Iranian Business Directory

Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca

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

ل با دو شرح

4839

جدول روزنامه ايران دارای دو «شرح عادی و ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرحها را با مداد حل کرده و
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رستوران برای فروش
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1
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ايو سود
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دارويي با
ن��د  -ه��دف
2
------------تلفن -پوشاك -
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دال
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-10
برای اطالعات بیشتر لطفا با شماره
3
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514-249-1643
4
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جه��ان س��فلي  -خ��ار
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-11
صيل ايراني
تماس-بگیرید.
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روش��ني
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5
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COMMUNITY
6
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 بازي معروفاستخـــدام
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توجه
قابل
7
اي اروپايي
شرکت Panneton & Panneton
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تان
تعداد محدودی نیروی کا
به یک نفر ظرفشوی
8
فال قهـوه
س��اق پا -
و همچنین راننده با حقوق مناسب  -14بيماري تورم ووريد
درآشپز
کمک
�ز شهرس��تان
9
و ورق
آزمايشگاه
ظرف  -ظرف
استخدام می کند.
باتجربه •
•
هواي س��رد و
الشمس
مسجد
شرق
در
مسجدي
-15
در صورت تمایل با شماره تلفن های
برای کار در رستوران
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یک 10
شده
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دستگاه
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ویا ایمیل info@pannetonpanneton.comميشيگان امريكا
Tel.: 514-933-0-933
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برای کار در
Needs an academic background
شورولت
عموجان از 514-996-9692
 or psychologyافقي:
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رام و مطيع  -خود
نشانه -
 -11رود ش��ولوخف  -كس��ي كه مال -2
and
experience
پیونددرونکـــــوورهرهفته
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مالیاتی
گستره
بلندمرتبه -
شيون -
در حال
-3Nancy
those
interested
please
call
Libo:شده
ديگران را تصرف ميكند  -طرد
منتشرمیشود:
ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
و پيش��رونده ﺗﻬﯿﻪ ﻭ
اوق��ات
نخ��اع وﺗﻨﻈﯿﻢگاه��ي
514-274-8117
 -12آب چش��م  -زينت سر خانمها  -بزرگ آبي
Vancouver:
هاي
 -4تم��ام  -به ان��دازه  -علم و فرهنگ بصلالنخ��اع ك��ه در
ﮐﻮﭼﮏ
كيس��ت 
آنﻣﺸﺎﻏﻞ
ﺍﺷﺨﺎص و
CARWASHمقابل حاشيه
آگاه  -درن��گ ،هستي -
Ramin Mahjouri
دفترداریايجاد
شرکت ونخ��اع
ثبتبافت
متع��ددي در درون
به چند نفر کارگر
پشيماني
موجد اس��تقالل هند  -اش��اره -
-13
حسابها با نازل ترین قیمت
Tel.: (604) 921-IRAN,
شود
مي
وقت)
وقت یا تمام
(پارهدر
 كش��وريمش��اور
گوس��فند
ن��رم
پش��م
-5
ﺳﺎﻝ

