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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)(خضر

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

Tel: 514 989-2229
Tel: 514 289-9003

صرافی

الیت

Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca

فارکس

31 :

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

انتقـال ارز

GUY

ال
ب
ا
ت
ی
ساده

از مونتــــرال به تهـران از

$1070

 حسابداری و مالیات:مهتاب ثقفی
سال سابقه کاری در کانادا25 با

6600 Trans-Canada, Suite 750
Pointe-claire, Qc H9R 4S2

لیسانسدر رشته مدیریت مالی
)H.E.C( از دانشگاه مونترال
CGA کاندیدای انجمن حسابداران

www.ParsPlumbing.ca

 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

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

مشاورامالک:آرزوگتمیری

Tel: (514) 290-2959
جهت جابجایی ارز با سیستم ما
،درمتــام نقاط دنیا
 دقیقه زمان نیاز دارید10 فقط به

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

3 :

4010 Ste-Catherine W.

(514) 561-3-561
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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
Courtier Immobilier Agréé

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

مشاور امالک در سراسر مونتریال

Cell.: 514-967-5743

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

South shore و

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

اثر بهرام بیضایی | کارگردان علی امساعیلی

 نوامبر17 ، 16 ، 15 :مونتریال

Minoo Eslami

مشاور امالک در مونتریال

حقایق درباره ی لیــال دختر ادریس

سفر به ایران

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

 ستاره5 صــرافی

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

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

pg. 5

ناهیدپاکروان

مسکونی و جتاری

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

¥°¶H
x»oÎ »ÁHoM
kÄoi I¶
}~hT¶
k{ILÃ¶ ·I«ÄHn
·HnHkÄoi
RI¶ki
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

_____________________
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

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

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

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

 مینو اسالمیEmail : masoudrealty@gmail.com
Cell : (514) 571-6592
38 Place du Commerce #280,
île des Soeurs, Qc H3E 1T8

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2018 MODEL CLEARANCE

VILLE ST-LAURENT , H4R 1V4

+
RAV4 LE FWD 2019

Starting at $ 29,899 + Taxes

COROLLA HATCHBACK
CVT 2019

Starting at $ 23,749 + Taxes

%
0
for certain
cars only

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

514 376-9191
www.alixtoyota.com

وام با نرخ بهره

Financing

بامدیریت

الکس پورقناد

Contact Alex Pourghannad
for additional rebates
برترین سرویس و ارزان ترین بها برای هموطنان گرامی
Lease and purchase financing provided through Toyota Canada Inc. upon credit approval by Toyota Financial Services.
Registration, Insurance, taxes and duties are extra. Subject to applicable conditions. the offers apply to Individuals who lease or buy a vehicle
starting 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.

2

3

 سال  26شماره  23  1444مهـر 1398

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
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ُ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

182155 04/18

1308 Boul. Virginie-Roy
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
3 bed., 2 + 1 Bathrooms/Powder
1300 sq. ft..
$449,000

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

Cell.: 514-867-3114

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

Turkish Airline
Promotion:
3 baggage
:اسپشیالترکیشایرالین
سه چمدان

هر نرخی
،دارید
از ما ارزان تر
بخواهید

برای اطالعات بیشتر
.با ما تماس بگیرید
____________

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

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

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

Head Office:

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

Tel.: 514-388-1588

RAMIN ABBASI

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

2020 COROLLA SE

2019 RAV4 FWD

PURCHASE FINANCING AT

LEASE STARTING AT

0.99%

*

$

85

/WEEKLY*

2019 CAMRY SE

2019 CH-R

LEASE STARTING AT

PURCHASE FINANCING AT

$

84

/WEEKLY

*

1.79%

*

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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ایران...

صاحبان قدرت ساالنه  ۴۰میلیارد
دالر از ایران خارج می کنند
«معادل درآمد ساالنۀ نفتی ایران »

www.paivand.ca since 1993

هر شنبه و یكشنبه
دل و جگـر
تازهگوسفندی
موجود می باشد
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بستن
یسنتیوفالوده
وكلو
چهفومندركلبه
ع
موجانخاطرات
خوش ایران را
زندهمیكند

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

م .آزرم

1444

no.

Vol. 26, Oct. 15, 2019

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

سامانۀ خبری "ابزرواتور مغرب و آفریقا" به نقل از منابع رسمی و نزدیک
به دولت ایران فاش کرد که طی پنج ســال گذشــته صاحبان قدرت و
ســرمایه در ایران ســاالنه حدود  ٣٠تا  ۴۰میلیارد دالر پول را به خارج
جهت سرمایه گذاری در کشورهای امارات ،ترکیه ،گرجستان ...منتقل
کرده اند.
همین منبع می افزایدکه غالب این پول ها صرف خرید امالک یا بانک
های خارجی شده است.
روزنامۀ "آرمان" چاپ ایران ماه گذشته با انتشار این خبر تصریح نمود
که این پول معادل درآمد ساالنۀ نفتی کشور در وضعیت عادی یعنی در
فقدان تحریم های آمریکا است.
"ابزرواتور مغرب و آفریقا" تصریح می کند که اقلیت ناچیزی از محافل
قدرت و رهبران حکومت اسالمی ایران به طرز افسارگسیخته ای پول ها
و سرمایه های خود را از کشور خارج می کنند.
علی ربیعی ،سخنگوی دولت ایران ،در مرداد ماه گذشته در مصاحبه ای
با رسانه های رسمی کشور با استناد به نظرسنجی های مراکز حکومتی
گفت که  ٩۵درصد مردم ایران به وجود فساد در قدرت باور دارند.
در نتیجۀ چنین فســادی سال گذشــته  ۱٦میلیارد دالر از منابع ارزی
ایران به بهانۀ واردات کاال از کشور خارج شد بی آنکه کاالیی در ازای آن
وارد کشور شود.
محمود بهمنی ،رئیس پیشین بانک مرکزی ایران ،در تابستان گذشته
گفت که فقط  ۱۴۸میلیارد دالر از دارایی های کشــور در حساب های
بانکی فرزندان رهبران جمهوری اســامی ایران در بانک های خارجی
سپرده گذاری شده اند .او همچنین اعتراف کرد که معادل دو سال از
درآمدهای صادراتی ایران هرگز به کشور بازنگشتند.
پیشتر یکی از نمایندگان مجلس ،محمدرضا بادامچی ،گفته بود که در
چهل سال گذشته  ۲٠٠٠میلیارد دالر پول و سرمایه وارد کشور شده بی
آنکه کمترین بهبودی در وضعیت میلیون ها بیکار ،گرسنه ،بی سرپناه
وکودکان کار درکشور به وجود آمده باشد.
ابزرواتور مغرب و آفریقا تصریح کرده است که در پی توافق اتمی با ایران
طی سه سال به غیر از درآمدهای نفتی  ۱۵٠میلیارد دالر از دارایی های
مسدود شدۀ ایران در خارج در اختیار رهبران این کشور قرارگرفت ،با
این حال دو سوم جمعیت ایران همچنان زیر خط فقر زندگی می کنند.

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

•
•
•
•
•
•

رادیو بین المللی فرانسه

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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آیا شرایط برای توافق جدید آماده است؟

شعر و ترانه...
الال الال دیگه بسه گل الله
بهار سرخ امسال مثل هرساله
هنوزم تیر و ترکش قلبو میشناسه
هنوزم شب زیر سرب و چکمه می ناله
نخواب آروم گل بی خار و بی کینه
نمی بینی نشسته گوله تو سینه ؟
آخه بارون که نیست  ...رگبار باروته !
سزای عاشقای خوب ما اینه؟
نترس ازگوله ی دشمن گل الدن
ِ
پوست سرزمین من !
که پوست شیر
اجاق گرم سرمای شب سنگر
دلیل تا سپیده رفتن و رفتن
نخواب آروم گل بادوم ناباور
گل دلنازک خسته ،گل پر پر
نگو باد والیت پر پرت کرده
دالور قدکشیدن رو بگیر از سر
دوباره قد بکش تا اوج فواره
نگو این ابر بی بارون نمی ذاره
مث یار دالور نشکن از دشمن
ببین سر می شکنه تا وقتی سر داره
نذاشتن هم صدایی رو بلد باشیم
نذاشتن حتی با همدیگه بد باشیم
کتابای سفیدو دوره می کردیم
که فکر شبکالهی از نمد باشیم
نگو رفت تا هزار آفتاب هزار مهتاب !
نگوکو تا دوباره بپریم از خواب !
بخون با من نترس ازگوله ی دشمن
بیا بیرون بیا بیرون از این مرداب
نگو تقوای ما تسلیم و ایثاره
نگو تقدیر ما صد تا گره داره
به پیغام کالغای سیاه شک کن
که شب جز تیرگی چیزی نمیاره
نخواب وقتی که هم بغضت به زنجیره
نخواب وقتی که خون از شب سرازیره
بخون وقتی که خوندن معصیت داره
بخون با من بیا تا من نگو دیره !
سکوت شیشه های شب غمی داره
ولی خشم تو مشت محکمی داره !!
عزیز جمعه های عشق و آزادی
کالغ پر بازی با تو عالمی داره ...

پ
در چهار دهه گذشــته ،برخی از برجســته
ترین مسائل سیاست خارجی ایران ،تنها
زمانی حل و فصل شده که جناح محافظه
کارِ حاکــم بــر کشــور ،در داخــل جایگاه
قدرتمندتری یافته ،در حالی که همزمان
کشــور ایران به عنوان یــک کل ،به اندازه
کافی ضعیف شده که نتواند به عنوان یک
هژمون منطقه ای ،قد علم کند .دو نمونه
از این رخــداد را در ماجرای گروگانگیری
آمریکایی ها در تهران و نیز جنگ عراق -
ایران می توان دید.
برجام دو مجموعه تهدیدهای امنیتی را تولیدکرد که
پایایی درازمدتش را زیر ســوال برد :نخســت ،تهدید
علیه ســاختار داخلــی قــدرت در ایــران و دوم تهدید
متحدان ایاالت متحده امریکا و موازنه توانش منطقه
ای .با خروج امریکا از برجام ،اولی برطرف شد و دومی
هنوز نیاز به چاره جویی دارد.
تحلیلگــران امریکایی نتوانســتند تهدیدهایــی را که
رهبــران ایران پس از توافق هســته ای احســاس می
کردند ،به درستی درک کنند .برجام سیاست و جامعه
ایــران را دو قطبــی کــرد و خطوط جناحــی را به نفع
روحانی و ظریف ،پررنگ ساخت .اما اکنون این دو در
موضع انفعال هستند چرا که برجام کارسازترین جنبه
های برنامه هسته ای ایران را محدودکرد اما نتوانست
تحریــم هــا را بردارد .اکنــون هر دوی اینهــا در حال
هماهنگی نزدیک با ســپاه پاســداران انقالب اسالمی
هســتند تا از نفوذ منطقه ای ایران ،اهرمی برای چانه
زنی بهتر دیپلماتیک فراهم کنند.
بنابراین ،اکنون اگر برجام دوباره زنده شود ،به عنوان
محصول همــکاری موثر هر دو جناح سیاســی ایران
دیده خواهد شــد .همچنین مجــازات جمعی تحریم
های آمریکا ،نیروهای مدنی ایران را که تندروها نسبت
به آن بدبین بودند ،دگرش داده است.
آمریکا با خروج از برجــام و اعمال محاصره اقتصادی
بر ایران ،دســتاویزی را به سپاه پاســداران داد که سه
دهــه ،به ویژه پس از خاتمه جنگ با عراق به دنبالش
بود .این وضعیت ،پیامدهای مهمی را به همراه آورد:
نه تنها حکومت ایران زیر بار تحریم ها نشکست ،بلکه
ایــران ،تحت حاکمیت محافظه کاران ،اکنون از نظر
داخلی به همان اندازه منسجم است که در این دهه ها
بوده است .در سطح منطقه ای ،برجام متحدان عرب
و اســرائیلی امریکا را به هراس انداخت چرا که کاهش
تنش با آمریکا ،می توانست قفس ایران را باز و اقتصاد
و نیروی نظامی اش را سرزنده کند.

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

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

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

آژانسمسافرتییونیگلوب

________________________________
1455 PEEL, local 148

•
•

210 St Jacques St, Lachine, QC H8R 1E2

_________________________

Voyages Lexus

مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال :شیخ صاحل سیبویه
نشانی:

یک موقعیت ضعیف کشــوری در منطقه
برخوردار است .این شرایط ،زمینه را برای
یک توافق بدون حاشیه آماده می کند که
پایه ای ترین اهداف هر دو طرف را تضمین
می کنــد :ایران می تواند برای ادامه بقای
خود همچنان شعار مرگ بر آمریکا بدهد و
آمریکا می تواند همچنان از ایران دیوسازی
کند و آن را در محدودیت نگه دارد .گزینه
هــای گوناگونی هم اکنون بــرای کاهش
تنش ها وجود دارد .البته ،افتادن ایران در
دام "اعتماد بنفس افراطی" و نیز "وسواس
گزینشــی" آمریکا از بی اعتبار شــدن ،می
تواند دو طرف را به یک جنگ فاجعه بار بکشاند• .
منبع :واشنتگن پست
ترجمه :تحریریه دیپلماسی ایرانی
نویسنده :محمد آیت اللهی تبار ،استاد پیوسته دانشگاه
تکزاس در مدرسه دولت و خدمات عمومی بوش و نیز
عضو انســتیتوی سیاســت عمومی بیکر در دانشــگاه
رایس است .وی نویسنده کتابی به نام" :دولتمداری
مذهبی :سیاست اســام در ایران" که در سال 2018
توسط دانشگاه کلمبیا منتشر شده است.

امــا اکنون ،ایران دوباره در قفس افتاده اســت .اتکای
فزاینــده تهران بــر نیروهای نیابتی و موشــک هایش
به عنــوان یک راهبــرد بازدارنده ،به این دلیل اســت
که توانمندی های کشــور ضعیف شده و هیچ چشم
اندازی برای بهبود آنها زیر بار تحریم های فزاینده ای
کــه ایــران را فقیرتر می کند ،وجود نــدارد .اکنون آن
هراس درازمدت از هژمونی منطقه ای ایران ،همچنان
به عنوان یک رویا باقی می ماند.
بــه این ترتیــب ،اکنون ایران از یک انســجام داخلی و

دفتر ثبت رمسی ازدواج و طالق ( )CIVILو شرعی

تلفن514-366-1509 :
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•
•
•

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

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

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

Cel.: 514-942-4178

Tel.: (514) 849-7711 Ext.: 143

www.cje-ndg.com

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

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

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

The CJE NDG offers:

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

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

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

5263 boul Cavendish

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

برگرفته از مداد:

www.medad.ca

در آستانه انتخابات

افزایشچشمگیرمحبوبیتجاگمیتسینگ

نظرســنجیها از اقبال گســترده
جوانان به رهبر حزب نئودموکرات
حکایت دارد.
به گزارش ســیتیوی ،نتایج یک
نظرســنجی جدید که بــه صورت
مشترک توسط این رسانه و گلوب
انــد میل به انجام رســیده نشــان
میدهد رهبر حــزب نئودموکرات
( )NDPبــا افزایــش چشــمگیر
محبوبیت به ویژه در میان جوانان
کانادایی روبرو شده است.
بر اســاس این نتایــج ،امتیاز آقای
سینگ از ابتدای سپتامبر تاکنون
 ۱۰نمره افزایش داشته است.
در ایــن نظرســنجی ،از
شــرکتکنندگان خواســته شــد
بگوینــد کــه رهبرکــدام حــزب از
ویژگیهای یک رهبر خوب سیاسی
برخوردار است .امتیاز آقای سینگ
در این نظرسنجی در  ۱۳سپتامبر
برابــر بــا  ۳۶بــود ،حال آنکــه این
امتیاز در  ۸اکتبر به  ۴۶رسید.
امتیــاز رهبــر حــزب محافظهکار
( )Conservativeیعنــی انــدرو
شــییر که در نظرسنجی قبلی ۴۰
بود نیز این بار به  ۴۲رسید.
از ســوی دیگر ،الیزابت می (رهبر

حزب ســبز) با کاهشی  ۵امتیازی
از  ۴۱به  ۳۶رســید .ایو-فرانســوا
بالنشه (رهبر حزب بالک کبکوا)
و ماکســیم برنیــه (رهبــر حــزب
مردم) نیز به ترتیب  ۴۳و  ۱۵امتیاز
را کسب کردند.
تنها رهبر سیاســی کــه امتیازش
از جاگمیت ســینگ باالتر اســت،
جاســتین ترودو اســت که امتیاز
 ۴۸را بــه خود اختصــاص داده که
البته کاهشــی  ۳امتیازی نســبت
به ابتــدای آغاز تبلیغات انتخاباتی
دارد.
برخی کارشناسان بر این باورند که
افزایش چشمگیر محبوبیت آقای
ســینگ به خاطــر نحــوه واکنش
او بــه اخبــار جنجالــی مربــوط به
برخوردارهــای نژادپرســتانه و نیز
عملکــردش در اولیــن مناظــره
انگلیســیزبان دوشــنبه شــب
اســت .در واقع ،چند ساعت پس
از برگــزاری آن مناظــره ،انبوهــی
از مطالــب در فضــای مجــازی در
حمایت از سینگ منتشر شد.

آقای ســینگ بیشــترین طرفدار
را در میــان جوانــان دارد .حدود
 ۵۶درصــد از شــرکتکنندگان در
نظرســنجی اعالم کردند که او از
شرایط یک رهبر خوب برخوردار
اســت .همچنیــن پــس از اینکه
ریحانا (خواننده معــروف) هفته
گذشــته در صفحه اینستاگرام
خود ،آقای ســینگ را دنبال
کــرد ،محبوبیتــش میــان
جوانان بیشتر شد.
بــا ایــن وجــود ،افزایــش
طرفــداران رهبــر حــزب
نئودموکــرات بــه معنــای افزایش
حمایت از این حزب نیست .حزب
آقــای ســینگ فقط حمایــت ۱۳
درصــد از رایدهنــدگان را با خود
دارد و پــس از لیبرالهــا (بــا ۳۶
درصــد) و محافظــهکاران (با ۳۵
درصد) قرار میگیرد.
حزب ســبز همچنان بــا  ۹درصد
در جایــگاه چهارم قرار دارد .بلوک
کبکوا و حزب مردم هم به ترتیب ۵
و  ۱درصد نظر مثبت رایدهندگان
را با خود دارند.
در ایــن نظرســنجی ،نظــر افــراد
دربــاره بهتریــن نخســتوزیر نیز
پرســیده شــد .تــرودو بــا ۸/۳۱
درصــد اندکــی باالتــر از شــییر با
 ۴/۳۰درصد قرار گرفت .ســینگ
بــا  ۹/۱۰و می بــا  ۳/۸رتبههای
سوم و چهارم را داشتند و بالنشه
و برنیــه هم بــه ترتیب بــا  ۳/۲و
 ۶/۱جایگا ه انتهایی این جدول را
به خود اختصاص دادند.

تکذیب احتمال قانونگذاری برای ممنوعیت
خوشامدگویی دوزبانه در مونترال
 8اکتبر  -رســانههای کانادایی
روز یکشــنبه خبری را از جانب
ســیمون ژولیــه بــارت (وزیــر
مهاجــرت و عالیتریــن مقــام
مرتبــط بــا تقویت نقــش زبان
فرانســه در کبــک) مبنــی بــر
طراحی مقرراتی برای ممنوعیت
خوشــامدگویی بــه دوزبــان در
فروشــگاههای مونترال منتشــر
کردند.
بــه گزارش نشــنال پســت ،آقای
بــارت دیروز اعــام کرد که قصد
قانونگــذاری در ایــن زمینــه

را نــدارد و در عــوض بــه دنبــال
راهکارهــای موثــر دیگــری در
خصــوص بهبــود وضعیــت زبان
فرانسه در کبک است .آقای بارت
گفت کمپینهای مختلفی برای
افزایش آگاهی شهروندان در این
زمینه در دست اجراست.

اما یکــی از موضوعاتی که آقای
بــارت در کنفرانــس رســانهای
بــه آن اشــاره کــرد بــه موضوع
فرانســویزبان یا دوزبانه بودن
مونترال بود .ماجــرا از این قرار
اســت که یــک نظرســنجی که
به تازگی به انجام رســیده نشــان
میدهد ســه چهــارم کبکیها بر
این باورند که مونترال یک شــهر
دوزبانه است .با این وجود ،آقای
بارت تاکید دارد که مونترال یک
شهر فرانسویزبان است.

شکاف عمیق جنسیتی و سنی در سوگیری
انتخاباتیشهروندان

نتایج یک نظرســنجی که توسط
موسســه ایپســوس ( )Ipsosبه
انجام رســیده ،از وجود شــکاف
عمیقی در سوگیری سیاسی زنان
و مردان زیر  ۵۵سال کانادایی در
انتخابات پیش رو حکایت دارد.
حــدود  ۲۷درصد از زنــان جوان
اعــام کردنــد کــه بــه حــزب
نئودموکــرات ( )NDPرای
میدهنــد ،حال آنکــه این میزان
برای مردان جوان فقط  ۱۶درصد
بود .در واقع حمایت از این حزب از
سوی زنان جوان به مراتب بیشتر
از سایر گروههای جمعیتی است.
یکی از کارشناســان دستاندرکار
این پژوهش میگویــد« :اگر قرار
بود فقــط رای زنان جوان مالک
قــرار میگرفــت ،دولــت آینده به
صــورت ائتالفــی از ســوی حزب
نئودموکــرات و محافظــهکار
( )Conservativesتشــکیل
میشد».
ایــن تفــاوت دیــدگاه در میــان
طرفــداران حــزب محافظــهکار
نیــز وجــود دارد ۳۱ .درصــد از
مردان زیر  ۳۴سال طرفدار حزب
محافظهکار هســتند ،حال آنکه
ایــن میزان بــرای زنان در همین
گروه سنی به  ۲۴درصد میرسد.
این تفــاوت دیــدگاه در میان ۳۵
تا ۵۴ســالهها هم دیده میشود.
حدود  ۴۳درصد از مردان در این
گروه سنی طرفدار محافظهکاران
هســتند ،در حالی که این میزان
بــرای زنــان  ۳۳درصــد اســت.

حمایــت از حــزب نئودموکــرات
در میان این دســته از زنان نیز ۷
درصد باالتر از مردان است.
ایــن تفاوت در میــزان حمایت از
رهبران احزاب نیز دیده میشود.
میــزان حمایت مــردان  ۱۸تا ۳۴
ساله و نیز  ۳۵تا  ۵۴ساله از اندرو
شــییر بیشــتر از زنان در همین
گروه سنی است.
نکته جالب اینجاست که بر اساس
این نظرسنجی ،حمایت از حزب
لیبــرال بیــن گروههــای ســنتی
مختلف و یا زنان و مردان تفاوت
چندانی ندارد.
با این وجود ،تفاوت چشمگیری
در ســوگیری سیاســی متولــدان
نســل انفجــار جمعیــت پــس از
جنــگ جهانــی دوم (boomer
 )generationدیده میشــود.
بیشــتر ایــن افــراد از حــزب
محافظهکار حمایت میکنند۴۲ .
درصــد از مــردان و  ۳۹درصــد از
زنان این گروه سنی ،طرفدار حزب
اندرو شییر به شمار یمورند.
شــاید ایــن یافتــه را بتــوان این
گونــه تفســیر کــرد کــه زنــان و
مــردان با افزایش ســن به تدریج
محافظهکارترمیشوند.
همچنین مشخص شدکه افزایش
سن شهروندان با احتمال میزان
حضــور آنهــا پــای صندوقهای
رای ارتباط مســتقیمی دارد۷۸ .
درصــد از زنان و  ۸۲مردان باالی
 ۵۵سال اعالم کردندکه حتما در
انتخابات شرکت خواهندکرد.

احتمال شــرکت مردان  ۱۸تا ۳۴
ساله در انتخابات نیز با  ۴۳درصد
از سایرگروههای سنی کمتر بود.
این میــزان برای زنــان این گروه
سنی هم  ۴۸اعالم شد.
مسایل مهم از دیدگاه شهروندان
از دیگر موضوعات مورد بررســی
در این نظرســنجی بــود .در این
مطالعه از افراد خواســته شد سه
مورد از مهمترین موضوعاتی که
برایشان در انتخابات مهم است را
نام ببرند.
با وجود اینکه تغییرات اقلیمی و
کاهش هزینههای زندگی اولویت
اصلی مردان و زنــان بود ،مردان
به مســاله مالیات و اقتصاد اشاره
کردنــد ،حــال آنکــه ســامت و
آموزش از اهمیت بیشتری برای
زنان برخوردار بود.
مردان  ۳۵تا  ۵۴ســاله از اقتصاد،
مالیــات و ســامت بــه عنــوان
اولویتهای اصلی خود نام بردند،
حــال آنکه بــرای زنان ایــن گروه
سنی ،سالمت مســاله اصلی بود
و کاهــش هزینههــای زندگــی و
تغییــرات اقلیمی نیز جایگاههای
بعدی را داشتند.
ســامت اصلیتریــن مســاله
مورد نظر متولدان نســل انفجار
جمعیت بــود و  ۴۸درصد از زنان
و  ۳۸درصــد از مــردان ،آن را
جزو اولویتهای خود به حساب
میآوردند.

انقراض ششم!

«شورش» :پشت پردهی باال رفتن از پل «ژک کارتیه»
 شهرام يزدانپناه
صبح زود روز سهشــنبه،
هشــتم اکتبر  ۲۰۱۹سه
عضــو از شــعبه مونترال
گــروه جهانی «شــورش
انقــراض» در اعتراض به
کــمکاری دولتمــردان در کاهش
گازهــای گلخانهای و رونــد رو به
افزایش تغییرات اقلیمی از ساختار
فلــزی پــل ژک کرتیــه در جنوب
مونترال باال رفتند .حرکتی نمادین
کــه ترافیک ســنگین صبحگاهی
را برای ســاعتی مختــل کرد .این
مطلب نگاهی عمیقتر به موضوع
خواهد انداخت.
ساعت شــش صبح روز سهشنبه،

هشــتم اکتبــر وقتــی که
بیشــتر مونترالیها هنوز
در خواب بودنــد ،دو زن
 ۳۲و  ۴۰ســاله به همراه
یک مرد  ۴۷ساله ،با کمی
تجهیــزات و یــک پرچم
اعتراضــی خیلــی بزرگ صعــود از
ساختار فلزی پل ژک کرتیه را آغاز
کردند.
آنها کــه از اعضــای مونترالی یک
گــروه بینالمللی به نام «شــورش
(Extinction
انقــراض»
 )Rebellionهســتند ،معتقدند
روندکنونی بشر در تخریب محیط
زیســت بــه زودی باعــث انقراض
حیــات از ســطح ســیاره زمیــن

خواهــد شــد .ادعایی کــه برخی
گروههای سیاسی تندرو در طیف
چپ سیاسی دنیا نیز به ان اعتقاد
داشته و مبنای برنامههای سیاسی
خود را روی این «ترس» بزرگ بنا
گذاشتهاند.
اعتراضات مشــابه روز دوشنبه در
سراســر جهان و بیشتر شهرهای
کانــادا انجام شــد .اما ایــن گروه
برنامه مونتــرال خــود را به دلیل
هــوای بارانــی روز دوشــنبه بــه
سهشنبه موکول کرده بود.
ســاعتی بعــد از آغاز صعــود چند
آتشنشــان نیز به آنها پیوســتند تا
مطمئن شوند معترضان به
سالمت فرود خواهند آمد.
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انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

آیا ایرانیان کانادا نسبت به سیاستگذاریهای
دولتی نسبت به ایران بیاعتنایند؟!
«جمهوری اسالمی ،وجهه
ناشایستی در جهان پیدا کرده
و ایرانیان کانادا خودشان
را وابسته به دولت ایران
منیدانند».

«من مخالفم با این حس ،اما یک
حس عدم اعتماد به نفسی توی
جامعه ما هســت که میگوید ما
نمیتوانیمتاثیرگذارباشیم».
این را امیر میگوید ،یک مهندس
کــه عالقهمنــد بــه فعالیتهای
سیاسی در شهر ونکوور ،در غرب
کاناداســت .این روزهــا در کانادا،
اوج فعالیتهــای سیاســی اســت
و کمتر از ســه هفته تــا انتخابات
پارلمــان آن کشــور باقــی مانــده
اســت ،انتخاباتی که دولت فدرال
را هــم بــرای چهــار ســال آینــده
انتخــاب خواهد کــرد اما برخالف
انتخاباتهای اخیــر در بریتانیا یا
آمریکا ،یک سوژه در این انتخابات
همچنان در آن غایب است :ایران
و عدم رابطه کانادا با این کشور.
در انتخابــات امســال هــم در
شــهرهای بزرگ مثل مونتریال،
تورنتــو و ونکــوور نامزدهــای
ایرانیتبار از احزاب چپ و راســت
به صحنــه انتخابــات آمدهاند ،اما
آنهــا حرفــی از ایــن نمیزنند که
سپتامبر ،همزمان با شروع رسمی
کمپینهای انتخاباتی ،هفت سال
تمام از زمانی که دولت محافظهکار
اســتیون هارپر ،به رابطه سیاسی
کانــادا با ایران خاتمه داد گذشــته
اســت .همزمان ســفارتهای دو
کشور تعطیل شد و حاال ،نه فقط
رابطــهای رســمی بین دو کشــور
برقــرار نیســت ،بلکــه دادگاههای
کانادا دســت بر امــوال جمهوری
اسالمی در ایران گذاشتهاند و آنها
را  -هرچند محدود به چند ملک
 بــه فروش گذاشــتند تا غرامتحمــات تروریســتی گروههــای
وابســته به ایــران در خاورمیانه را
پرداخت کنند.
امیــر میگویــد« :جامعــه ایرانــی
بایســتی حضور اجتماعــی خیلی
بیشتری داشته باشد .این جامعه
کمتــر دیده میشــود و بــا حضور
بیشتر در ســاختار احزاب و جایی
کــه سیاســتگذاریها نوشــته
میشود ،میتواند تاثیرگذار باشد،
ولی مــا قناعــت کردیم بــه اینکه
دو تــا نماینده ایرانــی (در پارلمان

جامعهای که صدای خودش را
منیشنود
فریده میگوید جمهوری اسالمی
ایران« ،وجهه ناشایستی در جهان
وکانادا» پیدا کرده و «فکر میکنم
ایرانیــان کانــادا تــا حــدود زیادی
خودشان را وابسته به دولت ایران
نمیدانند.
یعنی جمهوری اســامی ایــران را
از خودشــان نمیداننــد و بنابراین
نمیخواهنــد وارد ایــن مقولــه
بشوند».
او از مســایل ایــران میگوید که به
گــوش جامعه ســاکن کانــادا هم
میرسد:
شــکنجه ،زنــدان ،قتــل ،گرانی،
اختــاس ،دزدی و ،...امــا آنچــه
بهنظر فریده تاثیرگذار شده است،
این اســت که این جامعــه صدای
خــودش را نمیشــنود و یکصدا
عملنمیکند:
«متاســفانه واقعا حرف هیچکدام
از گروههــای ایرانــی کانــادا با هم
یکی نیست .هرکدام ساز خودشان
را میزننــد .واقعــا هیــچ گروهــی
نمیتواند با دیگر گروهها بنشــیند
و بهراحتــی ،منطقــی و بــا صلح و
صفا حرفشان را بزنند و به توافقی
برسند».
این عدم توافق در انتخابات کانادا
خودش را نشان میدهد .انتخاباتی
که کمپینهایش امسال تنها شش
هفته طول میکشــند ،امــا آنچه

کانادایی که دنبالهرو
آمریکاست
«فکر میکنم برای سیاســت کلی
کانادا ،موضوعیــت ندارد تا رابطه
بــا ایــران را به مباحــث انتخاباتی
بیاورنــد ،چون فــارغ از هر حزبی
که ســر کار بیاید ،آنهــا دنبالهرو
امریــکا و اتحادیــه اروپــا خواهند
بــود و جهتگیری سیاسیشــان
عموما همراهی با نظر آنهاســت
و خــود کانــادا در این میانه نقش
تعیینکنندهای ندارد و نمیخواهد
هم چنین نقشی را داشته باشد و ما
ایرانیتبارها هم ،خب ،اکثریتمان
موافق برقراری رابطه کانادا و ایران
هستیم ،اما این آنقدرها هم مطالبه
جدی ما از کاندید مورد عالقهمان
نیست ،چون بر پایه تجربه دولت
جاســتین تــرودو ،میدانیم که تا
آمریــکا رابطهاش با ایران درســت
نشــود ،قرار نیست اتفاق جدیدی
رخ دهد».
پنج ســال پیش ،جاستین ترودو،
رهبــر دولــت لیبــرال در گــذر
انتخابات فدرال ،از برقراری رابطه
بــا ایران صحبت کرد ،اما قولی در
این زمینه نداد .امســال ،او حرفی
از ایــران نمیزنــد ،و رهبران دیگر
احــزاب هــم ،چــه در برنامههای

در ابتدا چند الین و ســپس
همه پل به کلی بســته شد.
آنهم در شــرایطی کــه ترافیک
صبحگاهی هر لحظه ســنگینتر
میشد.
معترضــان پــس از فــرود توســط
پلیس دســتگیر و بازجویی از آنها
آغاز شد .سپس به شرط حضور در
دادگاهی که  ۲۴اکتبر برگزار خواهد
شــد ،از بازداشــت آزاد شدند .آنها
احتمــاال به نقص قانــون محکوم
خواهند شد.
معترضان در رسانههای اجتماعی

خــود ،از بیعملی دولتها
در برخــورد بــا تغییــرات
اقلیمــی اظهــار نگرانــی
کردهاند و معتقدند باید برای
مجبور کــردن دولتها به انجام
کاری فــوری ،دولتهــا را در
«شــرایط جنگی» قــرار داد .در
ویدئویی که از باالی پل ارســال
شده است یکی از زنها در حالی
که ســر صورت خود را پوشانده
میگوید «امروز مــا کاری کردیم
که شاید به نظر زیادهروی بیاید اما
از نظــر خودمان یک عکسالعمل

درســت بود .ما برای هــر روز یک
عملیات اختاللــی داریم چون هر
روزی کــه میگذرد ،ما را بیشــتر

فدرال) داریم و بس .آن دو نماینده
هــم چون عقبه سیاســی را ندارند
که آدم بســیج کنند و به ســاختار
تصمیمگیــری و سیاســتگذاری
بیاورنــد ،االن تاثیر خاصی ندارند.
در ایــن انتخابــات هــم نماینــده
بیشــتری به پارلمان بفرســتی باز
نمیتواننــد بــر سیاســتگذاریها
تاثیریبگذارند».

در این کمپینها مقابل چشــمان
رایدهنــدگان قــرار میگیــرد،
ماهها قبــل و در جلســات داخلی
احزاب ،برایشــان گفتوگو شده،
تصمیمگیری شــده و نظر اعضاء
پرســیده شده اســت؛ اعضایی که
بخش کوچکی از آنها ایرانیتبارند،
یا عالقهای به این نشان میدهند
تا موضوع رابطه با ایران را مطرح
کنند.
بااینوجود ،آیــا جامعه ایرانیتبار
کانادا اصــا خواهــان رابطهای با
دولت جمهوری اســامی است یا
نظر دولت فدرال برای عدم رابطه
را قبول دارد؟
علیمیگوید،اینجامعهمیخواهد
کارهــای اداریاش راحتتر انجام
شــود ،اما تا وقتی کانــادا دنبالهرو
آمریکاست ،تفاوتی نخواهیم دید.
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انتخاباتی و چه در گفتههای خود،
تاکنــون نظــری در مورد ایــران و
رابطه با ایران ندادهاند.
در شــبکههای اجتماعی ،کاربران
مکرر نوشتهاندکه قطع رابطه کانادا
با ایران بهخاطر قتل زهرا کاظمی
اســت؛ قتلــی کــه گفته میشــود
توسط سعید مرتضوی و در زمان
بازجویی صورت گرفته است.
در واقعیت اما قوانین مختلف کانادا
ایــران را حامــی مــادی و معنوی
حمالت و گروههای تروریستیای
دانســتهاند کــه نتیجــهاش ،قطع
رابطه دو کشور شده است.
در فضای بیناللملی و در سالهای

میکشد».
روی پرچــم آنهــا نوشــته شــده
بــود «مــا  ۵۰۰هــزار نفریــم» که

اخیر ،چهره ایران بهواسطه خروج
آمریکا از توافق هســتهای با ایران
(برجــام) متفــاوت شــده اســت.
تحریمهــا برگشــتهاند و احتمــال
جنــگ کشــورهای غربــی علیــه
ایران هــم هرازچندگاهــی مطرح
میشــود؛ جنگی که بر پایه تجربه
جنگ آمریکا با عراق و افغانستان،
میتواند ارتش کانادا را هم همراه
خود داشته باشد.
طاهــا میگویــد ،پنج ســال پیش
«انتخابــات در فضــای توافــق
هســتهای (برجــام) بــود ،جامعه
ایرانی هــم در حالوهوای دیگری
بود و رسیدن به آن توافق ،مطالبه

ایرانیان خارج از کشور شده بود.
در حالــی کــه االن فضــا خیلــی
متفاوت شده و یک ناامیدی هم از
وضعیــت خارجی و هم از وضعیت
داخلــی وجود دارد کــه یک مقدار
زیــادیاش هــم محصــول فضای
رســانهای اســت ،هرچنــد جامعه
ایرانــی همچنــان خیلــی فعالتر
میتوانست عمل کند و خب ،باید
اعتراف کنم که سیاســتمدارهای
کانادایی که واقعا اخالقی به ماجرا
نــگاه میکننــد هــم در اقلیتند و
اکثریت آنان صرفا توجهشان جلب
رایدهندگانشاناست».
سیدمصطفیرضیئی

اشارهای به جمعیت حاضر در
راهپیمایی بزرگ اخیر مونترال
در اعتراض به تغییرات اقلیمی
بــود .در همــان روز عــدهای
دیگــر از معترضــان در بلــوار
رنهلهوِ ک تجمع کردند و با دراز
کشــیدن روی زمیــن ،رفت و
آمد خودروها را مختل نمودند.
پلیس  ۴۱نفر از آنها را دستگیر
کرد.
یکی از ســه معترض بازداشــت
شده که از پل ژک کارتیه باال رفته
بودند ،یک معلم عضو حزب کبک

سولیدر بود.
دو موضوعــی کــه فرانســوآ لوگو،
نخســتوزیرکبک را ناراحت کرده
بود .او به خبرنگاران گفت فکرش
را بکنید ما با معلمی سر و کار داریم
که خودش قانون را رعایت نمیکند
و برای ترویج پیامش در حالی اقدام
بــه انجام کار خطرنــاک میکند و
بقیه را آزار میدهدکه خودش عضو
یک حزب سیاسی است و میتواند
از روشهای دموکراتیک پیام خود
را منتقل کند.