ﻃﻮﻝ
ﺩﺭ
ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ
هدف
آرزو،
765 GREENWOOD Rd.,
امکانات:
سالن زیبایی استتیک در قلب ان .دی .جی در منطقه ای خیلی مناسب ،با بهترین
کارواش
در
کار
ی
برا
گوش��ت
مؤنث
ناگهان��ي
-7
ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
جنسﺣﺴﯿﻦ
>>
دستورها
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8
مژه ،اصالح ابرو و صورت ،میزانپلی ،با دو اتاق مجزا و یک
فشیال ،ووکس ،کاشت
مانیکور،
آرام��ش
پدیکور،فاق��د
نیازمندیم.ق��وس ق��زح -
فورا -14
دندان  -اسلوب514-242-6034
بزرگبهوفروشبيخ
زيبا -
گلي
سالن بزرگ و فضای موجود برای-6
-----------------------می رسد.
تبليغاتيمناسب
آگهيبا اجاره ی
کوتاهی مو
کردن
اضافه
امنيت
اطالعات( :احمد)
تلفن
 -8گلي زينتي  -حيوان قدرتمند بنگال • پیوند در ویرایش نوشته ها آزاد است.
بيگانه
ضمير
مصور ديواري
تمام
س��جاد (ع)
آربی آوانسیان
تماس:
خریداران -شماره
قیمت استثنایی برای
نوعي حربه دس��تهدار ش��بيه به
-15
خدمات
• نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاه های
هند
 514-983-7046پرويز  -قاصد  - -محصول شركت تاتاموتورز
Tel.:
514-651-2661
 -7چنگ نواز خس��رو
فرشته
ست -
ساطور  -فيلمي از ايرج طهماسب
ساختمـانی -تير پیوندنیست.
 -9فدراس��يون جهان��ي كش��تي
درنگ
بي
از
كناي��ه
وري
• پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی و
از صفحه  27يقهنش��ين  -عدد
احمــد
ورزشي  -نوشتارهای توهین آمیز معذور است.
يزي
ویژه:
و
شمارهعادی
عادیهای
جدول
حل
ويژه شماره 4838
حل جدول
4838
جدول
 حل
مدرك
• نقل نوشته ها-با ذکر ماخذ -آزاد است.
کلیهخدماتساختمانی
رتيزان
حساس��يت • استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.
 -10 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1حال��ت
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
بازسازی ،به سازی
 1ز ن خ
ن ي
ا
ر
ر ب و
چ غ ن د
 1ب ت ا
-------------حرف
خ و ش ب خ ت ي ز ي ا د شديد  -ماه كم
کیفیتعالی
ش��اك
ا
ر
ا
د
م ن ي ر
ز
 2ل ج ب ا
ر ي ا
د
ل
ا
ك ر
 2خ ر گ و ش
ري��زه  -از کوتاه زیباتر است
ب��ارانمناسب
 -11نرخ
 امر از -514-298-1393شعر
 34رو جن و يس ك اي ت تش ود ا ان غ دن ري ار  34زم او ر رخ ك ان ش هي ان ن اه ر اس ام ري سبزيهاي خوشبو
برای ما بنویسید اما...
Tel.:
ا ت ش ب س ت ج ل ي ش و  -12كالبد م��رده
غذاي • پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
Tel.:-514-265-0973
 5ي
ز ن
ق ص
ا
ن
م م ن و ع
 5م
��ت -
ايراني  -مرگ ،درگذش��ت نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود.
ش
م ت ل ك
ر ي
م ه
 6م گ ر
ه
ر
ه
ج و
ا ب ك ي
 6ر خ ت
قطب
• نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد
ل ت
ا ك س ي ر
 7ب ز ب ا ش
ر
و
ر س
ا ك ا
ر
 7ي ا ش ا
 همدم -13زمزمهكنن��ده  -ن��ام فارسیتایپ،سپسایمیلکنید.
ا ي ش
ر
ت س ر ي ع
 8و ن ي ز
ز
ا
گ د
ح ت
م س ا
ا ك
 8م ل
9
ت ف س ي ر
ن
ا
ن گ ر
ا
د
9
ا س ا س ي
پ ا ي ي ز
و ب
دیجیتال
تپش
دخترانه  -حقه
-----------------------و ن ك
ن م ن م
ا ي ر
ن
 10ب
ب ت ن
ك ا ت ب
ه ي ي ت
 10ر
ون��ه -
1 4از5يوه��ان
اث��ري
®لوگوی پیوند®
كربني  11ه م ا غ م ا ب ه ا ر ه ب  11ر س ب ا گ ت ا و ا م ر ت - -14
ح س ن ب س اش��تراوس موس��يقيدان
ح د
ل ي
ا
 12ت و
و ك
ا
م ن
س م
ا
 12ا ف ت ر
کار استاد علی اصغر معصومی
ك ل ا ف اتريشي  -تنبلي ،سستي
ه
ر ي د
ش و
 13ا ي ن
ا ب
س ر
ر س ت
ا
م م
و
ا
 13و
س صدا
ه
 14ش ي ه
ر
د
ا
ن و
ش ر ت ي
م
ا
 14ر خ
(هنرمند و نقاش معاصر)
ا ي م ن ك ر ك ر ي  -15از واژههاي پرسشي -
ح ي
 15ك ت ا ي و ن ر ي ا
ش ي ي
ر ب س ت ت ا ب ه ش ت
 15د
شنا
----------------------------------ن ز د پدر روانشناسي