{>> ادامه در صفحه}29 :
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تهاجم ترکیه به شمال سوریه÷
نگاهی به تحرکات ترکیه در شمال سوریه؛
اردوغان به دنبال چیست؟

رجب طیب اردوغان در سودای امپراتوری عثمانی
حملهی ترکیه به شمال سوریه بار
دیگر نقشــه جنگ در این کشــور
را بازســازی میکنــد .ایــن حمله
ضربهای به نیروهایی خواهد زدکه
در کنار ایاالت متحده آمریکا نقش
میدانی و اساسی در شکست داعش
ایفا کردند .داعش ،چهره مرموزی
که پشــت نقابــی تاریــک و مبهم
عرض انــدام کرد و ســازمانهای
امنیتی بسیاری از کشورها به نفع
خود از این تشــکیالت وحشــی و
مخوف بهرهگرفتند.
ارتش سوریه و حامیان منطقهای
آن تمــام انرژی خــود را در جنگ
علیه نیروهای مترقی از اپوزیسیون
سوریه گذاشته بودند حتی گاهی به
موازات هجوم داعش علیه مناطق
مخالفان ســوری ،ارتش اسد نیز
به همــان مناطق حملــه میکرد
و شــهرهای بزرگی چــون الرقه و
حومــه آن تا مناطــق نزدیک مرز
عراق را اسد بدون درگیری تسلیم
داعــش کرد .ترکیه نیــز در آن ایام
با داعش هرگز وارد جنگ نشــد و
شــبهنظامیان جمهوری اسالمی
ایران و حزبالله لبنان نیز حمالت
خود را متوجه ارتش آزاد سوریه و
مناطق القصییــر و حلب و حما و
درعا کردند جایی که داعش هیچ
حضوری در آن مناطق نداشت و تا
توانسنتد مخالفان اسد را از نظامی
تا غیرنظامی قتلعام کردند .تنها
کردهای ســوریه و ایاالت متحده
یــا ائتــاف بینالمللی بــا داعش
میجنگیدند و به همین دلیل الرقه
پایتخت خالفت داعش به دســت
نیروهــای «ســوریه دمکراتیک»
(قســد) و بــا پشــتیبانی هوایی و
توپخانهای آمریکا فتح شد و وجود
فیزیکی «دولت خالفت اسالمی»
داعش برای همیشــه در سوریه به
دست کردها پایان یافت.
----------

پراکندگیجمعیتکردها:

۱۸درصددرترکیه۸۱میلیونی،
۱۶درصد در عراق ۴۰میلیونی،
۸درصد در سوریه ۱۹میلیونی،
۸درصد در ایران ۸۳میلیونی
---------از سال  ۲۰۱۶این سومین هجوم
اردوغان و تمرکــز نیروهای ارتش
ترکیــه در مناطق شــمال ســوریه
اســت که عمدتا برای مهار کردن
نفــوذ کردهــا و تاثیرگــذاری آنهــا
بــر تحــوالت در ســوریه ،صورت

میگیرد .اردوغان از هر دستاوردی
که کردها به دست میآورند ،نگران
اســت حــاال ایــن دســتاوردها در
سوریه ،عراق یا جای دیگری باشد
فرقــی ندارد .بــه اعتقــاد اردوغان
هــر دســتاوردی بــرای کردها در
کشورهای همسایه ترکیه تاثیری
مســتقیم بــر جنبــش کردهــای
کشــورش که بیش از  ۱۵میلیون
تــن و به مراتــب از کردهای عراق
و ســوریه بیشتر هســتند ،خواهد
گذاشت.
اردوغان چه میخواهد؟
ترکیــه دو هــدف اصلی در شــمال
شرقی سوریه دارد:
یکی دور کردن «یگانهای مدافع
خلق کــرد» ،از نزدیکــی مرزهای
خــود ،چرا که ایــن یگانها را یک
تهدید امنیتی بالقوه میداند.
دوم ایجاد منطقهای امن در داخل
ســوریه که قرار اســت دو میلیون
پناهنده سوری از عربهای سنی
وفادار به گروههای وابسته به ترکیه
را در آنجا اســکان دهد .این تعداد
افراد ســد بزرگــی بیــن کردهای
ترکیه و ســوریه را ایجــاد خواهند
کرد بهخصوص که بسیاری از این
مناطق پیش از جنگ ســاکنانش
عــرب بومــی بودنــد که بــه خاطر
جنــگ یا به ترکیه پنــاه بردند یا به
مناطق دیگر سوریه در مرز با اردن
فرارکردند.
در این میان آنکارا ایاالت متحده را
برای مشارکت در ایجاد منطقهای
«امــن» در  ۳۲کیلومتــری داخل
خاک ســوریه تحت فشار قرار داده
اما در عین حال آنکارا بارها هشدار
داده اســت که اگر واشــنگتن پای
خود را از ســوریه بیرون بکشــد او
بــه تنهایی میتواند اقــدام نظامی
یکجانبــهای انجــام دهــد و همه
اوضاع را باب میل خود مرتب کند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور
ترکیه اخیر ًا از یک حمله عمیقتر و
فراتر از منطقه امن در عمق خاک
سوریه سخن گفته است.
اوگفتــه اســت کــه ترکیــه فراتر از
«منطقه امن» پیش خواهد رفت
تا امکان بازگرداندن چند میلیون
ســوری بــه خــاک کشورشــان را
امکانپذیرسازد.
حمله ترکیه چه تاثیراتی بر
کردها خواهد گذاشت؟
نیروهــای «ســوریه دموکراتیک»
(قســد) کــه کردهــا آن را رهبری

میکننــد ،طی چند ســال جنگ
داخلــی ســوریه با کمــک ائتالف
بینالمللی ضدتروریسم به رهبری
آمریکا علیه داعش ،نفوذ و کنترل
خود را در شــمال و شــرق سوریه
گســترش دادند .کردها نمونهای
از پیامدهــای جنــگ ســوریه
هســتند چرا که توانستند اعتماد
متحدانشــان را به دست بیاورند و
نهادهای حکومتی برای یک قلمرو
محلیتأسیس کنند.آنهاادعادارند
که هدف آنها اســتقالل و جدایی
نیست بلکه خواهان خودمختاری
درچارچوب یک سوریهی یکپارچه
هســتند؛ شــعاری کــه بجــز در
ترکیه و ایران در تمام کشــورهای
اروپایــی و منطقهای مــورد قبول
است و گوش شنوایی دارد .ترکیه
نیروهای «ســوریه دمکراتیک» را
تروریســت و شــاخهای از «حزب
کمونیســت کارگری کردســتان»
ترکیه «پ.ک.ک» تلقی میکند.
در صورت حمله نظامی گســترده
ترکیــه ،مناطق کردها دوبــاره در
یک جنگ فرسایشــی فرو خواهد
رفــت .بــه همیــن دلیل یکــی از
رهبران سیاسی کردهای سوریه به
خبرگزاری رویترز گفت ،اگر ترکیه
حمله کند ما شــاهد مــوج بزرگ
دیگــری از پناهجویــان و آوارگان
ســوری و از ســر گرفته شدن یک
جنگ تمامعیار خواهیم بود.
در این میان اتحاد نیروهای سوریه
دموکراتیک ،کــه بزرگترین جناح
آن «یگانهــای مدافع خلق کرد»
اســت ،ضعــف و قوت خــود را در
بقای نیروهای آمریکایی در مناطق
شرق و شمال شرقی سوریه میداند
و نقش این نیروها با وجود حمایت
آمریکاســت که پــر رنگتر خواهد
بود .هرگونه عقبنشینی نیروهای
ایاالت متحــده آمریکا کل منطقه
تحت کنتــرل کردها را در معرض
حمالت بیشتر ترکیه قرار خواهد
داد و بــا خــروج کردهــا از معادله
نظامی ،احتمال بازگشــت مجدد
داعش یــا حمله دولت ســوریه با
حمایت حکومــت ایــران و دولت
س گرفتن این
روسیه به منطقه و پ 
مناطق بسیار زیاد است.
دمشــق تا کنــون چندین بــار به
کردهای شمال ســوریه پیشنهاد
مذاکــره داده اســت ،امــا کردهــا
هنوز بطور کامل از آمریکا مأیوس
نشدهاند .اما اگر آمریکا از حمایت
آنها دست بکشــد احتماال با رژیم
اسد وارد مذاکره خواهند شد.
دمشق حاضر اســت در چارچوب
اعطای حقوق خودمختاری محلی
بــا آنها مذاکره کنــد .البته کردها
ترجیــح میدهند قضیــهی آنها از
طریق یک تغییر بنیادین در سوریه
یعنی با نظــارت دولتهای بزرگ
مثل روســیه یا آمریکا یا ســازمان
ملل قانونی و تثبیت شــود اما اگر
آمریکا دست از آنها بردارد احتماال
گزینــهای بهتــر از مذاکره با اســد
نخواهند داشت.

St. Laurent Adult
Education Centre

514-337-3856
www.slaec.ca
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_____________________________
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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
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---------------------------!We offer Academic courses to fit YOUR goal
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PLACEMENT TESTS
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ACADEMIC ADDRESS
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Saint-Laurent, QC H4M 1A7

BASIC ADDRESS
950 Rue Fraser
Saint-Laurent, QC H4M 1Z6
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ترکیه تا چه حد میتواند پیش
برود؟
منطقــه مرزی شــمال شــرقی که
هماکنون تحــت کنترل نیروهای
کرد سوریه قرار دارد ۴۸۰ ،کیلومتر
اســت که از رود فــرات در غرب تا
مرز عراق در شرق امتداد دارد.
به نظر میرســد برنامههای ارتش
ترکیه در حال حاضر تنها به اطراف
نــوار مرزی بین شــهرهای «راس
العین» و «تــل ابیض» که حدود
 ۱۰۰کیلومتــری اســت محــدود
شــده .یــک مقــام آمریکایــی روز
دوشنبه ۷ ،اکتبر ،به رویترز گفت،
نیروهــای آمریکایــی از مناطــق
نزدیــک بــه ایــن دو شــهر خارج
شــدهاند و ایــن درواقــع به معنای
چراغ ســبز به ترکیه است .اگرچه
ایــن مناطق اکنــون تحت کنترل
کردهاســت ،اما از نظر تاریخی در
طول تاریخ گذشــته تا رویدادهای
اخیــر ســوریه ،اغلب ســاکنان آن
عرب بودهاند.
اوزگــور اونلو هیســارگیکلی مدیر
صندوق مارشــال آلمان به رویترز
گفته است« :ساکنان این مناطق
اغلب عرب هستند و دولت ترکیه با
گروههای برجسته و بزرگان قبایل
آن روابط بسیار خوبی دارد».
او گفت«:اگــر نیروهــای ســوریه
دمکراتیک سعی کنند زمینهای
آنجــا را تصاحــب کننــد «خــون

را بر روی سایت بخوانید

زیادی» ریخته خواهد شد».
ترکیه دامنه عملیات احتمالی آینده
را مشــخص نکــرده و یــک مقــام
ترک به رویترز گفته است« :ترکیه
مــکان ،زمــان و محــدوده اجرای
عملیات نظامی را به دلیل مسائل
امنیتــی و خطرات غیــره منتظره
اعالم نمیکند».
آیا دولتهای روسیه و ایران
از اقدام نظامی ترکیه استقبال
میکنند؟
دولت روسیه و جمهوری اسالمی
ایــران دو قدرت مهــم خارجی در
سوریه هســتند که برخالف ترکیه
و ایــاالت متحده کــه از مخالفان
ســوری حمایــت کردنــد ،این دو
کشور از بشار اسد رئیس جمهوری
سوریه به شدت حمایت میکنند.
آمریکا و اروپا وکشــورهای منطقه
هنــوز برکنار رفتن بشــار اســد از
قدرت اصرار میورزند اما زمامداران
ایران و روســیه غیر از اسد کسی را
در سوریه ندارند.
روســیه اعــام کــرده اســت کــه
ترکیــه حق دفــاع از خــود را دارد
اما دیمیتری پســکوف سخنگوی
کرملین روز دوشنبه گفت که باید
تمامیت ارضی سوریه حفظ شود و
همه نیروهــای نظامی خارجی که
حضور غیرقانونی دارند باید سوریه
را تــرک کنند .بنابریــن اگر ایاالت
متحــده تمام نیروهای خــود را از

شمال شرقی ســوریه خارج کند،
دولت دمشــق با حمایت روسیه و
جمهوری اســامی ایــران ممکن
اســت دوباره مناطقی را که ترکیه
کنترل نکرده است باز پس گیرد.
غربیها چه واکنشی در برابر
طرح هجوم ترکیه گرفتهاند؟
متحــدان غربــی ترکیــه در ناتــو
هیــچ نوع پشــتیبانی آشــکاری از
ترکیــه بــرای برنامــه اســکان دو
میلیون آواره سوری از خود نشان
ندادهانــد .ترکیه بیــش از نیمی از
این پناهجویان را در حال حاضر در
شمال شرقی ســوریه بطور موقت
اســکان داده و از آنهــا نگهــداری
میکند.
نگرانــی بزرگ غربیها این اســت
کــه این هجوم باعــث تغییر بافت
جمعیتی کردها در شــمال سوریه
شــود زیرا ترکیه در نظر دارد همه
عربهای ســنی که جمعیت آنها
بیش از  ۲میلیون تن اســت را در
مناطق شمال سوریه اسکان دهد.
در همیــن حال نماینده ســازمان
ملل در امور انســانی و بحرانهای
منطقــه خاورمیانــه هشــدار داده
اســت که هرگونه حمله نظامی از
سوی ترکیه به ســوریه باعث آواره
شــدن هــزاران غیرنظامــی دیگر
خواهد شد.
حمله چه تاثیری بر رژیم
اسد خواهد گذاشت؟
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زیر سایه ی جنگ...
کردهای سوریه ،پاشنه آشیل تصمیم ترامپ

معمایی حل ناشدنی جلوه

احمد
زیدآبادی
جنــگ ســوریه
جهاتــی
از
پیچیدهتریــن بحرانــی
است که روابط بینالملل
در عصر حاضر به خود دیده است.
در این کشور از یک سو ،گروههای
مختلف سیاسی و مذهبی و قومی
که هرکدام با کشوری بیگانه از درِ
اتحــاد در آمدهاند ،با هم در جنگ
و ستیزند و
از دیگــر ســو ،اغلــب کشــورهای
منطقه در کنار برخی از قدرتهای
جهانــی ،بــه طور مســتقیم و یا از
طریق حمایت مالی و تســلیحاتی
از گروههــای همســوی خــود ،به
مداخلــه در امــور آن کشــور اقدام
کردهاند.
تکثر طرفهــای داخلی و خارجی
ســوریه بــه انــدازهای اســت کــه
معادله سیاســی و نظامی ســوریه
را همچون معمایی حل ناشــدنی
جلوه میدهد.
به واقع در ســوریه ،نوعی تداخل و
تعارض منافع برای بازیگران داخلی
و خارجی پیش آمده است که هیچ
طرفی نمیتواند خطوط سیاســت
خــود را بــه طــور دقیــق از رقبا و
مخالفان تفکیک کند.
برای مثال ،روسیه و ترکیه و ایران
علیالظاهــر در ســوریه هم پیمان
شدهاند اما منافع ناهمسوی آنها،

ســبب
میشود که هرکدام ضمن رقابت با
یکدیگر ،چشم طمعی نیز به سایر
بازیگران داشته باشند.
این وضعیت بــرای آمریکا و اروپا و
عربستان و امارات و قطر و اردن و
عراق و اسرائیل هم صدق میکند.
در این میان ،ترکیه به دلیل دامنه
دخالــتاش در ســوریه و تأثیــر
مســتقیم چنــگ بــر امنیــت آن،
وضعیت خاصی دارد.
ترکیــه در چارچــوب پیمــان ناتــو
متحد نظامی آمریکاســت ،روابط
نزدیکــی با روســیه برقرار کــرده و
در عین حال ،مخالف سرســخت
دولت بشار اســد و گروههای کرد
سوری و حامی نیروهای اسالمگرا
بخصوص جریان اخوانالمسلمین
در سوریه است .طبع ًا سیاستی که
همه این عالیق را تأمین کند ،امر
سادهای نیست و مرتب تناقضاتی
را برای دولت اردوغان در روابطش
با دیگران پیش میآورد.
بــا این همه ،ترکیه بر یک موضوع
اصرار شــدید دارد و آن پیشگیری
از یک موجودیت سیاســی کردی
در شــمال سوریه است؛ که از نگاه

گرچــه قلمرو مــورد نظر در
حــال حاضر خــارج از کنترل
دولت سوریه اســت ،اما نیروهای
«ســوریه دمکراتیــک» تــا کنون
هرگــز بــا نیروهــای اســد درگیــر
نشــدهاند و در نهایــت بــه عنوان
نیروی دوســت برای دمشق تلقی
میشــوند چــون آنها بــا مخالفان
ســوری اختالف دارند و با داعش
و ترکیــه نیز جنگیدهانــد بنابراین
به اســتثنای دوستی با آمریکا آنها
درواقع دشمنان نیروهایی هستند
که دمشق نیز دشمن آنهاست .اما
هجوم ترکیه و کنترل این مناطق
به این معنی خواهــد بود که نهاد
مسلط آینده در این منطقه از یک
نیروی دوست برای اسد به نیرویی
دشــمن و مخالف بشــار اســد که
خواهان ســرنگونی اوست تبدیل
خواهد شد.
دمشــق همواره آنــکارا را نیرویی
اشــغالگر بــا برنامههایی خصمانه
و توســعهطلبانه در شمال سوریه

قلمــداد کــرده اســت .همچنین
مقامات سوری بارها از آمادگی خود
برای مذاکره و توافق با کردها خبر
دادهاند.
حمله ترکیه برای داعش چه
مفهومی خواهد داشت؟
حمله ترکیه اگر به جنگی فرسایشی
با کردها منجر شود ،باعث هرج و
مرج در برخی مناطق خواهد شد و
بروز هرج و مرج محیطی مناسب
و فرصتی تازه بــرای ظهور مجدد
داعش به وجود خواهد آورد .گروه
داعــش کردها را دشــمن حقیقی
و خطرنــاک خــود میدانــد و آنها
کســانی هســتند که آخرین سنگر
داعــش را در اوایل ســال جاری از
دســت آن بــه در آوردنــد و اکنون
در حال پاکسازی تمام هستههای
زیرزمینــی این گــروه تروریســتی
هستند.
هــزاران تــن از اســیران داعــش
هماکنــون در اردوگاههــای
تحت کنتــرل نیروهای «ســوریه

اردوغــان میتوانــد پایگاهی برای
حزب کارگران کردســتان ترکیه و
نهایت ًا تهدیدی برای تمامیت ارضی
آن کشور باشد.
ایــن در حالی اســت کــه کردهای
ســوریه از متحــدان آمریــکا در
جنگ با داعش به شــمار میروند
و به همیــن علــت ،هــدف ترکیه
بــرای بیرون راندن آنها از شــمال
ســوریه برای آمریکا
تناقضآمیــز شــده
است.
آمریــکا از طریــق
مذاکــره بــا ترکیــه
کوشید تا راهی برای
رفع این تناقض پیدا
کند؛ اما هیچ راهی
پیدا نشد.
نهایت ًا دولت ترامپ تصمیم گرفت
کــه دو طرف را به حــال خود رها
کند؛ با این شرط که حمله ترکیه به
شمال سوریه از چارچوب پذیرفته
شده از سوی آمریکا  -که ابعاد آن
مشخص نیست -خارج نشود.
تصمیم ترامپ مورد انتقاد بسیاری
از سیاســتمداران آمریــکا از جمله
شــماری از افــراد متنفــذ حــزب
جمهوریخواه قرارگرفته است.
آنها ترامــپ را متهم کردهاند که با
خــارج کــردن نظامیــان آمریکا از
شمال ســوریه ،راه را برای تسلط
روســیه و ایــران بر ســوریه هموار
کرده است.
این ادعــا البته چندان موجه نمی
نماید زیرا ســلطه نظامی ترکیه بر
بخشی از شمال ســوریه و اسکان
آوارگان ســوری مقیم ترکیه در این
منطقه ،بعید است کمکی به بسط
نفوذ روسیه و ایران در سوریه کند
ً
کامال مغایر
و به نظرم حتی امری
آن است.
با این حــال ،رها کردن گروههای
کــرد متحد آمریــکا در برابر حمله
نظامی ترکهامیتواندپاشنه آشیل
دمکراتیک» نگهداری می شوند؛
بــا هجــوم ترکیــه این داعشــیها
رها خواهند شــد چــون نیروهای
«ســوریه دمکراتیک» نمیتوانند
همزمــان از مناطق خــود در برابر
هجــوم ترکیــه مقاومــت کننــد و
هــم اینکه هزاران اســیر داعشــی
در اردوگاههــا را نگهــداری کنند.
آخرین آمار روابط خارجه نیروهای
«ســوریه دمکراتیــک» کــه بــه
ســازمان ملــل داده شــده نشــان
میدهــد که بیــش از ۵هزار اســیر
داعشی در اردوگاههای این نیروها
در بازداشت بسر میبرند .این افراد
از  ۵۵دولــت مختلــف بــه داعش
پیوســتهاند و در صــورت حملــه
ترکیه ،این افراد دوباره تشکل خود
را باز خواهند یافت و داعش دوباره
عرض اندام خواهدکرد.
*منبع :خبرگزاری رویترز (عربی)
*نویسنده  :لیلیان وجدی

ﻣﺎﯾﮑـﻞﻣﻨﻔـﺮد

ﮐﺎرﺷﻨﺎسرﺳﻤﻰﻣﻬﺎﺟﺮتﮐﺎﻧﺎدا

Michael
Monfared

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

ﺧﻄﻮطواﯾﺒﺮ،واﺗﺲاپ،اﯾﻤﻮوﺗﻠﮕﺮام
514 550 9204

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

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

تصمیم ترامپ محسوب شود.
ترامپ اما اصو ًال خود را متعهد به
دفــاع از کردهای ســوریه به بهای
مقابلــه یا از دســت دادن متحدی
ماننــد ترکیــه نمــی بینــد؛ ضمن
آنکه از نگاه او جنگ ســوریه چنان
بیهوده و بیربط اســت که قربانی
کردن ســربازان آمریکا در آن هیچ
توجیهی ندارد.
گویا از نگاه ترامپ ،حضور داعش
و نفوذ ایــران دو خطر عمده برای
منافع آمریکا در ســوریه محسوب
میشــوند کــه از دیــدگاه او خطــر

داعش بر طرف شــده و نفوذ ایران
هم باید از طریق ســایر کشورهای
دخیــل در بحــران ســوریه -
بخصوص اسرائیل -کاهش یابد.
بــه جــز اینهــا ،ظاهــر ًا هــر اتفاق
دیگــری در ســوریه بــرای ترامپ
علیالسویه است و او طبق نگاهش
بــه نقش آمریکا در جامعه جهانی،
عالقــهای به درگیر شــدن در این
نزاعها ندارد.
بــا ایــن حســاب ،ترامپ اساســ ًا
نمیخواهد نقش تعیینکنندهای
در معادله سوریه بازی کند.

عالقه او بیشــتر معطــوف به حل
مشکل از طریق روسیه و عربستان
و برخی دیگر از بازیگران است.
از همین رو ،اصرار والدیمیر پوتین
بــه تدوین هر چه ســریع تر قانون
اساســی جدید ســوریه در آســتانه
سفرش به عربســتان شاید بسیار
مهمتــر از رفتــار دولــت آمریکا در
تعیین سرنوشت سوریه باشد!
------ایــن متــن در دیپلماســی ایرانــی
منتشــر شده و بازنشر آن به معنی
تاییدشنیست.

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG,

Tel.: 514-481-0671
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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

«دستگاه دیپلماسی آمریکا بوده به طور کامل
درخدمت اهداف شخصی ترامپ است»!
«دونالد ترامپ دیگر صالحیت ریاستجمهوری ندارد!»

 8اکتبر  -با قدم پیش گذاشــتن
دومیــن افشــاگر اطالعاتــی کــه
میگویــد اطالعــات دســت اولی
از گفتگــوی دونالــد ترامــپ بــا
رئیسجمهــور اوکرایــن دارد،
ماجرای تحقیقات استیضاح وارد
فــاز تازهای شــده اســت .هر چند
حامیان سرســخت آقــای ترامپ
چــون ســناتور لینــدزی گراهــام
میگویند برای آنها یک افشــاگر یا
 ۱۰افشاگر فرقی ندارد چرا که آنچه
از متن مکالمه تلفنی دونالد ترامپ
و ولودیمیر زلنســکی علنی شــده
"هرگز ادله کافی برای استیضاح به
دست نمیدهد".
همزمــان طی یک هفته گذشــته
تعــداد جمهوریخواهانــی کــه
اقــدام آقــای ترامــپ را نادرســت
خواندهاند افزایش یافته به طوری
که رسانههای دموکرات و مخالف
دولــت از آن به عنوان نخســتین
ف در سد بتونی
نشــانهها از شــکا 
جمهوریخواهان یاد میکنند.
کالین پــاول ،وزیر خارجه ســابق
آمریکا که ســابقه همکاری با ســه
رئیسجمهــور جمهوریخــواه؛
رونالد ریــگان ،جرج بــوش پدر و
جرج دبلیو بــوش را دارد با انتقاد
از هــم حزبیهای خــودش گفته
آنها باید جســارت گوشــزد کردن
اشــتباهات رئیسجمهــوری را
داشــته باشــند چرا کــه از نظر او
"سیاســت خارجی فعلی آمریکا در
حال اضمحالل است".
آقــای پاول که حتــی در دورهای از
او برای نامزدی ریاســتجمهوری
حــزب جمهوریخــواه ســخن به

میان آمــده بــود در میزگردی که
فرید زکریا از شبکه سیانان برگزار
کــرد بــا مثالی تالش کــرد ادعای
خود را تشریح کند .او به ماجرای
ماه گذشــته مســیر توفند دریایی
دوریان اشاره کرد که طی آن آقای
ترامپ (به اشتباه و بر خالف نظر
کارشناســان سازمان هواشناسی)
ایالــت آالبامــا را در مســیر توفند
دوریان خوانده بود.
آقای پــاول با ذکر این مثال گفت:
"در دوران مــا ،اگــر چنین چیزی
روی میداد مــا نزد رئیسجمهور
میرفتیم و بــه او میگفتیم قربان
شما 'خرابکاری' کردید و حاال باید
اصالحش کنیم .بعد هم اصالحیه
صادر میکردیم .اما حاال نگاه کنید
کاخســفید بــه جــای اصــاح ،به
وزارت بازرگانی دســتور میدهد از
رئیسجمهور جانــبداری کند...
کنگــره یکــی از ارکان اصلــی نظام
ماست و آنها باید در این باره کاری
کنند".
•
آیا میان جمهوریخواهان نفاق
افتاده است؟
برندن بویــل ،نماینــده دموکرات
از ایالت پنســیلوانیا بــه نیوزویک
گفتــه او شــخصا یــک دو جیــن
نماینده جمهوریخواه میشناسد
که به شــدت از رفتــار آقای ترامپ
و درخواســت او از رئیــس جمهور
اوکرایــن بــرای تحقیقــات درباره
رقیــب انتخاباتیاش (جــو بایدن)
ناراضیاند اما جرات مخالفت علنی
ندارند.
این در حالی است که جف فلیک،

سناتور ســابق ایالت آریزونا از این
هــم فراتر رفتــه و گفته اگــر روند
اســتیضاح آقای ترامپ به مجلس
ســنا بکشــد و رایگیــری بــرای
برکناری آقــای ترامپ بــه صورت
گمنام برگزار شــود "دست کم ۳۵
سناتور" بر علیه دونالد ترامپ رای
خواهند داد.
آقــای فلیک که خــود از منتقدان
اصلــی آقــای ترامــپ در مجلــس
ســنا بود ،ســال گذشــته پــس از
انتقــاد جــدی از همــکاران خــود
کرســی
(جمهوریخواهــان)
مجلس ســنا را ترک کــرد چرا که
معتقد بــود "حزب جمهوریخواه
از ارزشهــای اصولــی خود عدول
کــرده" و اکنــون به حــزب دونالد
ترامپ بدل شده است.
جورج کانوی ،حقوقدان و همسر
کلین کانوی ،از دســتیاران ارشد
دونالــد ترامــپ ،همســو بــا این
گروه گفته از نظر او ممکن اســت
بسیاری از سناتورهای کنگره فعال
اظهارنظر علنــی درباره تحقیقات
اســتیضاح و اقــدام آقــای ترامپ
نکنند اما در لحظه آخرکه برکناری
آقای ترامپ در سنا به رای گذاشته
بشود بگویند "گناهکار".
اشاره آقای کانوی به مرحله نهایی
استیضاح اســت که طی آن بعد از
تصویب درخواســت استیضاح در
مجلس نمایندگان ،ســنا وارد کار
میشودوجلساترسمیاستیضاح
را برگــزار میکند .در این مرحله و
بعد از اســتماع الیحه استیضاح و
دفاعیات وکالی رئیسجمهوری،
 ۱۰۰ســناتور مجلس ســنا که در

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

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

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
ظرفیتمحدود

برایمهـاجرین
Tel.: 514-737-3642

Snowdon

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

جایگاه هیت منصفه قرار گرفتهاند
وارد شور میشوند و در نهایت نظر
خود را درباره کفایت یا عدم کفایت
رئیسجمهوری اعالم میکنند.
بــرای برکنــاری رئیسجمهــور
دست کم دو سوم سناتورها (۶۷
نفر) باید موافق باشند.
ایــن در حالی اســت کــه مجلس
ســنا هــم اکنــون در کنتــرل
جمهوریخواهان اســت و آنها ۵۳
کرسی را در اختیار خود دارند.
بــا این حال ،کســانی چــون جف
فلیک یا جــرج کانوی معتقدند با
ادامه روند تحقیقــات هر روز افراد
بیشتری به اردوی موافقان خواهند
پیوست و حتی جمهوریخواهانی
کــه از هراس آقــای ترامپ لب فرو
بســتهاند شهامت بیشــتری برای
انتقاد او پیدا خواهندکرد و چه بسا
در بزنگاه رایگیری سکوت خود را
بشکنند.
تحلیلی که هنوز بیشتر در حد یک
رویا برای دموکراتها باقی خواهد
ماند و به ویژه با حمایت "بیچون
و چــرای" میــچ مککانل ،رئیس
مجلس ســنا ،از آقای ترامپ حتی
ممکن اســت پشــت درهای سنا
دفن شود.
از طــرف دیگــر محبوبیــت آقــای
ترامــپ در میان هــواداران عادی
حزب جمهوریخواه به حدی است
که بســیاری از نمایندگان هرگونه
مخالفتی با آقای ترامپ را تهدیدی
برای از دســت دادن رایدهندگان
محلی خود ارزیابی میکنند.
•
افشاگر دوم کیست و چه گفته؟
آیا اطالعاتیها علیه ترامپ
قیام کردهاند؟
روز یکشــنبه ،ششــم اکتبر ،خبر
اول رســانههای آمریــکا پیش قدم
شدن دومین افشاگر اطالعاتی بود
که مدعی اســت اطالعات دســت

اولی درباره گفتگــوی تلفنی آقای
ترامپ با ولودیمیر زلنسکی ،رئیس
جمهور اوکراین در دست دارد و با
بازرس کل نهادهای اطالعاتی هم
مصاحبه کرده است.
در یک هفته گذشــته آقای ترامپ
و جمهوریخواهان مدافع او بارها
اعتبار شــکایت رسمی افشاگر اول
را با این موضع زیر سوال بردند که
او میگویــد خود اطالعات دســت
اولی از مکالمه آقای ترامپ با رهبر
اوکراین ندارد اما از منابع کاخسفید
و کسانی که اطالعات موثق دارند
شــنیده که چه طور آقــای ترامپ
در ایــن تمــاس تلفنــی از همتای
اوکراینی خود خواســته به تحقیق
دربــاره هانتــر بایدن و جــو بایدن
بپردازد.
به این ترتیب با پیش آمدن افشاگر
دوم کــه مدعــی اســت اطالعات
دســته اولــی در ایــن بــاره دارد،
انتظار میرود که دموکراتها بیش
از پیــش بــر صحــت ادعــای خود
اصرار ورزند؛ ایــن که آقای ترامپ
از جایگاه ریاســت جمهوری برای
سود سیاســی خود استفاده کرده
و از دول خارجــی بــرای دخالــت
در انتخابات آمریکا اســتفاده کرده
است.
اطالعات زیادی دربــاره محتوای
گزارش رسمی افشــاگر دوم هنوز
منتشــر نشــده مگر این که او هم
یــک عضــو نهادهــای اطالعاتــی
آمریکاست.
همیــن موضــوع خیلــی زود این
نظریــه را در میان رســانهها قوت
بخشــیده که آیا میتوان میان این
که هر دو افشــاگر عضو نهادهای
اطالعاتی آمریکا هســتند را دلیلی
بر شکلگیری یک جنبش مخالف
آقــای ترامــپ در میــان نهادهای
اطالعاتی آمریکا تلقی کرد.
•

محل ثبت نام

جنگ احضاریهها و تالش کنگره
برای جمعآوری مدارک
با کلید خــوردن تحقیقــات اولیه
اســتیضاح در مجلس نمایندگان
آمریکا سه کمیته اطالعات ،روابط
خارجی و قضایی این مجلس ظرف
چند روز گذشــته دههــا احضاریه
برای مقامهــا و نهادهــای دولتی
صــادر کردهانــد تــا با جمــعآوری
مــدارک و اســتماع مســئوالن
تحقیقات خود را به پیش ببرند.
ی این
اگــر چــه مطابــق پیشبینــ 
احضاریههــا در بســیاری موارد به
بن بســت خورد و یــا در ال به الی
آییننامههــا و نــزاع میــان دو قوه
مقننــه و مجریــه گیرکرده اســت
امــا تعــداد زیــادی از آنهــا هم در
حال رسیدگی اســت به طوری که
روزنامه واشنگتنپست از این هفته
تقویم ویژهای را در وبســایت خود
قــرار داده که روزهــای هفته را بر
اساس اتفاقات مربوط به تحقیقات
استیضاح نشان میدهد....
"...پیامکهــا نشــان میدهد که
مساله اوکراین فقط یک گفتگوی
تلفنــی (میان رهبران دو کشــور)
نبوده بلکه این دستگاه دیپلماسی
آمریکا بــوده که به طــور کامل در
خدمــت اهــداف شــخصی دونالد
ترامــپ و قصــد او بــرای پیروزی
در انتخابــات آتــی حرکت میکرده
است .این پیامکها به دموکراتها
کمــک خواهــدکرد که اســتدالل
خــود در تحقیقــات اســتیضاح
را قویتــر کننــد و کار را بــرای
جمهوریخواهان در دفاع از آقای
ترامپ سختتر میکند ...چرا که
در نهایت اســتیضاح یــک فرآیند
سیاسی است و مهم نیست که آیا
همه اینها قانونشکنی به معنای
کتابی آن بوده یا خیر".
(منبع :بی بی سی)
این مطلب کوتاه شده است.
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پیامد حمله ترکیه...
اپوزیسیون ایران چقدر میتواند روی ترامپ
حساب کند؟
حسینباستانی
حمله ارتش ترکیه به شمال سوریه،
دو روز پس از آن صورت گرفت که
دونالد ترامپ با اعالم شروع تخلیه
نیروهای آمریکایی از این منطقه،
نیروهای ُکرد را به شدت غافلگیر
کــرد .تا جایی که یک ســخنگوی
"نیروهــای دمکراتیک ســوریه"،
تحــت هدایت کردها ،بــا یادآوری
اینکه آمریکا قبــا "اطمینان داده
بود به ارتــش ترکیه اجازه نخواهد
داد در ایــن منطقه عملیات انجام
دهــد" ،تصمیم آقــای ترامــپ را
"خنجری از پشت" دانست.
البتــه در پــی انتقــاد گســترده
سیاســتمداران آمریکایــی و حتی
طیفــی از متحدان جمهوری خواه
رئیــس جمهور آمریــکا به تصمیم
اخیر ،او تهدیدکرد اگر ترکیه دست
بــه اقدامــی "خــارج از انــدازه" در
شمال سوریه بزند "کامال اقتصاد
آن کشــور را ویران خواهــد کرد".
ولــی دونالــد ترامــپ در دی مــاه
گذشــته هم با اشــاره به دورنمای
تخلیه شمال ســوریه هشدار داده
بــود اگر بعد از خروج آمریکایی ها
ترکیه به نیروهای ُکرد حمله کند،
اقتصــاد ترکیــه را "ویــران خواهد
کــرد" .هشــداری کــه مشــخص
نیســت ارتش ترکیه ،کــه در حال
عملیات در شمال ســوریه است،
تا چه حد آن را جدی گرفته باشد.
رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر
هم ،بر ســر ماجرای رفراندوم مهر
 ۱۳۹۶جدایــی کردســتان عراق،
کردهــا را غافلگیــر کرده بــود .به
دنبال برگــزاری رفرانــدوم ،دولت
اقلیم کردســتان عراق اعالم کرد
که حدود  ۹۳درصد مردم اقلیم به
جدایی از عراق رای داده اند و امید
داشت این نتیجه ،باعث همراهی
آمریکا با نتیجه همه پرســی شود.
ولی دولت آقای ترامپ ،همســو با
دولت های عــراق ،ترکیه و ایران،
اعــام کرد که نتیجــه رفراندوم را
نمیپذیرد و دولت اقلیم هم ،نهایتا
پــس از چند هفته اجــرای نتیجه
همهپرسی را معلق کرد.
مجموعه این تحوالت در شرایطی
به وقوع میپیوست که ُکردها ،به
ویژه کردهــای ســوریه ،متحدان
اصلــی آمریکا در زمــان درگیری با
داعــش بودنــد و در نتیجه ،تصور
همراهــی بیشــتری را از ســوی
واشــنگتن داشــتند .نیکی هیلی
سفیر قبلی آمریکا در سازمان ملل
و از سرسخت ترین مدافعان دونالد
ترامــپ ،دوشــنبه پیش بــا توجه
بــه نقش تعیین کننــده کردها در
مقابله با داعش هشــدار داد" :اگر
انتظــار داریــم از حمایت متحدان
مان برخوردار باشیم ،باید همیشه
از آنها حمایت کنیم ...اینکه آنها را
رها کنیم تا بمیرند اشــتباه بزرگی
است".
در عین حال ،رئیس جمهور آمریکا
غیر از شــمال سوریه ،در مناطقی
دیگر هــم به ایجاد انتظــارات باال

و ســپس بالتکلیف گذاشتن این
انتظارات پرداخته است.
نمونه مشــهور این رویکــرد ،که از
قضــا مشــخصا در ارتبــاط با یک
حرکت "براندازانه" صورت گرفته،
واکنــش آقــای ترامــپ به بســیج
عمومــی اپوزیســیون ونزوئــا در
مــاه هــای ابتدایی ســال  ۲۰۱۹و
برگزاری سلســله تظاهرات عظیم
ضد دولتی در پایتخت این کشــور
بــود .حرکتی که با اعالم تشــکیل
دولت اپوزیســیون و به رســمیت
شناخته شــدن رهبر مخالفان به
عنوان "رئیس جمهــور موقت" از
ســوی حدود  ۵۰کشــور دنیا -از
جمله قدرت هــای بزرگ غربی-
همراه شد.
در آن مقطــع ،دونالد ترامپ تا به
آنجــا پیش رفت کــه در  ۲۹بهمن
مســتقیما بــه فرماندهــان ارتش
ونزوئــا در مــورد تبعــات مقابله
بــا معترضــان هشــدار داد ،و در
 ۴اســفند با انتشــار پیامی گفت:
"مــردم ونزوئــا در آســتانه پــس
گرفتن کشور خود هستند و ایاالت
متحده در کنار آنها ایستاده است".
در ادامــه چنین وضعیتــی ،حتی
مایک پومپئو امــور خارجه ایاالت
متحــده صراحتــا اعــام کــرد که
"آمریکا درصورت لزوم آماده انجام
عملیات نظامی در ونزوئال است".
چنیــن موضع گیــری هایــی ،به
طور طبیعی بسیاری را در داخل و
خارج ونزوئال به این نتیجه رساند
که آمریکا ،مصمم به ساقط کردن
دولــت نیکــوالس مادورو اســت.
ولی با مســلط شدن مجدد دولت
مادورو بر وضعیــت ،دولت آمریکا
عمال واکنشی جز وضع تحریم های
بیشتر اقتصادی انجام نداد و حتی
در  ۳۰مــرداد آقای مــادورو اعالم
کرد کــه طی چند ماه قبل ،دولت
ونزوئــا در حال مذاکرات پشــت
پرده با چهرههــای بلندپایه دولت
ترامپ بوده اســت .وی مشــخصا
گفت" :راهــی را دنبــال کردم که
[از طریق آن] رئیسجمهور ترامپ
واقعا به ونزوئال گوش میدهد".
از ســوی دیگــر هم ،آقــای ترامپ
ضمــن تاکیــد بــر اینکــه "بــا
نمایندههــای مختلــف ونزوئــا
توگوســت" ،گفت:
در حــال گف 
"نمیخواهم بگویم با چه کســی،
امــا ما با ســطوح عالــی در تماس
هستیم".
•
تاکید بر مذاکره با 'همین
رهبران ایران'
تجربیات حاصل از نیمه اول دوران
ریاســت جمهوری دونالد ترامپ،
طبیعتا جریانات همســو با دولت
وی یا دارای ُحســن ظــن به آن را
در مناطق مختلف دنیا ،پیش روی
پرسشــی بنیادین قرار داده :اینکه
چه حد می توانند بــر روی دونالد
ترامپ حساب کنند؟
این پرســش ،در ســطح بخشی از
اپوزیســیون جمهوری اسالمی که

در مقابلــه با ایــن حکومت خود را
دارای اهداف مشــترک بــا ایاالت
متحده مــی داند هم ،موضوعیت
داشته است.
روی کار آمــدن آقــای ترامــپ در
ایــاالت متحده آمریکا ،با تاکیدات
شــدیداللحن او مبنی بــر برخورد
شــدید با جمهوری اسالمی ایران
همراه بــوده .در عرصه عملی نیز،
فشــارهای اقتصادی واشنگتن بر
تهران در دوران ریاست جمهوری
دونالــد ترامپ ،به معنــای واقعی
کلمه بی ســابقه بــوده و تاثیرات
بسیارگسترده ای برجای گذاشته.
رویکرد سرســختانه دولت ترامپ
نســبت به حکومت ایران ،به طور
طبیعی استقبال طیفی از نیروهای
حامی براندازی را به همراه داشته
و ایــن رویکــرد ،به ویــژه به دنبال
تشــدید فشــارها در مقطع پس از
خــروج ایــاالت متحــده از توافق
هســته ای ،تقویت شده .با وجود
همــه اینها امــا ،تردیدهای جدی
وجــود دارد کــه رئیــس جمهــور
ایــاالت متحــده ،از طریــق ایــن
فشارها به دنبال براندازی حکومت
ایران است.
در حقیقــت خروج آمریکا از برجام
در  ۱۸اردیبهشــت  ،۱۳۹۷پس از
مدت کوتاهی با دعوت های مکرر
او از مقام های ایرانی برای معامله
همراه شــده و در متن این دعوت
ها ،حتی کوچکترین اثری از ادعای
منــوط بــودن مذاکــرات به عقب
نشینی جمهوری اسالمی در داخل
به چشم نخورده است.
دونالد ترامپ کمتر از سه ماه پس
از خــروج از برجــام ،در  ۸مــرداد
 ،۱۳۹۷در نشستی خبری در کاخ
سفید اعالم کرد که حاضر است با
حسن روحانی رئیس جمهور ایران
بدون پیش شرط مذاکره کند.
اگرچــه مقــام هــای دیگــر دولت
ترامپ ،بعدها از وجود شرط هایی
برای مذاکره با ایران سخن گفتند،
و خود او هم در برخی موارد به بیان
اظهاراتی پرداخت که گویی مذاکره
را به شرایطی کلی منوط می کند،
ولــی رئیس جمهور آمریکا با ادامه
تاکیــد بر تمایل به گفتگوی بدون
شــرط با تهــران ،تردیــد چندانی
در اولویــت های اصلــی خود باقی
نگذاشت .این تاکیدات ،مشخصا
از بهارگذشته شدت گرفت.
دونالد ترامپ در  ۱۹اردیبهشــت،
حتــی انتظارات خــود از مذاکره با
مقام هــای ایرانی را هــم -ولو در
لفظ -بسیار محدودکرد" :ما فقط
نمی خواهیم که آنها سالح هسته
ای داشته باشــند که این خواسته
بسیار زیادی نیست".
او در  ۶خــرداد ،در اظهــارات
خبرســازی در ژاپن تــا آنجا پیش
رفت که تاکید کرد هیچ مشکلی با
حاکمان ایران و معامله با آنها ندارد:
"ایران بــا همین رهبران موقعیت
تبدیل شدن به کشــوری بزرگ را
دارد .میخواهم به صراحت بگویم
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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

که ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم.
ما به دنبال جلوگیری از تسلیحات
هستهایهستیم".
او در جریــان ســفر بــه توکیــو،
همچنین نامه ای خطاب به رهبر
جمهوری اسالمی را به شینزو آبه
نخســت وزیر ژاپن داد تا به تهران
ببرد و به شــخص او تحویل دهد.
آقای آبه هم ،حدود دو هفته بعد،
در  ۲۳خــرداد به مالقات آیت الله
خامنــه ای رفت .با ایــن حال ،نه
پاســخ رهبر به شینزو آبه مبنی بر
اینکه "شــخص ترامپ را شایسته
مبادله هیچ پیامی نمیدانم و هیچ
پاســخی هــم بــه او نــدارم" ،و نه
تاکیــدات پی در پــی جان بولتون
مشاور امنیت ملی رئیس جمهور
آمریکا بر ضرورت مقابله سخت با
تهران ،منجر به پایان دعوت های
آقای ترامپ برای مذاکره نشد.
نقطه اوج این رویکرد ،در آســتانه
اجالس ســاالنه ســازمان ملل در
نیویورک خبرســاز شــد که تالش
هایــی با محوریــت پاریــس برای
ترتیب دادن مالقات میان دونالد
ترامپ و حســن روحانی به جریان
افتــاده بــود .در  ۱۹شــهریور،
رئیس جمهور آمریکا جان بولتون
سرســختترین حامــی برانــدازی
حکومت ایــران را برکنار کــرد ،آن
هم در شــرایطی که گزارش شــده
بود آقای بولتون پیش از برکناری،
بهشدت با ایده کاهش تحریمهای
ایــران در ازای مالقــات روســای
جمهور دو کشــور مخالفت کرده
اســت .در همان روز ،وزیر خارجه
آمریکا ،بهصراحت از آمادگی دونالد
ترامــپ برای مالقات "بدون پیش

شرط" با حسن روحانی خبر داد.
البتــه در  ۲۵شــهریور ،دو روز
پــس از حمــات  ۲۳شــهریور به
یک پاالیشــگاه و یک میدان نفتی
عربستان -که به قطع شدن موقت
نیمی از صادرات نفت این کشــور
انجامیــد -آقــای ترامــپ آمادگی
خود برای دیدار با مقامهای ایرانی
"بدون پیش شرط" را رد کرد.
در آن زمــان ،تصــور مــی شــد که
دلیل ایــن موضع گیری ،حمالت
صــورت گرفته به عربســتان بوده
کــه واشــنگتن تاکید داشــت کار
تهران است .ولی بعدا معلوم شد با
میانجیگریرئیسجمهورفرانسه،
قرار شده دونالد ترامپ در شامگاه
 ۲۴سپتامبر به حسن روحانی زنگ
بزنــد ،اما آقای روحانی در آســتانه
تماس ازگفتگو انصراف داده است.
با توجه به مواضع قبلی و بعدی آقای
خامنــه ای در مخالفــت با مذاکره
رئیس جمهور با همتای آمریکایی
خود در نیویورک ،برداشت غالب
این بود که انصراف حسن روحانی
از گفتگو ناشــی از منع رهبر بوده.
ولــی فارغ از تحوالت منجر به این
موضــوع ،تاریخ پیش بینی شــده
بــرای گفتگــوی تلفنی مســتقیم
روســای جمهوری ایــران و آمریکا
 ۲۴سپتامبر -دو "بین سطور"بسیار مهم داشت:
نخســت آنکــه حتــی حمــات
صورت گرفته به تاسیســات نفتی
عربســتان ،آقای ترامپ را از اقدام
برای گفتگوی مســتقیم با رئیس
جمهور ایران در روز بعد از حمالت
منصرف نکرده بود.
دوم اینکــه موضــع  ۲۵ســپتامبر

دونالــد ترامــپ در رد گفتگــوی
بدون شرط با جمهوری اسالمی،
در فــردای روزی بیان می شــد که
حســن روحانی حاضر به گفتگوی
بدون شرط با او نشده بود.
براندازی یا معامله؟
ِ
برانــدازی که
آن گــروه از حامیان
نسبت به رئیس جمهور آمریکا نظر
مساعد داشته اند ،قاعدتا وی را در
کمک به تحقق هدف براندازی در
ایران مصمم تشخیص داده اند.
ایجاد این تصور ،با توجه به شدت
بیسابقه فشار واشنگتن بر تهران
در دوران دولــت فعلــی آمریــکا،
قابل فهم به نظر می رســد .نقش
چنین فشــاری در تضعیف جدی
جمهوری اسالمی ایران نیز ،حتما
غیرقابل انکار است.
با وجود این ،ســوال مشخص آن
اســت که آیا جهت گیری سیاست
فشــار حداکثــری دولــت آمریکا،
ســرنگون کــردن حکومــت ایران
اســت یا وادارکردن آن به تعامل با
آمریکا در شرایط مورد نظر دونالد
ترامپ؟
البته پاسخ به این پرسش از دیدگاه
های مختلفــی می توانــد صورت
بگیرد و هر پاسخ نیز ،ممکن است
درنهایت با مجموعه ای از اتفاقات
غیرمنتظره به چالش کشیده شود.
اما به نظر می رسد میزان اشتیاقی
که دونالد ترامپ در یک سال و نیم
گذشــته برای معاملــه با حکومت
ایران نشان داده ،پذیرش ِشق اول
را ،حداقــل تا این لحظه ،بســیار
دشوارکرده است.
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M NTREAL
مدرسه دهخدا

اجنمندوستدارانزرتشت

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

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

مدرسه فرزانگان

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

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

(514) 731-1443

بنیاد سخن آزاد

Tel: 514-775-6508

برنامه دورهمی
روزهایدوشنبه:

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

Tel: 514-909-1972

بنیاد نیکوکاری ایرانیان :
نیکو

facebook: Farzanegan Montreal

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

IBNG

514-624-4579

همبستگیبازرگانی

کانون فرهنگی خانهما

کالس های فارسی کودکان:

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

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

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

هرشنبه :ساعت  12/30تا 15/30

)2900 Lake (DDO

تلفن)514( 626-5520 :

کتابخـانه نوروززمین

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

کتابخانهنیما

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

www.ibng.ca

دوستداران موسیقی کالسیک

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

اجنمندفاعازحقوقبشر

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

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

ایران-مونترال
www.addhi.net

کافـــه لیت

بنیاد آموزشی و فرهنگی آپتین

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

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

www.cafelitt.ca

5180 Queen Mary #400
438-386-6111

گروهرقصخورشیدخانوم
(514) 377-8005

کانون فرهنگی خانه ما

برنامه های ماه های اکتبر و
نوامبر در کانون فرهنگی خانه ما
به شرح زیر به اطالع می رسد:

 16اکتبر  -برنامه پنجره  -ساعت 19
 23اکتبر  -شب شعر  -ساعت 19
 30اکتبر  -برنامه پنجره  -ساعت 19

نان سنگک

 6نوامبر  -شب شعر  -ساعت 19
 13نوامبر  -برنامه پنجره  -ساعت 19
 20نوامبر  -شب شعر  -ساعت 19
 27نوامبر  -برنامه پنجره  -ساعت 19
kanounkhanehma@gmail.com
www.facebook.com/kanounkhanehma
@kanounkhanehma
telegram.me/kanounkhanehma

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

www.paivand.ca
را بر روی سایت بخوانید

یکم و پانزدهم ماه

Facebook.com/
paivand.montreal

به ما بپیوندید!

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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جایزه نوبل ...2019

چه زبانهایی بیشترین جوایز نوبل را بردهاند؟
در کشــورهای معــدودی یا
"هیــچ توقعــی نــدارم کــه بیشتر آکادمی نوبل به
آیا ادبیات
زبانهای خاصی ،بخت دیده
نوشــتههایم شــعر در نظرگرفته نویسندگان و شاعران
برخی از
شــدن اثــر و بــه دنبــال آن،
شود .هرازگاهی مینویسم فقط با چنــد کشــور و برتری
زبانها و
شــهرت نویســنده را بیشتر
این هدف که افسردگیام تسکین نسبی چند زبان است.
کشورها
میکند.
یابد ،یــا زبان انگلیســیام بهتر با مروری بر مشخصات
نسبت به
شود".
مثــا فردریــک میســترال،
برنــدگان جایــزه نوبل
دیگر زبانها
تنها نویســنده برنــده جایزه
ایــن بخشــی از نامه آلفــرد نوبل ،ادبیــات و آثــار آنــان،
و کشورها
نوبــل ادبیــات اســت کــه
بنیانگــذار جایــزه نوبل اســت که درمییابیــم که از نظر
برتر است؟
بــه گویــش پرونســی زبــان
خطاب به دوستش ،بر عالقه خود ملیت ،نویســندگان و
اکســیتان مینوشــت .توجه
ی به
به نوشــتن و ادبیــات تأکید کرده شــاعران فرانسو 
است.
دفعات بیشتری جایزه نوبل ادبی آکادمی نوبل بــه این زبان ،آن هم
آلفــرد نوبل را در تاریــخ با اختراع را از آن خود کردهاند ،به طوری که در ســالهای آغازین اهدای جوایز
دینامیت میشناسند ،اما او شیفته آنان توانستهاند پانزده بار این جایزه خود ،بســیار جالب بــود .اما این
پرســش مطرح اســت که اگر این
ادبیــات هــم بــود؛ به ویژه شــعر را به دست بیاورند.
انگلیســی و شــاعرانی چون پرسی پس از فرانسویها ،آمریکاییها و گویــش به جــای جنوب فرانســه
بیش شلی ،شــاعر غزلسرای قرن بریتانیاییها با  ۱۲و  ۱۱نوبل ادبی در جــای دیگــری از جهــان رایــج
نوزدهــم بریتانیا و لــرد بایرون ،از در جایگاه دوم و ســوم قرار دارند .بود ،و فردریک میســترال در قاره
شاعران تأثیرگذار مکتب رمانتیسم آلمان ،سوئد ،اسپانیا و ایتالیا هم دیگری زندگی میکرد ،آیا باز چنین
این کشور.
جایزهای به او اهدا میشد؟
در رتبههای بعدی هستند.
این دانشمند سوئدی هم به زبان از نظر زبان هم ،این زبان انگلیسی یا اگر الیاس کانتی که در بلغارستان
مادریاش ،ســوئدی مینوشــت ،اســت که بــر جایزه نوبــل ادبیات بــه دنیا آمــد و ملیــت بریتانیایی
هم به انگلیســی و هم به فرانسه .مســلط اســت؛ به طوری که یک گرفت و در سوئیس زندگی میکرد
اما از همان جوانی نسبت به قریحه چهارم جوایزی که اهدا شــده ،به و بــه زبــان آلمانی مینوشــت ،در
ادبی خود تردید داشت.
نویسندگانوشاعرانانگلیسیزبان همان بلغارستان میماند و زبانش
در سال  ،۱۸۶۲وقتی  ۲۹ساله
بلغاری بود ،بخت یکسانی برای
بــود ،در نامهای بــه یک دختر ژیال مساعد پس از انتخابش به کمیته دریافت نوبل ادبی داشت؟
جوان به زبان فرانســه نوشت :نوبل ،در گفتوگویی تاکید کرد:
یــا میــان دو نویســنده چینی
"حــوزه مــن فیزیــک اســت" ،میخواهم زبان پارسی را که در
کــه برنده جایزه نوبــل ادبیات
شود،
نــه ادبیات ".بــا این حــال ،او سرزمینم ،اکنون لگدکوب می
شــدهاند ،چرا آنکه ساکن اروپا
پرداختن بــه ادبیات را تا زمان جور دیگری در اینجا معرفی کنم .بــود ،زودتــر از هموطنش که
مرگ ادامه داد.
ســاکن خود چین بــود ،برنده
شد؟
در  ،۱۸۹۶یکــی دو مــاه قبــل از بوده است.
درگذشتآلفردنوبل،نمایشنامهای پــس از انگلیســی ،زبانهــای یا اگــر کازوئو ایشــیگورو ،آخرین
از او منتشر شد ( )Nemesisکه فرانســوی ،آلمانــی و اســپانیایی برنده جایزه نوبل ،در پنج ســالگی
از نمایشــنامه "خاندان چن چی" بیشترین جایزه را به دست آوردهاند همــراه بــا خانــوادهاش از ژاپن به
نوشــته پرســی بیش شــلی الهام و ســوئدی ،زبــان داوران آکادمی بریتانیا مهاجــرت نمیکرد و زبان
گرفته بود .داستان این نمایشنامه نوبــل ،که فقــط ده میلیــون نفر اولش انگلیســی نمیشــد ،باز هم
چنیــن سرنوشــتی بــرای او رقــم
منظوم تراژیک در قرن شــانزدهم متکلم دارد ،در رتبه پنجم است.
میــادی و در رم میگذشــت و
میخورد؟
ماجرای اعدام زنی را بازگو میکرد این آمارها حاکی از چیست؟
ایــن پرســشها و پرســشهای
که پدرشــوهرش را به دلیل تجاوز آیا بیانگر این است که ادبیات برخی دیگر ،بــه دلیل اهمیــت و اعتبار
به خودش ،کشته بود.
از زبانها وکشورها نسبت به دیگر نوبل ادبیات اســت کــه برای یک
همه ایــن عالقههــا و تالشهای زبانها وکشورها برتر است؟
نویســنده ،شــهرت و بــرای یــک
ادبی ،موجب شــدکــه آلفرد نوبل آکادمــی نوبــل "عدالــت" را در زبــان ،افتخار و حتی برای صنعت
در وصیتنامه خود برای تأسیس انتخاب برنــده جایزه نوبل ادبیات نشر یک کشور ،رونق اقتصادی به
جایزه نوبــل ،ادبیات را نیز درکنار رعایت نکرده است؟ یا این که نه ،همراه میآورد.
رشتههای علوم بگنجاند و درباره عمــدی در کار نبــوده و همه این ایــن تأثیــرات نوبل ادبــی موجب
چگونگــی انتخــاب برنــده نوبــل آمارها نتیجه تصادف و اتفاق است شــده درباره این که چــرا تاکنون
ادبیات نظر دهد.
و اساســا نباید توقع داشت که یک برخی از نویســندگان وکشــورها و
یکــی از معیارهایــی کــه او مطرح جایــزه ادبــی را «به مســاوی بین زبانهــا نوبلــی نگرفتهانــد ،بحث
کــرد این بود کــه ارزیابیها درباره همه» تقسیم کرد.
و جــدل درگیــرد ،رقابت شــود و
یک نویســنده نباید بر اساس نژاد صرفنظــر از انگیزههــای داوران عدهای از نویســندگان و زبانهای
و ملیتش باشــد ،اما آنچه عمال و آکادمی نوبل در اهدای جایزه ادبی "فراموششده" سخن بگویند.
بــه ویژه در نیمه اول تاریخ بیش از ایــن آکادمــی ،در یک چیز شــاید
{>> ادامه در صفحه}28 :
صد ساله نوبل اتفاق افتاده ،توجه نتوان تردید داشت؛ این که نوشتن

نوبــل 2019

هانتکه اتریشی و توکارچوک
لهستانی برندگان جایزه نوبل
ادبیات شدند
آکادمی سوئد برندگان جایزه نوبل
ادبیات امســال و سال گذشته را
اعــام کــرد .جایزه ســال ۲۰۱۸
بــه اولــگا توکارچوک ،نویســنده
لهستانی تعلق گرفت و پتر هانتکه
نویســنده اتریشــی نیز به عنوان
برنده نوبل ادبیات  ۲۰۱۹معرفی
شد.
-----نوبل شیمی  ۲۰۱۹به پاس

توسعه باتریهای لیتیوم – یون
ایــن جایــزه را بــه طور مشــترک
گودیناف ،ویتینگهام و یوشینو از
آمریکا ،بریتانیا و ژاپن برای توسعه
باتریهای لیتیوم -یون به خود
اختصاص دادند.
----نوبل فیزیک  ۲۰۱۹را سه
فیزیکدان از کانادا و سوییس
بردند
جایــزه نوبــل فیزیــک امســال را
جیمــز پیبلــز ،میشــل مایــور و
دیدیــه کولوز از آن خــود کردند.

یکی به پــاس اکتشــافات نظری
در کیهانشناســی و دیگــری به
دلیل کشف یک ســیاره در حال
گردش به دور یک ســتاره شــبه
خورشیدی.
--------نوبل پزشکی به دو آمریکایی و
یک بریتانیایی تعلق گرفت
نوبل شاخه پزشکی و فیزیولوژی
ســال  ۲۰۱۹مشــترکا بــه ســه
پژوهشگر علوم ســلولی "ویلیام
جی کیلین" و "گرگ ســمنزا" از
آمریــکا و "ســرپیتر رتکلیــف" از
بریتانیارسید.
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هفتادمین سالگرد...
جمهوری خلق چین و رویای تبدیل شدن به
یک ابرقدرت نظامی

روز اول اکتبر ،ســالروز
تاسیس جمهوری خلق
چین اســت۷۰ .سال از
روزی که مائو تاســیس
جمهوری خلق چین را
اعالم کرد ،میگذرد.
شــی جیــن پینــگ،
رهبــر چین به ایجاد یــک "ارتش
قدرتمند" به عنــوان یکی از ارکان
اصلی تحول این کشور مینگرد .بر
اساس اطالعاتی که منتشر شده،
بودجه نظامی چین ظرف ده سال
گذشته افزایشی بالغ بر  ۸۰درصد
داشته است.
هیــچ رهبــر دیگــری در چیــن
همچــون شــی جیــنپینــگ در
راســتای تقویت ارتش این کشور
اقدام نکرده اســت .از زمان قدرت
گیری شــی جین پینــگ ،بودجه
نظامی افزایش یافتــه و ارتش این
کشور مدرن شده است.
شی جین پینگ در سر خود رویای
تبدیــل شــدن بــه یــک ابرقدرت
نظامــی را میپرورانــد .سیاســت
حــزب کمونیســت چین بــر این
محور اســتوار است که این کشور
تا سال  ،۲۰۴۹یعنی در یکصدمین
سالگرد تاســیس جمهوری خلق
چیــن ،تبدیــل بــه یــک ابرقدرت
نظامی شود.
بــه باور رهبران چین ،سرنوشــت
جهــان در ســال  ۲۰۴۹در اختیار
دو ابرقدرت و چند قدرت کوچکتر

خواهد بود .بر اســاس
این سیاســت ،چین و
آمریکا این دو ابرقدرت
خواهند بود.
چین یک کشــور وارد
کننده تسلیحات بود.
زمانــی که این کشــور
درگیر جنگ با ژاپن شــد ،صاحب
جنگافزارهایی فرسوده بود .چین
برای دفاع از خود نیازمند واردات
جنگافزار از کشورهای دیگر و در
دورههایی از اتحاد شوروی بود.
اکنون چیــن تبدیل به یک قدرت
نظامی شــده اســت .نــه تنها این
کشــور نیــازی بــه وارد کــردن
تســلیحات ندارد ،بلکــه تبدیل به
یکی از صادرکنندگان اصلی سالح
و جنگافزار در جهان شده است.
چیــن همــه چیــز میفروشــد؛ از
تــوپ و تانــک گرفتــه تا موشــک
و ســامانههای پدافنــد هوایــی و
همچنینپهپادهایجنگی.
این کشــور در حال حاضر ســرگرم
تولیــد ســومین رزمنــاو بــزرگ
هواپیمابــر خود اســت .دو رزمناو
دیگــر ایــن کشــور ،بــا مختصات
ناوهای جنگی مدرن فاصله زیادی
داشت و بر اساس الگوهای دوران
حکومت شــوروی ســاخته شــده
بودند.
توجه اصلی چین به تقویت نیروی
هوایی و دریایی این کشــور است.
رهبران حزب کمونیست چین به

این نظر رسیدهاند که وظیفه
نیــروی زمینــی تنهــا تامین
امنیت در خاک چین اســت.
حال آنکه برای حضور سریع و
گسترده نظامی در جهان ،این
کشــور نیاز به تقویت نیروی
دریایی و هوایی خود دارد.
چین متوجه شــده اســت که
تقویت نیــروی دریایی یکی از
ارکان اصلــی ناظر بر داشــتن
یک ارتش مــدرن و قدرتمند
است.
 ۷۰درصــد زمیــن را آب فرا گرفته
است .از این رو ،داشتن یک نیروی
دریایی قدرتمند برای تبدیل شدن
به یــک ابرقــدرت نظامــی ،امری
اجتناب ناپذیر است.
شی جین پینگ بر آن است تا چین
در کنــار بریتانیا و آمریکا تبدیل به
سومین قدرت دریایی بزرگ جهان
شــود .رهبــری چین بر ایــن باور
است که چین از ظرفیت به مراتب
باالتری نســبت به رقیبان خود و
بهویژه آمریکا بهمثابه ابرقدرت دیگر
جهان برخوردار است.
چیــن اعالم کرده اســت کــه این
کشــور در حال حاضر تنهــا از ۱۵
درصد از تــوان تولیدی خود بهره
میگیــرد .تبدیــل شــدن بــه یک
ابرقدرت نظامی ،به باور شی جین
پینــگ در ســایه بهــره گرفتــن از
ظرفیت تولیدی بالقوه این کشور
امری ممکن است.
شــعار محــوری ارتش چیــن این
اســت« :ســربازان مــا به ســوی
خورشید حرکت میکنند».
ســایت رادیــوی دویچلنــد فونک
در آلمان با انتشــار گزارشی درباره
فرارویی چین به یک قدرت نظامی
تاکیــد میکند کــه در حال حاضر
سربازان این کشور گوش به فرمان
شــی جین پینگ هستند که خود
را فرمانــده کل قــوای این کشــور
میداند.
•

IBNG Annual Seminar and
Exhibition
& CCCIQ:
September 28th
Hotel Ruby Foo’s
Montreal

به روایت چند تصویر
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کلیسایاجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

ساعت  4بعدازظهر
هر شنبه :از
در وست آیلند
FAIRVIEW Alli

ance Church:
220 Hyman,
DDO

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــ

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

) 514-999-5168

مجیدمحمدی
 15مهر  -علی مطهری میگوید:
«معنــی نــدارد آخر مــاه دولت به
مردم پــول بدهد .مــردم باید کار
کنند و به دولت پول دهند ،نه این
که آخر ماه دستشــان دراز باشد
کــه دولت چیزی بــه آنها بدهد».
(تسنیم  ۱۰مهر  )۱۳۹۵این سخن
تنهــا موضــع یک عضــو مجلس
نیســت ،بلکه اکثریت مجلس (با
تصویب حذف گام به گام یارانهها)
و بســیاری از وزرا (بــا شــکایت
دایمــی اعضــای کابینــه از وجود
یارانهها) بدان باور دارند .نهادهای
انتصابی نیز با حذف آنها مخالفتی
ابــزار نداشــتهاند .تنهــا مخالفان
بــا ایــن دیــدگاه ،اســامگرایان
تمامیتخواهی هســتند کــه با پز
عدالتخواهــی ،میخواهند همه
قدرت را به دست بگیرند.
ارزیابی ســخن فوق بــدون توجه
به چگونگی شــرایط اقتصــادی و
سیاســی در ایران ،ممکن نیست.
پیش از توضیح شــرایط اقتصادی
و اجتماعــی ایران ،باید دید مبانی
رابطه دولــت و مردم در یک نظام
مردمســاالر و آزاد چیست ،و آنگاه
شــرایط ایــران را بــا توجه بــه آن
مبانی ،بررسی کرد.
رابطه دولت و مردم چگونه
باید باشد؟
در یــک جامعــه بــاز و آزاد و
دمکراتیک:
•
 .۱ثروت و درآمد (ناشی از هرگونه
کســب و کار شــرکتها ،بانکها،
معادن و ذخایر طبیعی) در اختیار
مردم (بخش خصوصی) اســت و
دولت (در سطوح محلی ،استانی
و مرکزی) و شهرداریها با گرفتن
مالیات ،خدمات ضروری ،از دفاع
تا آمــوزش و بهداشــت عمومی را
تامینمیکنند؛
•
 .۲بخشــی از این مالیاتها صرف
رسیدگی به کسانی میشود که توان
انجام کار ندارند؛ مثل مبتالیان به
نارســاییهای جســمانی و روانی،
بیمــاران ،کودکان و ســالمندان؛
اگر خــود یا اعضای خانوادهشــان

توان پرداخت هزینههای ایشان را
نداشتهباشند؛
•
 .۳بخش دیگری از مالیاتها صرف
ســرمایهگذاری در زیر ســاختها
میشــود (کارکرد دیگر دولت) که
هم زندگی مردم را تسهیل میکند
و هم زمینهســاز اشــتغال اســت.
مردمی که شــغل داشــته باشند،
میتوانند مالیات بدهند؛
•
 .۴مردم از مجرای نهادهایی مثل
مجلــس و شــوراهای منتخب (با
انتخابات آزاد و رقابتی و منصفانه)،
رســانههای آزاد و نهادهای مدنی،
بــرکار دولتهای محلی ،اســتانی
و مرکزی و شــهرداریها در صرف
مالیاتها نظارت میکنند.

مردم صاحب کشور نیستند
ســخنانی از جنــس مواضــع علی
مطهــری و برخی اعضــای دولت
روحانــی و مجلــس ،کال بیپایه و
اســاس است ،چون هر چهار وجه
فوق در ایران غایب است.
نخست آن که ثروت کشور اکثرا در
اختیار مردم نیست ،هشتاد درصد
اقتصاد کشور در اختیار حکومت و
دولت (شرکتهای دولتی ،سپاه و
بیت) اســت و از آن بیســت درصد
باقی مانده نیز سهم زنان (به عنوان
ســتون خانواده) چیزی در حدود
ده درصد است.
مقامــات دولتــی در ایــران ،حتی
آنها که تکنوکــرات و اصالح طلب
مینمایند ،به سپاه و بیت رهبری
کاری ندارنــد و خصوصیســازی
آن خود
بخــش دولتی را نیز به «از ِ
سازی» تبدیل کردهاند.
این شــیوه از محــروم کردن مردم
از منابع کشور ،مبتنی بر اقتصاد
متمرکــز دولتی اســت؛ شــبیه به
نظامهــای حاکــم بر کشــورهای
سوسیالیســتی .اما وقتی بــه ارائه
خدمــات و تامین نیازهــای مردم
میرسند ،همه تبدیل میشوند به
باورمندان به نظام ســرمایهداری،
آن هــم از نــوع محفلــیاش کــه
ثروت و درآمد در اختیار گروههای
مافیایی است.
مردمــی که منابع در اختیارشــان

نیســت ،چگونه باید به دولت پول
دهند و در عین حال خودشــان را
نیز اداره کنند؟

					

زیر ساختها رها شده است
در سالهای اخیر ،بودجه عمرانی
دولت به صفر نزدیک شده است.
دولــت هیچ طرح دیگــری برای
زمینهســازی اشــتغال (جــز
اســتخدام در بخش دولتی برای
نانخور کردن خودیها) ندارد.
همــه مقــررات دولتــی در ایران
معطوف به عدم تسهیل کسب و
کار است .مردمی که تا  ۶۰درصد
آنهــا در برخی از شهرســتانها و
تــا  ۵۰درصد فارغالتحصیالنش
بیکارنــد ،چگونــه میتواننــد
مالیــات بدهند تــا کار دولت بر
اساس مالیات آنها بچرخد؟
کشور با مالیات منیگردد
در حــوزه مالیــات ،بخش عمده
گرداننــدگان اقتصــاد ،باالخص
ثروتمنــدان و قدرتمنــدان ،در
ایــران مالیــات نمیپردازند یا به
اندازه کافی مالیات نمیپردازند.
نهادهــای تحت نظــر رهبری از
پرداخــت مالیات معاف هســتند.
شرکتهای دولتی اصوال به کسی
حســاب پس نمیدهند تا مالیاتی
بپردازنــد ،و توجیهشــان هم این
اســت که «بودجه دولتــی را به ما
میدهند تــا هزینه کنیــم و دیگر
جایــی بــرای پرداخــت مالیــات
نمیمانــد» .ســپاه نیــز بخــش
زیرزمینی اقتصاد (ســاالنه حدود
ده میلیــارد دالر قاچــاق ،کــه بــه
گفتــه رییس قــوه قضاییــه ،هیچ
نهادی در ایــران نمیتواند در این
حجم چنین کاری را انجام دهد)
و قراردادهای بــزرگ را در اختیار
دارد و اگــر درامــدی باشــد ،آن را
میــان اعضــا در تعاونیهایــی که
ساخته است ،پخش میکند .غیر
از کارکنان دولت وکارگران ،کســی
در ایران مالیات کامل نمیپردازد.
خردهفروشــان نیــز بــرای بخش
کوچکــی از درآمــد خــود مالیات
میپردازنــد ،چــون معامالت آنها
اکثرا نقــد و بدون امــکان ردیابی
است.
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نظارتی وجود ندارد
بــر چگونگــی مصــرف بودجــه
شــرکتهای دولتــی با ســهم ۷۰
درصــدی ،بودجه صدا و ســیما و
نهادهای دینــی ،نظارتــی اعمال
نمیشود .مجلس فقط یک ماشین
امضا برای این بودجههاســت .بر
همان بخش اندکــی که میماند و
در مجلس تصویب میشــود ،نیز

بت است

داوند مح

خ

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

اطالعیه

DO
چیــزی بگو...
N'T
سکوت در برابر جمهوری اسالمی
جایزنیست!
هر زمان یک ایرانی می گوید:
«من سیاسی نیستم!» ،هر بار در
خط اول شناسنامه ی رسانه ای
می نویسند« :اینجا جای حرف
سیاسی نیست» ،این ،به معنای
پذیرفتن جنایات و ویرانگری
های جمهوری اسالمی است.
جمهوری اسالمی ،حکومتی در
خور ملت ما نیست؛ با سکوت،
بی اعتنایی،رویگردانی،بی
تفاوتی ،در بقاء و تداوم حکومت
اعدام ،جهل و جنایت و فساد
سهیمنباش.
سهم خود را -هرچند کوچک
ادا کن -چیزی بگو!

کارنامه
جمهوری
اسالمی در
همه زمینه ها
سیاه است:
حقوق بشر،
محیط زیست،
زنان ،سیاست
ویرانگر
خارجی،
اختالف
طبقاتی
فاحش ،فساد
مزمن و...
بــا ایــن میــزان مالیــات ،حتــی
هزینههای گســترشطلبی نظام
را نمیتوان پرداخت ،چه برسد به
خدمات عمومی و دفاعی کشور.
حکومت ،نفت و گاز و محصوالت
معدنــی و محصــوالت ناشــی از
آنها را میفروشــد و صرف فساد و
زیادهروی و اتالف وگسترشطلبی
میکند .کشــور هم بــه حال خود
رها شده است تا به تدریج از منابع
خالــی شــود .در چنیــن اوضاع و
احوالــی ،چــرا مــردم بایــد هزینه
چنین دولتی را بپردازند؟
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_____________
کمیته «یادمان»  -مونترال
comiteyadman@gmail.com

ـــــــــــ
نظارتی اعمال نمیشــود ،چون نه
مجلس توان چنان نظارتی را دارد،
نــه اطالعــات مربوطه گــردآوری
میشــود تا امکان نظــارت فراهم
شود .همه دستگاههای دولتی در
سندســازی برای توجیه هزینهها
خبره هســتند .مردم نیــز از هیچ
مجرایــی امکان نظــارت بر صرف
بودجهها ندارند.
در این حال ،چرا مردم باید هزینه
نهادهایــی را بپردازنــدکه همه در
فساد ساختاری غوطهورند؟
تــاش دولت بــرای حــذف چهار
دالر در ماه که به شهروندان ایرانی
میپردازد ،در برابر ســاالنه حدود
 ۳۴میلیــارد دالر که هزینه فســاد
میشــود (به قول احمد توکلی که
خــود رفیــق دزد و شــریک قافله
اســت) ،حدود شش تا ده میلیارد
دالر کــه صــرف ســوریه و لبنــان
و عــراق و یمــن میشــود ،دههــا
میلیارد دالرکه علی خامنهای خرج
نهادهای دینی شــیعه در سراســر

دنیــا میکنــد تا رهبر مســلمانان
جهــان محســوب شــود ،و اتالف
عظیــم ناشــی از ناکارآمدی (مثل
صد میلیــون دالر ســرمایهگذاری
در ســنگال برای تولید خودرو که
به هیچ جا نرسید) طنزآلود به نظر
میآید.
بدیــن ترتیب ،مایه تعجب اســت
کــه مردم ایران قبــض آب و برق و
تلفن و عوارض شــهرداری خود را
میپردازنــد؛ چون همه منابع آنها
از ســوی هر نهاد دولتی و عمومی
غــارت میشــود .وقتــی دولــت
منتخب مــردم ،قانونی و شــفاف
نیســت ،هزینههای دولت عمدتا
از مسیر مالیات تامین نمیشود و
مالیات مردم نیز با حساب وکتاب
و شفاف خرج نمیشود ،سخنانی
از جنس ســخنان علــی مطهری
فقط زندگــی آقازادههایی مثل وی
را در عالم هپروت حکایت میکند.
•
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سالمت...

افزایشسکتهقلبیدرمردانکمتراز ۴۰سال

مردان از میانسالی به بعد داروهای
ضــد کلســترول و فشــار خــون را
می شناســند و مصرف می کنند و
به همین خاطر خطر سکته قلبی
در افــراد بــاالی  ۵۰ســال در طی
نیم قرن اخیر ،مدام کاهش یافته
است.
ولــی مردان زیــر  ۴۰ســال ،چون
عالئــم اولیه بیمــاری هــا را بروز
نمی دهنــد ،بــه خاطــر صدمات
زیــادی کــه بــه بــدن شــان وارد
می ســازند ،ریسک ســکته قلبی
شــان بیشــتر از افراد مسن گشته
است.

•

 -۱مردان در سنین جوانی اگر
متوجه دخل و خرج کالریها
نباشند به راحتی می توانند
اضافه وزن پیدا کنند
ِ
فرصــت حرکت
زندگــی شــهری،
جســمی را از انســانها مــی گیــرد
بنابرایــن افــرد باید ایــن واقعیت
ســاده و حتمی را بپذیرند که برای
سوزاندن انرژی غذاهای پرکالری،
اگر ســاعتها ورزش نکنند ،خیلی
راحت اضافه وزن پیدا خواهندکرد.
ســکته قلبی مردان  ۲۰و  ۳۰ساله
زیاد شده است چون مردان جوانی
کــه اضافه وزن پیــدا می کنند هم
زیاد شــده اند .گرفتگــی رگ های
اصلی و مسدود شدن شان ،دالیل

اصلــی افزایــش ســکته در مردان
جوان شده است.
هر یک کیلوگــرم اضافه وزن ،یک
بار اضافی برای قلب است.
ایــن وزن و چربی اضافــه اگر دور
شــکم جمع شــود مواد شیمیایی
مخصوصی در بدن ترشح می کند
که باعث گرفتگی و مسدود شدن
شریانهای قلب می گردد.

•

 -۲مصرف سیگار به طور کلی
کاهش داشته است ولی…
ایــن خبر خوب مربــوط به مردان
 ۵۰ســال به باال اســت که مصرف
دخانیات شــان را کمتر می کنند.
مردان زیر  ۴۰سال ،دو برابر مسن
ترها سیگار می کشند.
آمار موسسات پزشکی نشان داده
اســت کشــیدن حتی یک سیگار
در روز ،خطــر بیمارهــای قلبی را
باال میبــرد .این صدمات شــامل
سیگارهای جدیدکه مایع نیکوتین
را می سوزانند نیز می شود.

•

 -۳استرس و فشار عصبی
زودرس شده است
شکی نیست نسل های قدیمی تر
مردان ،مشــکالت و استرسهای
خودشــان را داشــتند ولــی نــوع
زندگی جدید ،از سنین جوانتر برای
مردان فشــارعصبی و حساسیت
های روحی آورده است.

تحقیقــات امریکایــی هــا نشــان
داده اســت مردان  ۲۹تا  ۳۹ســاله
باالترین درصد نگرانی ها را دارند.
اســترس هم باعث باال رفتن فشار
خــون و هــم باعــث ورم و کاهش
انعطــاف رگهای بدن می شــود.
صدماتی کــه به افزایــش گرفتگی
مسیرگردش خون می انجامد.

•

 -۴مردان جوان به عالئم
اذیت شدن قلب بها منی دهند.
یک مرد  ۷۰ســاله با تمــام وجود
متوجــه هرنــوع عالمت و نشــانه
در پیرامــون قلبش هســت .او اگر
دچارســرگیجه شود یا به هر دلیل
معلوم یا نامعلوم ،بدنش کمی بیش
از حد عرق کند سریع خودش را به
مطب دکتر یا بیمارستان می رساند
ولی یک مرد  ۳۰ساله کوچکترین
بهایی به این عالئم بدن نمی دهد.
مــردان جوان نگران ســکته قلبی
نیستند و اصال در باره آن فکر نمی
کننــد .آنها خطر ســکته را بعید و
غیرممکن می دانند.
متخصصین قلب بارها شاهد بوده
اند که بیماران شان مردان جوانی
هســتندکه بعــد از ســه روز درد و
خســتگی قلب و تنگی نفس ،تازه
نگــران شــده بودنــد و خــود را به
بیمارستانرسانند.
•

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.

Tel.: 514-484-8181

Cars R Toys

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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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

چگونه ازاین بیماری جان سالم بدر بریم؟
October 19
کــه او ســالهای طوالنــی ایــن
سرطان پســتان از گســتردهترین
Every October 19, on the
آزمایــش را انجام داده و همیشــه
انواع سرطان در میان زنان است.
initiative of the World
با خوشحالی از در کلینیک بیرون
امــا ابتــا بــه ســرطان معنایــش
Health Organization
پیشــاپیش صــدور حکــم مــرگ
آمــده بوده اســت ،تا ایــن که یک
(WHO), the International
Day against Breast
بــار در پســتان او توده مشــکوکی
نیست .تشخیص به موقع بیماری
Cancer is celebrated
دیــده شــد .آزمایــش ماموگرافــی
شاه کلید نجات از مرگ است.
worldwide, with the aim
نشــان داد او ســرطان دارد .بــه
در بسیاری کشورهای پیشرفته هر
of raising awareness
خاطر تشخیص زودهنگام بیماری
دو ســال یک بار بــرای زنان  ۵۰تا
about the disease and
جراح فقط بخشــی از پستان او را
 ۶۹سال برگهای فرستاده میشود
promoting access to
diagnoses, controls, and
برداشت و نیازی به شیمی درمانی
کــه در آن از آنــان دعــوت شــده
timely
and
effective
هم نداشت .برای او پرتودرمانی و
برای انجــام آزمایش ماموگرافی به
treatments...
هورمون درمانی تجویز شد.
مرکزی برای انجام این کار مراجعه
کنند .در این آزمایش پستانها
او میگویــد« :معمــوال در
مؤسس کمپین آگاهی ،پیشگیری و مبارزه
در میــان دو صفحــه قــرار داده با سرطان پستان از آمار باالی ابتالی ماموگرافــی بســیار کــم پیــش
و از آن عکســبرداری میشــود .هر  ۴۰دقیقه یک زن به این نوع سرطان میآید که در تشــخیص سرطان
اگر تغییری در بافت پســتان به در ایران خبر داد و گفت که ۶۰درصد اشــتباهی رخ دهد .این آزمایش
وجود آمده باشــد ،این آزمایش مردان پس از آگاهی از ابتالی زنان به کوچکتریــن غده را نیز نشــان
سرطان سینه آنها را ترک میگویند.
میدهد .حتی تودههای بیخطر
آن را نشــان میدهد .تشخیص
را .در مــوارد معــدودی ممکــن
به موقع ســرطان میتواند جان
بسیاری را نجات دهد برای همین اگر چیز مشکوکی در عکس
اســت به اشــتباه تومور ســرطانی
به زنان توصیه میشود :به موقع به دیده شود چه اتفاقی میافتد؟ تشخیص داده شود .چنین اتفاقی
در صورتی که پزشــک کاردیولوگ میتوانــد موجب تــرس و نگرانی
ماموگرافیبروید!
با این همه هســتند بسیاری زنان متوجــه غده یا توده مشــکوکی در شــدید بــرای زنــان شــود .حتــی
که برایشان این آزمایش (که تنها پستان شــود بالفاصله آزمایشات زمانی که به آنها گفته میشود که
چند دقیقه طول میکشد) ناگوار بعــدی را انجام میدهــد .ممکن تشخیص اشتباه بوده است».
اســت او مجبور به نمونــه برداری تنها به ماموگرافی نروید
است.
آنتیــه مدیــر  ۵۸ســاله یــک گروه شــود .اگر پاســخ ســرطان باشد ،برای بسیاری زنان شنیدن این که
مــددکاری بــرای زنــان مبتــا به آنگاه گام بعدی باید برداشته شود .ســرطان پســتان دارند یک شوک
ســرطان پســتان میگوید« :این ایــن گام ممکن اســت برداشــتن است .آنتیه توصیه میکند که اگر
نمیتوانیــد بــا شــریک زندگیتان
آزمایش دردناک است ،اما غیرقابل کامل یا بخشی از پستان باشد.
مدیــرگروه مــددکاری بــرای زنان به ایــن آزمایش برویــد ،حداقل از
تحملنیست».
ک خود بخواهید شما
مبتال به ســرطان پستان میگوید دوست نزدی 
را همراهی کند:
«چون خیلیها زمانی که به آنها
 ۹عامل مهم که خطر میشــوند کمی بیشــتر در معرض گفته میشود ســرطان دارند،
ابتال به سرطان پستان خطر ابتال به ســرطان پستان قرار به کلی روحیه خود را از دســت
دارنــد و دلیل آن ،قرار داشــتن در میدهنــد و در آن لحظــه ابدا
را باال میبرد
معرض هورمون زنانه اســتروژن به نمیداننــد چگونه بــا این خبر
هــر چنــد دلیــل قطعی ســرطان مدت طوالنیتر است.
کنار بیایند .بعضی از آنها به کلی
پستان مشخص نیست،مجموعه • ژنتیک
تمرکزشان را از دست میدهند
ای از عوامل هستندکه شانس ابتال در تعدادی از زنان ،سرطان پستان و اصــا گــوش نمیدهنــد که
به این نوع ســرطان را افزایش می ارثی است .احتمال ابتال به سرطان پزشــک به آنها چــه میگوید.
دهند.
پســتان در زنانــی کــه وارث ژن برای همین وقتی کسی همراه
• زن بودن
هــای دگرگــون شــده  BRCA1یا شماست میتواند بعدا به شما
زنان بیشتر از مردان در خطر ابتال  BRCA2هستند بیشتر است.
بگویــد مهمتریــن نکاتــی کــه
• تراکم بافت پستان
به سرطان پستان قرار دارند.
پزشــک به شــما توصیه کرده
• سن
نسبت بافت پستان به میزان چربی چه بــوده اســت .او همچنین
با باال رفتن ســن ،ریســک ابتال به به عنوان تراکم پستان شناخته می میتواند در این لحظات سخت
سرطان پستان افزایش پیدا می کند شــود .داشــتن تراکم باال (چربی کمی به شــما روحیــه بدهد و
و بیشترین میزان بروز این بیماری کمتر) یکــی از بزرگتریــن عواملی آرامتان کند».
در زنان باالی پنجاه سال دیده شده اســت که خطــر ابتال به ســرطان پزشــکان تاکید میکننــد اگر
است.
پستان را افزایش می دهد.
چیزی در پســتانتان احساس
• یائسگی دیرهنگام
• قد بلند
کردیــد ،از ترس ســرتان را زیر
بلندقد بــودن زنان خطــر ابتال به زنانــی کــه دیرتر از ســن متوســط برف نکنید و تصمیم نگیریدکه
سرطان پستان را اندکی افزایش می یائسه می شوند ،از خطر بیشتری اصال سراغ ماموگرافی نروید.
دهد.
برخوردار هستند؛ چرا که به مدت آنتیــه میگویــد« :متاســفانه
• بلوغ زودهنگام
طوالنیتــری در معــرض هورمون هنوز خیلی زنان هستندکه
زنانــی کــه در ســنین پاییــن بالغ زنانه استروژن قرار خواهند داشت .واقعیت را نفی میکنند و
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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

Cell. : 514 574-6162
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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

ر روز هفته

HAYK HARTOUNIAN
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د
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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

چشم بر آن میبندند».
در مــوارد بســیاری درمــان تنهــا
زمانــی نتیجه میدهد که پزشــک
پســتان را بــه طور کامل بــردارد؛
عملــی که برای یک زن میتواند با
عواقب روحی شدیدی توام باشد؛
این که خود را دیگر یک زن کامل
احســاس نکند یا نگران این باشد
کــه شــریک زندگیاش دیگــر او را
دوســت نداشته باشــد .اما عمده
زنان پس از مدتی این را میپذیرند
و به خود میگویند« :همین است
کــه هســت!» بعضیها پســتان
مصنوعی میگذارنــد .بعضیها با
وضع جدید میسازند.
نقش تعیین کننده ژنها
اگر زنی ژنی در خود حمل میکند
که میتواند دچار جهش سرطانی

شود ،احتمال ابتالی او به سرطان
پستان  ۵۰تا  ۸۰درصد است.
این ژنها ،ژنهای سرطان پستان
نیز نامیده میشــوند .اگــر مادر یا
مادربزرگ شــما ســرطان پستان
داشته احتمال ابتالی شما به این
بیماری میتواند باال باشد.
از دهه  ۱۹۹۰میتوان با آزمایشاتی
ایــن ژن را تشــخیص داد .زنی که
ایــن ژن را حمل میکند باید خود
تصمیم بگیرد که آیا حاضر اســت
پیشاپیش پستانش را کامال بردارد
یا نه .با برداشتن پستان خطر ابتال
به سرطان پستان میتواند به کلی
برطــرف شــود .راه دشــواری کــه
هنرپیشه مشهور آمریکایی آنجلینا
جولــی انتخــاب کــرد .او تصمیم
گرفت هر دو پستان خود را بردارد.

در ســالهای اخیر بر شــمار زنانی
که مسیر او را رفتهاند بیشتر شده
است.
شانس درمان باال رفته است
اعالم این نتیجه که شما سرطان
پستان دارید خبری هولناک برای
هر زنی است .اما این نوع سرطان
از جملــه انواع این بیماری اســت
که علم پزشکی در سالهای اخیر
بــه راههای درمان موثری برای آن
دست یافته است .پزشکان همواره
تاکید میکنند که ایــن راهها تنها
زمانــی موفقیتآمیــز هســتند که
بیمــاری به موقع تشــخیص داده
شــود .هــر چــه تومــور کوچکتر
باشد ،راحتتر برداشته و بیماری
سریعتر درمان میشود.
زندگی زنی که به ســرطان پستان

مبتال شده از بنیان تغییر میکند،
حتــی اگر خودش در ابتدا نخواهد
آن را بپذیرد .آنتیه میگوید:
«خیلــی از این زنــان به من تلفن
میکنند و میگویند امیــدوارم به
زودی به وضع ســابق برگردد .من
متاسفانه باید این زنان را به شدت
مایــوس کنــم و به آنهــا بگویم که
دیگر هیچگاه زندگیشــان به روال
قبل بازنخواهدگشت».
------پستانهای خود را هر چند وقت
یک بار ملس کنید و مطمــئن
شــوید که توده سفتی در آن
احساسمنیکنید
--------آمارها در ایران چه میگویند؟
آخریــن آمارهــا در ایــران مربــوط
بــه ســال  ۹۷هســتند .ایرنــا
ســال گذشــته بــه نقــل از محمد
ت علمی
هــادیزاده ،عضــو هیــا 
مركز تحقیقات ســرطان دانشگاه
علــوم پزشــكی شــهید بهشــتی،
گفته است که «زنان ایران نسبت
به ســایر كشــورهای دنیا كمتر به
این بیمــاری مبتال میشــوند» و
«نسبت شیوع سرطان پستان در
ایران  ۳۰به یكصد هزار است».
بــا ایــن حــال او از افزایش شــش
درصدی ســرطان پستان در ایران
خبر داده است.
بــه گفته هــادیزاده ســن یكی از
عوامــل مؤثر در ابتال به ســرطان
اســت و با افزایش ســن ،احتمال
ابتال به ســرطان افزایش مییابد.

به گفته او ،علت پایین بود ن آمار
سرطان پستان در ایران ،جمعیت
جوانتر در ایران اســت .او هشدار
داده اســت کــه در دهههای آینده
آمــار ابتال به ســرطان پســتان در
ایران هم بیشتر میشود.
البته سرطان پســتان میتواند در
مــردان هم بــروز کند امــا آمار آن
بســیار کمتر اســت .به گفتــه این
پزشــک  ۹۹درصــد مبتالیــان به
سرطان پستان را زنان و یك درصد
را مردان تشــكیل میدهند و «در
ایران نیز ساالنه چیزی حدود ۲۰۰
تــا  ۲۵۰مرد به ســرطان پرســتان
مبتالمیشوند».
پنج ســال پیــش بهــزاد رحمانی،
رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن
جراحان عمومــی ایران ،از افزایش
آمــار ابتال به ســرطان پســتان در
ایران خبر داده بود .اوگفته بود:
«آمار فعلی ابتال به سرطان سینه
در کشــور حدود  ۲۵درصد است،
به ایــن معنی کــه اگر همــه زنان
 ۸۰ســال عمر کنند یک نفر از هر
چهار نفر به ســرطان سینه مبتال
میشود .درحالی که این آمار قبال
بسیارکمتر بوده است».
او به "اســترس" به عنــوان یکی از
عوامــل بســیار موثــر در تضعیف
سیســتم ایمنــی بــدن و ابتــا به
سرطان اشــاره کرده بود .به گفته
او «اســتفاده از مواد نگهدارنده در
غذاها ،ترکیبــات بنزیــن در هوا و
مصرفسیگاربهعنواندیگرعوامل
تاثیرگذار در ضعف سیستم ایمنی و

ابتالی افراد به سرطان» است.
------تشخیصزودهنگامسرطانپستان
میتواند از برداشنت کامل آن در
بسیاریمواردجلوگیریکند
--------به کدام عالئم نباید بیتوجه
ماند و از کدام کارها باید پرهیز
کرد؟
پزشــکان به برخی نشــانهها اشاره
میکننــد و میگویند آنها را جدی
بگیرید :تغییرات در شکل یا رنگ
پســتان ماننــد قرمــزی ،پوســت
پرتقالــی شــدن ،ترشــح از نــوک
پســتان ،زخم یا فرو رفتن نوك آن
و درد میتواند از نشانههای ابتال به
سرطان پستان باشد.
در کاهش احتمال ابتال به سرطان
نیز عوامل متعددی موثرند.
 یکی از عوامل ورزش است.حداقل ســه بار در هفتــه و هر بار
دســتکم نیم ساعت ورزش کنید،
طــوری که عــرق کنیــد و ضربان
قلبتان باال رود.
 سیگار نکشید. مصــرف الــکل را بــه حداقــلبرسانید.
 در پخــت و پــز از روغنهــایاشباعشده پرهیزکنید
چــون این گونــه روغنها احتمال
ابتال به سرطان را زیاد میكند.
 آرامــش روانــی بدن شــما را دربرابر بیماریهای بســیاری مقاوم
میکند ،از جمله در برابر سرطان.
•
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 امالک
مسکونی
مشاور

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

 اورژانس:پزشک خانواده

:پزشکان خانواده

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

بدون وقت قبلی
Family Physician

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

Dr. Raymond Rezaie

:پزشکان متخصص

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

Tel.: (514) 933-8383

1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

1834 Ste-Catherine W., Suite 200

Montreal, Quebec H3H 1M1
خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
Tel.: (514) 933-3337, Fax: (514) 933-2861

www.clinique-arya.com

 خرید و فروش،همراه با شما در انتخاب

Residential Real Estate Broker

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

massood.hashemi@century21.ca

Guy

behrooz@babakhani.ca

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

مشاوره و ارزیابی رایگان

MASSOOD HASHEMI

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

مشاور رمسی وام مسکن

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید

Immo-Plus

Guy Concordia

بهروزباباخانی

در مونترآل و حومه

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

 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)













New

مشاوره ختصصی سرمایه گذاری در امالک

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

مسعودهاشمی
مهندس راه و ساختمان
از پلی تکنیک تهران
 سال سابقه30 با بیش از
در سرمایه گذاری
و ساخت مسکن

Cell.: 514-298-4567

Courtier Immobilier Agréé

¥°¶H x»oÎ » kÄoi }~hT¶

ÁnHm¬ ¾ÄI¶ow n¼¶H nj Â~~hU ¥nk¶ ÁHnHj

I¿TºH IU HkTMHpH Iµ{ ÁI¿¶k¤ IM ³I«µÀ

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

k{ILÃ¶ ·I«ÄHn ·HnHkÄoi ÁHoM I¶ RI¶ki

Cell : (514) 571-6592

Email : masoudrealty@gmail.com
38 Place du Commerce #280,
île des Soeurs, Qc H3E 1T8
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Making life more affordable for
middle class families
Introduced and increased the Canada
Child Benefit to give more money
every month to 9 out of 10 families.
Cut taxes for the middle class, and
raised them on the wealthiest 1%.
Will lower taxes even further for the
middle class to save the average family
up to $600 a year.
Will lower cell phone bills by 25%.

Authorized by the registered agent for the Liberal Party of Canada.
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مدیریت زمــان و برنامه
ریــزی چــه تاثیــری در
عملکرد ما دارند؟
آیا شــما هم وقتی کارها
همینطــور پشــت ســر
هــم صــف میکشــند و
نیاز به رســیدگی دارند،
دچار اســترس و نگرانی
میشوید؟
حتما با خودتان اینطور
فکر میکنید که این اصال منصفانه
نیست که این حجم کاری رو یک
تنه جلو ببرم و در زمانی کوتاه همه
را با هم سر و سامان بدهم
به نظر شما برای چنین وضعیتی
راه حلی وجود دارد؟
بله قطعا… .هدف اصلی این است
کــه وظایف خــود را ســازماندهی
کنیــد و از زمــان خــود بــه خوبی
استفاده کنید تا در هر روز بتوانید
کار بیشتری انجام دهید .مدیریت
زمــان بــه راحتــی به شــما کمک
می کند تا ســطح استرس خود را
کاهــش دهیــد و در محیط کاری
خــود بهتــر از بقیــه همکارانتــان
وظایف محوله را انجام دهید
مدیریــت زمان ،مهارتی اســت که
برای هر فرد متفاوت است.
شــما نیــاز داریــد تــا بفهمید چه
چیزی و چــه مواردی برای شــما
بهتر جواب میدهد ،اما خبر خوب
اینکه راه های زیادی وجود دارد که
با اســتفاده از یک یا چند تا از انها
به نتایج بسیار عالی خواهید رسید
در ایــن مقالــه به  ۱۰روش اشــاره
شــده اســت که می توانیــد برای
بهبود مهارت های مدیریت زمان
و از زندگی خود به بهترین شــکل
استفادهکنید:
• قانون اول:
وظایف را محول کنید
این موضوع برای همه ما مشترک
است که وقتی وظایف بیشتری از
نیروی بالقوه خودمــان به ما داده
شــود دچار اســترس و خســتگی
شدیدمیشویم.
در قــدم اول یــاد میگیریــم کــه
یکســری از کارها را به بقیه محول
کنیم .این تقسیم وظایف به هیچ
وجــه به معنــی فرار از مســئولیت
هایمان نیست ،اما یکی از وظایف
مهم مدیریت می باشد.
هنر محول کردن را به درستی یاد
بگیرید تا به عنوان بخشی از مهارت
ها و توانایی هایتان تبدیل شود و
از ایــن طریــق بتوانیــد چیزهای
بیشتری به دست بیاورید.
بــه عنــوان مثــال در بخشــی که
مشغول به کار هستید ببینید چه
کســی کاری را که به شــما سپرده
شــده میتواند در زمانــی کوتاه تر
انجام دهد و بتوانــد قبل از موعد
ان کار را بــه شــما تحویــل دهد،
در عوض شــما هم میتوانید به ان
شخص در انجام دادن کار های او
در زمانی که به کمک شما احتیاج
دارد بشتابید و با این کار ،همکاری
ســازنده و برنده برنــده برای خود
ایجاد خواهیدکرد.

قانونطالییبرای
مدیریتزمان
و برنامه ریزی

• قانون دوم:
اجنام کارها را اولویت بندی
کنید
قبل از شــروع روز ،یک لیســت از
وظایفی که نیاز به رسیدگی و توجه
ســریع دارند ایجاد کنید .بعضی از
وظایف ضــروری و مهم نیاز دارند
تا در همان روز تکمیل شــوند در
حالی که بعضی از وظایف غیر مهم
را می توان به روز بعد موکول کرد.
با این کار میتوانید مدیریت زمان
خود را در دست بگیرید و با برنامه
ریــزی تک تک وظایف خــود را بر
حســب نوع و اهمیــت آن تکمیل
کنید.
• قانون سوم:
وظایف تان را فهرست بندی
کنید
همیشــه یک دفترچــه مخصوص
برنامــه ریزی بــا خودتان داشــته
باشــید یــا از اپلیکیشــن هــای
مخصوص این کار در موبایل خود
نصب کنید ،سپس همه وظایفی را
که به ذهن تان می رسد را در آنجا
لیستکنید.
«قبــل از شــروع روز یک لیســت
بایدهــا ایجــاد کنیــد ،وظایــف را
اولویت بندی کنید و بر روی موارد
ضروری تمرکزکنید.
بــرای مدیریت کردن بهتــر زمان
خود توصیه میکنم که به فکر ایجاد
کردن  ۳لیســت مجزا بــرای کار،
خانه وکارهای شخصی خود باشید
و برای هر کدام از این امور به طور
جداگانه برای خودتان برنامه ریزی
کنید.
• قانون چهارم:
مدیریت بهتر زمان تان ،برای
هر کدام از وظایف ضرباالجل
 DEADLINEتعین کنید
وقتی وظیفه ای در دســت دارید،
یک ضرب االجل واقع گرایانه قرار
دهید و به آن عمل کنید.
سعی کنید چند روز قبل از شروع
کار ،برای آن یک ضرب االجل قرار
دهید و تا آن زمان همه آن وظایفی
کــه در دســت داریــد را بــه اتمام
برسانید و تکمیل کنید.
بــا تعیــن کــردن ضــرب االجــل
خودتــان را به چالش بکشــید و با
ایــن کار خودتــان را تعلیم دهید
تا در زمان تعین شــده به تمام آن
کارها رسیدگی کنید و با انها رو به
رو شوید.
قبــل از آغــاز آن کار بــرای خــود
پاداشی جذاب تعین کنید تا وقتی
قبل از موعد ان را به پایان رساندید
به خودتان جازه بدهید و این حس
پیروزمندانــه را در خودتــان ایجاد
کنید.
• قانون پنجم:
بر تعویق انداخنت ها غلبه کنید
بــه تعویــق انداختــن ،یکــی از
چیزهایــی اســت کــه بــه شــدت
بــرروی مفید بودن شــما تاثیرات
منفــی می گــذارد .این مــی تواند
منجر به هــدر دادن زمان و انرژی
شما شــود همینطور یک مشکل
بســیار مهم در حرفه تان و هم در

زندگی شــخصی تان شود و پس از
گذشت ســال ها متوجه خواهید
شد که به دســتاوردی نرسیدید و
در زندگی درجا زده اید در حالی که
هم ســاالن شما به پیشرفت های
چشمگیری رسیده اند و این باعث
نا امیدی و افسردگی شما خواهد
شد.
• قانون ششم:
عاقالنه با استرس های خود
روبرو شوید
اغلب استرس زمانی روی می دهد
که کارهایی بیشتری از حد توانایی
هایمان قبول می کنیم .نتیجه این
است که بدنمان شروع به خستگی
می کند و این می تواند بر عملکرد
و مفید بودنمان تاثیر بگذارد.
پس به جای نگرانــی آرامش خود
را حفــظ کنیم و بــرای انجام این
وظایــف فکــرکنیم و تــا جایی که
امکان دارد از اطرافیان خود کمک
بگیریم.
• قانون هفتم:
با یک دست چند هندوانه بلند
نکنید!
بیشــتر ما فکر می کنیم که انجام

دادن وظایف به طور همزمان یکی
از راه هــای موثر انجــام کارها می
باشــد ،اما حقیقت این اســت که
وقتی مــا بر روی یک چیز تمرکز و
توجــه می کنیم کارها را بهتر و در
زمان کمتر انجام می دهیم.
چنــد وظیفــه ای مفیــد بــودن را
مختــل می کند و باید برای بهبود
مهارت های مدیریــت زمان از آن
اجتناب کنید .اســتفاده از لیست
بایدها و ضرب االجل ها در متمرکز
بــودن تان کمک می کنــد! با این
روش مــی توانید کار خــود را بهتر
انجــام دهید و پس از اتمام یکی از
وظایف بعدی را بالفاصله شــروع
نمایید.
• قانون هشتم:
زود شروع کنید
بیشــتر مردان و زنــان موفق یک
چیز مشترک دارند – آنها روز خود
را زود شــروع می کنید که همین
مورد به آنها زمانی برای نشستن،
فکــر کــردن و برنامه ریــزی برای
روزشان می دهد .به همین دلیل
اســت که اگر در مورد افراد موفق
کمی تحقیق کنید متوجه خواهید
شدکه انها همیشه صبح خیلی زود

بیدار می شوند.
وقتــی صبح زود بیدار می شــوید،
آرام تر ،خالق تر و هوشــیارتر می
شــوید .همانطور که روز پیش می
رود ،ســطح انرژی شــما شروع به
کاهش می کند که این موضوع بر
روی موثر بودن شما نیز تاثیر می
گذارد و ممکن اســت خیلی خوب
کار نکنیــد .پس یادمان باشــد که
اول زود از خواب بیدار شویم و بعد
اینکه کار های مهم تر و دشوارتر را
اول از همه درست زمانی که سطح
انــرژی مــا در باالترین حد ممکن
است آغاز کنیم.
• قانون نهم:
استراحت کردن فراموش نشود
هر وقتی که احســاس خســتگی و
یا اســترس می کنید ،برای مدت
زمــان  ۱۰تا  ۱۵دقیقه اســتراحت
کنیــد .اســترس زیــاد مــی تواند
عــوارض زیادی بر روی بدن شــما
داشــته باشد و بر روی مفید بودن
شــما تاثیر زیادی گذاشــته و باث
شــود تا مدیریت زمان را از دســت
بدهید.
و حتــی بهتــر ،بــر روی زمــان
اســتراحت خودتان برنامــه ریزی
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کنید .این به شــما کمک می کند
تــا آرام شــوید و با انــرژی که بعدا
بدست آورده اید به کار برگردید.
پیــاده روی کنیــد ،بــه موســیقی
گــوش کنید یا اینکه فعالیت های
کششــی ورزشــی انجــام دهیــد.
بهترین فکر و ایده این است که از
کارتان مرخصی بگیرید و زمانی را با
خانواده و دوستان خود بگذرانید.
• قانون دهم:
یاد بگیرید که نه بگویید
اگر فکر می کنیدکه در حال حاضر
وظایــف زیــادی در دســت دارید،
خیلــی مودبانه از پذیرفتن وظایف
اضافــی امتناع کنید .قبل از اینکه
کار اضافــی بپذیریــد ،نگاهــی بــه
لیست بایدهای خود بیندازید.
•
نتیجهگیری
حاال که همــه این نکات کاربردی
مدیریــت زمــان را یاد گرفتــه اید،
با لیســت کردن کارهایی که باید
انجــام دهید شــروع کنیــد ،آنها
را اولویــت بنــدی کنید و تصمیم
بگیرید چه کارهایی باید به دیگران
موکول شود .ســپس وظایف را با
ضرب االجل ها برنامه ریزی کنید
و برای زمان های اســتراحت خود
نیز برنامه ریزی کنید
وقتی متوجه شــدید چه کارهایی
بایــد انجــام دهیــد ،متمرکزتــر
خواهیــد شــد و کار بیشــتری در
کمترین زمان انجام خواهید داد!
مدیریــت خــوب زمــان نیازمنــد
تمریــن های روزانه بــرای اولویت
بندی وظایف می باشد و باید آنها
را به نحوی سازماندنی کرد که در
حالیکه کار بیشــتری مــی پذیرید
بتوانیــد در زمــان کمتــری انها را
انجام دهید .از استراتژی های باال
برای چند هفته اســتفاده کنید و
ببینید چطور این موارد می توانند
به شما کمک .کنند و زندگی کاری
و شخصی شما را متحول سازند.
•
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ارقام نجومی پشت تبلیغات شاخهای
اینستاگرام؛ استوریهای پنج میلیون تومانی
دســتگیری «ســحر تبــر»
کــه خبرگــزاری تســنیم او را
«فاطمــه.خ ».معرفــی کــرده
اســت ،بازهــم نگاههــا را ســمت
اینستاگرام ،فعاالن ،اینفلوئنسرها
یا به عبارت عامیانهتر «شاخهای
اینســتاگرامی» چرخاند .کاربرانی
که دنبالکنندههای چندصدهزار
نفری یا حتی بیش از میلیون نفری
دارند و البته صفحاتشــان منهای
محتوایی که به مخاطبان تحویل
میدهنــد ،فضایی مناســب برای
صاحبــان ســرمایه در ایران شــده
است.
طی ســالهای اخیــر و با همهگیر
شدن اینترنت در ایران و اوجگیری
شــبکههای اجتماعــی در زندگــی
روزمــره مــردم ،فعالیتهــا و
خدمــات اینترنتی نیــز بخصوص
در شــهرهای بزرگــی مانند تهران
گسترش قابلتوجهی داشته است.
همین فضای مجازی فرصتی شد
بــرای درآمدزاییهای بیشــتر؛ از
فروش اینترنتی پفک و ســیگار تا
اتومبیل و جواهرات تا تبلیغ برای
محصوالت.
بعدازایــن مرحلــه و درســت در
دورهای کــه صداوســیمای ایــران
هرروز به دالیل مختلف ،مخاطبان
خــود را از دســت مــیداد ،تمایل
شــرکتها هــم بــرای هزینههای
گزاف برای تبلیغات تغییر مســیر
داد و از رســانه تصویری حکومتی
بهســوی تلفنهای همراه حرکت
کرد.
بهمن سال« ۱۳۹۷مشرقنیوز» به
این اینفلوئنسرها لقب «رقاصها و
ژانگولرهای مجازی» داد و درآمد
آنهــا را از کنار تبلیغــات مجازی
دهها میلیون تومــان در ماه اعالم
کــرد .در همین گــزارش ،قیمت
ساخت هر آگهی اینستاگرامی بین
 ۵تا  ۱۵میلیون تومان اعالم شده
بود.
«ساشا» بیستوشــش ساله است
و در محلــه اکباتان تهــران زندگی
میکنــد .فوقدیپلــم گرافیکش را
گرفتــه و بــه قول خــودش یکی از
شاخهای اینستاگرام است.
ساشــا میگویــد« :اولین بار ســه
ســال پیــش فقط بــرای خنــده و
ســرگرمی ،با ســه تا از رفقا یکی از
دیالوگهــای «بهمــن مفیــد» را
در فیلم قیصر لب زدیم .راســتش

خیلی هــم تمریــن کرده بــودم و
مکثهایم دقیقا سر جای خودش
بود .خالصه خیلی خوب شد و این
دابســمش آنقدر دیده و شیر شد
کــه فالوورهای من از ســیصد نفر
ظرف  ۴۸ســاعت بــه  ۱۴هزار نفر
رسید .راستش از اینهمه استقبال
خوشم آمد و دابسمش ساختن را
آغاز کردم».
فرمــول تبلیغــات در شــبکههای
مجازی حاال در دست کسانی افتاده
که دنبال کنندهها و بازدیدکنندگان
بیشــتری در صفحاتشــان دارند.
هرچه تعداد بازدیدکنندگان بیشتر
باشد و تعداد الیکها وکامنتهای
بیشــتری هم پای هر پســت آنها
بنشــیند ،مجموعههای تجاری،
تمایل بیشــتری دارند بــرای ارائه
تبلیغــات خود به ایــن بهاصطالح
«شاخهای مجازی» پیدا میکنند.
ساشــا میگوید« :همین روش را
ادامــه دادم .اما بــا توجه به اینکه
چه پســتهایی بازدید بیشــتری
دارد و چــه ســاعاتی در شــبانهروز
برای انتشار آنها بهتر است.
حاال امروز اینفلوئنسر اینستاگرام
هســتم با  ۲میلیــون و  ۸۰۰هزار
دنبال کننده».
او میگویــد همیــن تعــداد
دنبالکننده برای اینکه بهصورت
میانگیــن بــرای هــر تبلیغــش
 ۴میلیــون تومــان درآمــد از راه
تبلیغاتــش داشــته باشــد کفایت
میکند:
«بــه نظــر مــن اینســتاگرام یک
الگوریتــم مشــخصی دارد کــه
هرکس حتی با پستهای معمولی
هــم این الگوریتــم را رعایت کند،
فالوورهایــش  ۱۰برابــر آدمهــای
عادی میشود».
یکــی از اقشــاری که با داغ شــدن
فضــای مجــازی و تبلیغــات
اینســتاگرامی بیشــترین منفعت
را بردنــد ســلبریتیها هســتند.
بالطبع تمام سلبریتیها در اندازه
خودشان و بسته به میزان شهرت
و محبوبیتشان دنبالکننده دارند.
هرچــه ایــن تعداد بیشــتر باشــد
پیشنهادهای بیشــتری هم برای
تبلیغات به دستشان میرسد.
برخــی از ســلبریتیها مدیریــت
معموال صفحات اینستاگرا م خود
را به یک ادمین میسپارند و ماهی
پنجاه تا پانصد میلیون تومان فقط

از تبلیغــات اینســتاگرامی درآمــد
کسبمیکنند.
ساشــا میگوید« :نه اینکه بگویم
هنوز موفق نبودم؛ اما این تجارت
پتانسیل ماهی  ۱۰۰میلیون تومان
درآمد را دارد .من فعال به سالی ۵۰
میلیون درآمد نرسیدم».
او بــه یکــی از نامدارهــای ایرانــی
اینستاگرام اشاره میکند:
«علــی صبــوری را میشناســید؟
همــان پســری کــه در خندوانــه
اســتندآپ کمــدی اجــرا میکرد
و اتفاقــا خیلیهــا هــم دوســتش
نداشــتند .االن همــه درآمــد و
زندگــیاش از اینســتاگرام اســت.
استوری میگذارد  ۵میلیون تومان
میگیرد .روزی حداقل  ۴استوری
در اینســتاگرامش قــرار میدهد.
همین میشــود بیســت میلیون
تومــان در روز .پســت با محوریت
تبلیغاتی میسازد و بیست میلیون
تومان میگیرد .باورتان میشــود
که از همین راه بنز  C200خریده
است؟»
اینســتاگرام ،بــازی را از زمیــن
مشــاهیر بیرون بــرده و در زمین
خودش بازی میکند .تا پیشازاین
در صفحــات مجــازی ،افرادی که
هنــر ،مقام یــا موفقیتی داشــتند
موردتوجه قرار میگرفتند.
اما به اینستاگرام میتوان مانند یک
شــهروند عادی وارد شد و بعد به
لطف همین اپلیکیشن به موفقیت
و شهرت رسید.
ساشا میگوید« :هیچ قانونی وجود
ندارد .کسانی مثل «وحید خزایی»
و «دنیا جهانبخش» را ببینید .باز
دنیــا جهانبخش بــرای بعضی از
مردهــا جذابیتهایــی دارد .مــن
نمیدانم این وحیــد خزایی دقیقا
چی داشت که به اینجا رسید».
یــک کارشــناس فضــای مجازی
میگویــد« :فضــای مجــازی و
بخصوص در این روزها اینستاگرام،
شرط تولید محتوا دارند؛ اما اینکه
کیفیــت آن محتــوا ،چقدر باشــد
کامال سلیقهای است .اگر با کسانی
برخورد میکنیدکه فالوور میلیونی
دارند اما بهجز جذابیتهای جنسی
و بازهــم شــوخیهای جنســی و
مســتهجن هیچ محتوای دیگری
اختیــار مخاطب قــرار نمیدهند،
فقط یک دلیل دارد و آنهم اینکه
این مطالب در جامعهی ما بســیار
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(514) 561-3-561
پرطرفــدار اســت .در مقابــل هــم
میبینیم صفحه اینســتاگرام یک
شــاعر با دو مجموعه شــعر به دو
هزار نفر هم نمیرسد».
ساشــا به برخی از ایــن پدیدههای
اینســتاگرام اشــاره میکنــد و
میگوید« :خانمــی با لحن کامال
مسخره و چند شوخی کلیشهای به
مردم تولدشان را تبریک میگوید.
بــار اول بــه خاطر مســخره بودن
نــوع تبریــک گفتنش ،ترند شــد
و خیلیهــا دیدند .امــا االن روزی
چند بار جلــوی دوربین موبایلش
میایستد و تبریک تولد میگوید.
هیــچ خالقیتی هــم نــدارد .برای
همان لحــن حرف زدنــش ،برای
هــر ســفارش  ۲۰۰هــزار تومــان
میگیرد».
کارشــناس فضای مجــازی که با

ایرانوایــرگفتوگــو میکنــد ،بــه
همان الگوریتم و فرمول موردنظر
ساشا اشاره میکند و میگوید:
«بحث الگوریتم و ســاعت پســت
گــذاری کامــا درســت اســت.
امــا اینهمــه چیــز نیســت .بــه
جــرات میتوانــم بگویــم چیــزی
که یــک صفحــه را باال میبــرد را
مــا نمیتوانیم تشــخصی بدهیم.
مــا بهعنــوان کارشــناس طبیعتا
الگوریتماینستاگرامرامیشناسیم.
حتــی مجموعه شــرکتی داریم که
فعالیتهای جــذب فالــوور برای
صفحه اینســتاگرام مجموعههای
تولیــدی و خدماتــی را بررســی
میکنــد؛ امــا واقعا هنــوز به هیچ
فرمولی نرسیدیم که چگونه ناگهان
یک نفر ظــرف مدتزمان زیر یک
هفته به شــاخ اینســتاگرام تبدیل

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
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میشود».
ساشــا اما در واکنش بــه این ادعا
میگوید:
«راســتش اگــر هــم کســی راز
معروفیت یکشــبه در اینستاگرام
را بداند بــه دیگران نمیگوید .این
فضــا االن در ایران کامــا رقابتی
اســت و هیچکس به دیگری رحم
نمیکند .فقط هم بین ما بهعنوان
اینفلوئنســرها ایــن رقابــت وجود
نــدارد ،هنرپیشــه و ورزشــکاران
زیادی هســتند که بهشدت درگیر
اینستاگرام شدهاند .ما میشنویم
کــه فالن شــب قــرار اســت فالن
بازیگــر یا فالن ورزشــکار بیاید که
تعداد فالوورهایش باال برود».
•

را بر روی سایت بخوانید
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پزشکی...

* توجه :این مقاله جنبه ی آموزشی دارد نه درمانی،

نوروپاتی2
دکتر عطا انصاری

Neuropathy

سیمپتوم های بیماری

نوروپاتیدستگاه
عصبی حسی
• خــواب رفتگی و بی
حسی دســت ها و پاها
(نوروپاتیدیابتیک)
• حساس بودن شدید پوست
• تشــدید احســاس درد یــا عدم
احساس درد
• از دست دادن درک تغییر درجه
گرما و سرما
• احساس درد و سوزش که شب
ها شدت آن زیاد می شود.
• تغییــر حالــت پوســت ،ناخن و
موها
• زخم در پاها ،ساق پا ،عفونت و
حتی گانگرن
• از دســت دادن هماهنگــی و
تجدیدنظر
نوروپاتی دستگاه عصبی حرکتی
•ضعــف عضالنی کــه باعث عدم
تعادل و اشــکال در انجام حرکات
کوچک می شود مثل بستن دگمه
پیراهن( .مخصوصــا در نوروپاتی
دیابتیک)
• لرزش عضالت وکرامپ ها
• فلج عضالنی
نوروپاتی دستگاه عصبی
خودکار
•ســرگیجه و بیهوشــی (بــر اثــر
تغییرات شدید فشار خون)
• کم شدن تعریق
• عدم تحمل گرما
• از دســت دادن کنتــرل مثانــه
کــه باعــث ادرار تدریجــی و عــدم
نگهداری آن می شود.
• بــاد کــردن شــکم ،یبوســت یا
اســهال (مخصوصــا در نوروپاتــی
دیابتیک)
• اشــکال در داشــتن نعــوظ یــا
حفظ آن (مخصوصــا در نوروپاتی
دیابتیک)
چگونه می شود پیشگیری کرد
پیشــگیری نوروپاتــی در افــراد
دیابتیک بســتگی خــاص دارد به
بهداشــت تغذیــه و کنتــرل جدی
میزان قند خون .مطالعات نشان
داده که کنترل قند خون با تزریق
امکان تولید نوروپاتی دیابتی را کم
می کند.
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هر دارویی باید با تشخیص و تجویز پزشک مصرف شود.

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

درمان های نوروپاتی و
دردهای نوروپاتی
بــرای درمــان نوروپاتی باید عامل
تولیدکننــده را درمان کــرد و اگر
امکان ندارد دردها را آرام کرد.
برای نوروپاتی دیابتیک:
کم کردن میزان باالی قند در خون
(مثــا با تزریــق انســولین) برای
پیشــگیری از صدمات وارد شونده
به اعصاب .کنترل مرتب پاها برای
پیشگیری از مشکالت خطرناک،
زیــرا نوروپاتــی دیابتیک باعث می
شــود که زخــم هایی در پــا ایجاد
شــود که بــه علت عدم احســاس
بیمار متوجه آن نمی شود.
اگر نوروپاتی منشأ سمی دارد باید
از تمــاس با آن ها جلوگیری کرد و
اگر منشــأ دارویی دارد باید داروی
مربوطــه را قطــع کــرد در این دو
حالت از صدمات وارده به اعصاب
جلوگیری می شود.
درمان های دارویی
داروهــای ضــد صــرع ،داروهــای
آنتی دپرســور آنهایــی کــه روی
سروتونین و نورپین فرین اثر دارند
و تــری ســیکلیک هــا ،داروهای
ضد درد مخدر مثل مورفین برای
بی حســی محلــی بــرای آرامــش
موقت درد به کار می روند وقتی که
دیابت به اعصــاب خودکار صدمه
می زند فعالیت های خودکار بدن
می توانند دچار اختالل بشوند.
مــی شــود از داروهــای آنتــی
anti
و
اسپاســموریک
 cholinorgiqueبرای مقابله با
مشکالت ادراری استفاده کرد.
عصــاره فلفــل کایــن کــه حاوی
کاپ سائی ســین می باشــد و کرم
آن موجود اســت مــی تواند دردها
را آرامتــرکنــد ،ولی باعث تحریک
پوست هم می شود.
همینطــور کــرم هــای حــاوی
لیدوکائین برای بــی حس کردن
پوست وجود دارد.
مشــکالت دســتگاه گــوارش ـ
گاســتروپارزی (معــده تنبــل ،
تخلیه معده بــا تأخیر) را می توان
با تعویــض نوع تغذیه و اســتفاده
از داروهــا بــرای درمــان اســهال،
یبوست و تهوع کم کرد.
احتمال کم شــدن فشــار خون در
حالت ایســتاده را می توان با عدم
مصــرف الکل و نوشــیدن زیاد آب
کم کرد.
اشــکاالت مربوط به رابطه جنسی
در بعضــی از مردان را می شــود با

داروهایــی مثــل
ویاگرا ،سیالیس و
لویترا درمان کرد.
لباس هــای کتانی
بــرای میزان پایین
تحریــک پوســت
پیشنهاد می شود.
با تکنیک های آرام بخش ،ماساژ
و طب سوزنی می شود استرس ها
را آرام کــرد .تحریــک کننده های
عصــب از روی پوســت بــا شــوک
الکتریکــی خفیــف بــه بعضــی از
بیماران کمک می کندکه دردها را
بهتر تحمل کنند و کارهای روزمره
شان را انجام دهند.