نیازمندیهای

با م
د شارکت
خ
و
د
،
ر تقو
یت آن
ب
ک
و
ش
یم!

کامیونیتی ایرانیان

نیازمنــدیها

استخدام

اتومبیل

PAIVAND

aznov152104nikpour

استخدام

استخــد ام

abedi free

استخدام

فروش سالن زیبایی

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

شانس اول را به آنها
بدهید!

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

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

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

جای شما در این صفحه
خالی است!
با ما تماس بگیرید.

abedi free

azmr19f

aznov-jan’17tpshP

2233336

نیـازمنـدی هـای پیوند

جدول اعداد سودوکو در صفحه 14

آرایشـــــگاه

481-6765 ............................................EVE
فاطی 706-8324 ..............................................

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 ............................
خاطــره یکتــا 438-390-0694 ..........
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

مراکز پخش پیوند
مرکزشهرمونتریال:

تپــش ،شــاطرعباس ،کارتیه پــرس ،ماهی
ســن لوران ،عموجــان ،کوپلــی ،2:فرحت،
اتوکلیفتــون ،NDG auto ،فتوشــاپ ،ارز
فایواستار ،آپادانا ،لوموند ،خضر ،اف اکس ،مارشه
 ،PAکلینیک آریــا ،آلفامدیک ،المیزان ،بازار،
متروپولیس ،کبابسرا و...
ریوسود :کوه نور1و ،2آدونیس ،مارشه افغان،
مارشه آریا ،کلینیک میرا ،مراکزفرهنگی و...
وست آیلند  :آدونیس ،سمی فروت ،پنراسلکت
شاتوکباب ،و...
سن لوران :آدونیس ،سمی فروت
الوال :کوه نور ،آدونیس ،سمی فروت و...

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

کتـابفروشی

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

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

گلفروشی

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

لوله کشی

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

مهاجرت

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

محضر

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

موسیقی (جشن ها)

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

وام مسکن

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

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

وکیل دعاوی

کــــارواش

ویدیو

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

info@paivand.ca

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

دکترعطاانصاری

در کلینیک مدیکال
آلفامــدیک

درمــان کلیه
مشکالت ارتوپدی پا

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

1253 Rue Guy

Tel.: (418) 440-9494
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پانسیون

مشاوره و خدمات زیبایی

به یک خانم کارمند

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

ویا خانم دانشجو
 دالر۵۰۰ ماهانه

آﻣﻮزش ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎزﻫﺎ و آواز ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه
 ﺳﺎل5  ﺗﺎ2 آﻣﻮزش ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ ﮐﻮدك از
*Ensemble matelas
*Ensemble
et matelas et

sommier orthopédique
sommier orthopédique
Dream Star Dream Star
60” grand lit 99$
60” grand lit 99$

ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آرش ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن

879 879 999 999
$

Sectionnel

Sectionnel

$

Sectionnel

$

$

Sectionnel

LASER SPA INSTITUT LEA

سوزاندن موهای بدن با لیزر

Estheticienne & Technicien LASER |
Diplome cidesco internations du paris

خدماتآرایشی

با تمام امکانات
و اینترنت ومبله
در منطقه

9116-663 )514(:.Tel

M.Royal.Beauty :اینستاگرام
PendJn01

free

699$ 699$

Canapé

Canapé

سی
عکا
رز

 اندازه سرPR و کارت
وجزئیاتدیگربایستی
رعایتشود

vente
vente

6565

999$ jusqu’à
999$ jusqu’à

50 X 70

______________
عکسبرایسوءپیشینه
)(واشنگتنیاایران

7 mcx

2299 2299$

: پیوند را آبونه شوید
$
1399$ 1399
info@paivand.ca
Sectionnel

مترجم رمسی

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

کلبــه
عموجان

999$ 999$

de 1599$ / Sofas en tissudeàa1599$
partir/ de
Sofas
499$en/tissu
Sofasàaenpartir
cuir de
àa 499$ / Sofas en cuir àa
partir de 699$ / Sofas sectionnels
partir de 699$
en cuir
/ Sofas
à partir
sectionnels
de 879$ en
/ Sofas
cuir à partir
de 879$ / Sofas Sectionnel
Sectionnel
rabatables en cuir à partirrabatables
de 799$ en
/ Consoles
cuir à partir
à partir
de 799$
de 299$
/ Consoles à partir de 299$
/ 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$ /
Miroirs à partir de 99$ / Miroirs
Bureauxà partir
à partirdede99$699$
/ Bureaux
/
à partir de 699$ /
Curio à partir de 699$ / Curio
Unitésàmurales
partir deà699$
partir/ de
Unités
499$murales
/ Matelas
à partir de 499$ / Matelas
et sommiers à partir de et299$
sommiers
/ Divansà lits
partir
à partir
de 299$
de 699$,
/ Divans
etc.lits à partir de 699$, etc.

de
de
rabais rabais

مترجم رمسی
بخشی
شهــریار
یکتا
حتویلداری
خاطره
Beaucoup
de
Beaucoup
pièces
uniques,
de pièces
etc.
uniques,
etc.
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،دعوتنــــامهرسمی

ترجمـــهمدارک
Dépêchez-vous!
Dépêchez-vous!

ایران
و
کبک
رسمی
مترجمان
جامعه
عضو
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• ترجمهرسمیکلیهمدارکوخدماتمربوطبهترجمه
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Sectionnel

) (نبش دکاری

SNOWDON

PrilloPrillo
liquideliquide

de chambre
/ Ensemble
à partirsalle
de 1099$
à dîner/àEnsemble
partir salle à dîner à partir
:نشانی خود را برای ما ایمیل کنیدSet de chambre à partirSetde 1099$

Sectionnel

7 mcx

la qualitélaauqualité
plus bas
au prix
plus bas prix

) دالر (با پست سریع75 :ساالنه

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

عکس های ما تضمینی و
درخواست های
tous les Meubles
tous doivent
les Meubles
être doivent
être متناسب با
$
باشد
می
ادارات مربوطه
vendu! vendu!

%%

Sectionnel

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

تبدیل متام سیستم های ویدئویی

Sectionnel

استخـــدام

Tel.: 514-400-7879

Meubles
Meubles
prilloprillo

Mega
Mega
Tel.:(514)
706-8324

<< >> حتی در محل شما

5740 blvd cavendish
لطف ًا برای اطالعات
:بیشتر تماس بگیرید

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

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

استخدام
به چند نفر
آشپز و راننده

• • نیمه وقت و تمام وقت
.برای کار در رستوران در مرکز شهر نیازمندیم
:لطفا با شماره تلفن زیر تماس بگیرید

Tel.: 514-266-1355

6107 Sherbooke W.
Tel.: 514-484-8072
________________

jayazaug19

879$ 879$
Sectionnel

514-624-5609

تدریس فارسی

(438) 390-0694

تدریس زبان فارسی

در وست آیلند
$DÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
$DÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
$
$
$
$
$

1699 1699 1099 1099 1899پروینعبائی
1899

ارزشریف

7 mcx

7 mcx

7 mcx

7 mcx

Sectionnel

Sectionnel

مترجم رمسی

Canapé

Tel.: 514-675-4405

699 699$
Canapé

abaee:azsepfree

نغمه سروران

zarbarg
paivand
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Pierrefonds
Saint-Léonard
Laval
Montréal

15757Pierrefonds
Gouin Blvd.15757
W. nsarvaran@hotmail.
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دارالترجمه رسمی فرهنگ

،عضورسمیانجمنمترجمانکبک
ترجمهوتأییدترجمه
،رسمی اسناد و مدارک
تنظیمدعوتنامه،ترجمهشفاهی
،وتکمیلکلیهفرمهایرسمی
بلیت
کلیه
 فروش















































Tél.: (514) 223-6408
تأییدامضاء












Tél.: (514) 561-6408
مرکزشهرمونترال:محل
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5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH)






 369-3474(FISH)




 

W., Tel.:

www.paivand.ca

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



کانادا
خصوصی حسابداری
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5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH)
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صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور

در كلیه سطوح
-------------

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

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

 پیوند را آبونه شوید:
ساالنه 75 :دالر (با پست سریع)

ارقــــام مهیب!

نشانی خود را به ما ایمیل کنید:

info@paivand.ca

شعلهور شدن آتش خشم عمومی...
نهایتــا ابراهیــم رئیســی دســتور
رسیدگی مجدد را صادر کرد .پس
از آنکه این دستور را انتشار یافت،
سیاستمداران خاموش هم لب به
سخن گشــودند و با وی همراهی
کردنــد .محمدرضــا بادامچــی،
نماینــده و رییس فراکســیون کار
مجلــس ،در حســاب توییتر خود
نوشــت« :ایــن احــکام در شــان
انقــاب مســتضعفان نیســت.
فرامــوش نکنیم کــه جهانیان ما
را قضاوت میکننــد .انتظار داریم
دادگاه تجدیدنظــر ،بــا نقض این
احــکام ،چهــره رحمانی نظــام را
به نمایــش بگــذارد» .حمیدرضا
عارف نیز خواهان بررســی مجدد
و تعدیل احکام شــد .حسامالدین
آشنا ،مشــاور رییس جمهوری که
سابقه همکاری با وزارت اطالعات
را نیز دارد ،مانند همیشه با کالمی
کنایهآمیز نوشــت« :امروز سخن
فقط از هفتتپه قضاوت نیســت،
بلکه مشکل از هفتخوان عدالت
است».
ســندیکای کارگران نیشــکر هفت
تپه با انتشــار بیانهای مواضع خود
را در مــورد احــکام صــادره ،ایــن
چنیــن بیــان کردنــد« :مدافعان
ســرمایهداری در ایــران تصمیــم
گرفتهانــد با ایجاد فضــای رعب و
وحشــت بیشــتر ،صدای هر گونه

>> ادامه از صفحه6 :

حقطلبی را در نطفه خفه کنند».
با تصویب اصل  ۴۴قانون اساســی
و فــروش صنایــع و معــادن ملــی
به بخــش خصوصی ،بســیاری از
صنایع ســودآور کشــور نیــز رو به
نابودی نهادند .واگذاریهای بحث
برانگیز بسیاری در این میان وجود
دارد .بســیاری از پروندههــای باز
مفاسد اقتصادی به نحوی با یکی
از بنگاههــای اقتصادی خصوصی
ســازی شــده ،مرتبط است .اخذ
وامهــای کالن بــه منظــور تولید
و صــرف پول آن در ســفتهبازی یا
خروجپولازکشور،نتیجهواگذاری
صنایع کشور به خودیهایی است
کــه بــدون پشــتوانه الزم مالــی و
دانش کافی ،صاحــب این صنایع
میشــوند .در بســیاری مــوارد،
صنایع خصوصیسازی شده بسیار
کمتر از ارزش واقعی خود فروخته
شــدهاند .قوه قضایه ایران به جای
برخوردهای شدید قهری با افرادی
که به چپــاول از بیتالمــال اقدام
کردهاند ،در برابرکارگرانی میایستد
که بــرای دریافــت حداقل حقوق
خود اعتراض میکنند .در زمانهای
که کارشناســان خط فقر را چیزی
بین چهار تا شــش میلیون تومان
بــرآورد میکننــد ،کارگــران برای
دریافــت حقوق  ۱.۵میلیونی خود
نیز با ماهها تاخیر مواجه هستند.