درمان مونو نوروپاتی
وقتی که نوروپاتی بر اثر فشار وارد
شده بر یک عصب تولید شده باشد
درمان آن هرکجای بدن که عصب
صدمه دیده مشابه است و بستگی
دارد که آیا فشار وارده دائمی است
یا موقتی.
درمان ها شــامل استراحت ،گرما
و داروهایی که انفالماسیون را کم
می کنند ،می باشد.
در ســندروم کانال کارپین درمان
هــا شــامل کورنیکواســتروئیدها
از راه دهــان یــا تزریقــی و تکنیک
لرزش های صوتی است .اگر مونو
نوروپاتــی با وجود ایــن درمان ها
شدیدتر شد عمل جراحی ممکن
است الزم بشــود .اگر فشار وارده
بر روی عصب بر اثر یک غده است
عمل جراحی برای برداشــتن غده
الزم می شود.
طب مکمل
روش هــای زیــر بــرای درمــان
نوروپاتی به کار می روند و احتماال
یا واقعا مفید واقع می شوند.
•فلفــل کاین به نظر می رســدکه
خیلی مفید است .بعضی مطالعات
نشــان داده کــه مالیــدن کــرم یا
چسباندن تمبر حاوی کاپ سائی
سین ماده شیمیایی فعال موجود
در آن باعــث آرامش دردها در نزد
افرادی که از نوروپاتی تولید شــده
بــر اثر دیابت رنــج می برند ،مفید
است.
•  Acétyl – L-Carnitineبــه
مقــدار  2تا  3هزار میلی گرم برای
بیماران دیابتی نوع  2که به تازگی
دچــار شــده انــد و درمــان خوبی
نداشته اند ،درد را پس از شش ماه
مصرف کم می کند.
•  Acid alpha lipoiqueـ

شمار سالمندان افسرده دو برابر شده
براســاس یــک پژوهــش جدید،
تعداد ســالمندانی کــه داروهای
ضد افســردگی مصرف میکنند،
طی  ۲۰سال بیش از دو برابر شده
است.
دانشــمندان دانشــگاه آنگلیــای
شرقی ()UEAبه منظور عملکرد
شــناختی و مطالعات پیری بین
ســالهای  ۱۹۹۰-۱۹۹۳و
 ۲۰۰۸-۲۰۱۱با بیش از ۱۵۰۰۰
نفر ســالمند باالی  ۶۵ســال در
انگلستان و ولز مصاحبه کردند.
از شــرکت کننــدگان در مــورد
وضعیــت عمومــی ســامتی،
فعالیتهــای روزانه ،اســتفاده از
خدمــات درمانــی و مراقبتهای
اجتماعی و داروهای مصرفیشان
پرسیده شد.
پژوهشــگران سپس افرادی را که
عالئم افسردگی را در سطح مورد
مطالعه نشان میدادند ـ سطحی
شدیدتر از بیحوصلگی ـ از جمله
از دســت دادن انــرژی ،عالقه یا
لذت شناسایی کردند.
دادههــا نشــان میدهــد که بین
ســالهای  ۲۰۰۸و  ،۲۰۱۱برای
بیش از  ۱۰درصــد از افراد باالی
 ۶۵سال داروهای ضد افسردگی
تجویز شده است.
ایــن در مقایســه بــا  ۲/۴درصد
یــک مطالعــه نشــان داده که این
اسید به مقدار  600تا  1800میلی
گرم در روز ســیمپتوم هایی مانند
ســوزش ،درد و بی حسی در ساق

افــرادی اســت کــه در اوایل دهه
 ۱۹۹۰از ایــن داروهــا اســتفاده
میکردند.
افزایــش مصــرف داروهــای ضد
افسردگی بهرغم تخمین فروکش
کــردن رواج افســردگی در همان
گروه سنی در مدت مشابه است.
پروفســور کارول بریــن،
سرپژوهشگر این تحقیق و مدیر
انســتیتوی بهداشــت عمومــی
کمبریــج گفــت« :تحقیقات ما
ً
قبال کاهش چشــمگیر بروز زوال
عقل در یک ســن مشخص بین
نسلها را نشــان داده است .این
پژوهش جدید نشــان میدهد با
اینکه تجویز دارو برای افســردگی
افزایش یافتــه ،اما همان کاهش
نشــان داده نمیشود .همینطور
ما نشــان دادهایم کــه به عوارض
جانبی احتمالی در رابطه با تجویز
چند دارو با هم برای یک بیماری،
باید توجه داشت».
پاها و دست ها را که بر اثر نوروپاتی
تولید شده ،آرام می کند.
• co-enzyme Q10

مطالعــات نشــان داده که مصرف

نویسندگان این پژوهش گفتند
که معلوم نیست که آیا افزایش
درمان [با داروی ضدافسردگی]
بازتــاب «زیــاده روی در
تشــخیص ،تشخیص و تجویز
بهتر است ،یا تجویز داروی ضد
افسردگی برای شرایطی غیر از
افسردگی» صورت میگیرد.
پروفسور آنتونی آرتور ،از دانشکده
علوم بهداشتی دانشگاه آنگلیای
شــرقی ،گفت« :این موضوع هر
توضیحی هم که داشــته باشــد،
افزایــش قابــل توجــه در تجویــز
باعث کاهش شیوع افسردگی در
جمعیت باالی  ۶۵سال نمیشود.
«درک علــل افســردگی در افراد
مسن ،عواملی که باعث ماندگاری
آن میشــود و بهتریــن راهکارها
بــرای مدیریــت آن ،همچنــان
ضعیف باقی مانده است و شایسته
توجه بیشتری است».
این تحقیــق با هدایت دانشــگاه
آنگلیــای شــرقی و بــا همــکاری
دانشــگاه کمبریــج ،دانشــگاه
نیوکاســل و دانشــگاه ناتینگهام
انجام شده است.
یافتههــای تحقیــق در مجلــه
روانپزشــکی بریتانیا منتشر شده
است.

کوآنزیم  Q10دردها را در بیماران
مبتال به نوروپاتی دیابتیک کم می
کند.
•
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شتباهاتی که مردان
بزرگترین ا
یشوند
عاطفی مرتکب م 
در رابطه

ســرانجام
وقتی یک رابطه عاطفی
ِ
ِ
طرف
خوشــی پیدا نمیکنــد و دو
حاضــر در آن بــا هــم به مشــکل
برمیخورند ،معموال هر دو طرف
مقصر هستند .در زندگی زناشویی
وقتی از یکی از دو طرف اشــتباهی
ســر میزند ،دیگری هم این اجازه
را بــه خــودش میدهــد و بهنوعی
توجیهــی بــرای رفتار اشــتباهش
پیــدا میکند .نکتهای کــه مردان
باید بیشــتر به آن توجه کنند این
است که بهجای تالش برای تغییر
دادن دیگران ،بهتر اســت ســعی
کنند از اشــتباهات خودشــان در
رابطــه آگاهــی پیدا کننــد و برای
برطــرف کردن آنها تــاش کنند.
به این صورت ،شریک زندگیشان
هم برای تبدیل شــدن بــه فردی
بهتــر انگیزه پیدا میکنــد و رابطه
روزبهروز سالمتر میشود .در ادامٔه
این مطلب ،تعدادی از اشتباهات
رایــج مــردان در روابــط عاطفی را
برخواهیمشمرد.

•

 .۱برای همسرتان هدیه
منیخرید!
این اشــتباه رایجی در میان مردان
اســت .بعــد از مدتــی کــه کنــار
همسرتان زندگی میکنید ،دیگر از
شــور و اشتیاق اوایل رابطه خبری
نیست؛ به همین خاطر ،پیدا کردن
انگیزه کافی برای خریدن هدیهای
بخصوص ،که واقعا همســرتان را
خوشــحال کند ،دشــوار میشود.
این کامال طبیعی است.
شــاید ازلحــاظ مالــی در مضیقــه
باشــید ،شــاید هــم زندگــی کنار
همســرتان روزمره و عادی شــده
باشد .اما فراموش نکنیدکه هرقدر
هم از رابطهتان گذشــته باشد ،باز
هم با خرید هدیه برای همسرتان
خوشــحالش میکنیــد .اگر کمی
برای این منظور به خودتان سختی
بدهیــد ،نتایــج خــوب آن را در
رابطهتان خواهید دید.

•

 .۲انتخاب اشتباه در هنگام
خرید هدیه
مسئلۀ دیگری که میتواند بهاندازۀ
مــورد قبلی برای رابطه بد باشــد،
اشتباه کردن در هنگام خرید هدیه
برای همسر است .خیلی از مردها
وقتی میخواهند برای همسرشان
هدیه بگیرنــد ،چیزی میخرند که
موردنیاز خودشان یا هر دویشان

اســت و چنین چیــزی را بهعنوان
هدیــه بــه همسرشــان میدهند.
چنیــن کاری باعــث آزردگــی او
میشود و به رابطه آسیب میزند.
کمی بیشــتر به همســرتان توجه
کنیــد و از عالیق واقعیاش مطلع
شــوید .به این صــورت میتوانید
هدیهای برایش بگیرید که دوست
دارد و خوشحالش میکند.

•

 .۳نداشنت شناخت کافی از
همسر و درک نکردن او
آدمهــا را میتوانیــم بــه دانههای
برف تشبیه کنیم :هیچکدام شبیه
یکدیگر نیســتند و خصوصیات و
ویژگیهای متفاوتی دارند.
به همیــن خاطر ،درک کردن آنها
و شناختنشان اصال کار سادهای
نیســت و به زحمــت زیــادی نیاز
دارد .مــردان زیــادی هســتند که
همسرشان را خوب نمیشناسند و
بسیاری از آنها به این مسئله واقف
نیستند .بیشتر راجع به این مسئله
فکــرکنید .اگر احســاس میکنید
از ایــن دســته از مردان هســتید،
بــا همســرتان وقــت بگذرانید ،با
او صحبــت کنیــد و بــا پرســیدن
ســؤالهای مختلف ،ســعی کنید
درک بهتری از شــخصیت او پیدا
کنید .اگــر با چنین صحبتهایی
بــاز هــم نتوانســتید او را بهتــر
بشناسید ،ســر کردن به این امید
که باالخره اتفاقی خواهد افتاد و او
را بهتر خواهید شــناخت ،رویکرد
خوبی نیست و باید به فکر راهکار
دیگری باشید.

•

 .۴ترسیدن از نشان دادن
احساسات واقعی به همسر
رابطــه میان زن و شــوهر محدود
به کنــارِ هم بودن نیســت .رابطه
زمانی خوب و سالم خواهد بود که
ِ
همکاری
زن و شوهر با مشارکت و
یکدیگــر زندگــی را پیــش ببرند و
ِ
دوســت هم باشند .اگر همسرتان
احساس کند شما کنارش هستید
فقط به این خاطرکه «میترسید»
کاری را کــه واقعــا دوســت دارید
انجــام بدهیــد ،از شــما دورتــر و
دورتر خواهد شــد .تا جایی که در
نهایت ،ممکن اســت شــما را رها
کند و ب ه دنبال کســی بگردد که از
ابراز احساســات حقیقــیاش به او
واهمهای نداشته باشد.

•

 .۵اولـــویت ندادن به

کاظم پرتو تهرانی

جوکر رکورد گیشه افتتاحیه را در آمریکا شکست

رابطه با همسر
بعضی از مردها به کارشان بیشتر
از همسرشــان اهمیــت میدهند جوکر رکورد گیشــه آمریکا را
و بعضــی بــه گذراندن وقــت کنار برای افتتاحیه اکتبر با ۵/۹۳
دوستانشــان؛ به همین منوال ،میلیون دالر فروش فقط در
مردهایی هســتند که اولویتهای آمریکا،شکست.
دیگری قبل از همسرشــان دارند .به گــزارش هالیوود ریپورتر،
هر زنی ،اگر در چنین موقعیتی قرار این فیلــم با بــازی ژاکوئین
بگیــرد ،آزرده و ناراحت میشــود .فینکس در نقش آرتور فلک/
هر بارکه قراری را با همســرتان به جوکر نیــز  ۱۴۰میلیون دالر
هم میزنید تا به کارهای دیگرتان در خارج از کشــور به دســت
برســید ،او آزرده میشــود .اینهــا آورد تــا شــروعی جهانــی به
روی هــم تلنبــار میشــود و در میــزان  ۲۳۴میلیــون دالر
بلندمدت به رابطه آسیب میزند .داشــته باشــد .ایــن فیلــم
البته منظور این نیست که بهکلی همچنیــن بهترین افتتاحیه
از کار یا عالیقتان دست بکشید ،شرکت فیلمسازی وارنر برادرز
اما بهتر است رفتارتان با همسرتان ظرف دو سال اخیر بود.
بهگونهای باشــد که وقتی شــرایط این فیلم به دلیل نمایش خشونت
زندگی دشــوار شــد و بهقولی به ِ
ته و بیمــاری روانــی باعــث بحث و
این
تلخ خیار رسیدید ،بداندکه در
جنجال شــده و همیــن موضوع
دنیا هیچ چیــز دیگری به اندازۀ او موجب شده اســت که سینماها
برایتان اهمیت نــدارد و همپای
شما در سختیها شریک باشد .در
غیر این صورت ،معلوم نیست چه احوال همسرتان زیادهروی کنید و
مدام راجع به این مسئله از او سؤال
واکنشی نشان خواهد داد.
کنید ،میتواند بهاندازٔه مورد قبلی
•
 .۶توجه ناکافی به احساسات برای رابطهتان بد باشد .اوایل امر از
این پیگیری شما خوشحال خواهد
همسر
اگر زنی عصبانی باشــد و از دست شــد و محبــت شــما را تحســین
همسرش دلخور باشد ،احساسش میکند ،اما طولی نمیکشدکه این
را صادقانــه بــروز نمیدهــد .حاال پیگیری کالفهاش میکند و برایش
اگر احســاس حســادت کنــد ،به آزاردهنده میشــود .بعــد از مدتی
هم ِ
خود شــما تبدیل به مشکل او
همســرش مشــکوک شــده باشد
حال بدش خواهید شــد.
یــا به هر نحوی احســاس رضایت و علــت ِ
نکنــد ،بــاز هم شــرایط به همین پیشبینی آیندٔه چنین رابطهای هم
منوال است و احساساتش را بروز کار دشواری نیست.

نمیدهد .این ویژگی تا حدودی در •

طبیعت زنان است؛ زنان خوددارتر
از مردان هســتند .شــما در مقام
شــریک زندگی و همسر او وظیفه
دارید به احساســات واقعیاش پی
ببریــد .او در حقیقت بــا این بروز
ندادن احساساتش میخواهد شما
را امتحان کند .اگر بتوانید این کار
را انجام بدهید و ســر از احســاس
واقعی او دربیاورید ،او مشکلش را
با شما در میان میگذارد و فرصت
حل مسئله را پیدا خواهیدکرد .اگر
هم به همسرتان بیتوجهی کنید،
او هم همین کار را با شما میکند
و در بلندمــدت ،رابطــه آســیب
میبیند.

•

 .۷توجه بیش از اندازه به
احساساتهمسر!
اگــر در جویا شــدن احساســات و

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

 .۸ناموفق بودن در جلب
اعتمادهمسر
این مــورد بهنوعی از مــوارد دیگر
اهمیت بیشتری دارد .اگر در جلب
اعتماد همسر خود ناموفق باشید،
همهچیز به هم میخورد.
بــرای اشــتباههای دیگــری کــه
برشمردیم ،با پیش گرفتن راهکار
مناســب و تحمل کمی دشــواری
میتــوان راهحلــی پیــدا کــرد ،اما
دربــارۀ اعتماد کردن ،اوضاع کمی
فرق میکند:
ِ
طرف حاضر در رابطه
اگر یکی از دو
اعتمادشــان به دیگری را از دست
بدهنــد ،دیگر راه برگشــتی وجود
نخواهد داشت.
حتما نباید به همســرتان خیانت
کرده باشــید یــا بــه او دروغ گفته
باشیدکه به شما بیاعتماد بشود.
کارهای ســادهتری مثل فرستادن

و ادارات پلیــس بــه دلیل نگرانی
از مــورد تقلیــد واقع شــدن این
شــخصیت ،اقدامــات امنیتی را
افزایش دهند.
نقدهای مربوط به فیلم متفاوت
پیام برای زنی دیگر در شبکه های
اجتماعی ،اگر برمال شوند ،اعتماد
را از بین میبرند و شاید زمینهساز
پایان کارِ رابطه شوند.
ِ
برای جلب اعتماد همسرتان قرار
نیست کاری بکنید یا نقشی بازی
کنید؛ تنها وظیفۀ شــما این است
کــه از انجــام دادن کارهایــی کــه
ممکن اســت موجب بیاعتمادی
شوند خودداری کنید.

•

 .۹آویزان و سستعنصر بودن
در رابطه
زنــان مردانــی را دوســت دارندکه
همواره در کنارشــان باشــند ،اما
اگر شــما خودتان را به همسرتان
ســنجاق کنیــد ،او بهمــرور از این
حالت دلآزرده خواهد شد.
اگر او به موجودی احتیاج داشــت
که بخواهد سراســر روز نوازشــش
کنــد ،یــا بچهدار میشــد یــا یک
بودن
حیــوان خانگــی میخریــد!
ِ
بیــش از اندازه کنار همســرتان به
شدن
این معنا است که اجازۀ تنها
ِ
گاهبهگاه و رفتن در خلوت خودش
را از او میگیرید .بهعنوان همســر
و شــریک زندگــی او ،وظیفه دارید
گاهــی این اجازه را بــه او بدهید و
مرز و محدودهها را رعایت کنید.
نکتۀ دیگر اینکه سعی کنید ضعف
و تردید از خودتان نشان ندهید و
برای تصمیم گیری دربارٔه مسائل
مختلــف و دیگــر موقعیتهــای
اینچنینــی ،خیلی همســرتان را

اســت .ایندیپندنت بــه این
فیلــم چهــار ســتاره داد و
جوکر فینکس را «شخصیتی
تأثیرگذارتر و بیشــتر متفکر
و درونگرا نســبت بــه چهره
هیت لجر در شوالیه تاریکی
[کریستوفر]نوالن»خواند.
نشــریه تلگــراف فیلــم را
«باشــگاه مبارزه برای زمان
ما» دانست .هرچند ،گاردین
آن را «بــه شــدت جــدی و
بسیار ســطحی» نامید و به
آن لقــب «ناامیدکنندهترین
فیلم سال» داد.
در طول آخر هفته ،تماشــاگران
در یک اکران فیلم جوکر در النگ
بیچ ،کالیفرنیا پس از گزارشهای
دروغیــن تیرانــدازی ،از ســینما
گریختند.
درگیــر نکنیــد .بــه تصمیمی که
میگیرید پایبند باشید و مقتدرانه
عمل کنید .شاید این کار را از روی
محبت و مهربانی انجام میدهید،
ِ
خوشــایند
اما در بلندمدت خیلی
زنان نخواهد بود .برای اینکه عشق
خــود را به او اثبات کنید ،کارهای
دیگری هم میتوانید انجام بدهید.

•

 .۱۰صحبت نکردن بهانداز ٔه
کافی با همسر
یکــی از دالیلــی که بهخاطــر آن با
دیگران وارد رابطه میشــویم ،این
است که تنها زندگی نکنیم وکسی را
بهعنوان همراه داشته باشیم .یکی
از شاخصههای همراهی ،صحبت
کردن و داشتن تعامل است .پس
حتی اگر خیلی اهل صحبت کردن
نباشیم ،بعد از پذیرفتن مسئولیت
رابطه و شروع زندگی مشترک باید
رویهمان را تغییر بدهیم.
گاهی کنار همسرتان بنشینید و با
او صحبت کنیــد .از روز کاریاش
بپرســید ،برایــش از رؤیاهایتان
بگوییــد و از عالیــق مشــترک
و هــر چیــز دیگــری کــه دوســت
دارید صحبت کنیــد .تنها در این
صورت است که تبدیل به بهترین
دوست شما میشــود و به معنای
واقعی شــریک زندگیتــان خواهد
ارتباط
بــود .رابطــهای کــه در آن
ِ
کالمی ضعیف باشــد ،به مشــکل
برمیخورد.
•
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سبک یکشبه اتفاق نمیافتد اما
قرار گرفتن در هــر مرحلهای از آن
تاثیرات مثبتش را در زندگی شما
نشان میدهد.

چرا و چگونه؟
اولیــن قــدم در اجــرای ســبک
مینیمــال این اســت کــه رویکرد
خودتــان را مشــخص کنیــد و به
این پرسشها پاسخ بدهید که چرا
و چگونــه میخواهید این ســبک
زندگــی را به اجــرا دربیاورید .ابتدا
باید بفهمید به دنبال چه هستید و
چه بخشهایی از زندگی شما نیاز
بــه تغییر دارند .آیــا میخواهید از
اساس سبک زندگی خود را تغییر
بدهیــد یا فقــط در بخشهایی از
زندگیتــان نیــاز به مینیمالیســم
داریــد .یادتان باشــد کــه این یک
انتخاب آگاهانه برای دستیابی به
چیزی بهتر است.
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•

ذهنیت خود را تغییر بدهید
چیزی که در سبک زندگی مینیمال
اهمیت دارد تغییر ذهنیت از تمرکز
بر چیزهای پیچیــده به چیزهای
ســاده ،راحت و آزاد اســت .تغییر
ذهنیت مینیمالیستی به سه گام
احتیاج دارد .ابتدا باید عادتهای
زندگی خود را ســاده کنید .هرچه
عادتهای زندگیتان سادهتر باشد
انرژی بیشــتری ذخیــره خواهید
کرد .در عین حال الزم است دقت
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د زندگی کنیم
مینیمالیسم یک روند
روبه رشــد فلســفی در ســالهای
اخیر است .سبک زندگی مینیمال
بــه معنــای فراهــم آوردن توانایی
بیشتر برای تمرکز ،آزادی حرکت و
احساس راحتی بیشتر و اجتناب از
مصرفگرایی است.
زندگــی مــدرن مــا را بــا اطالعات
فــراوان ،محصــوالت متنــوع و
فرصتهای انتخاب بیشتر احاطه
کــرده اســت .تقریبــا غیرممکــن
اســت کــه خــود را در برابــر ایــن
حجــم فراوانی هم ه چیــز مصون
نگه داریم .ســرعت زندگی افزایش
پیدا کرده ،اطالعات فراوان است،
چیزهای زیادی در اختیار ماست و
عادتهای خریدن و مصرف ما نیز
تغییرکرده است.
مابیشترمصرفمیکنیم،سختتر
کار میکنیم و برای حفظ و بهبود
موقعیت خود الزم است که بیشتر
بیاموزیم .اینطور به نظر میرسد
که نمیتوان در برابر مصرف بیشتر
هــر چیزی مقاومت کنیــم .وقتی
بــه خیابانگردی میرویــم تقریبا
غیرممکــن اســت پولــی را صرف
دریافت چیزی نکنیم .یا اگر چیزی
نخریم محال است که هوس خرید
آن را نداشــته باشیم .خرید کردن
یا خوردن ما را خوشــحال میکند
اما مســلما نه خوشحالتر از قبل؛
چــون این شــادیها زود فراموش
میشــوند .مثــا لــذت داشــتن
چیزهای متنــوع و مصرف کردن
آنها باعث میشود خانههای ما پر از
انباشتگی باشد .مبلهای بزرگ،
فرشهای زیــاد ،ظــرف و ظروف
کریســتال ،تابلوهــای بــزرگ و
کوچک آویخته به دیوار ،کمدهای
انباشــته از لباس و اســباببازی و
انباریهایی پر شــده از وسایلی که

شــاید یک روزی بــه درد بخورند.
بعضــی از مــا خانههــای کوچکی
داریــم کــه آن را پــر از چیزهایــی
کردهایم که در موقع خرید احساس
میکردیــم باعث خوشــحالیمان
میشوند چون اینها امکاناتی برای
رفاه و آسایش هستند .با این حال
اینهمه فراوانی برای خوشــحالی
پردردسر هستند .در خانه انباشته
از وسیله تمرکز کردن آسان نیست
و هــر روز بایــد درگیر این مســاله
باشیم که چطور به خانه رسیدگی
کنیــم و دائمــا به کودک هشــدار
بدهیم که مراقب باشــد تا مبل و
فرش خراب نشوند .به این ترتیب
امکانــات رفاهی آســودگی را از ما
ربودهاند.

مینیمال بودن به چه معناست؟
سبک زندگی مینیمال یعنی طوری
زندگی کنید که بیشــترین بهره را
از زندگــی خود ببریــد و وقت خود
را صــرف چیزهــای مهــم زندگی
کنید .با این حال این نوع ســبک
زندگی آسان نیست چون مستلزم
آن اســت کــه بدانیم معنــای هر
کــدام از اعمــال مــا چیســت .در
عیــن حال این نوع ســبک زندگی
به شــکل ویژهای از اســترسهای
زندگــی روزمــره میکاهــد .زمانی
که چیزهای کمتری برای نگرانی
داشته باشید ،ذهن آزادتری دارید.
مینیمالیســتها به جای پرکردن
مغز خود با نگرانیهای غیرضروری
تالش میکنند عملکرد جسمی و
روانی خود را بهبود بدهند.
مینیمالیســم بــه معنــای رهایی
از قیــد وبندهــا ،محدودیتهــا و
یافتن فرصتهای تازه برای تجربه
چیزهای معنادار در زندگی است.

مینیمالیسم چه چیزی نیست؟
وقتــی از ســبک زندگــی مینیمال
حرف میزنیم از نداشتن امکانات
زندگــی نمیگوییــم .ایــن ســبک
زندگی به معنای خالی زندگی کردن
نیست .شــما میتوانید تلویزیون
و ماشــین و چیزهای مهم زندگی
خودتــان را داشــته باشــید .امــا
میتوانید طوری زندگی کنیدکه در
تصاحب اشیا و افراد نباشید.
مینیمالیسم پیشــنهاد میکند به
جای تمرکز بر اشــیا بــر چیزهای
دیگری که زندگی ما به آن وابســته
اســت تمرکز کنیم .به جای اینکه
درگیــر داشــتن جدیدتریــن و به
روزتریــن چیزهــا باشــیم بــه فکر
ســامتی ،رشــد عاطفــی ،بهبود
رابطه دوســتی ،عاطفــی ،کاری و
خویشاوندیباشیم.
آیا میخواهید یک خانه یا ماشین
عالی داشته باشید؟
ایــن عالی اســت .آیــا میخواهید
خانواده تشکیل بدهید؟
چــه ایده خوبــی! دنبــال یک کار
پردرآمد میگردید؟
این هم خواســته معقولی است .با
ســبک زندگی مینیمال میتوانید
همه این خواستهها را داشته باشید
اما با آگاهی و هشــیاری بیشتری
نسبت به اینکه قرار است با داشتن
اینها چه معنای تــازهای به زندگی
بدهید.
چطور مینیمال زندگی کنیم؟
اگر از ایده زندگی به سبک مینیمال
خوشــتان آمده ،میتوانید قدم به
قــدم خود را به این ســبک زندگی
نزدیک کنید .یادتان باشد که این

و تمرکز خود را باال ببرید .هرچقدر
بیشتر تمرکز و دقت داشته باشید
انتخابهای سادهتر ،معنادارتر و
درستتری خواهید داشت.

•

زندگی را ساده کنید
زندگــی مینیمالیســتی بــه زندگی
ســادهتر مرتبط است .برای اینکه
بدانید آیــا واقعــا میتوانید زندگی
ســادهتری داشته باشید ابتدا باید
به این پرســشها صادقانه پاســخ
بدهید:
 آیا میتوانــم برخی چیزها را اززندگیم حذف کنم؟
 آیــا میتوانــم خــودم آنهــا را اززندگیام حذف کنم؟
 آیا اجازه میدهم دیگران به منکمــک کنند تا از برخــی از چیزها
بگذرم؟

•

ایجاد تغییر در بخشهای
مختلفزندگی
اگر میخواهید یک مینیمالیست
واقعی باشید باید ایدههای آن را در
بخشهایمختلفزندگیتانپیاده
کنید .با این حال این اتفاقی نیست
که به یکباره بیفتــد .زمان زیادی
الزم اســت تا بتوان پس از سالها
زندگی پیچیده ،سادگی را پیاده کرد
اما هیچ کاری غیرممکن نیست.
پاکسازی خانه
پاکســازی خانــه بــرای ســبک
مینیمال را نمیتوان به یکباره و در
همه بخشهای خانــه پیاده کرد.
این کار فقط باعث میشود از تغییر
سبک زندگی دلسرد شوید و دیگر
آن را ادامه ندهید .چیزهای زیادی
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هســتندکه پس از ســالها زندگی
آنها را برای خود پذیرفتهاید .پس به
جای پاکسازی کل خانه بهتر است
از جایــی کوچک در خانه شــروع
کنید مثال از پاکســازی کمدهای
لباس شروع کنید:

•
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هیچ ارزشــی به زندگیتــان اضافه
نمیکند ،باعث پریشانی فکریتان
میشــود از شــبکههای اجتماعی
مورد استفاده خود حذف کنید.

•

شبکههای اجتماعی را محدود
کنید:
فقط از شبکههایی استفاده کنید
کــه آنهــا را بــرای خــود ضــروری
میدانیــد .خــود را در احاطــه
شبکههای اجتماعی قرار ندهید.

لباسها را بررسی کنید.
چیزهایــی کــه سالهاســت بــه
سراغشان نرفتهاید را کنار بگذارید.
لباسهایــی که قابلیت اســتفاده
به شــکلهای متنوع را دارند نگه
دارید .هر چیز اضافه و بیارزشــی
را کنــار بگذاریــد و نظم و ســبکی
را بــه اجرا بگذاریــد .همانطور که
میبینید در پاکسازی کمد لباس
شــما باید آنها را در سه دسته قرار
دهید؛ نگه دارید ،ببخشــید و دور
بریزید .ایــن در واقع کاری اســت
که همیشه در جنبههای مختلف
زندگی انجام بدهید.

از خریدهای آنالین پرهیز کنید:
فقــط وقتــی مطمئن هســتیدکه
چه چیزی میخواهید و از کیفیت
و ضــرورت آن در زندگیتان باخبر
هســتید دســت به خریــد آنالین
بزنیــد .بــرای کنترل این مســاله
خــوب اســت برنامههــای خریــد
آنالیــن را از گوشــی حذف کنید یا
نوتیفیکیشن آنها را قطع کنید.

آشپرخانه را پاکسازی کنید:
کاری را که برای کمد لباس کردید
میتوانید در آشپرخانه پیاده کنید.
البته این کار دشوارتر از پاکسازی
لباسهاســت .شــما بــرای اینکار
ماههــا فرصت دارید و میتوانید به
مرور زمان آن را به اجرا دربیاورید.
مهم این اســت که بــه این نتیجه
برســید که باید ظرفهایــی را که
هرگز مورد استفاده قرار نمیدهید
بــه دیگران ببخشــید و کابینتها
را از چیزهایــی کــه قادر به
استفاده از آن نیستید
یــا طــرز کار آن را
نمیدانید خالی کنید.

سرمایه گذاری برای چیزهای
باکیفیت اما کمتر
غذاهای فوری ،لباسهــای ارزان
مــد روز و محصوالت حراج شــده
را کنــار بگذاریــد .اگــر ذهنیــت
مینیمالیســتی را پــرورش بدهید
کمتــر به فکــر ارزان و فوری بودن
هستید .خریدن محصولی گرانتر
با این اطمینان که کیفیت بهتری
دارد ،دوستدار محیط زیست است
و ســالها قابل استفاده است ایده
افــرادی اســت کــه ســبک زندگی
مینیمال را انتخاب میکنند .این
کار نیاز به تمرین و تمرکز بر تغییر
عادت دارد.

•

•

کشوهای کار را مرتب

کنید:
پاکســازی کشــوهای کار سادهتر
است .وسایلی را که میدانید عمال
هرگز به کارتان نمیآیند ببخشید یا
اگر بیمصرف هستند دور بریزید.
چیزهایــی کــه نیمه ســوختهاند،
لپتاپ قدیمــی ،هاردهای کهنه،
ســیدیهای خام مصرف نشده،
کابلهــا ،کاغذهــا ،مدادهــا و
خودکارها ،دفترهای نیمه مصرف
شــده را با یــک مدیریت درســت
ببخشید یا دور بریزید.
پاکسازیدیجیتالی
پاکسازیهای دیجیتالی
از پاکسازی محیط خانه
ســادهتر اســت و البتــه
تاثیــر آن را فورا در زندگی
مشــاهده خواهیــد کرد.
در پاکســازی دیجیتالــی
هم مثل پاکســازی خانه
شما باید چیزهایی را نگه
دارید ،ببخشــید یــا دور
بریزید .در اینجا باید؛

•

استفاده از گوشی
هوشمند را محدود
کنید:
مدت زمان استفاده از آن
را محــدود کنیــد .به این
ترتیبوقتبیشتریبرای
پرداختن به چیزهای بهتر
خواهید داشت.

•

از حق انتخاب «آنفالو»
و «آنفرند» استفاده
کنید:
هر فــردی را که میدانید

•

•

سپاسگزاری
ســبک زندگــی مینیمــال شــما
را دعــوت میکنــد تا سپاســگزار
داشتههایتان باشید .سپاسگزاری
و لذت بردن از آنچه در اختیار دارید
تمایالت شــما را کنترل میکند.
مینیمالیسم یعنی آزادانه و آگاهانه
سپاســگزار خانه ،خود ،خانواده،
دوســتان ،کار و تواناییهایتــان
باشــید .هر چقــدر سپاســگزاری
را تمریــن کنیــد ،آرامــش روحی
بیشتری دارید ،ترسهای کمتری
خواهید داشت وکیفیت زندگیتان
باالتر میرود.
نیلوفرجعفری

اشتباهات رایجى كه
كردیت شما را خراب
می كند:
-١عدم آشنایى كافى با مقررات عمومى
بانكى و شــرایط اختصاصــى هركردیت
كارد بسته به نوع.
-٢عدم پرداخت بموقــع minimum
payment
-٣هزینــه كردن بیــش از  ٪٧٠ظرفیت
كردیت كارد
-٤عدم پرداخت بموقع قبوض مختلف
شــامل برق ،اینترنت ،تلفن ،تلویزیون
كیبل وگاز
-٥تعدد كردیت كارت ها
-٦چك بى محل و انواع بدهى به دولت
و شركت ها
 cash advance-٧یا دریافت پول نقد
ازكارت كردیت
-٨تعداد زیاد hard inquiryیا كردیت
چك كردن هاى متعدد.
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همه پروانه هايی که دور و برت میچرخند ،همه سيبهای سرخ ،همه
گلهای محمدی و همه ش��عرهای حافظ سالمهای من هستند که از اتاق
ام 14 1390.شعبان  16 1432جوالي 2011
کردهماه
 25تير
شنبه
4840
پست
برايت
شمارهدلم
سال هفدهمکوچک
دفترم به رقص میآيد
واژههايم پرنده میشوند،
نويس��م
www.paivand.ca
since
وقتی از تو می1993
و آهسته آهسته از پلکهايم خورشيد میريزد!
اگ��ر خودخواهی نبود برايت مینوش��تم که خداوند ت��و را برای دل من
آفريده اس��ت .برای لحظههای آس��مانی م��ن ....اما چق��در دور؟  ...چقدر
فاصله؟ ....چقدر انتظار ...انتظار ...انتظار...
انگار سهم من و تو از عشق همين انتظاری است که مثل يک سيب بين
ما تقسيم شده است....
حاال به س��يب س��رخ عش��ق فکر می کنم و به روزهايی که پش��ت در
منتظرند ....زودتر بيا ....دلتنگ تو هستم! ....همين.

11

زندگی..
صیتی افراد ناموفق
یهای شخ
ویژگ 
آگاهــی از ویژگیهای شــخصیتی
افراد ناموفق به شما کمک میکند
تا آنها را در خود شناسایی کنید
و در عــوض ویژگیهــای مثبت را
جایگزیی برای آنها قرار دهید.
ممکن است شما نیز جزو آن دسته
افرادی باشــید که دست به انجام
هر کاری میزنید موفق نمیشوید
و همواره از خود ناامید هســتید.
در ادامه توضیح دادهایم که برخی
از ویژگیهــای شــخصیتی باعــث
شکست در شما میشوند.
-----برای تغییر شخصیت نامناسب
که مــدت طوالنی با شــما همراه
بودهاست میتوانید از روانشناس
یا مشاوره فردی کمک بگیرید.
------برخــی از ویژگیهــای شــخصیتی
وجــود دارنــد کــه همــواره مانــع
پیشــرفت شــما در هــر زمینهای
میشوند .برای رسیدن به موفقیت
باید ویژگیهــای زیر را در خود کم
کنید ویژگیهای مثبت را جایگزین

آنهــا
کنیــد .پیشــنهاد
میکنیــم مقالــه
عــادات افراد موفق
را مطالعه کنید.