انقالب ایــران با شــعار حمایت از
«مستضعفان» به پیروزی رسید.
طی این ســالها ،هر گونه تشکل
صنفی بــا برخورد امنیتــی مواجه
شــده اســت .اعتصابــات کارگری
کــه در همه جهــان امری طبیعی
و از حقوق اصناف تلقی میشــود،
در ایــران معــادل «اقــدام علیــه
امنیت ملی» است .هرگونه تجمع
اعتراضی علیه کارفرمایان ،به جای
حمایــت قانونی ،با زور و ســرکوب
مواجه شده است و میشود.
مدتهاســت کــه اهــداف و
شــعارهای اولیــه انقــاب ،دیگر
رنگی ندارد .حکومت همچنان که
از ســرمایهداران بزرگ و صاحبان
معــادن و صنایع حمایت میکند،
احکامــی ســنگین علیــه کارگران
وکنشگــران حامــی آنــان صــادر
میکنــد .ایــن در حالی اســت که
چهــار دهــه پیــش ،زندگــی رنگ
و بــوی دیگــری داشــت .آرزوها و
امیدها ،از جنس دیگری بودند.
در انتها ،جمله معروف اسماعیل
بخشی را یادآوری میکنیم:
«چهارکارگر خودسوزی کردند.
تنها برای یک میلون و دویســت
هــزار تومــان .لعنــت بــه ایــن
زندگی»...

•

• طــارق عزیــز ،معــاون
صدامحســین ،بــه جــرم جنایت
علیه چند هزارکرد عراقی فقط به
 ۱۰سال زندان محکوم شد.
• ژنرال مانوئل كنترراس ،رييس
سابق پليس مفخی مخوف شيلی
در دوران آگوســتو پينوشــه و
مسئول ربودن هفت رهبراللگوا
در ســال  ،۱۹۷۳توســط وزارت
دادگستری حکومت بعدی فقط
به  ۱۰سال زندان محکوم میشد.
• سعید مرتضویِ ،آمرِ فاجعهی
زندان کهریزک ،فقط به  ۲ســال
زندان محکوم شد.
• محمدرضا رحیمی ،معاون اول
احمدینژاد و مســئول تخلفات
مادی گسترده در دورهی او ،فقط

به  ۵سال حبس محکوم و بعد از
فقط  ۳سال زندان آزاد شد.
اما اینک،
• اســماعیل بخشــی ،کارگــر
هفتتپه ،به  ۱۴سال زندان
• ســپیده قلیان ،حامی کارگران
هفــت تپه ،بــه  ۱۹ســال و  ۶ماه
زندان
• امیرحســین محمدیفــرد،
سردبیر نشریهی کارگری گام ،به
 ۱۸سال زندان
• عســل محمــدی ،عصــو
تحریریهی نشریه کارگری گام ،به
 ۱۸سال زندان
• ســاناز الهیاری ،عضو تحریریه
نشریهی کارگری گام ،به  ۱۸سال
زندان