•

شخصیت
خیالپرداز
این نوع شخصیت
فقــط در رویــا و خیــال زندگــی
میکننــد .آنها همه زندگیشــان
را بــر پایــه تخیــات و توهمــات
خــود میچیننــد .چنیــن افرادی
پر از ایده هســتند امــا هیچ کاری
برای رســیدن به این ایدهها انجام
نمیدهند .این افرادکسانی هستند
که خــوب بلدند صحبــت کنند و
راهحل هــای متنوعی ارائه بدهند
ولی در موقعی که باید عمل کنند
هیچ کاری از دستشان بر نمیآید.
این افــراد کم کــم ارتباطشــان با
دنیــای واقعــی کــم میشــود و به
صفحه
اهمیــت12نمیدهند.
هیچ چیــزی
آنها در ذهنشــان برای خودشان
آدمهــای موفقــی هســتند پــس

نامه 2
سالم.
مهربان تر از تو کس��ی را س��راغ ندارم که برايش از ديوارهای خسته از
پنجرههای شعله ور و از نگاههای مضطرب گل نرگس بنويسم.
گاهی آنقدر دلتنگت ميشوم که همه رگهای تنم نيلبک می شوند و
شوق دلنواز خاطرات تو را می نوازند.
دي��روز که پيچک ياد تو از ابيات غزلم ب��اال میرفت يک حالت روحانی
همه وجودم را پر کرد .از اين رو با ش��بنم نگاهت وضو گرفتم و در صفوف
پروانهها به لبخند تو اقتدا کردم و به نماز عشق ايستادم.
امشب هم برای سنجاقکی که اصرار داشت از تو برايش بگويم .گفتم:
او يک ترانه عاش��قانه است .يک غزل ناسروده از حافظ .يک نگاه منتظر
به در .يک نس��يم صبحدم .يک مس��افر غريب .يک پله تا خدا .يک لبخند
نمره ۲۰
بلوري��ن.
به باغ
چیــزيک
دنیــایمحاف��ظ.
يکدرفرش��ته
چهرهیگل
ب��ر
پیش
يکنقص
بدون
خوبی و
ياس.کــه
بیننــد
نیــازی نم
برای نمیدانم کدام کار خوب .يک بهانه برای زيس��تن ...و يک شانه برای
واقعــی هیچ تالشــی بکننــد .این بــرود .اصال گذشــته را عبرت قرار
گريستن.
نیســتند
آینده
دهند و
هس��تی.نمی
معمــوالتوافراد
شــخصیت
س��ر به مهر
فکرراز
به اين
...نه!...
ولی نه!
هااينها همه
ببخش!...
نــوع م��را
باز
منی!....
برای
خدا
هديه
بهترين
تو
که
بود
خواهد
ما
بين
هميش��ه
برای
باهوشی هستندکه در خانوادههای و مدام در حال حل کردن مسائل
خداحافظ!
ببخش!
مرا
هم
ســهل گیر به دنیا آمدهاند .به این امروز هستند.
کــه خانوادههــای آنهــا ایــن اشــخاص در بیشــتر مواقــع
منظــور
نامه 3
موفقیت
کنند
خوشوانمود
مســئولیتیبهرا تودرو خبرفقــط
هیــچ
هیــچگاه
کهکه وعده
روزی
آمدنتمویبه
ساده و صميمی
س��المی
دانند.
ها می
خودستاره
فرزندهمه
طلوعش را
اند .را کســب کردهانــد و بــا ایــن کار
نداده
قــرار
اختیــار
هنوز هم چش��مهای هميشه منتظرم در خيابانهای سوخته آسمان به
همچنین این شخصیت میتواند ترسشــان از آینــده را بــه شــدت
دنبال نشانهای از تو میگردند.
زمینــه
تــرس
پنهــان می
والدین
الگوبــرداری
میرس��د.
کننــد.گوش
فرش��تهای به
بروزصدايی از
خواند نه
آوازازمی
بر اثــرنه پرن��دهای
نوازد
ضربهای که
شــخصیباتهر
تنهاترين صدا طنين ضربان قلب من اس��ت که
بــه
مي را
مضطــرب
های
پیدا کند.
فرستد.
مي
جلو
به
را
لعنتی
های
• عقربه
خوبی فراهم میکند .خانوادههایی
لحظههای بی تو بودن چقدر ُکند میگذرند!
شخصیت
چیزهای
دلتنگتمختلــف
به دالیل
مضطرب تم��ام ثانيهه��ای لهکــه
هس��تم .ازاز تو هيچ
ش��ده
امش��ب به قدر
12
صفحه
نگرانند
آنها
ترسانند
فرزاندانشان را می
مهربانی بريز!
مختلفیانتظ��ار کمی
طولهای بی زبان
برایکهايندرپرنده
همیشــه فقط
نم��ی خواهم
همين!...
انجام کارهایشان اتفاقهای ناگوار در آخــر شــخصیتی مضطــرب را
بیفتد .همیشــه میخواهند همه میسازند.
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سالم!...
همه پروانه هايی که دور و برت میچرخند ،همه سيبهای سرخ ،همه
گلهای محمدی و همه ش��عرهای حافظ سالمهای من هستند که از اتاق
کوچک دلم برايت پست کردهام.
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Vol.دفترم به رقص
می26شوند،
پرنده
نويس��مواژههايم
2019تو می
وقتی از
و آهسته آهسته از پلکهايم خورشيد میريزد!
اگ��ر خودخواهی نبود برايت مینوش��تم که خداوند ت��و را برای دل من
آفريده اس��ت .برای لحظههای آس��مانی م��ن ....اما چق��در دور؟  ...چقدر
•
انجام دهند.
فاصله؟ ....چقدر انتظار ...انتظار ...انتظار...
عشق همين•انتظاری است که مثل يک سيب بين
از
تو
و
من
سهم
انگارشخصیتقربانی
ما تقسيم شده است....
اینها افرادی هستند ترسو بودن
حاال به س��يب س��رخ عش��ق فکر می کنم و به روزهايی که پش��ت در
ترســو هیــچ وقــت بــه
هــای
گذشــتهتو آدم
مدام در
همين.
هستم!....
بيا ....دلتنگ
کــه زودتر
منتظرند....
زندگی میکنند .آن ها هدفشــان نمیرســند چون آنها
نامه 2
خودشــان را همیشه هیــچ ریســکی بــرای رســیدن به
سالم.
خواسته
همیشه
هایشاناز ندارند
کس��ی رافکر
بیننــد و
ديوارهایو خسته از
که برايش
س��راغ ندارم
تنهاترم ازی تو
مهربان
گذارند .آنها
دست می
پنجره می
کســی
بنويسم.
روینرگس
دست گل
های مضطرب
کــهاز نگاه
کننــدور و
های شعله
و
شوند
می
لبک
ني
تنم
های
رگ
همه
که
شوم
مي
دلتنگت
آنقدر
گاهی
نیســت تا در صورت در صورت بروز مشــکل دیگران را
شوق دلنواز خاطرات تو را می نوازند.
بروز یک اتفاق از آنها مقصرمیدانند.
دي��روز که پيچک ياد تو از ابيات غزلم ب��اال میرفت يک حالت روحانی
بزرگترین
دیگران
دانســتن
اين به
کنــد ازپس
مقصرنگاهت وضو گرفتم و در صفوف
رو با ش��بنم
حمایتپر کرد.
همه وجودم را
ايستادم.
عشق
کردم و به نماز
تو اقتدا
ایــنلبخند
پروانهها به
کــه از رســیدن به
اســت
عاملــی
همیشــه
دلیــل
گفتم:
بگويم.
برايش
تو
از
داشت
اصرار
که
سنجاقکی
برای
هم
امشب
خودشــان را بــا همه موفقیت جلوگیــری میکند چون
او يک ترانه عاش��قانه است .يک غزل ناسروده از حافظ .يک نگاه منتظر
لبخندو
نمیبرد
های
مس��افرنقص
دهنديکو به
وفــق می
پیيک
خودشخدا.
يک پله تا
غريب.
صبحدم.
چیزنس��يم
به در .يک
دانستن
باغیکند.
يکنم
محاف��ظ.حل
فرش��ته آنها را
پایینی دارند
کامال
اعتماد به
مقصر نمره ۲۰
بلوري��ن .يک
ياس .يک
نفس گل
ب��ر چهره
يک شانه برای
زيس��تن ...و
دنباليک بهانه
کدامراکاربهخوب.
که عدمبرای نمی
مسئولیت
سلب
برایبه معنای
دیگران
دانمآن ها
موفقیت
گريستن.
از خــود و دادن کنتــرل زندگی به
دارد.
م��را ببخش! ...اينها همه تو هس��تی .ولی نه! ...نه! ...اين راز س��ر به مهر
توصیــه
مقصــر
همیشــه
روانشناســانمنی! ....باز
هاســت.هديه خدا برای
بود کهآنتو بهترين
دیگــرانبينراما خواهد
برای هميش��ه
خداحافظ!
ت مرا
شکســهم
داننــد و از میکنند که همواره طــراح زندگی
ببخش! می
های خود
شــرایط خانوادگــی خود شــکایت خود باشید.
نامه 3
خانــوادهتو و •
خبر خوش آمدنت و به روزی که وعده
نقــشصميمی به
البتــه ساده و
میکننــد.س��المی
ش از حد
دانند .غرور بی 
گیری
همه شــک
تــوان را در
ل می
ستارهها
را نمیطلوعش
به
آسمان
سوخته
های
خيابان
در
منتظرم
هميشه
های
چش��م
هم
چنین هنوز
شــخصیتی نادیده گرفت .انســان هــای مغرور به خودشــان
دنبال نشانهای از تو میگردند.
خانوادههــای ایــن افــراد معموال اعتمــاد و بــاور کاذب دارند و تنها
نه پرن��دهای آواز میخواند نه صدايی از فرش��تهای به گوش میرس��د.
دیگران
هدفشــان بااین
ضربانهاند
بهــا نداد
هیچوقــت به
کهکهبهمينوازد
استای
هر ضربه
قلب من اس��ت که
هــاطنين
تنهاترينآنصدا
انــد.فرستد.
جلو مي
ســرزنش به
های لعنتی را
نشان دهند موفق هستند.
کرده
عقربه را
و یــا آنهــا
گذرند!
چقدر ُکند می
های بی
لحظه
این ،افرادی که غرورکاذب
عالوهبر
بودن وقت
قربانیتوهیچ
های
شــخصیت
امش��ب به قدر تم��ام ثانيهه��ای له ش��ده دلتنگت هس��تم .از تو هيچ
بريز!از
شــوند
کمینمی
حاضر
زبانچگاه
دارند هی
مناســبی
هــای
نم��یگیری
تصمیــم
مهربانی
انتظ��ار
پرندههای بی
فقط برایاين
خواهم
همیشــه به خودشان دیگران کمک و یا آموزش دریافت
ندارند چون
همين!...
میگویند کــه نمیتواننــد کاری را کننــد به همین دلیــل نمیتوانند

4840

کرده و
مداد
روزنامهرا با
جدولشرحها
جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از
24.ها را با مداد حل کرده و
Sepاز شرح
2013ابتدا یکی
Partتمایل به حل دو شرح
Bدر صورت
Skill:ویژه» است.
«شرح عادی و
حلدو
دارای
ایران
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

جدول عادي
ويژه عادي
جدول
____________________
های ____________________ عادی وجدولویژه
جدول
14
افقي:
زيباي
و
ديدني
آثار
از
–
مثبت
 -1برق
1
اس��تان گيالن كه در ش��هر رودسر قرار
2
گرفته است
 -2پ��در ش��عر عرفان��ي– راهب��ر و 3
هدايتكننده– در و پنجره به وسيله آن 4
باز و بسته ميشود
 -3بخش مرغوب گوشت – شهر مرزي 5
– طالي قالبي
6
 -4چاش��ني ساالد – صداي افسوس –
7
ماضي ش��دن – صفات و شرايط قاضي
8
طبق موازين به وسيله ...معين ميشود
حرف
 -5بخت برگشتگي – يار مداد –
9
فاصله
10
 -6نخ تابيده – علم احصاييه – ديكته
 -7ش��هري در استان لرس��تان – سال 11
 366روزي – سوره سي و ششم قرآن 12
 -8كميابي – نوازش – آهنگر
 -9حرص و طمع – مثل و همتا – تاج 13
 -10جاده شمالي – اسب باركش – قدر 14
و مرتبه
15
 -11واح��د تنيس – عجل��ه – بهنجار،
طبيعي
 -8س��ازمان نظامي س��نتي ايران – مرد
مادر
–
كوتاه
لحظه
–
پااليه
يا
صافي
-12
خداشناس – سرباز نيروي دريايي
دادن
دشنام
–
وطن
 -9دلي��ري – صن��دوق قدي��م – م��زه
 -13چاش��ني غذا – ورزش رزمي – جمع شكست!
شيء
 -10گي��اه سرش��وي – دروغ نيس��ت! –
–
كوتاه
داس��تان
–
س��اعت
پاندول
-14
كشوري در آسيا
ها
رنگ
رنگارنگ،
 -11بعد از اذان گفته ميش��ود – مجلس
 -15گهگاه و به صورت پراكنده – س��نگ روسيه – نفس سوزناك
مشخص كننده عيار طال
 -12پهلوان– رتبه كارمندي– زنده– آرزوها
عمودي:
 -13واضح – آرماني – نحس
 -1دير جنبيدن و بس��يار آهسته كاري را  -14قلع��ه حس��ن صب��اح – ديگ��ر –
انج��ام دادن – يك نوع گياه يك س��اله با جهانگرد
ساق و برگ بس��يار لطيف كه ميتوان در  -15غريبه– پرندهاي دانهخوار و حشرهخوار
آش از آن سود جست
با منقاري كوتاه و پر و بالي رنگارنگ
 -2همدم– شب اول زمستان–
غدهاي در پش��ت جناغ سينه
حل جدول عادی شماره 4839
كودكان
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 -3قهرم��ان ش��اهنامه – از
د
ا گ ر
د
گ ر
ا ك س ت ر ي
 1خ
گياهان طبي – گرفتگي زبان
ن ش ا ن ه
ا
ر
ا
د
 2و ق ي ح
ك ن گ ر
ا
ز
ن ا
ر ي
و
 3ي ا
 -4پي��روان دي��ن حض��رت
د ي ه
و غ
ف ر
ا ش
 4ش ي ي
موس��ي(ع) – مرادف آش��غال
ا ت ي ن
ل
ك ر ي ك ت
 5ت ي
– ش��هري در استان گيالن –
ك ز
م ت ص ل
د
چ ل گ ر
 6ن
مخفف گاه
م ي
ا
ر ي ب
ا
ا ي ي
ر
ا
 7د
 -5حرف ن��دا – ماه دوم پائيز
8
ر
و ي ا
م
ن ا ك ا
ا ت ي ه
ایراخنواه
 9ر ش ك جواد
ر ج م ن د
ا
ك ي ل و
– ميراث
ر
____________________ ا
و
ا ت ا
ك ا ف ي
 10ي ا
 -6روزهاي عرب – در آرزوي
11
ن خ
و ن د
ف ر
ف ي ل ت ر
.Sherbrooke
 5655دW
فرزند – مارك كاال
ا ت
م
م د
ر ي
و
ا
 12س ر
NDG,
H4A
1W6
درختزي
جانور
 -7خورشيد –
ه
ا
ه م ر
ش ا ن س
و ش ن
 13ر
اس��تراليايي – داراي محصول
م ل
ت ا
ا ق ف
و
ر ت
ا
ز
 14و
ا ن د ن و
ز ل
ا ن ي
و
 15ش ي ر
يا ميوه
1

2

3

4

5

6

عینکفرهت
Tel.: 514-481-0671

7

اي
افقي -8 15 14 13 12 :دبير – تحس��ين فرنگ��ي – كلمه
11 10 9 8
6 5 4 3 2 1
 -1برق مثبت – از آثار ديدني و زيبايبراي1تأكيد
اس��تان گيالن كه در ش��هر رودسر قرار -9يازده! – گياهي از تيره آالله – داراي
2
آهنگ يكسان
گرفته است
 -2پ��در ش��عر عرفان��ي– راهب��ر و3-10قش��ر و پوس��ته – كودك بيپدر –
چيز
هدايتكننده– در و پنجره به وسيله آن 4
 -11اث��ر چرب��ي – س��كه راي��ج عه��د
باز و بسته ميشود
 -3بخش مرغوب گوشت – شهر مرزي 5
هخامنشي – پختن غذا
 6-12پس از برزيل بهترين تيم  18دوره
– طالي قالبي
 -4چاش��ني ساالد – صداي افسوس –گذش��ته جام جهاني بوده كه تنها در دو
ماضي ش��دن – صفات و شرايط قاضيدوره 7از اين رقابتها حضور نداشته – رد
طبق موازين به وسيله ...معين ميشود 8
پ��اي آب! – مادر – ميبرن��د تا خبردار
شوند
 -5بخت برگشتگي – يار مداد – حرف 9
 -13شش – وقار ،كندي – رفتن با ناز
فاصله
 -6نخ تابيده – علم احصاييه – ديكته 10-14هواي گرفته – آرامگاه – نوشتن به
11قديميها
 -7ش��هري در استان لرس��تان – سالشيوه
 366روزي – سوره سي و ششم قرآن 12-15بازيگر خانم پوسته – شكاف دل كوه
عمودي:
 -8كميابي – نوازش – آهنگر
 -9حرص و طمع – مثل و همتا – تاج 13-1
اثري از ويتوريو آلفيري ش��اعر نامي
 – 14محبوب
 -10جاده شمالي – اسب باركش – قدرايتاليا
 -2فرمان كش��تي – نظير – شهري در
و مرتبه
15
 -11واح��د تنيس – عجل��ه – بهنجار،آذربايجان شرقي
فرنگي – از
 -3اطالع
افقي :طبيعي
هاي – مرد
س��نتينامايران
س��پهبدنظامي
– -8س��ازمان
دختران
مادر
–
كوتاه
لحظه
–
پااليه
يا
صافي
 -1باطل -12
كردن – از آثار ديدني و باستاني
خداشناس – سرباز نيروي دريايي
–
كجي
دهان
–
تبريز
سنتي
شيريني
-4
دادن
دشنام
–
وطن
استان سمنان
 -9دلي��ري – صن��دوق قدي��م – م��زه
جمعناز آيد – دريا
رزمي – با
س��رغذاهم– –ورزش
چاش��ني
سرزمين
 -13پشت
 -2پيوس��ته و
شكست!
هيچوج��ه –
گي��اه – ب��ه
چرم��ي
– يار عذرا شيء
نيس��ت! –
سرش��وي – دروغ
 -5دوال-10
كشورمان
خبرگزاري
داس��تان كوتاه –
س��اعتاز–زيراندازها
پاندول سقا –
 – -14مرغ
 -3كرم حشره
كشوري در آسيا
قرض –
ب��رق –
ض��دهاآش��تي – تپه –  -6جاي دو
رنگارنگ ،رنگ
 -4پ��ول ژاپ��ن –
مرغمجلس
ش��ود –
گفته مي
ش��اخهاذان
 -11بعد از
رنگصورت پراكنده – س��نگ
گهگاه و به
-15بلوطي
پرندهاي با سر
سعادت روسيه – نفس سوزناك
–
پزش��كي
كارآموز
–
حق
ب��ه
داوري
-7
طال
عيار
كننده
مشخص اك��رم(ص) – فالني –
 -5همس��ر پيامبر
 -12پهلوان– رتبه كارمندي– زنده– آرزوها
-13بندي
غذاي بسته
رديف قالي عمودي:
شدهآرماني – نحس
واضح –
گانه –
نيروهاي س��ه
نج��وم –
س��ردي و–بس��يار
گرميديريا جنبيدن
 -6اندازه -1
گياهي طبي
ديگ��ر –
صب��اح –
قلع��هاز حس��ن
آهسته كاري-8را علم -14
پرهيزكار
با
س��اله
يك
گياه
نوع
يك
–
دادن
انج��ام
– خواستار
جهانگرد
خوار وسائل
زرتشت –
-15كتاب
ص��اف وميتوان-9درهدهد –
بس��يار–لطيف كه
برگوزن��ي
ساق و– هم
 -7پرداخ��ت
حشرهخوار
مقدساي دانه
غريبه– پرنده
پوستكندهآش از آن سود جست
براي
رنگ��ي
س��ر –
پش��ت
رنگارنگ
م��رادپر و–بالي
كوتاه و
منقاري
 -10با
 -2همدم– شب اول زمستان–
خودرو
ويژهجناغ
جدولپش��ت
غدهاي در
داغ
همگام –
دلواپس –
4839
شماره
-11عادی
سينه 4839حل جدول
شماره
حل
كودكان
كردن
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 153 14
2 13
1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
– ازن 1
– ر د
يونان��ي گ
ا
ح��روف ر د
گ
 -12ازي
ج خم اش كك س ت ر
ش��اهنامه ر
ف
قهرم��ان ي
ل -3ك و ب
ا
 1خ
گرفتگي زبان م 2
گياهان
آواي ن ه
اس��ارت ن– ش ا
ا
گردنبن��د ر
ا
د
س وت قب يد ح
2
طبي –ه ل ي
ا
ج
ا
م
ا
خشن ك ن گ ر
ا
ا
دي��ن ل
ا
پي��روان و
ل -4ا ن
 3ن ا
حض��رت د 3ري اي وا ر يدرشت ن– ازبر زو
د ي ه
ف ر
ش يد يم
ا ن ش  4ن
د
ب
 4ه م ه
مرادف آش��غال
موس��ي(ع)س–
كننده و– غآبشش –
ا-13شغفلت
ل ا ت ي ن
ك ر ي ك ت
ا 5ت
و
ا
ا ي ز ن
ر
 5پ ت
م ير
–
گيالن
استان
در
ش��هري
–
كوه
دامنه
ا ف ي 6
ك ز
م ت ص ل
و چو ل گ ر د
ش ن
ن س ت ر ن
 6ي
 7ر ا مخفف گاه
زندگ��ي – ااز م ي
گ��ذران ر ي ب
ا
-14ي
ان ري ا ي
م ت ي ن
ب ر ي د  7دا
دوم لپائيز
ر
و ي ا
پدر ا م
و 8اك تي يل ه ميوهنها ا– ك
ماه و
ن��دا ل– ب
و -5نحرف گ
 8ن ر
ا س 9
كيلومتري ن د
 3ر ج م
محل��ي در ا
-15ي ل و
ك
ميراث و ث ر
م
ش كه
ز
ف رر
 9ي ا د–
ر
ا ت
ل ك ا ف
 10يم ا
ا
ا ك ر
م ه
ا
ج
عرب – در آرزوي
روزهاي
 10ا ن -6
جمشيد اكه ودر اآن
شمال يتخت
11
ن خ
ف ر و ن د
ك يم ل ت ر
ف
11
ن ا س و ت
ل ر ي
گ ا
كاال
مارك
–
فرزند
زمان
از
برجسته
آثار
شماري
م ا ت
م د
د و ر ي
ا
ك ل ر
و ن
 12ر
س را او
ي د  12ن
درختزي
 13س ت و -7رخورشيد – جانور
جاي
ه
است ا
مانده م ر
ه
بر س
ساسانيان ن
ش ا
ش ن
و
 13را وه
ه ي
ي و ن س
سنجش م ل
ت ا
ترين ق ف
ا
و
وسيله
كامل
محصول ا 14ور زل ان ر ت–
داراي ن د
و
اس��تراليايي – ا
ر ي س
ا
 14و
خودرون د ن و
هايل ا
توانايي ز
نيرونو ي
ا
ش يي رت و
 15و
د ي ت ر
ميوه ا ي ل
 15ب ن ييا و
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جدول ويژه
34
>> حل در صفحه

 -8 15 14 13 12 11 10 9 8دبير – تحس��ين فرنگ��ي – كلمهاي
براي تأكيد
 -9يازده! – گياهي از تيره آالله – داراي
آهنگ يكسان
 -10قش��ر و پوس��ته – كودك بيپدر –
چيز
 -11اث��ر چرب��ي – س��كه راي��ج عه��د
هخامنشي – پختن غذا
 -12پس از برزيل بهترين تيم  18دوره
گذش��ته جام جهاني بوده كه تنها در دو
دوره از اين رقابتها حضور نداشته – رد
پ��اي آب! – مادر – ميبرن��د تا خبردار
شوند
 -13شش – وقار ،كندي – رفتن با ناز
 -14هواي گرفته – آرامگاه – نوشتن به
شيوه قديميها
 -15بازيگر خانم پوسته – شكاف دل كوه
عمودي:
 -1اثري از ويتوريو آلفيري ش��اعر نامي
ايتاليا – محبوب
 -2فرمان كش��تي – نظير – شهري در
آذربايجان شرقي
 -3اطالع – س��پهبد فرنگي – از نامهاي
افقي:
 -1باطل كردن – از آثار ديدني و باستاني دختران
 -4شيريني سنتي تبريز – دهان كجي –
استان سمنان
 -2پيوس��ته و پشت س��ر هم – سرزمين با ناز آيد – دريا
 -5دوال چرم��ي – ب��ه هيچوج��ه –
– يار عذرا
 -3كرم حشره – مرغ سقا – از زيراندازها خبرگزاري كشورمان
 -4پ��ول ژاپ��ن – ض��د آش��تي – تپه –  -6جاي دو ش��اخه ب��رق – قرض – مرغ
سعادت
پرندهاي با سر بلوطي رنگ
 -5همس��ر پيامبر اك��رم(ص) – فالني –  -7داوري ب��ه حق – كارآموز پزش��كي –
غذاي بستهبندي شده
رديف قالي
 -6اندازه گرمي يا س��ردي – گياهي طبي  -8علم نج��وم – از نيروهاي س��هگانه –
پرهيزكار
– خواستار
 -7پرداخ��ت – هموزن��ي – ص��اف و  -9هدهد – كتاب مقدس زرتشت – سائل
 -10پش��ت س��ر – م��راد – رنگ��ي براي
پوستكنده
خودرو
 -11دلواپس – همگام – داغ
حل جدول ويژه شماره 4839
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1كردن
ف ر ن ج م ش ك  -12از ح��روف يونان��ي –
 1خ ا ل ك و ب ي
ه ل ي
ا
 2ا م ا ج
م س ت ب د گردنبن��د اس��ارت – آواي
ا ل ا
و
 3ن ا ل ا ن
د ر ي ا درشت – زبر و خشن
ب س
 4ه م ه
د ا ن ش ن د م  -13غفلتكننده – آبشش –
ا م ر
و
ا
ا ي ز ن
ر
 5پ ت
و و دامنه كوه
ا ف ي ش
ن س ت ر ن
 6ي
ا ن ي  -14گ��ذران زندگ��ي – از
ب ر ي د
ا م ت ي ن
 7ر
و ك ي ل ميوهها – پدر
گ ل ب و ل
 8ن ر و ن
م و ث ر
د
 9ي ا
ا س ف ر ز ه  -15محل��ي در  3كيلومتري
ا م
ا ك ر
ج ا م ه
 10ا ن
ل شمال تختجمشيد كه در آن
11
ك م
ن ا س و ت
گ ا ل ر ي
ن ا و شماري آثار برجسته از زمان
ي د
ا
ك ل ر
 12ر و ن
ه ي ا ه و ساسانيان بر جاي مانده است
ي و ن س
 13س ت و ر
ا ر ل ن – كاملترين وسيله سنجش
و ن د
ا
ر ي س
ا
 14و
ا ي ل
 15ب ن ي و
د ي ت ر و ي ت نيرو و تواناييهاي خودرو
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from 65 per cent of Green
voters to 86 per cent of
Liberals.
As to which leader is
considered the best for
managing immigration,
the Angus Reid Institute
concluded that “there was
”no clear choice.
Conservative leader Andrew Scheer placed ahead
of his opponents with 28
per cent of respondents
followed by Trudeau with
22 per cent and NDP leader
Jagmeet Singh with 18 per
cent.
Fully 17 per cent of respondents were unsure, which
the Angus Reid Institute
called “a significant por”tion.
On October 21st, make
!sure to vote
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.
------Immigration
Michael Monfared
Regulated Canadian Immigration Consultant
www.michaelmonfared.
com
_Immigration_Michael
Monfared
immigrationmichaelmonfared
t.me/immigration_michael_monfared

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

also polled views
on the perceived
economic benefit
of immigration and
again found clear
divisions along
party lines.
At least seven in 10
of those planning to
vote Liberal, NDP
or Green agreed that
Canada’s economic
growth depended on
www.michaelmonfared.com
Immigration_Michael_Monfared immigration comimmigrationmichaelmonfared pared to only 43 per
t.me/immigration_michael_monfared cent of Conservative voters.
per cent of those planning
sked whether
to support the Liberals said
new immithey were satisfied with the grants take too many jobs
target and New Democratic away from Canadians, 41
Party and Green Party supper cent of Conservative
porters were the most likely supporters agreed comto say the target should be
pared to only 18 per cent of
higher.
Liberal and Green supportBloc Québécois voters
ers and 19 per cent of those
were nearly evenly divided planning to vote NDP
between those who felt
‘No clear choice’ for best
the target of 331,000 is
leader on immigration
too high (47 per cent) and
Respondents were split
those who said it was about on the Trudeau governright (46 per cent).
ment’s overall handling of
The survey also found
immigration policy, with 48
“considerable regional
per cent saying it had done
divisions” across Canada
well or reasonably well and
as to whether this year’s
52 per cent saying it had
immigration target was
done quite poorly or very
acceptable.
poorly.
“Close to half of residents
Conservative voters
in Alberta, Saskatchewan
“universally panned” the
and Manitoba say the
Liberal record on immigranumber is too high, while
tion, the poll said, with 93
Atlantic Canadians, alongper cent saying they had
side B.C., Ontario and
done quite poorly or very
Quebec, are most likely to
poorly.
say the number is too low,” A majority of NDP, Green
the study said.
and Liberal supporters had
The Angus Reid Institute
positive reviews, ranging

New public opinion poll shows majority
support for Canada’s immigration
target of 331,000 newcomers

A

سومین گزارش هشداردهنده اقلیمشناسان...
این "فراموششدگی" فقط مربوط
به زبانها و کشــورهای دورافتاده
یــا جهــان ســوم نیســت .برخــی
معقدند که حتــی در حق تعدادی
از کشــورهای اروپایی و زبانهای
اروپایــی« ،اجحافهایی» شــده
است.
یکی از نمونهها در این زمینه ،زبان
پرتغالی است که در دیگر قارههای
جهان نیز ،از جمله آمریکای التین
به آن تکلم میشود.
ادبیــات پرتغالیزبــان ،بــا وجــود
داشتن نویسندگانی چون فرناندو
پسوآ ،آندراده وکالریس لیسپکتور،
نویســنده بــزرگ برزیلــی فقــط
توانســته یک بار ،آن هم با اهدای
جایــزه نوبل به ژوزه ســاراماگو ،از
سوی آکادمی نوبل ستایش شود.
در صورتی کــه ،برخی از منتقدان
پرتغالــی معتقدندکه اگــر قرار بود
فقط یک بار به ادبیات پرتغالیزبان
نوبلی داده شــود ،آن نوبل ســهم
آنتونیــو لوبو آنتونش بــود .رقابت
میان این دو نویسنده در کشورش
به حدی اســت که معروف اســت
میگوینــد در پرتغــال خوانندگان
ادبیات یا طرفدار ساراماگو هستند
یا آنتونش.
در واقــع ،منتقــدان ادبــی هیــچ
تردیــدی در اهمیت آثــار آنتونش
و ابعاد انســانی آثار او ندارند ،فقط
شاید بدشانســی که این نویسنده
آورده ،سختخوانتر بودن آثارش
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نسبت به آثار ساراماگوست.
همچنیــن زبــان هلنــدی کــه
 ۲۳میلیــون نفــر بــه آن ســخن
میگویند و مینویسند از زبانهای
"فراموششده" نوبل است.
بســیاری معتقدنــد لوئــی پــل
بــوون ،بزرگتریــن چهــره ادبیات
هلندیزبان در قرن بیستم بود ،اما
نوبل هرگز به او توجه نکرد.
لوئی پل بوون که اهل بلژیک بود،
اما شــاید اگر مثل دیگر نویســنده
هموطنش موریس مترلینک ،به
زبان فرانســه مینوشــت ،مثل او
برنده جایزه نوبل میشد .مترلینک
تنهــا بلژیکــی اســت کــه تاکنون
توانست برنده جایزه نوبل ادبیات
شود.
یا حتی اوژن مره ،نویسنده و شاعر
اهــل آفریقای جنوبی کــه به زبان
آفریکانس ،گویشی از زبان هلندی
مینوشت.
اوژه مــره بــا ایــن کــه در بریتانیا
تحصیل کرده بود و با نویسندگان
و محافل اروپایی مراوده داشــت،
همچنــان بــر نوشــتن بــه زبــان
مــادریاش ،آفریکانــس ،تأکیــد
داشــت که بیشــتر درکشــورهای
آفریقــای جنوبــی و نامیبیــا رواج
دارد.
او حتی از موریس مترلینگ ،برنده
جایزه نوبل شکایت کرده بود که از
آثارش سرقت ادبی کرده است.

Polls show Trudeau’s
Liberals slightly ahead
of the Conservative Party of Canada led by Andrew Scheer, followed by
the New Democratic Party
(NDP), the Green Party of
Canada, the Bloc Québécois, and the People’s Party
of Canada (PPC).
Link between political
support and views on immigration
The Angus Reid survey
found that opinions on
whether the current target
is too high varied according to voter intention.
Nearly two-thirds of Conservative supporters polled
said the target of 331,000
newcomers this year was
too high, a view shared by
62 per cent of PPC voters.
Meanwhile, just under 60

W

hile immigration
hasn’t emerged as a
hot-button topic in the campaign so far, it is among the
five themes that the leaders
of Canada’s six main
federal parties are slated to
debate this evening.
The 2019 target of 330,800
new permanent residents
was set by the Liberal
government led by Justin
Trudeau, who is running
for a second term as Canada’s prime minister.
The target is an increase of
21,000 over 2018 and it is
set to rise again to 341,000
’in 2020 under the Liberals
multi-year immigration
levels plan.

Just over half of Canadians back Canada’s
immigration target of
nearly 331,000 newcomers this year or feel more
should be welcomed, a new
Angus Reid Institute public
opinion poll shows.
Of the 1,522 Canadians
surveyed, 39 per cent said
the target was at the right
level while another 13
per cent said it should be
higher.
Forty per cent said the target is too high and another
8 per cent said they weren’t
sure.
The Angus Reid Institute
survey provides a snapshot
of public opinion on immigration as Canadians get
ready to vote in the country’s 43rd federal election
on October 21.

>> ادامه از صفحه14 :
کی نوبت تیرانا و تهران
میشود؟
زبان آلبانیایی با نویسندگانی چون
اسماعیل کاداره ،از دیگر زبانهای
اروپایی عقب مانــده از قافله نوبل
است.
امــا دربــاره زبانهــای آفریقایــی
خیلیها امیدوارند روزی فراخواهد
رســید که زبان کیکویو ستایش و
به جهان ادبیات معرفی شود ،زیرا
مدتهاست نام نگوگی وا تیونگو،
نویســنده کنیایی که بــه دو زبان
انگلیســی و کیکویو مینویسد ،در
محافل اســتکهلم بر ســر زبانها
است.
در آسیا نیز ،ادبیات کرهای به نظر
از توجه داوران آکادمی نوبل خیلی
دور نمانده ،اما کره جنوبی با وجود
شناخته شــده بودن سینمایش،
تاکنون در زمینه شــهرت جهانی
ادبیات خود چندان کامیاب نبوده
است.
بارهــا از کــو اون به عنــوان نامزد
احتمالــی جایزه نوبــل ادبیات نام
برده شده ،ولی هنوز نه او و نه هیچ
شاعر و نویسنده کرهایزبان به این
جایز ه دست نیافتهاند.
ایــن وضعیــت زبــان کــرهای و
کشــور کره جنوبــی ،تقریبا برای
زبــان فارســی و کشــورهای ایران
و افغانســتان و تاجیکســتان هم
صادق است؛ حتی شاید وخیمتر.
زبان فارسی با وجود پیشینه کهن

ادبیاتــش و شــاخته شــده بــودن
شاعران کالســیکش مثل خیام و
موالنــا ،گویا اکنــون در حد جایزه
نوبل "حرفی برای گفتن" ندارد.
اگــر برخی از نویســندگان افغان و
ایرانی هم در جهان شــناخته شده
هســتند ،آثارشــان را به زبانهای
غربی نوشته و منتشرکردهاند.
در ســالهای گذشــته ،بیشتر در
محافل داخل ایران شــنیده شــده
که بزرگانی مثل احمد شاملو نامزد

جایزه نوبــل ادبیــات بودهاند ،اما
هنوز نامی از شاعران و نویسندگان
ایرانــی یا فارســیزبان بــه صورت
فراگیــر در رســانههای اروپایــی و
غربــی به عنــوان نامــزد احتمالی
جایزه نوبل ادبیات منتشــر نشده
است.
با این حال شاید اتفاقات و تحوالت
یکی دو سال اخیر در آکادمی نوبل،
ی را برای ایرانیان
بزرگترین امیدوار 
و فارســیزبانان بــه ارمغــان آورد:

ویژگیهای شخصیتی افراد ناموفق...
کارها را به تنهایی انجام دهند و
به موفقیت هم نمیرسند.

•

تأثیر پذیر از گروهها
همیشــه و همــه جــا تحــت
تأثیــر گروههــا و افــراد مختلــف
قرارمیگیرند بــدون اینکه خود
فکــر و ایــدهای بــه کار ببرند؛ به
شــدت از این قضیه میترسندکه
از گــروه و جمعــی کــه در آن قرار
دارند طرد شــوند پس هیچ وقت
نظر خودشان را بیان نمیکنند و
ایدههای جدیدی که به ذهنشان
میرســد را برای ناراحت نشــدن
افرادگروه بیان نمیکنند .همیشه
به آن ســویی حرکت میکنند که
اجتماعشان به آن سمت میرود.

>> ادامه از صفحه27 :

آنهــا تمــام تفکراتشــان را کنار
میگذارنــد و راه موفقیت را برای
خودشانمیبندند.

•

انتخاب ژیال مســاعد ،یک شــاعر
ایرانی-سوئدی به عضویت کمیته
داوری جایزه نوبل ادبیات.
خانم مســاعد پس از انتخابش به
کمیته نوبل ،در گفتوگویی تاکید
کــرد" :میخواهم زبان پارســی را
که در ســرزمینم ،اکنون لگدکوب
میشــود ،جــور دیگــری در اینجا
معرفی کنم".
علی جیحون
منتقدهنری

عذرخواهی کردن بی دلیل
افــرادی کــه همیشــه بــی دلیل
بــرای هرچیــزی عــذر خواهــی
میکنند در دستهی افراد ناموفق
جــای میگیرنــد .آنهــا حتــی
بــرای چیزهایــی که اشــتباه هم
نیست عذرخواهی میکنند چون
میترسند که اشتباه کرده باشند
یــا این کــه ایدههایشــان موجب
رنجــش دیگران شــود .این افراد
ایده و کارشــان را بــا عذر خواهی
بیــش از حد کــم ارزش میکنند
و همیشــه غــرور خــود را زیــر پا

میگذارند.

•

منفی نگری
آدمهایــی کــه همیشــه منفــی
هســتند و اظهــار میکننــد کــه
هیــچکاری را نمیتواننــد انجــام
دهند ،احساســات منفی خود را
به دیگران نیــز منتقل میکنند.
هیچگاه چنین افرادی به موفقیت
نمیرسند .تمام افراد موفق مثبت
اندیشی را در خود پرورش دادهاند.
بســیاری از راههای خوشبینی را
در مقاله مثبت اندیشــی توضیح
دادهایم.
(«هنر زندگی»)
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این تکه پارچه تپانچه ی سر ُپری ست که...

روســری ام را ُشســته و اتــو
کرده ام،
می َب َرم داخل کمد کنار بقیه
بگذارم.
دو طــرف کمــد دو ردیــف
روسری هست که وقتی دقت
می کنــم ،می بینــم آنها که
تیره ترند،تعدادشــان بیشتر
است،
انگارکشف جدیدی کرده ام!
در گیــره ی دیگــر تعــدادی
مقنعههست،
و البتــه که همه بــا رنگهای تیره،
جهت انجام کارهای اداری.
مگر می شود بدون مقنعه به دنبال
کارهای اداری رفت؟!
با خودم فکر می کنم چقدر عجیب
است که این تکه پارچه ها بخشی
از هویتم شده اند،
و اصال انــگار دارند جای هویتم را
هم می گیرند!
میزان عقب و جلو رفتنشان ،نشان
متانت و سالمت من است!
رنگ شــان وزن اخالقــی ام را می
سنجد!
و سفت و ُشل بودن شان،ایمان و
تفکرم را!
آهان یــادم آمد،همین تکه پارچه
ها تپانچه های ســر ُپری هســتند
کــه مســتقیما درجــه ی تحریک
و وسوســه ی مردان جامعــه ام را
نشانه رفته اند!
اگر سربندم عقب برود،وسوسه می
شوند!
اگر سرم نباشد حق دارند به حریم
و حدودم وارد شوند!
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رستوران ایستگاه غذا

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

و اگر کال با آن مخالف باشم،یعنی
منحرفــم! مشــکل دارم و
هنجارشکنی کرده ام!
راســتی چه کسی اینها را اولین بار
گفت!؟
و چگونه به مغزش رســید که تکه
پارچــه ای میــزان نجابــت مرا ،و
شــرافت مردان جامعه ام را تعیین
می کند؟!
تکه پارچه های بیچاره،خودشــان
هم خبر ندارند چقدر مهمند!
بــه موهــای زنان می اندیشــم ،به
رنگهــای متفاوتشــان ،حالتهای
مختلف وکوتاهی و بلندی اش ،که
طناب دار افکار صاحبانشان شده
اند!
مگر شــاعران از همین موها الهام
نمی گیرند؟
مگر ســوژه ی زیباترین ُپرتره های
نقاشان نمی شوند؟
مگر به پدران بوسه گاه عشق ،و به
عاشقان مجال نوازش نمی دهند؟
مگر همیــن موها برای پزشــکان
عالئم پاسخ به درمان نیستند؟

به زنان بســیاری فکر می کنم که
در اجتمــاع و منازل و شــهرها در
چرخــه ی صنعــت وکشــاورزی و
پزشکی و آموزش و سیاست و هنر
و مادر و همسری،
در صحنه ی کارزار با زندگی ،آنچه
یادشــان رفته اســت ،موهایشان
است.
به مردان بسیاری فکر می کنم که
شرافت و اصالتشان ،بند به مویی
نیست.
بــه خــودم فکر می کنــم که وقتی
چیــزی مــی نویســم خودبخــود
انگشــتم الی موهایم می گردد و
انگار رشته هایی هستندکه افکارم
را به هم متصل می کنند،
وقتــی بــاد البالیشــان مــی وزد،
احساس سرزندگی می کنم،
و وقتــی روســری ســر نمــی کنم
قضاوت می شوم.
امــا همچنان می دانــم آنچه مهم
است در سرم است،
نه بر سرم...
نرگس مرادی

FOOD Station

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

روبرویکبابسرا 755 Atwater Ave,
Montreal, QC H3J 2K3

Tel.: (514) 504-2313

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

«شورش» :باال رفنت از پل «ژک کارتیه»...
ایــن اقــدام از ســوی بســیاری از
احزاب سیاسی کبک محکوم شد.
با این وجود ،حزب کبک سولیدر
این اقدام را محکوم نکرد.
به گزارش سیبیسی ،حزب کبک
ســولیدر روز چهارشنبه یعنی یک
روز پس از این اتفاق اعالم کرد که
از اقدام فعاالن محیط زیســت در
باال رفتن از پل زک کرتیه حمایت
میکنــد و آن را اقدامــی صلحآمیز
و فاقد خشــونت دانســت .اما این
موضــع با واکنش تند حزب حاکم
کبک یعنی «ائتالف آینده کبک»
روبرو گردید.
یکی از سه معترض بازداشت شده
کــه از پــل ژک کارتیــه بــاال رفته
بودند ،یک معلم عضو حزب کبک
سولیدر بود.
گروه «شــورش انقراض» چه
کسانیهستند؟
جنبش «شــورش انقــراض» یک
گروه فشــار طرفدار محیطزیست
است که با هدف نافرمانی مدنی و به
ستوه درآوردن مردم و دولت ،قصد

دارد دولتهــا را مجبــور به تغییر
سریع وگسترده سیاستهای خود
به سمت حفاظت از اقلیم و سیاره
زمین کند.
ایــن گــروه در بهار ســال  ۲۰۱۸و
پــس از انتشــار گــزارش پنل بین
دولتهــای تغییــرات اقلیمــی در
شــهر لنــدن و با فراخــوان یکصد
فعال محیطزیســتی تشکیل شد.
در ایــن گــزارش ادعــا شــده بــود
کــه اگر دولتها تا  ۱۲ســال دیگر
اقدامــی عاجل در پیــش نگیرند،
ششــمین انقراض برگشــتناپذیر
گونههای زنده روی ســیاره زمین
شروع خواهد شد.
عالمت آنها هم یک ســاعت شنی
در داخــل یــک دایــره کــه نشــان
میدهد طبق ادعای طرفداران این
گروه زمان بــرای نجات گونههای
زنــده در حال انقــراض در حال از
دست رفتن است.
با اینکه در زمان نگارش این گزارش
فقط یک سال از زمان شکلگیری
این گروه گذشته است اما آنها حاال

نشانی خود را به ما ایمیل کنید:

>> ادامه از صفحه9 :
 ۳۵۰شــعبه در شهرهای مختلف
جهــان دارنــد ،از جملــه بیش از
 ۳۰شــعبه در کانــادا که عملیات
سهشنبه گذشته در باال رفتن از پل
ژک کرتیه و خوابیدن در بلوار رنه
لهوک با هماهنگی شعبه کبک آنها
بوده است.
جنبش «شورش انقراض» سه
هدف بزرگ و عمده دارد:
• دولت باید برای تغییرات اقلیمی
و زیستی ،شرایط اضطراری اعالم
کند
• دولــت بایــد بــرای حفاظت از
تنوع زیســتی و رســاندن انتشــار
گاز دیاکسیدکربن به مقدار صفر
مطلق تا سال  ۲۰۲۵از همین حاال
اقدام فوری انجام دهد
• دولــت باید بــرای ایجاد عدالت
زیســتمحیطی ،تن به تشــکیل
یــک مجلــس مردمــی دهــد کــه
توسط مردم رهبری گردد و همه
تصمیمات دولت را کنترل کند
تاکتیکهای «شــورش انقراض»
برای فشــار بــه دولتها مبتنی بر

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

info@paivand.ca

را بر روی سایت بخوانید

دفتر ثبت رمسی ازدواج و طالق ( )CIVILو شرعی

مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال :شیخ صاحل سیبویه
کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی |

نشانی:

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

روشهــای خالقانه محلی اســت
کــه بــر اســاس نافرمانــی مدنــی
مسالمتآمیز طراحی شده باشد.
سیبیســی در گــزارش مفصلــی
درباره شــکلگیری و اهــداف این
گروه مینویســد که اعضــای گروه
«شــورش انقــراض» بــا عضویت
در ایــن گــروه قبــول کردهانــدکه
دســتگیری توســط پلیــس را و
ســابقهدار شدن را به ازای رسیدن
به هدفشــان به جــان بخرنــد .با
این کــه نافرمانی مدنــی به معنی
شکستن قانون ،دستگیر شدن و
سابقهدار شدن است ،اما طرفداران
و اعضای این گروه فشار ،به شکل
چشــمگیری طرف ســال گذشته
افزایش یافته است .یک کارشناس
معتقــد اســت بیشــتر ایــن اعضا
فعــاالن محیطزیســتی هســتند
که بعد از ســالها فعالیت از اقدام
دولتها ناامید شدهاند و دست به

و

514-247-1732

«شورش» زدهاند.
یکی از طرفداران این گروه میگوید
که خــودش هــم از اینکــه زندگی
مردم را مختل میکند خوشــحال
نیست اما برای فشــار به دولتها
و متوجــه کردن مــردم به اهمیت
جلوگیری از «انقراض» ششم چاره
دیگری ندارد.
انقراض ششم!
ســیاره زمین تا امروز شــاهد پنج
انقراض طبیعی بزرگ بوده اســت
که در هرکــدام از آنها تا  ۷۰درصد
گونههای زنده سیاره برای همیشه
نابود شــدهاند .شاید معروفترین
آنهــا انقراض دایناســورها بوده که
گفته میشــود در اثــر اصابت یک
شهابســنگ عظیــم بــا زمین و
ایجاد زمستان طوالنی ایجاد شده
است.
حاال گفته میشــود که با توجه به
نرخ کاهــش جمعیــت گونههای

زنــده ،احتمــاال زمین در آســتانه
ششمین انقراض بزرگ گونههای
زنــده خود قــرار دارد .انقراضی که
گروهــی از دانشــمندان معتقدند
ناشــی از فعالیتهــای بشــر بــر
روی زمیــن و مخصوصــا مصرف
ســوختهای فســیلی اســت.
سوختهای فســیلی با آزاد کردن
کربن ،باعث ایجاد الیهای کربنی به
دور اتمسفر زمین و افزایش درجه
حرارت کلی جهان میشوند.
البته قبل از این هم زمین شــاهد
دورههــای طبیعــی گرمایــش و
ســرمایش جهانــی بــوده اســت.
اما دانشــمندان معتقدنــد این بار
گرمایش زمین رابطه مستقیمی با
افزایش انتشــارگازهای گلخانهای
دارد.
•
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ایران...

طبقه متوسط از بین می رود
مجیدمحمدی
فقدان شفافیت نهادهای اقتصادی
و فعالیت سه امپراطوری اقتصادی
ایــران (بیــت رهبــری ،ســپاه و
شــرکتهای دولتــی) در تاریکــی
مانــع از جمعآوری ،دســتیابی و
توزیع اطالعات مربوط به ثروت و
درآمد شهروندان ایرانی و براساس
آن رســیدن به نوعــی طبقهبندی
اقتصادی اقشار اجتماعی در ایران
است .ثروت و قدرت در ایران کامال
درهم تنیدهاند و چون قدرتمندان
بــا اتکا بــه نظام ســرکوب ،خود را
فراتر از پاسخگویی و شفافیت قرار
دادهاند ثروت و درآمد نیز شــفاف
نیست.
اما راه بر فهم این قشربندی بسته
نیست.
از چهــار طریق دیگر مــی توان به
طور غیرمستقیم این قشربندی را
کشف کرد :نظام درمانی ،تغذیه،
مسکن ،و آموزش.

•
نظام درمانی
حریرچــی ،معــاون کل وزارت
بهداشــت می گویــد ۸۰« :درصد
مردم توان مراجعه به بیمارســتان
خصوصی را ندارند ۱۵ ،تا  ۱۷درصد
مردم با استفاده از بیمه تکمیلی و
 ۳تا  ۵درصد مردم با خیال راحت و
خرج خودشان به بیمارستانهای
خصوصــی مراجعــه میکننــد».
(ایسنا  ۱۶شــهریور  )۱۳۹۸بدین
ترتیب سه تا پنچ درصد شهروندان
ایرانــی در طبقهی ثروتمند ۱۵ ،تا
 ۱۷درصــد در طبق ه متوســط باال
و بقیــه در طبقــ ه کم درآمــد قرار
میگیرند .حتی اگر این  ۱۵درصد
را طبق ه متوســط فــرض کنیم باز
در مقایســه بــا دهههــای هفتــاد
و هشــتاد طبق ه متوســط بســیار
کوچک شدهای است .با توجه به
خدمات نامناسب بیمارستانهای
دولتی و ارزش جان برای انسانها
اگر فردی در شــرایط بیماری حاد

نمی تواند به بیمارستان خصوصی
برود معنایش این اســت که حتما
بیمه تکمیلی
نمیتوانــد .آنها که 
دارنــد یــا مــی تواننــد اضافه حق
بیمــه را بپردازند یا کارفرمای آنان
حق بیمهآنها را میپردازد از نظر
درآمــدی و شــغلی در طبقه باالی
متوسط قرار دارند .این آمار نشان
میدهد که طبقه متوسط در ایران
تقریبا محو شــده اســت و هشتاد
درصــد مردم در حــد بخور و نمیر
زندگــی می کنند و بــرای خدمات
ضروری به بخش دولتی اتکا دارند.
جمعیت بیماران قنــدی ،قلبی و
ســرطانی آن قدر گسترده شده که
دیگر به بخش کوچکــی از جامعه
محدود نمی شود.
•
تغذ یه
میزان مصرف پروتئین در ســطح
خانوارها نشان میدهد که مصرف
آن در  ۷۰درصد افراد جامع ه ایران،
کمتر از مقدار توصیهشــده است و

سیاره ما جا برای افزایش ثروتمندان را ندارد
همیشــه پشــت هر ثروت اندوزی یک جنایت یا رانت ثروتمندان نســل های جدیدتر شــاید نگران محیط
وجود نــدارد .این روزهــا از ورزشــکاران حرفه ایی تا زیســت هم باشند و سرمایه های شــان را در اقتصاد
ســتاره های دنیای ســرگرمی ها و صاحبان مشــاغل ســبز بگذارند .سهام شرکت های نفتی و زغال سنگ
پزشکی و علمی نیز ثروتمند می شوند.
را نخرند ولی گردش سرمایه در جهان کامال متکی به
ثروتمند بودن هم قرار نیست محدود به میلیاردرهای همدیگر و تابع یک مدل اقتصاد جهانی است .مدلی
جهان باشــد که بر تعدادشــان مدام افزوده می شود .که ثابت شده زمین را به سرفه انداخته است.
درصــد طبقه متوســط جهان در همه ســیاره ما از
راه حــل رادیکال وکاربردی هم در برابر بشــر
چین و هند و پاکستان تا برزیل و افریقای
نیست که جلوی این نیاز بشر برای
جنوبی شــدیدا در حال گســترش
بیشتر خواستن را بگیرد .زیاده
است.
خواهی موتور تمدن بشری
آدم های پولدار بیشتر مصرف
اســت .اما می توان به به
می کنند .بیشــتر ســفر می
صدها میلیون انسانی که
کنند و خانه و ماشین بزرگتر
از دل خانواده ثروتمند
دارنــد .حق شــان اســت و
و طبقه متوسط جهان
برایــش زحمــت کشــیدند
پرورش می یابند یاد داد
امــا به عنوان یک انســان بد
که حیات روی زمین نیاز
نیست متوجه یک حق عمومی
ضروری به قناعت دارد.
هم باشند که سیاره ما دیگر نمی
دولــت هــای اکثرکشــورها
تواند بار بیشتری حمل کند.
همــواره از مــردم مــی خواهند
قناعت کنند و برنامه های خدماتی را
مدام کم می کنند ولی کنترلی بر شیوه
مصرف آنهایی که پولدار هستند ندارند.
یک خانواده متمول مثال سه نفره اجازه
دارد هــر اندازه خانه چند ده هزارمتری
هم که بخواهد داشــته باشد .هر تعداد
آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان
ماشــین لوکــس که مــی خواهنــد در
تان میترسید؟ممکن است که شما قربانی خشونت های خانوادگی
پارکینگ خود ردیف کند .جت شخصی
شده باشید .آیا به دنبال همزبان میگردید تا شما را یاری کند؟
داشته باشــند و حداقل  ۵بار سفرهای
مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت خانواده های افغان و ایرانی
هست و شما را گام به گام یاری میکند .اگر آرامش خاطر میخواهید بین قاره ایی بروند.

تلفن را بردارید و با شماره 514-274-8117 :با ما تماس بگیرید.

فقط  ۳۰درصــد از خانوارها باالتر
از حد توصیهشده پروتئین مصرف
میکنند( .رئیــس انجمن صنایع
خوراک دام ،طیور و آبزیان ایران،
خبــر آنالیــن ۱۹ ،خــرداد )۱۳۹۵
بنابه گزارش دبیــرکل دفتر بهبود
تغذیــه جامعــه وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی۸۸« ،
درصد مــردم ایران ،کمتــر از حد
مــورد نیاز ســبزی و میوه مصرف
میکنند( ».ایرنا  ۲۱آبان )۱۳۹۵
آمارهــای فوق بــه قبــل از دوران
تورم نــود درصدی مــواد خوراکی
بــاز میگــردد (آمارهــای جدید در
دسترس نیست) و وضعیت حتما
در دو ســال  ۹۷و  ۹۸وخیــم تــر
شــده اســت .آمارهای فوق نشان
میدهد که میان هفتاد تا هشــتاد
درصد مردم ایــران از حداقل مواد
غذایی محروم هســتند و توانایی
خریــد گوشــت و لبنیــات کافی را
ندارند .این جمعیت حدود هشتاد
درصــدی طبقه کم درآمــد با رقم

حوزه درمان تطابق دارد.
•
مسکــن
نتایج سرشــماری عمومی نفوس
و مســکن  ۱۳۹۵نشــان میدهــد
در مجمــوع  ۲۲میلیــون و ۸۳۰
هــزار واحــد مســکونی در ایــران
وجــود دارد .از این میــزان حدود
 ۸.۴میلیــون خانــه افــراد یا خانه
اول نیســتند چون در کشــور ۲.۵
میلیــون واحــد مســکونی خالی و
 ۲.۳میلیون واحد دوم و شبه خالی
(خانــهی دوم) وجــود دارد (خبر
آنالین ۲۱ ،اسفند  )۱۳۹۷از حدود
 ۲۳میلیــون خانــوار در حدود ۴۰
درصد اجاره نشــین هستند یعنی
 ۲.۹میلیــون خانوار .نرخ مالكيت
مسكن ميان خانوارهاي ايراني در
دهــه هفتاد بيش از  ۷۰درصد بود
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« ۸۰درصد مردم توان
مراجعه به بیمارستان
خصوصی را ندارند»
امــا اين نرخ در آغازين ســالهای
دهه نود به حدود  ۶۰درصدكاهش
يافــت( .خبــر آنالیــن ۲۷ ،مرداد
 )۱۳۹۴اگــر  ۸.۴و  ۹.۲میلیــون را
از حدود  ۲۳میلیون کســرکنیم با
حــدود  ۱۰میلیون خانوار ســاکن
در مســکن غیــر اجــارهای مواجه
خواهیــم بــود .تنهــا  ۲۳درصد از
واحدهای مســکونی ،بــاالی صد
متر مســاحت دارند یعنــی حدود
 ۳.۲میلیون واحد غیــر اجارهای.
بدین ترتیب تنها حدود  ۱۰درصد
از واحدهای مسکونی غیر خالی در
حد و انــدازه یک خانــوار با درآمد
کافی یا بیش از کافی هستند .این
درصد با بعد خانوار  ۳.۶حدود ۸.۳
میلیون جمعیت را در بر می گیرد
یعنی حدود  ۱۰درصد جامعه .اگر
واحدهای  ۸۰تا  ۱۰۰مترمربعی را
هــم در نظر بگیریم بــه حدود ۲۰
درصد جمعیت خواهیم رسید .این
رقم نیز با وضعیت قشــربندی در
حوزه تغذیه و درمان تطابق دارد.
•
آمـــوزش
بنــا بــر آخرین آمــاری کــه درباره
دانش آمــوزان مدارس غیر دولتی
منتشر شده «تعداد یکمیلیون و
 ۳۷۷هزار دانــش آموز در  ۱۱هزار
و  ۸۴۷مدرســه غیردولتی و تعداد
 ۶۶۴هــزار و  ۸۵۴دانش آموز در ۲
هزار و  ۱۱۷مدرسه هیات امنایی»
تحصیل می کنند( .رئیس سازمان
مدارس غیر دولتی ،مهر  ۳۱مرداد
 )۱۳۹۴با توجه به سیزده میلیون
دانشــآموز در آن ســال حــدود ۱۵
درصــد از دانش آمــوزان ایرانی به
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مدارس خصوصــی یا غیر انتفاعی
میرفتهاند.
بــا فــرض کیفیــت خــوب تعــداد
اندکــی از مدارس دولتــی (نمونه)
در برخی شهرســتانها این رقم به
حدود  ۲۰درصد می رســد .اینها
فرزنــدان همان طبقــه ثروتمند و
باالی متوســط جامعه هســتند.
مدارس دولتــی در ایران باالخص
در شهرهای بزرگ دارای معلمان
بی انگیزه ،فضاهای آموزشی بسیار
محدود ،امکانان آموزشــی در حد
صفر و تسهیالت حداقلی هستند و
اگرکسی دستش به دهانش برسد
فرزند خــود را به این مدارس نمی
فرستد.
چهار حوزهای که ذکر شد به نحو
تصادفــی انتخاب نشــدهاند چون
این حوزهها به حیات روزمر ه بشر
مرتبط هستند و هر اتفاقی که در
آنهــا بیفتــد برای تک تــک افراد
جامعه اهمیت خواهد داشت.
هر چهــار حوزه نشــان میدهد که
تنهــا  ۲۰درصد جامعــه در طبقه
بــاالی متوســط ( ۱۵درصــد) و
پردرآمــد ( ۵درصــد) قــرار دارند و
بقیه جز اقشــارکم درآمد هستند.
چهــل میلیــون از حدود شــصت
میلیون جمعیت ،کسانی هستند
که مســتمری بخور و نمیر دولتی
دارنــد (بــا ده میلیون مســتمری
بگیر از کارمند تا بازنشسته) و ۲۰
میلیون نیز در روســتاها و حاشیه
شــهرها زندگی می کنند .بهشت
جمهــوری اســامی و شــعارهای
عدالت خواهی اســامگرایان بعد
از چهل ســال در نهایت به زندگی
نســبتا قابــل قبــول  ۲۰درصد از
توپا زدن  ۸۰درصد
جمعیت و دس 
دیگر انجامیده است.
•

شــکی نیست که این سطح از مصرف و برآورده شدن
آرزوها به هرحال کار ایجاد می کند و سرمایه در بین
جامعه پخش می شود و با خودش رده های جدیدتری
از افراد ثروتمند می سازد.
نویسنده ونداد زمانی
اما زمین از یک منبع ثابت مواد و اکسیژن و طبیعت
برخوردار است که هم دارد کاهش می
بابد و هم دارد فریاد می زند نمی تواند
جوابگوی رشد سریع درخواست ها و
تلف کردن ها باشد .انسانها چه آنها که
مشاورامالکمسکونی
پولدار هستند و چه آنها که می دوند تا
در سراسر کبک
پولدار شوند بهتر است یک لحظه سر
شــان را رو به آســمان بگیرند و درنگ
کنند .هوای زمین روز به روز مسموم
تر می شود.
گــوگل اخیرا از صدهــا ثروتمند بزرگ
جهــان دعوت کرد تــا در یک منطقه
ساحلی گرانقیمت در ایتالیا کنفرانسی
در باره گرمایش زمین داشــته باشــد
… صدها جت خصوصی و قایق های
غول اساسی مجلل که هر ساعت ۵۰۰
لیتر گازولین می ســوزانند به ســمت
طراح ،ناظر پایه یک شهرداری
کنفرانس دفاع از محیط زیست رفتند.
در ایران با بیش از  15سال سابقه
در فــرودگاه هــای جهــان حتــی
همراه با اکیپی مجرب برای بازرسی فنی
هواپیماهای بزرگ توسط ثروتمندان
ساختمان و تعمیر و نوسازی آن
به صــورت دربســت کرایه می شــود.
ارزیابی ملک و مشاوره رایگان
همراهی در تهیه وام با بهترین شرایط
هواپیماهایی که سوخت هر روز شان
خدمات رایگان برای خریداران
به اندازه مصرف ســوخت یک کشــور
و مستاجران گرامی
افریقایی کوچک هستند.
Shohreh Shahrian
بشر ثروتمند و افراد خواهان ثروتمند
Real Estate Broker
شدن ،چاره ایی ندارد که این محاسبه
Casabellaquebec.com
shahrianrealtor@gmail.com
هشــدار دهنده را مد نظر قرار دهد که
office:450-934-9944
Fax: 866-867-8020
جثه زمین کنونی قادر به تحمل رشد
مصرف کنونی ثروتمندان و طبقه متوسط نیست .باید
فرهنگ بشــر به داد بشر برسد .باید سقفی از مصرف
برای آنهــا که محدودیتی برای مصــرف ندارند ایجاد
شود.

شهره شهریان
Cell.: 514-290-2210
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iwamontreal@gmail.com

www.paivand.ca since 1993
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
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دست بیاورند و این میتواند آنها
را امیــدوار کند برای آنکه ســهم
واقعــی خود را طلــب کنند .این
درســت نیســت که عــدهای آنها
را تحقیر میکننــد و میگویند
اینکــه اتفاق بزرگــی نبود و
نباید بهخاطرش خوشحال
باشــید؛ بههرحــال بــرای
کســانی کــه معتقــد بــه حرکت
تدریجی و گامبهگام هستند ،این
اتفــاق مثبــت وگام اول اســت و
همچنان باید تــاش کنیم تا به
گام آخر برسیم.
------

دستاوردی با
کـــامیتلخ

شــرق -شــهرزاد همتی :باالخره برای اولینبار در تاریخ پس از انقالب،
زنان توانستند بدون گزینش برای دیدن یک مسابقه فوتبال بلیت بخرند؛
اتفاقی که میتواند قدمی مهم در حوزه زنان تلقی شــود و درهای بســته
ی آنها باز کند .اما اینکــه این اتفاق یک پیروزی بزرگ
ورزشــگاه را به رو 
اســت یا سهم چه کسانی اســت سؤالی اســت که در  ۴۸ساعت گذشته
در فضای مجازی پرســیده میشود؛ ســؤالی که باید جوابش را دانست.
آیــا صرفا بیانیه فیفا ایران را وادار به بازکردن درهای اســتادیوم کرد؟ آیا
رایزنیهــای دولت و مجلس جــواب داد و آیا این جنبش زنان بود که در
تمام این ســالها مطالبه خود را به شیوههای مختلف مطرح کرد؟ این
سؤاالت را از فعاالن حوزه زنان که در سالهای مختلف کمپینهایی برای
ورود زنان به ورزشگاه تشکیل دادند پرسیدیم که در ادامه خواهید خواند.
مهم داخل کشــور وجود داشــت.
-----مواردی مانند سحر خدایاری پیش
آمد و عکسهای دختران موسوم
مطالبه زنان آغاز
بــه ریشدار هم بــه جهان مخابره
حرکت بود
شــد .به بیــان دیگر مطالبــه باید
ژیــالبنــییعقــوب بــه صورت در داخل کشــور وجود
روزنامهنگار داشــته باشد تا بعد ســازمانهای
اصال بــدون آنکــه مطالبــهای در بینالمللی بر اساس آن مطالبه از
داخل کشور به صورت جدی وجود دولتها درخواستی داشته باشند
داشــته باشــد ،امکان ندارد
که ســازمانهای بینالمللی
مؤثر واقع شــوند مسئله این
اســت که  ۴۰ســال است که
یکشنبه  6نوامبر 2019
زنــان از ورود بــه اســتادیوم
در دفتر انجمن زنان
هیچ
منع میشــوند ،چرا در
از ساعت  11تا 13.30
دورهای فیفا چنین فشــاری
برگزار میگردد.
را برای ورود زنان وارد نکرد؟
به همــه زنان عالقمند
طور
اتفاقا بهخاطر این فیفا ب ه
خوش آمد می گوئیم:
جدی خواســتار حضور زنان
8043 St Hubert
شــدکه مطالبات زنان خیلی
Montréal, QC H2R 2P4
جدی بود؛ یعنی یک جریان
)(Metro: Jarry

جلسه اجنمن زنان

هنوز راه زیادی مانده

یکی از دختران ریشدار (*)
راستش من بلیت نخریدم .از این
اتفاقهای قطرهچکانی هم خسته
شــدهام .خســته شــدهام کــه در
بازیهای قبلی به ما زنگ میزدند
و از طرف نماینده مجلس و وزیر
ورزش شــماره ملی میخواستند
تا گزینشی وارد ورزشگاه بشویم،
درحالیکه دوســتانمان که شبیه
مــا در تمــام این ســالها منتظر
بودنــد ،بــاز پشــت در بماننــد.
دیــروز جلــوی مانیتور نشســته
بودم و به ســهم انــدک زنان نگاه
میکــردم؛ بــه جایگاههایی که از
ســر اجبــار دانهدانه باز میشــد؛
مثل بلیت کنسرت کسی که بعد
از ســالها کنسرت میگذاشت و
تا به خودت میجنبیدی بلیتها

خریداری شــده بود؛ آن هم برای
بازی نهچنــدان پراهمیت ایران و
کامبوج .دیروز یکی از دخترهای
طرفدار فوتبال که فقط  ۱۶سال
دارد ،زنــگ زد و بــا گریــه گفت
نتوانسته بلیت خریداری کند .من
بلیتی را که دوســتی برایم گرفته
بــود ،بــه او دادم .از خوشــحالی
صدایــش میلرزید .راســتش آن
صدای لرزان دختر ۱۶ساله پشت
تلفن وقتی گفتم من برایت بلیت
دارم ،آن برق چشــمهایش برای
من دســتاورد بزرگی بــود؛ اما ما
پیروز نشدیم… ما که هنوز عزادار
یکــی از خودمان هســتیم و چند
نفر از دوســتانمان بــه قید وثیقه
بیرون هستند… ما که انگهای
جنسیتی را تحمل کردیم و امروز

و اگــر این درخواســت جدی زنان
داخل ایران نبود ،اساسا آنها چنین
درخواســتی را مطــرح نمیکردند
که چــرا زنــان را به اســتادیوم راه
نمیدهیــد؟ چــون خیلــی راحت
میتوانند عنوان کنندکه اصال زنان
ما نمیخواهند به استادیوم بروند.
ولی این درخواست و مطالبه زنان
در ایران دیده شد .اینکه یک عده
ســعی میکنند مــدام بگویند این
پیروزی محســوب میشود یا نه؟
بایــد بگویــم این تمــام آن چیزی
کــه ما زنــان میخواســتیم نبود.
اینکه ســهمیهای تعیین شده که
فقط تعــدادی از زنان میتوانند از
این ســهمیه استفاده کنند و بقیه
آن کــه بســیار زیاد هم محســوب
میشــود مال مردان باشد ایده آل
زنان نیست .ما منتظر آن هستیم
کــه برای زنان ســهمیهای در نظر
گرفته نشود و زنان هرچندتا
دلشان خواست بلیت بخرند،
حتی اگر تعدادشــان بیشــتر
از آقایــان بــود ،همینطــور
که دربــاره ورود به دانشــگاه
ایــن اتفــاق افتاد .امــا این را
هــم درســت نمیدانــم کــه
این اتفاقی کــه افتاده نتیجه
تالشهــای شــبانهروزی
زنــان و دختران مــا بود ،آنها
بهخاطــرش هزینه پرداختند
و توانستند سهم کوچکی به
در توییتــر مســخره میشــدیم و
دردهایمان هیچوقت التیام پیدا
نمیکند .زمانی که تمام دختران
ریــشدار ،آنهایی که در تمام این
ســالها دلشان اســتادیوم رفتن
میخواســت و جــرات گفتنش را
نداشتند ،توانستند بلیت بخرند،
شــاید ما پیروز شده باشیم .مهم
نیست دلیل این پیروزی چه کسی
باشد یا ســندش به نام چه کسی
بخورد ،مهم این است که دری باز
میشــود و نوری دلمان را روشن
میکند.
------(*) دختــران ریــشدار ،زنانــی
هستندکه با لباس و آرایش مردانه
در ســالهای اخیــر بــرای دیدن
باز 
ی فوتبال تیم مورد عالقه خود
وارد استادیوم شدند.

منیژهمؤذن
روزنامهنگار و فعال حوزه زنان
من اســم امــکان خریــدن بلیت
برای بازی ایران-کامبوج توسط
زنان را پیروزی نمیگذارم؛ با وجود
آنکــه لحظــهای که بلیــت خریدم
از شــدت ناباوری نهفقط دستانم
که تمــام بدنــم میلرزیــد و تمام
مراحلش را که ثبت میکردم باورم
نمیشدکه اتفاق میافتد .مطمئنم
وقتــی کــه از خریــدن بلیت همه
دوســتانمان باخبر شــدیم ،همه
گریــه کردهایم ،چــون اتفاقی بود
ی زیاد و
که بعد از سختیهای خیل 
زمانی طوالنی افتاده بود .اسمش
را پیــروزی نمیگــذارم ،چون اوال
در طــول دو دهــه تــاش زنــان
بــرای بازکردن درهای ورزشــگاه،
هزینههای بسیار زیادی این وسط
داده شده و افرادی بودندکهسالها
تالش کردند و به نتیجه نرسیدند.
ناامیدی بســیار زیاد بود ،در عین
اینکــه یکــی از ســادهترین حقوق
زنان این است که امکان تماشای
بازیهــای ورزشــی ورزشــکاران
مورد عالقهشــان را داشته باشند.
ایــن مطالبــهای ســاده و بدیهــی
است .به همین دلیل شاید تالش
کردن و به ایــن صورت مجبور به
فعال شــدن برای چنین موضوع
ســادهای ،بــرای بقیــه دنیا حتی
قابــل درک هم نباشــد .ولی برای
ما مسئلهای بود که اگر خواهانش
بودیم ،مجبور بودیم برایش تالش
کنیــم .یکی دیگر از دالیلی که این
اتفاق را پیروزی نمیدانم این است
که ســر این ماجرا یک نفر جانش
را از دست داده و این بهشدت تلخ
اســت؛ ب ه اندازهای تلخ که به این
راحتی نمیشــود فراموشش کرد.
بــرای ورزشــگاه رفتن و تشــویق
تیم مــورد عالقهات بــه کام مرگ
فرورفتن ،بســیار دردناک اســت
و ایــن موضوع تا ابــد در ذهن ما
بهعنوان یکی از اتفاقات تلخ تالش
زنان برای ورود به ورزشــگاه باقی

قدمی مؤثر که
کافی نیست

نگار انسان (فعال حوزه زنان)
من نسبت به ماجرای بلیتفروشی
بــرای زنان در بازی ایران-کامبوج
نظــر مثبتــی دارم .ممکــن اســت
خیلیها با این نظر مخالف باشند،
اما من این را گشــایش میبینم .تا
پیش از این همهچیز گزینشی بود،
امــا االن مــردم عــادی (هرچند با
تعداد محدود) توانستند بلیت تهیه
کنند .هرچند تعداد اندک است ،اما
برای افزایش این تعداد باید تالش
شود .نظر شخصی من این است که
قدم مثبتی است و باید به فال نیک
گرفت ،اما نباید به همین قانع بود،
باید مطالبه این را داشته باشیم که
ســهم بیشــتری برای زنان در نظر
گرفته شود واین اتفاق تنها مختص
خواهــد مانــد .فکــر میکنــم چه
دلمــان بخواهــد و چــه نخواهد،
حتــی اگر همانطور که فیفا گفته
درهای تمام ورزشگاهها برای همه
مســابقات بدون محدودیت برای
زنان ایرانی باز شــود ،باز هم تلخی
مــرگ یکی از مــا در ذهنمان باقی
میماند .ایــن اتفاقات و مرگ یک
دختر باعث شــد جامعه جهانی به
این موضوع حســاس شود؛ چون
ســالها بود زنان تالش میکردند
دیــدهشــوند و از آنجایــی که فیفا
نهادی فاسد محسوب میشود و با
فدراسیونهای کشورهای مختلف
ارتباطــات مالــی دارد ،اهمیتــی
به مطالبــات زنان نداشــت .البته
بهتازگی افرادی هم به کادر مدیریتی
فیفا اضافه شــدهاند (ســه زن) که
وجــود آنها هم تأثیرگــذار بود؛ اما
مرگ سحر خدایاری حساسیتها
را باال برد .اگر این اتفاق نیفتاده بود
و تالش فیفا نبود ،امکان نداشت
این درها باز شــود و اگر گاهی هم
دری باز شــده بود ،صرفا گزینشی
بود .این شــکل ناگهانی بازکردن
ســایت و جایگاههــا را دانهدانــه
بازکــردن و انتظار زنان برای اینکه
جایگاه بیشتری را به دست بیاورند
تــا بتوانند بلیــت بگیرنــد ،باعث
میشود از لذت خرید بلیت کم کند
و باعث شــود نگاهم به این ماجرا
شــبیه به پیــروزی نباشــد؛ برای
اینکه آدمهای بسیاری هستند که
هنوز بلیــت ندارند و مدام ســؤال
میکننــد ما چــه کنیم کــه بلیت
نداریم .گرفتن اینطور پیامها برای
ما ناراحتکننده اســت و فکر کنم
حق ما بیــش از این اســت .حتی
اگر آنطــور که وعده دادهاند ســه
جایگاه دیگر برای زنان باز شود ،تا
االن که سههزار و  ۵۰۰عدد بلیت
فروختهاند و با بازشدن سه جایگاه

به بازیهای ملی نباشد و رفتهرفته
در لیگ هم به زنان بلیت بفروشند
و رفتهرفته جایگاههای خانوادگی را
بــه زنان اختصاص دهند .خیلی از
زنان برای بازی پنجشنبه پیشرو،
پسربچه نوجوان داشتند و دوست
داشتند تجربه اولین استادیوم رفتن
شان را با پسر نوجوان شان داشته
باشــند ،اما متوجه شــدند جایگاه
خانوادگی وجــود ندارد .درمجموع
من این اتفاق را مثبت میدانم ،اما
این کافی نیست و باید این خواسته
و مطالبه دنبالهدار باشد تا جایگاه و
سهمیه بیشتری به زنان داده شود
و مانند بیانیه فیفا حدومرزی برای
فروش بلیت به زنان وجود نداشته
باشد و عرضه بهاندازه تقاضا باشد.
امیدوارم این حرکت متوقف نشود و
بستر الزم برای بازیهای لیگ هم
فراهم شود.
دیگــر ســههزار و  ۵۰۰بلیت دیگر
خریــداری شــود ،نزدیک به هفت
هزار بلیت از  ۸۰هزار صندلی سهم
زنان خواهد بود و نام این برداشتن
تبعیــض نیســت .برداشتهشــدن
تبعیــض یعنــی بــدون شــماره و
محدودیت هر زنی بتواند هر بازی
را کــه دلش بخواهد ،ببیند .تا آن
روز من نام هیچ حرکتی در راستای
رســیدن بــه ایــن حــق را پیروزی
نمیگذارم .میشــود نامش را یک
دستاورد یا قدمی به سوی رسیدن
گذاشــت ،ولــی پیروزی نیســت.
مــا هنوز حــق ورود بــه بازیهای
لیــگ و حتــی اجــازه گذشــتن از
کنــار ورزشــگاه را هــم نداریــم.
بــه خبرنــگاران زن آیــدیکارت
نمیدهند و آنها اجازه پوشش لیگ
برتر را ندارند .نمیدانم ،شاید اگر
فیفا نظارت نمیکرد ،ما باز هم در
بازی ایران و کامبوج شاهد حضور
گزینشی بودیم .یادمان میمانندکه
آقای روحانی در دور دوم انتخابات
وعدههای زیادی در حوزه زنان داد
که به یککدام هم عمل نکرد و این
پیروزی ازآن او نیست .نمایندگانی
بودند کــه کنار ما ب ه انــدازهای که
فضای ایران اجازه میدهد ،فعالیت
کردنــد؛ امــا مــن ایــن دســتاورد
را نتیجــه تــاش اصالحطلبــان
نمیدانم؛ چون معتقدم آنها دغدغه
زنــان را ندارند .هرچند اگر تالش
فیفا نبود ،این اتفاق نمیافتاد ،ولی
فراموش نکنیم کســانی بودند که
در تمام این ســالها تالش کردند
فیفا صدای زنان ایرانی را بشنود و
از قدرت قانونی خود استفاده کند.
اگر امثــال این زنان نبودند ،امروز
فیفا از این مطالبه مطلع نبود.
•
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جامعه...

تحقیقات نشان میدهد که بعضی
از روحانیــان شــیعه در عــراق،
دختران جــوان و حتی کودکان را
تحت عنــوان ازدواج موقت ،برای
رابطه جنسی میفروشند.
خبرنگاران که به صورت ناشناس
به دفترهــای بعضــی از روحانیان
شیعه در شهرهای مقدس شیعیان
مراجعــه کردهانــد ،دریافتهاند که
بیشــتر ایــن روحانیهــا حاضرند
امــکان ازدواج موقــت حتی برای
یک ساعت را فراهم کنند .بعضی
از ایــن روحانیان حتی گفته بودند

موضوعی بحث برانگیز در مذهب
شیعه است که در قبال آن به زنان
در برابر ازدواج موقت پول پرداخت
میشود .میان اهل سنت ،ازدواج
مســیار ،کارکــرد مشــابهی دارد.
ایــن نــوع ازدواجها بــرای مردانی
که در ســفر هســتند این امکان را
فراهــم میکند که همســر موقت
داشــته باشــند .امروزه از این نوع
ازدواج برای رابطه جنســی شرعی
اما موقــت مرد و زن بــرای مدتی
کوتاه استفاده میشود .روحانیان
مخالفان میگویند این نوع ازدواج
موجب ترویج روسپیگری میشود

که میتوانند صیغه ازدواج موقت
کوتاه مدت با کودکان  ۹ســاله را
بخوانند .آنها همچنین گفتهاندکه
میتواننــد زنان و دختران نوجوان
زیر سن قانونی را به عنوان عروس
برای ازدواج موقت معرفی کنند.
مستند بیبیســی نشان میدهد
کــه این روحانیــان در نقش قواد،
به سوء استفاده جنسی از کودکان
وجهه شرعی میدهند.
در ایــن مســتند بعضــی از ایــن
روحانیــان در برابر دوربین مخفی
خبرنگاران از روسپیها و کودکان
به عنــوان عروسهــای حالل نام
میبرند.
ازدواج موقــت کــه بــه آن نــکاح
ُمنقَ ِطــع هــم گفتــه میشــود،

و البتــه در مــورد
مدت زمــان چنیــن ازدواجی هم
اختالفهایی وجود دارد.
بیبیســی حدود  ۱۰ماه را صرف
تحقیــق درباره این مســئله کرده
است و در این مدت از چند روحانی
به صورت مخفــی فیلم گرفته و با
زنانی که مورد سوء استفاده جنسی
قرارگرفتهاندگفتگوکرده است.
برای نمونه خبرنگاران در کاظمین
واقــع در بغــداد کــه یکــی از مراکز
مذهبی مهم شــیعیان اســت ،به
 ۱۰روحانــی مراجعــه کردهانــد.
هشــت نفــر از آنــان گفتهانــد که
صیغه ازدواج موقت را میخوانند.
نیمی از آنان هم گفتهاند حاضرند
هماهنگیهای الزم بــرای ازدواج
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موقت با دختران  ۱۲تا  ۱۳ساله را
خودشان انجام بدهند .خبرنگاران
همچنین در کربال به چهار روحانی
مراجعه کردهاند کــه دو نفر از آنها
حاضر شدند صیغه ازدواج موقت با
دختران خردسال را بخوانند.
بیبیسی از چهار روحانی مخفیانه
فیلم گرفته است که سه نفر از آنها
گفتهانــد میتوانند زنانــی را برای
ازدواج موقت معرفی کنند .دو نفر
از آنــان هم گفتهاند کــه میتوانند
دختران زیر ســن قانونی را معرفی
کنند.
ســيد رعد ،یک روحانــی در بغداد
به خبرنــگار بیبیســی که تحت

پوشــش بــه او مراجعه کــرده بود
گفته است که شریعت محدودیت
زمانی خاصی بــرای ازدواج موقت
قائل نمیشــود" :مــرد میتواند
بــا هر تعــداد زنی کــه میخواهد
ازدواج موقــت کنــد .میتوانی با
یک دختر نیم ساعت ازدواج کنی
و به محض اینکه کارت تمام شد،
با یکی دیگر ازدواج کنی".
خبرنگار از سید رعد میپرسدکه آیا
ازدواج موقت با کودکان هم قابل
قبول است؟
این روحانی شیعه پاسخ میدهد:
"فقط مراقب بــاش بکارتش را از
دســت ندهد" و ادامــه میدهد:
"میتوانی بــا او بخوابی ،بدنش
را لمس کنی ،ســینههایش را…
اما از جلو نمیتوانی دخول کنی،
گرچــه دخــول از مقعد اشــکالی
ندارد".
خبرنگار میپرسد اگر دختر آسیب
ببیند چه میشود؟
روحانی ســرش را تکان میدهد و
میگوید" :این مربوط به خودتان
است و اینکه او میتواند دردش را
تحمل کند یا نه".
شــيخ ســاوی روحانــی دیگــری
در کربالســت که بیبیســی از او
مخفیانه فیلم گرفته است.
خبرنــگار تحــت پوشــش ،از این
روحانــی شــیعه میپرســد کــه آیا
ازدواج موقــت با دختر  ۱۲ســاله
جایــز اســت؟ و روحانــی پاســخ
میدهد:
"بله از  ۹سال به باال جایز است،
هیچ مشکلی نیســت ،براساس
اسالممشکلینیست".
بیبیســی چنــد روحانــی را در
کاظمین یافته که گفتهاند حاضرند
صیغــه ازدواج موقــت بــا زنــان و
دختران زیر سن قانونی را بخوانند
این روحانی هم مانند ســید رعد،
میگوید که تنها مسئله این است
که دختــر باکره باشــد و میگوید
دخــول از مقعد قابل قبول اســت
اگــرکه طرف راضی باشــد و ادامه
میدهد:
"هرکاری دلت میخواهد بکن".
در بغداد و هنگام دیدار با سید رعد،
خبرنگار برای اینکه مراحل انجام
ازدواج موقت با کودکان را نشــان
بدهــد ،وانمــود میکنــد که قصد
دارد با یک دختر  ۱۳ســاله ازدواج
موقت کند .او شرایط این دختر را
که با نام شیما معرفی میکند شرح

میدهد.
در واقع نقش ایــن دختر را یکی از
خبرنگاران بازی میکند .سید رعد
درخواســتی برای دیــدن خانواده
ایــن دختر مطرح نمیکنــد ،و در
حالی که با خبرنگار در یک تاکسی
نشســته اســت قبــول میکند که
صیغه ازدواج موقت را پشت تلفن
بخواند.
سید رعد از دختر میپرسد" :آیا به
من وکالت میدهــی که تو را برای
یک روز به ازدواج این مرد در بیاورم
و او به تو  ۱۵۰هزار دینار بپردازد؟"
و در نهایت به خبرنگار میگویدکه:
"حاال شما شرعا ازدواج کردهاید و
میتوانید باهم باشــید" سید رعد
بدون اینکه نگران دختر  ۱۳ســاله
باشــد ،برای خواندن این صیغه از
خبرنگار تحت پوشــش ۲۰۰ ،دالر
میگیرد.
یــک مرد کــه دایمــا بــرای رابطه
جنسی با زنان بیگانه ازدواج موقت
میکند،میگوید:
"دختــر  ۱۲ســاله قیمــت دارد
چون هنوز تازه است ،گران تمام
میشــود  ۵۰۰ -دالر ۷۰۰ ،دالر،
 ۸۰۰دالر  -و این فقط پولی است
که به آخوند میرسد".
ایــن مرد بــه خبرنــگار میگوید،
کاری کــه انجــام میدهد شــرعی
است" :اگر یک روحانی به تو بگوید
که ازدواج موقت حالل است ،پس
این کارگناه حساب نمیشود".
ينار محمد ،یک فعال حقوق زنان
که شبکهای از خانههای امن برای
زنان را در عراق سرپرستی میکند
میگویــد اینجــا دختــران بجــای
انســان ،کاال هســتند" :استفاده
از ایــن کاالها برای اســتفادههای
خــاص مجــاز اســت امــا بــکارت
برای فــروش بزرگ در آینده حفظ
میشــود ".منظــور او از "فــروش
بزرگ" ازدواج است.
خانم محمــد میگوید ،اگر بکارت
یک دختر برداشــته شود ،او دیگر
شــانس ازدواج نــدارد و حتــی در
خطر کشته شــدن توسط اعضای
خانــواده خــودش قــرار میگیــرد
"همیشــه زنان و دختران هستند
که آسیب میبینند".
در مســتند بیبیســی به صورت
مخفیانه از گفتگو بــا یک روحانی
فیلمبــرداری شــده اســت کــه
میگویــد میتواند دختــران جوان
را بــرای ازدواج موقــت معرفــی
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کند .همچنین در این مستند
شــهادت یک دختر نوجوان آمده
کــه میگویــد روحانیــان او را بــه
مشتریها رساندهاند و با او قوادی
کردهاند .گفتههای او را چند شاهد
دیگر هم تاییدکردهاند.
•
سوء استفاده جنسی از زنان و
دختران عراقی
در بخــش دیگــری از مســتند،
مخفیانهازیکروحانیفیلمبرداری
شــده که در حال پیشــنهاد دادن
یــک زن جوان به خبرنــگار برای
ازدواج موقت  ۲۴ساعته است .این
روحانی در ادامه گفتگو بعد از آنکه
خبرنگار تحت پوشش پیشنهاد او
را نمیپذیرد ،بــه صورت کامل به
شکل یک قواد ظاهر میشود و به
او پیشــنهاد میدهد که یک دختر
نوجوان را برایش پیدا کند.
غيــث تميمی یک روحانی شــیعه
عراقی که در لندن زندگی میکند،
در گفتگــو ،روحانیانــی که صیغه
ازدواج موقــت را مخصوصــا برای
دختــران زیر ســن قانونــی جاری
میکننــد ،محکــوم میکنــد و
میگوید" :آنچــه آن مرد میگوید
جنایت اســت و باید مطابق قانون
مجازات شــود ".بعضی از رهبران
شــیعه عراقــی عمــل جنســی بــا
کودکان را جایز دانستهاند اما غیث
تمیمی از رهبران مذهبی شــیعه
خواسته است که چنین اقداماتی را
محکومکنند.
دو نفر از روحانیهایی که مخفیانه
از آنهــا فیلمبرداری شــده اســت
خود را پیروان آیتالله سیستانی،
یکــی از مراجــع بــزرگ شــیعیان
معرفــی کردهانــد .دفتر آیــت الله
سیستانی در بیانیهای که در پاسخ
به بیبیسی منتشــر کرده آورده:
"اگر چنین اقداماتی آنطور که شما
توصیف میکنید انجام میشــود،
ما آن را بدون قید و شرط محکوم
میکنیــم .ازدواج موقت به عنوان
ابزاری برای فروش روابط جنســی
به شکلی که احترام و انسانیت زنان
را نادیده بگیرد جایز نیست".
یک سخنگوی دولت عراق هم به
بیبیســی گفته اســت" :اگر این
زنان از روحانیان به پلیس شکایت
نکنند ،مقامات نمیتوانند اقدامی
کنند".
•
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نـطـنـــز...