• امیــر امیرقلــی ،عصــو
تحریریــهی نشــریهی کارگری
گام ،به  ۱۸سال زندان
محکوم شدند،
آنهم بدون اینکه مرتکب هر
گونه جنایت یا فســادی شــده
باشند.
واقعــا برایــم ســوال اســت که
صادرکنندهی این احکام درکی
از این داشــته که دارد دربارهی
سالهای عمر چند انسان رای
میدهد؟
و آیا تصویری از معنای هر سال
زندان دارد که توانســته چنین
ارقام مهیبی را روی کاغذ حکم
بنویسد؟
طبــق چــه مبنــا و منطقــی
میتواند توجیه کند حکم چند
فعال کارگری بیپناه و بیپشتوانه
را از طارق عزیز و ژنرال کنترراس
و سعید مرتضوی با آنهمه فساد
و جنایت سنگینتر صادر کند؟
ادعای عدالتجویی و دادگستری
قضایــی نظامــی که
در دســتگاه
ِ
ادعــای حمایت از مســتضعفین
دارد شــوخی نیســت اگر در این
احکام ناعادالنه تجدید نظر نکند؟
ادعــای عدالتخواهی چهرههای
سیاســی ،رئيس قوهی قضاییه،
احزاب و مسئوالن هم باورکردنی
اســت اگر به این احکام حیرتآور
علیه فعاالنی که صدای کارگرانی
بودهانــد کــه صرفا حقوقشــان را
مطالبه کردهاند اعتراض نکنند؟
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اﻧﺠﻤﻦ دوﺳﺘﺪاران زرﺗﺸﺖ

برگزار مى كند

ﻣﻮزﯾﮏ زﻧﺪه و دى ﺟﻰ
زﻣﺎن  :ﺷﻧﺑﮫ  ٥اﮐﺗﺑر ﺳﺎﻋت ۱۸:۳۰
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺎم ) ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺒﺎب  ،ﮐﻮﺑﯿﺪه  ،ﺳﻮپ وﺳﺎﻻد(

ﺳﺎﻟﻦ Panera
4694-Sources Blvd
Dollard Des Ormeaux
H8Y 3C4 Métro: Côte-Vertu Bus: 470
Fairview Bus 206 Sources blvd

ورودﯾﮫ  ۳٥ :دﻻر
ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  7ﺳﺎل  25دﻻر

ﺗﻠﻔن آﮔﺎھﯽ:
 514 325 3012ﻓروﺗن

ﻓروش ﺑﻠﯾت :ﺗﭘش دﯾﺟﯾﺗﺎل
514-223-3336

37

38

PAIVAND: Vol. 26  no.1440 SEP. 15, 2019

www.paivand.ca since 1993

1398  شهریور24  1440  شماره 26 سال

yalda
abbasi
&PAAJ
ensemble

Yalda Abbasi: Vocal & Dotar
Iman Sadeghzadeh: Dotar

Persian Folklore Music

KOUROSH BABAEI: KAMANCHEH
Mahdi Yousefian: Oud
Zohreh Shahbazy: Daf / Dayereh / Udu

Toronto
Saturday, September 28th @ 7:00 PM. +1 (416) 834-7319

1 Lord Seaton Rd, North York, ON M2P 2C1

Montreal
Sunday, September 29th, @ 6:00 pm. +1 (514) 623-6248

Unitarian Church of Montréal

5035 Boulevard de Maisonneuve O, Montréal, QC H4A 1Y5
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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

Cell.: (514) 971-7407

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

اوکازیون خوب برای سرمایه گذاری
---------------

رستوران برای فروش
---------------

رستوران در پررفت و آمدترین قسمت بلوار سن لوران
 با درآمد خوب
 صندلی داخل و بالکن18  دارای
 دیس های گوناگون
... پوتین و، همبرگر،پیتزا
 با کلیه وسائل و جتهیزات داخل رستوران
:قیمت

75000.00

(+ GST, QST)
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 مطمئنترینوسریعترینروش انتقالارز
با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران

 خریدار ارزهای خارجی
بابهترین نرخ روز
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 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

514-

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

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