چـــرا؟
مجید تخت روانچی نماینده آخوند
متحد مبتال
ها در ســازمان ملــل ّ
به ســرطان اســت و هم اکنون در
مجهزترین بیمارستان های
یکی از
ّ
آمریکا در حال مداوا است ،شدت
بیماری وی به حدی است که وی
در طول برگــزاری مجمع عمومی
متحد نتوانست تیم
سازمان ملل ّ
ایــران را همراهی کنــد .آمریکا به
مم جوات ظریــف اجازه عیادت از
تخــتروانچی را در بیمارســتانی
در نیویــورک بــه علــت نداشــتن
ویزای معتبر نداده است  .اعتراض
داریم آقا اعتراض! مگر ما خودمان
در میهن اســامی آن همه امام و
امامــزاده نداریم که مــی توانند به
راحتــی انــواع بیماری ها را شــفا
بدهند پس چرا این فرزند اســام
را بــرای مداوا به دســت این کفّ ار
نجس و از خدا بی خبر سپرده اید؟
انشااهلل مبارک است؟
ظاهر ًا قرار است محمد جواد آذری
جهرمــی وزیر عدم ارتباطات! را به
نــام کاندیدای ریاســت جمهوری
در انتخابــات ســال  1400بــا
63درصــد رای از صنــدوق بیرون
بیاورند .آخرین فیلم از انگلیســی
صحبت کردن ایشــان در اجالس
بینالمللی؛مردم را به یاد تته پته
جنتــی و خمینــی انداخت.
های ّ
ولــی به نظر ما این یک پیشــرفت
بزرگ اســت که رئیس جمهوری
بعدی هم زبان انگلیسی نمی داند.
بسیاری از ســران کنونی حاکم بر
میهن ما فارســی هم بلد نیستند
پــس یک اینــچ جلوتــر رفتیم که
انشاالله مبارک است.
زباله هزاره س ّوم!
منفور ابلهی نژاد رئیس
جمهوری سابق کشور
آقا امــام زمــان (عج)
عده ای
اخیر ًا لو دادهّ :
مــی گویند اگــر وضع
مــردم خــوب بشــود
دیگــر زیر بــار ما نمی
روند! رهبر ّ
معظم هم
می گوید پول نفت مال
من و یاران ،بقیه مردم
ایران هم باید در زباله ها دنبال یک
تکه نان بگردند! اگر یادتان باشــد
این زباله هزاره سوّم! همان کسی
بود که نظرش به نظر آقا ،و نظر آقا
به نظر ایشان از همه نزدیک تر بود
و قرار بود پول نفت را به َسرِ سفره
های مردم ایران بیاورد.
متخصص؟
داستان خامن دکتر
ّ
سگ های آخوندی زنی بی حجاب
را کــه متخصــص زنــان و زایمان
بــوده؛ گرفته انــد او هم بــه روی
ســقف خودروی پلیــس رفته و با
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زیده است

برداشــتن
روسری ،اعتراض کرده است.
قاضــی مجــازات او را 1080
ســاعت ویزیت رایــگان و انجام
جراحــی رایگان در
دو بــار عمل ّ
محجبه
ماه ،برای افــراد نادار و
ّ
و تألیــف یک مقاله پژوهشــی با
عنــوان نرخ التزام پزشــکان زن
به حجاب شرعی در ایران و تسلیم
گواهــی پذیــرش آن در نشــریات
معتبر علمی با رتبــه خیلی خوب
یا خوب ،بــه واحد اجــرای احکام
کیفری جایگزین کرده اســت .روز
گذشــته نیز تصویر یک زن جوان
در ارومیــه منتشــر شــدکــه روی
خودروی پلیس نشســته و نیروی
انتظامــی اعالم کرد کــه وی پس
از تذکر پلیس اقدام به این کار کرد
که بالفاصله بازداشــت شــد .خدا
متخصص پزشــکی
به آخوند داد!
ّ
باید به یک آخوند دوقرانی التماس
کند! احتمــا ًال این خانم دکتر پس
از ختــم این قائله احمقانه به جمع
خارج نشینان خواهد پیوست و با
حقــوق و مزایای خــوب و عزّت و
احترام کامــل از طرف کفّ ار حربی
و کتابی ،سال ها به آن ها خدمت
خواهدکرد.
یدک اخلیر!
تولیت حوزه علمیه گفته :مشاغلی
مانند مسافرکشــی و فروشــندگی
در شــان روحانیت نیســت .حاج
آقا درســت می فرمایند .کسی که
یک ســال و نیم زحمت کشیده و
قــرآن و نماز و حدیث یــاد گرفته؛
حیف اســت که بــه کارهای بخور
و نمیر تن بدهد .شــان این آقایان
پادشاهی ،وزارت ،وکالت و قضاوت
اســت! این کارهای درپیتــی را به
دانشگاه رفته ها واگذارید! و بگویید
ای رهبرم علیشاه:
ُّ
ُت ِع ُّز َم ْن َت َشــا ُء وَ ُت ِذل َم ْن َت َشــا ُء به
یدک الخیر!
جنگ گرگ ها!
بهزاد نبوی در مصاحبهای ،گفته
بــود در دفتــر ســردار نقــدی دو
جاسوس اسرائیل شناسایی شده
اســت کــه در زنــدان با
برخی زندانیان سیاسی
هم بند بودند ،که یکی از
آنها اعدام شد .در همین
راستا ،سردار محمدرضا
نقــدی اظهــار داشــت:
هجویات فــردی که نام
بردید ارزش پاسخگویی
ندارد و وی باید به زودی
به دادگاه بــرود و جواب
دروغهایــی که مطرح کرده
را بدهد ،چرا که مصداق بارز
نشــر اکاذیب برای تشــویش
اذهان عمومی است .حواس
تــان هســت که گــرگ ها بد
جوری به جان هم افتاده اند؟
یا نه هنوز!
دزدی؟
چنــد روز قبــل از خانــه نماینــده
شــهری کوچــک؛  400میلیــون
تومان به اضافه  250هزار یورو پول
نقد دزدیده شــد! طفلک دو قران
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پول ُخــرد برای برگــزاری مجلس
عــزاداری آقا اباعبدالله الحســین
کنار گذاشته بود که دزدان بردند.
حــاال مرکز تبلیغات اســامی باید
خســارت بدهد بیمه هم که جای
خــود را دارد و خــودش هم دیگر
گیــوه هــا را ور می کشــد و برای
مجلس امام تا سال آینده ده برابر
می گیــرد .حتما با ننه من غریبم
بازی یک حســاب بانکی هم برای
امت همیشــه در
دریافت کمک از ّ
پیست رقص و حسینیه باز خواهد
کرد.
بد شانسی!
از دوســتی پرسیدیم
مدتی است از حضرت
ّ
جنتی
نمیرالمومنین
ّ
ســر و صدایی درنمی
آید ماشین قراضه بی
ســر و صدا؟ خیلی عجیبه! گفت:
طفلک شــانس که نــداره زیرپاش
یــک لگــن پالســتیکی گذاشــته
بره ببینــه زنــش روی گاز چی بار
گذاشته؛ لگن شکسته افتاده پاش
پیچ خورده! اون هم نذر کرده اگر
خوب بشــه دیگه دست به وسایل
آشپزخانهنزنه!
قهرمانی؟
رهبرمســلمین و مســتضعفین
جهان و حومه گفته :روبرو نشدن
با رژیم صهیونیستی عین قهرمانی
اســت! این آخوند بی مایــه و پایه
نمــی فهمــد قهرمانان  20ســال
تمرین می کنند تا به مقام قهرمانی
برســند .آخونــد خودش از نســل
شکســت وگدائی اســت وکسرش
نمی کند که گدا باشــد و شکست
بخورد بیچــاره مردم ما که چنین
موجودی رهبرشان است .از رهبر
ّ
معظم پرســیدیم اگر اســرائیل به
ایران حمله کند چه خواهی کرد؟
پکی به وافور زده و فرمودند :همان
کار را که همیشه کرده و می کنیم،
این کفّ ار هر روز ما را می زنند و ما
فرار می کنیــم و می گوئیم ما می
میریم ولی با شما وارد جنگ نمی
شویم چون شما را قبول نداریم!
تابلو الزم؟
اخیر ًا لو رفته که عطا الله مهاجرانی
 در زمانی که وزیر ارشــاد دولتاســام ناب بوده -تعــدادی تابلو
از مــوزه ها دزدیــده و زمان فرار به
پســرش گفته :این ها را ببر و بده
به آقــای خرازی وزیــر امورخارجه
که مــورد اعتماد من اســت! پس
از ایــن که عطا در ســرزمین ملکه
سالم الله علیهما جاگیر می شود،
پســرش را می فرســتد
خدمت جناب خرراضی،
که بگو تابلوها را بده! که
تابلو الزم شدم! خرازی
هم که ریش اش تاکنون
تیــغ ندیــده و هنوز هم
مر ّتــب به نماز جمعه می رود ،می
گویدکدام تابلو؟ آن ها نفت رویش
ریخــت دادم بــه سمســاری دو تا
قندان گرفتم! ظاهر ًا آقا مجتبی از
این قضیه بو بــرده بود و گفته بود
من برای آن ها مشتری دارم!
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وعده و وعید؟
جنتی
حضرت نمیرالمومنین ّ
بعــد از چنــد قــرن زندگی گفته
ناامید اســت و آرزو کرده مدیران
انقالبــی برســند .یعنــی هنــوز
امیدوار است چند قرن دیگر بماند
و بچاپد و ببیند و بشنود و بخورد
و بیاشامد .ســال  80میگفت از
تایید خاتمی پشیمان است .درباره
پرزیدنت ســابق منفور ابلهی نژاد
هم میگفت از انحراف او پریشان
شــده اســت .پس فقط این مردم
جنتی بدشــان می
نیســتند که از ّ
آید بلکــه او خودش هم از کارهای
خودش متنفر اســت! یک عمر یا
پشیمان بوده یا پریشان یا نا امید
ولی چون رهبر ّ
معظم گفته است
که چهــل ســال دوّم بهتر خواهد
بــود ایــن هــم نالیــده و آرزوکرده
کــه مدیران انقالبی بیایند و
کارها را درست کنند .خوب
مــردک تو و همپالکی هایت
زمان شــاه می گفتید اگر ما
بیاییم فقر و نداری از بین می
رود ،آمــوزش و پرورش و آب
مجانی
و برق و گاز و اتوبوس ّ
می شــود حاال چهل سال ریاست
کردید و گند زده اید؛ باز هم وعده
و وعید می دهی؟
کالس جنس خارجی!
دوستی تازه از ایران رسیده ،برای
مــا تعریف کــرد که چنــدی قبل
رفتیــم بازارکه برای نوه ام شــلوار
بخریم به فروشنده گفتم :اگر ایرانی
دارید؟ دو تا به ما بدین .فروشنده
با کرشمه گفت :ما ایرانی نمیآریم
کالس نــداره! همیــن طــور کــه
داشتیم ً
مثال جنس های ایتالیایی
رو زیر و رو می کردیم یک نفر وارد
مغازه شــد و دو تا کیسه گذاشت
جلو طرف وگفت :دو کیسه از اونا
که مارک ایتالیا زدیــم برات آوردم
مــارک آلمان هــم میخــوای یک
کیسه بیارم؟
کیفیت باال؟
رهبر خیالی مســلمین؛ هر ســال
محــرم میلیاردها تومان خرج می
ّ
کنــد تا نوکرانش در خارج کشــور
زنجیر بزننــد و مصاحبه کنند که
ایران بهشــت اســت! و مردم هم
حضــور آخوند را در خارج کشــور
حــس کنــد .نمونــه اش را شــما
هــم در لس آنجلــس دیدید و هم

33

پیوند  26ساله شد!

در تورنتــو و ســایر مراکز
مزدور نشــین دنیا (نمی
سپتامبر ماه نزول!
گوئیم ایرانی نشین) این
چهار پایان به هزینه مردم از پانزدهــم مــاه ســپتامبر ســال 1993
ایــران همه جــور جفتک دربــدری خون جگــری تــا پانزدهم ماه
مــی اندازنــد ولــی مردم ســپتامبر ســال  2019یعنــی امســال،
ایــران در آرزوی ســاده می شود  26سال یعنی به اندازه عمر یک
ترین خواسته های شان نســل! و این برابر اســت با عمر نشریه
مثل رفتن به اســتادیوم پیونــد مونتریــال ،بــه زعامت دوســت
محمد رحیمیان ،که ما
هــا ســال هــا زندانی می خــوب ما جناب
ّ
شــوند! یکی باید از آن ها همیشــه ایشان را سردبیر خوش تیپ!
بپرســد اگر ایــران خوب می نامیم .هرکه دســتی بــر این قماش
اســت شــما این جــا چه آتــش ها دارد ،می داندکه چه کار بزرگی
غلطی مــی کنید؟ نماز و است زنده نگاه داشتن نشریه ای فارسی
قــرآن و عزا خوب اســت زبــان در دیــار غربــت آن هم بــرای ربع
فقط بــرای مــردم داخل قرن .در این دنیای وانفسای کامپیوتر و
کشــور؟ خودی هــا باید اینترنت ،تالش های خستگی ناپذیر این
بروند به خارج کشــور تا رفیق ما یعنی این کار سترگ در حالی که
هم کیفیت نمازشان باال بســیاری از مطبوعات دنیای متمدن و
مدت هاست که ُلنگ انداخته،
برود و هم دامن شان؟!
پیشرفته ّ
دروغ یا تق ّیه!
کرکره را پائین کشــیده و چراغ شــان را
ً
ما از پدر و مادرمان
اصال خاموش کرده و یا به انتشار اینترنتی پناه
حد جهاد اکبر و
راضــی نیســتیم چــون برده اند ،کاری است در ّ
همیشه به ما می گفتند :شکستن شاخ غول!
هرکــی دزدی کنــه میره ســالگرد تو ّلــد پیونــد را بــه ســردبیر
جهنم! حاال فهمیدیم اون خوش تیپ ،اهل بیت طاهرین ایشان،
خدا بیامرز ها یا بی خبر همــه اهالی قبیلــه بنی پیونــد و به ویژه
بودنــد و یا از ترس آخوند خوانندگانش شادباش می گوئیم و برای
تق ّیــه می کردنــد و دروغ همه آن عزیزان سالمتی و پایداری آرزو
می گفتند و آینــده ما رو داریم.
خراب کردند ،چون بعد ًا
که عقل و شــعورمان بیشتر شد و نگه داشــتند که تعزیه اجرا کنند!
به ویــژه در دوران پــس از پیروزی راستش ما که دستی در کار کتاب
انقــاب با شــکوهمند افالســی ،داریم تا امروز نفهمیدیم این مردان
فهمیدیــم در اصل هــرکی دزدی ریشــو با این هیبت؛ کدام زینب،
کنه میره خارج مخصوص ًا کانادا و کدام حســین ،کدام عباس ،کدام
استرالیا خدا از َسرِ تقصیرات شون رقیه ،کدام ســکینه و کدام شــمر
بن ذی الجوشــن و کــدام حرمله
بگذره!
سگ؟
بچه ها که جای
هســتند؟ طفلک ّ
آمریکا باز هم اعالم کرد همه گزینه خود دارند .آقایان دیگر بس کنید
ها روی میز است!
چهل سال این آت وآشغال ها را به
گفت از بانگ و عالالی سگان
خورد مردم دادید و نسلی دروغگو
هیچ واگردد ز راهی کاروان؟ و دزد و پدرســوخته مثل خودتان
می گویند بوکشیدن سگ ،عالمت تربیت کردید ،دیگر دســت از سر
نگرفتن استِ .
سگ گیرنده وگوش
بچه ها بردارید!
ّ
کانادا – مدینه منوّره مونرآل – پانزدهم
بــه فرمان بو نمی کشــد .اگر الزم
ماه اکتبر الحرام! سال  2019دربدری
باشد در یک لحظه مناسب می پرد
طــرف را می گیرد و ّ
خون جگری!
تکــه پاره اش
برابر با بیست و سوّم مهر ماه سال 1398
می کند.
بچه ها بردارید!
مهرورزی زنجیره ای!
دست از َس ِر ّ
امســال در روز اوّل شــروع بــه
شاد و آزاد و سربلند باشید.
بچــه های بــی گناه
پیر خراسانی
کار مــدارس ّ
را ســه ســاعت توی آفتاب ســرپا
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 آبونه مان گسترده  وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!

ل با دو شرح

4841
34

است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح
جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه»
 سال  26شماره  23  1444مهـر 1398
www.paivand.ca since 1993
اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
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جدول ويژهاستخدام

Elegance Leasing : ACCOUNTANT

اس��توار  -مرغ حق
پابرج��ا و
حسابدار،
-7یک نفر
به
زبان انگليسىى و فرانسه
مسلط به
طعم
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1كامال -
لم قوانين توليد
اقل ٢نامسال سابقه
1
كارى-وعامل باران -
دختران��ه
با حد-8
ادي در مراحل
اكرمsimply
accounting
(ص)
سيستمپيامبر
تجربه كار باهمسر
ه انساني
2
فورا نیازمندیم.
 -9زاويه ديد  -ماهي كنس��روي
ن  -ش��هري در
Send CV to
3
 باران كمinfo@eleganceleasing.com
4
اطالعات آگهی خود را به
ورزش��ي -orش��يدا -
 -10ع��دد
 داخل شدنfax 514-482-4900
نشانی زیر ایمیل کنیدinfo@paivand.ca :
زيبايي و محبوبيت
چرب��ي
اث��ر
5
 -11واحد پ��ول آلمان  -تنبل -
كفش بعضيها
6
ضمير متكلم وحده
 -12زمزمه محبت استاد  -دريغ
ده��ان  -آهو -
7
قابلتوجهخامنها
شرکت Panneton & Panneton
عام
مقابل
افزوني
خوردن
چه
8
تعداد محدودی نیروی کا رجنرال
به یک نفر ظرفشوی
قهـوه
فال
ضرباهن��گ -
رون��ق
-13
معصومين
از
ه
و همچنین راننده با حقوق مناسب
و کمک آشپز
9
ورق
و
كشورمان
خبرگزاري
شود!
آدم
استخدام می کند.
• باتجربه •
حركت
بيمارگون��ه -
س��تاني  -پايان
در صورت تمایل با شماره تلفن های
رستوران
 -14دق��ت برای کار در
10
توسط شادی
م و جان یک دستگاه اتومبیل
نیازمندیم.دست
کبابسراالً با در
 514939009و ( 5145721356پیمان) گروهي مردم معمو
11
ش��ه Aveo -
(514) 678-6451 2007 Chevrolet
براي
ویا ایمیل  info@pannetonpanneton.comداشتن نوشتهها و
غ��ذاي
تصويرهاTel.:
514-933-0-933
بگیرید.
تماس
رنگ
دستی،
دنده
12
نشان دادن خواستههاي خود
مشکی،کارکردکمتراز
 -15از بازيگ��ران خان��م فيل��م
ن تشبيه كنند -
13
 ۸۰۰۰۰کیلومتر،
س��ينمايي خانواده دكتر ارنست
يري يا استوايي
Offer of employment
دروضعیت 14
بسیارخوب
عموجان
( )1388ب��ه کلبه
محس��ن
كارگرداني
بدسازي به كار
سالمت
نمكچند نفر ویترس
 A community organisation has a vacancy forدامادي  -به
با تاییدرسمی15
ن
• نیمه وقت و تمام وقت •
the position of a community case worker
اتومبیل از طرف تعمیرگاه
عمودي:
معطر
گل��ي
برای کار در کلبه عموجان
Needs an academic background
شورولت
موسيقي
 -1لوح  -از سبكهاي
نیازمندیم.
in social sciences, social work or psychology
تلفنتماس:
اس��تان
 -2عكسالعم��ل
 ن��ادر  -مخفف -9ش��هرتلفن زیر
لطفا-با شماره
افقيLanguages:
س��خندان و ش��اعر  -جن��ون required:
8944-527-514
اثري از لرستان  -جمع رئيس
تماسبگیرید:
مدت
كوتاه
نكاش��تن
آزاري
م��ردم
گياه
تقويت��ي
خوراك
1
French, English, Farsi and/or Dari
برگ
 -3 Commensurateوسيلهاي در خودرو  -ساز
س��راميك زينتي كشتزار
نويس��نده معاصر انگليسي
كن فالت
 514-484-8072وTel.:
salary based
on academic
جنگ  -جلودار
تفريحي
منطقه
محبت
و
مهر
-10
سوم)
همزاد
سوزن
(چشم
background and experience
ر شعر نو  -كشور
ضمي��ر
ب��رد -
 -4 Forپاي��ه  -مخال��ف
مالیاتی
خدمات
يادداشت
تهران
صبحانه
ماالگاس��ي
پايتخ��ت
-2
those interested please call Nancy Libo:
منزلت ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﺗﻬﯿﻪ
فرانسوي -
واحد
دين
بي
شباهت
پسوند
-11
نخورده
514-274-8117
دربن��د
ناپلئ��ون -
CARWASHكمان و زاويه
��ري از ابوالفضل سنجش
 -3هماهن��گ و ج��ور  -س��وره
ﮐﻮﭼﮏ

ﻣﺸﺎﻏﻞ
 -5تبعي��دگاهﺍﺷﺨﺎص و
شباهتو دفترداری
انداختن  -پسوندثبت شرکت
به چند نفر-12
کارگرناگهاني  -بچه ميكشد  -بهره و بنياسرائيل  -ديدن
حسابها با نازل ترین قیمت
بودن -
گيري -
اندازه
كاغذ
خميدگ��ي
-6
وقت)
وقت یا تمام
و غريب (پاره
درختي
قورباغه
سهم
ثابت
جمع
قانون
س��فر
توش��ه
-4
ﺳﺎﻝ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ 
مناسب ،با
چوبيای-خیلی
در منطقه
دی .جی
تكان،در قلب ان.
استتیک
مقاب��لزیبایی
درب��در  -سالن
کارواش
ت
امکانات:سبز
سنگ بهترین تخته
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
نق��د -
برا ی کار در-13
پرتاب
خانه
گرما -
پدیکور ،مانیکور ،فشیال ،وکس ،کاشت مژه ،اصالح ابرو و صورت ،میزانپلی ،با دو اتاق مجزا و یک
نیازمندیم.
فورا
514-242-6034ديگر -
س��وي ديگ��ر  -يك ب��ار
-7
حركت
درازاي
و
ارتف��اع
الي
و
گل
-5
سالن بزرگ و فضای موجود برای اضافه کردن کوتاهی مو با اجاره ی مناسب به فروش می رسد.
اطالعات( :احمد)
تلفن
تماس :آربی آوانسیان محل نمايش كارهاي محيرالعقول
اس��تراليايي -
ي
درخ��ت
شمارهآغاز
زمان بي
چيزي -
خریداران
استثنایی برای
 -14مرك��ز مازن��دران  -قیمت
خدمات
داغ
دستافزار  -صداي  -8تباهي ،نابودي  -دائم -
بسيار
ت
Tel.:
514-651-2661
انگيزي
فتنه
زينتي
قامت
خوش
زهي
سازي
-6
514-983-7046
ساختمـانی
گوش -
 -9فري��اد ش��ادي  -ورم بنا
خريد
بورس
در
 -15آخرين شاه ساساني  -بناها
مرغابي
از صفحه  27مدرسه خردساالن
 جمعاحمــد
عادی
عادیهای
جدول
ویژه :شماره 4840
و حل جدول ویژه
4840
شماره
حلجدول
 حل
ساختمانی-
خدمات -درودگر
اختياري
-10کلیه
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1اثر ماتيسن
شآوا -
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
بازسازی ،به سازی
 1ف س خ
ن
ا
ر س ج ي ر
ا ب ش ا
ز
 1ف ا
نس��بت -
ق ل ع ه ك و ش م غ ا ن  -11پس��وند
الل -
کیفیتعالی
م ق
ا
و
ر
د ي ا
 2ي ك ب ن د
ا
ل و ل
م ر ش د
ا ي ي
 2س ن
مناسبكهن
اهل قاره
همراه  -نرخ
ف ر ش
ن
پ ل ي ك ا
و
ر
ا
 3ل
ش م ش
ا
ر
ا س ت ا
 3ف ي ل ه
واح��د
 -12نات��وان -
��خص
Tel.: 514-298-1393
ر
ا
گ ي ل
ت ل
ر
ق ه
 4ي ن
ن و ن
ا
ق
ش د
ا ي
و
 4س س
ش��خص
س��وم
واليبال
قيق -
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فروش سالن زیبایی
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نیـازمنـدی هـای پیوند

765 GREENWOOD Rd.,
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8

•
•
•
•
•

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

پیوند در ویرایش نوشته ها آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاه های
پیوندنیست.
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.

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

برای ما بنویسید اما...

•
•

پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود.
نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد
فارسیتایپ،سپسایمیلکنید.
------------------------

®لوگوی پیوند®
کار استاد علی اصغر معصومی

(هنرمند و نقاش معاصر)
-----------------------------------

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)

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.
info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند

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

کوتاه زیباتر است

جدول اعداد سودوکو در صفحه 14

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

شانس اول را به آنها
بدهید!
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کامیونیتی ایرانیان

aznov152104nikpour
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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

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 ................................................. .

مرکزشهرمونتریال:

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

• شیرینیگیالنی

879 879 999 999

Sectionnel

Sectionnel

Sectionnel

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

 دالر۵۰۰ ماهانه

آرد برنج
،دارچین
*Ensemble
matelas
*Ensemble
et • matelas et
سفارش
sommierقبلی
orthopédique
sommier• باorthopédique
Dream
Star :تلفن
Dream Star
)(شكوفه
60”
grand
lit
99$
60”
grand lit 99$
438-994-4115

$

Sectionnel

با تمام امکانات
و اینترنت ومبله

یکاوکازیــوناستثنائی

در منطقه

Close to metro Verdun.
400 students active.
25 000$ equipment included.

5740 blvd cavendish
لطف ًا برای اطالعات
:بیشتر تماس بگیرید

<< >> حتی در محل شما

9116-663 )514(:.Tel

M.Royal.Beauty :اینستاگرام

Contact:

PendJn01

514 531 8783

Tel.: 514-400-7879

استخـــدام

free

699$ 699$

Canapé

Meubles
Meubles
prilloprillo

Mega
Mega

سی
عکا
رز

 اندازه سرPR و کارت
وجزئیاتدیگربایستی
رعایتشود

vente
vente

50 X 70

______________
عکسبرایسوءپیشینه
)(واشنگتنیاایران

تبدیل متام سیستم های ویدئویی

6565

بدن با لیزر
سوزاندن موهای
Sectionnel
Sectionnel

Estheticienne & Technicien LASER |
Diplome cidesco internations du paris

Sectionnel

1399$ 1399$

%%

7 mcx

2299 2299$

بین بردن چین و
کردن پوست و
جوان
la ازqualité
laauqualité
plus bas
au prix
plus bas prix
، گردن،چروک های صورت
و از بین بردن جوش ها و کک مک های
acne قهوه ای صورت
هموطنان عزیز
برای
%15 deتخفیف
باà partirsallede 1099$
Set de chambre à partirSet
1099$
de chambre
/ Ensemble
à dîner/àEnsemble
partir salle à dîner à partir

7 mcx

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.

شهــریار
خاطره حتویلداری یکتاBeaucoup deBeaucoup
piècesبخشی
uniques,
de pièces
etc.uniques, etc.
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ایران
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ترجمـــهمدارک
Dépêchez-vous!
Dépêchez-vous!

• ترجمهرسمیکلیهمدارکوخدماتمربوطبهترجمه
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(514)
675-0694
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514-624-5609

Sectionnel

) (نبش دکاری

SNOWDON

PrilloPrillo
liquideliquide

Tel.:(514)
de 706-8324
de
 مترجم رمسیrabais rabais
مترجم رمسی

Sectionnel

، 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!

999 jusqu’à
999 jusqu’à
خدماتآرایشی

LASER SPA INSTITUT
$
$ LEA

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

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

Canapé

35

مشاوره و خدمات زیبایی

ویا خانم دانشجو

• با مغز گردو و شکر

$

Driving School for Sale:

به یک خانم کارمند

•رشتهخوشکار

$

فروش بیزنس

پانسیون

شیـــرینی گیالنی

$

1398  مهـر23  1444  شماره 26 سال

www.paivand.ca since 1993

PAIVAND: Vol. 26  no.1444  Oct. 15, 2019
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6107 Sherbooke W.
Tel.: 514-484-8072
________________

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
jayazaug19

879$ 879$
Sectionnel

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






 





































 



 

















Magasins
Magasins
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آموزشعکاسیبهزبان .. .

معرفی دوربین  360درجه
Gopro Max

یک ضرب المثــل ژاپنی داریم
که میگــه« :دوربین نبین چه
ریــزه! بخــر ببین چــه کارا که
نمیکنــه!» البتــه معادلی هم
در زبان شــیرین فارسی دارد.
هاتف اصفهانی میفرماید« :هر
ذره ای (دوربینی) که بشکافی،
آفتابیش در میان بینی!»
در زمانــه ای زندگــی
میکنیــم کــه اکثــر
وسایل الکترونیک،
میــل بــه کوچکتــر
شــدن داشته و هر روز به
اصطالح «آب میروند»!
یکی از دوربینهای معروف
و محبوب عصر ما ،سری
دوربین های فسقلی
 Goproهستند که
در گــروه Action
 Cameraطبقــه
بنــدی میشــوند .تا
بــه حال چنــد مقاله
در مورد محصوالت
مختلف این شــرکت به حضورتان
ارائه کرده ام .محبوبیت و استقبال
از محصوالت آن به حدی بوده که
از ســال  2014وارد باز بورس هم
شــده و ســهام آن خریــد و فروش
میشــود .البتــه ناگفتــه نماند که
ارزش ســهام آن ،مثــل بســیاری
دیگر ،مدتیســت در حال ســقوط
آزاد میباشد!
بــازار بورس و مقولــه های مالی را
فراموش کنیم و برگردیم به بحث
شیرین عکاســی! «گوپرو» اخیرا
دوربیــن  MAXرا به بازار معرفی
کرده و ثبت نام برای پیش فروش

آن آغاز شده است.
ایــن دوربیــن در حــال
حاضــر در بــازار
موجود نبوده ولی قرار
اســت در تاریــخ  15نوامبر
 2019بــرای اولیــن بار وارد
بازار شود.
و اما مشخصات و
ویژگیهای این دوربین:
• قبل از هر چیزMAX ،
یــک دوربیــن عکاســی و
فیلمبرداریاست.
• دوربیــن  MAXمجهز
بــه دو لنز مســتقل در دو
طــرف دوربین میباشــد.
بنابرایــن میتوانــد از همــه زوایا،
عکســبرداری و فیلمبرداری کند.
لذا  MAXیک دوربین  360درجه
به معنای واقعی کلمه است.
• در قســمت جلویی «مکس»،
یــک مانیتــور کوچــک هــم قرار
گرفتــه کــه تصاویر ضبط شــده را
آن واحــد بــه نمایش میگذارد.
در ِ
به همین دلیل میتوان از آن برای
تهیه «والگ» یا همان «بالگهای
ویدئویی» اســتفاده کــرد .ضمنا
این صفحه نمایش از نوع «فینگر
تاچ» یا لمسی بوده و میتوان بدون
استفاده از منو ،کنترلهای مختلف

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

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

را مستقیما از روی صفحه و با
انگشت انتخاب کرد.
• این دوربین کوچک ،مجهز
بــه  6میکروفــون بــوده که در
قســمتهای مختلــف دوربین
قرارگرفته اند .این میکروفونها
کمــک میکننــد که دســتگاه
بتواند همه ی صداهای اطراف
را بطور کامل ضبط کند .به همین
دلیل ،کیفیت ضبط صدای آن هم
 360درجه است.
• کیفیــت تصاویر ویدئویی آن در
حــد «اچ دی» و بــه میزان 1920
در  1080اســت .حداکثــر تعــداد
فریمها در ثانیه به میزان  30واحد
میباشد.
• یکــی دیگــر از ویژگیهــای عالی
ایــن دوربین ،سیســتم لــرزه گیر
 Hyper Smouthاســت کــه
باعث میشود بتوانیم تصاویر عالی
و باکیفیتی را بدون لرزش به ثبت
برســانیم .ایــن ویژگی بــرای این
دوربین که دائمــا در پرتحرکترین
موقعیتها و مخصوصا در حرکتهای
ورزشــی استفاده میشــود ،بسیار
مهم بوده و باعث میشود تصاویر،
قابل دیدن باشند و بعد از مشاهده
آنها سرگیجه نگیریم!
• دوربیــن  MAXمجهز به یک
سنسور یک اینچی بوده که توانایی
ثبــت  16مگا پیکســل را در خود
دارد.
• یکــی دیگــر از ویژگیهــای
مهــم ایــن دوربین این اســت که
کمپانــی  ، Goproیــک برنامک
(اپلیکیشــن) جالبــی بــرای آن
طراحــی کــرده و براحتی بــر روی
همــه تلفنهــای هوشــمند نصب
میشــود .با کمــک آن میتــوان از
راه دور ،دوربیــن را کنتــرل کرده
و دســتورات الزم را به آن فرستاد.
همچنین امکانــات جالب دیگری
بر روی این برنامک قــرار دارد که
میتــوان بــا آن ،ویدئوهای ضبط
شده را به تلفن هموشمند انتقال

داد و نیز آنها را براحتی ادیت نمود.
این برنامک به گونه ای تهیه شده
که ادیــت و صداگــذاری برای هر
کسی به ســادگی امکانپذیر بوده و
پیچیدگیهای یک نرم افزار حرفه ای
را ندارد .پــس از ادیت نیز میتوان
ویدئوی ادیت شده را به سادگی در
فضای مجازی منتشــر نموده و با
دیگران به اشتراک گذاشت.
• دســتگاه براحتی به شبکه های
«وای فــای» و «بلوتــوث» وصل
میشود.
• ایــن دوربین «واترپروف» بوده
و تــا میتواند تا عمق  5متر در آب
فرو رود.
• تنظیماتی بــر روی لنز دوربین
وجود دارد که از طریق آن میتوان

وضعیت ثبــت تصاویــر را به میل
خــود تغییــر داد .مثــا میتــوان
دوربین را در وضعیت «واید» قرار
داد تا وســعت دیــد آن به حداکثر
برســد .همچنین میتوان وسعت
دید دوربین را کمترکرد تا تصاویر
«تخت» شوند و حالت تخم مرغی
نداشتهباشند.
• ابعاد این دوربین کوچک بوده و
براحتی در کف دست جا میشود.
همچنین دوربین بســیار ســبک
بــوده و وزن آن فقــط  226گــرم
است.
• هماننــد اکثــر دوربینهــای
«گوپرو» ،این دوربین نیز میتواند
فرمانهــای صوتــی را اجــرا نماید.
با گفتن جمالت ســاده « :گوپرو

عکس بگیــر» یــا «گوپــرو ویدئو
بگیــر» ،دســتگاه بــه کار افتــاده
و دســتورات را اجــرا مینمایــد.
همچنین با کمک دستورات صوتی
دیگری میتوان ضبط را متوقف و یا
دوربین را خاموش کرد.
• عالقمندان به محصوالت جدید
عکاسی میتوانند این دوربین زیبا
را از وبسایت شرکت  Goproپیش
خریدکرده و سفارش دهند.
• قیمــت دوربیــن با یــک کارت
حافظه میکرو اس دی 669 ،دالر
کانادامیباشد.
مشــخصات فنــی منــدرج در این
مقاله ،از وبسایت شرکت Gopro
ترجمه و بازنویسی شده است.
دیدتان  360درجه!

صابر جلیل زاده

آمـوزشسنتــور

در كلیه سطوح

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

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

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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افتتاحیه بزرگ الگانس لیزینگ
ELEGANCE LEASING
GRAND OPENING

WE PAY YOUR

GST TAX

On any financed, leased, or purchased cars.
• From November 14 to November 28, 2019.
• All our cars are certified and inspected.
• You can take advantage of this opportunity and place
an order on any car during this period
and get our GST tax rebate!
• No credit application refusal
• Special program for new arrivals.
_________________
6225 A St-Jacques ouest, Montreal, QC H4B 1T8
Or visit us at
www.eleganceleasing.com
or Instagram @elegance_leasing
Supported by Garage Automo and Cars I Have Driven
•

**A fee of $295 will apply only on purchased car in full**

At Elegance
Leasing,
we make
driving your
dream car
a reality
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چگونهسریالهای
تلویزیـــونیترکیه
جهانیشدند

ترکیــه بعــد از امریــکا بزرگتریــن پخش کننده ســریال های
تلویزیونی در ســیاره ما اســت .قصه های تلویزیونی ترکیه در
روسیه ،چین ،کره جنوبی و اغلب کشورهای امریکای التین
طرفدار دارد .ایران وکشورهای منطقه نیز از تماشاگران پرو پا
قرص آنها هستند.
بخش بزرگی از این موفقیت جهانی سریال های ترکی مربوط
بــه این اســت که هالیوود و ســریال های مــورد عالقه مردم
جهان ،بهای زیادی به مشکالت مردم عادی دنیا نمی دهد.
خود تهیه کنندگان ترکیه ایی می گویند استقبال از سریال «
هزار و یک شــب –  » Binbir Geceدر ســال  ۲۰۰۶شــروع
شهرت تولیدات تلویزیونی ترکیه بود .سریالی که در  ۸۰کشور
دنیا به فروش رسید.
سریال های ترکیه همراه با بالیوود هند و کی پاپ کره جنوبی،
موج جدید تولیدات ســرگرم کننده آسیایی است که شهرت
جهانــی یافته انــد و رقیب مطرحی برای برنامه های ســرگرم
گننده امریکایی شدند.
قهرمانان فیلم ها و سریال های امریکایی معموال افراد تنها و
مجردی هســتند که عشق های موقت نصیب شان می شود
ولی دنبال شادی و آرامش شخصی هستند .اما این خط قصه
برای بسیاری از نقاط زمین ،شاید جذاب نباشد.
سریال های ترکیه ایی مبلغ سنت و قول و وفا هستند .مردان
این سریال ها رمانتیک ،تصویر می شوند .آزادی شخصی در
این قصه ها اصل نیست اما حق شخصی و انسانی و رسیدن
حق به حقدار ،خیلی مهم است.
سریال « گناه فاطمه گل چیست» پرفروش ترین سریال می
شود چون دختری مورد تجاوز قرار می گیرد و همه ماجرای
این قصه در باره تالش او اســت برای برمال کردن ســتمی که
بر او رفته است.
این سریال هم از ازدواج اجباری حرف می زند .هم از قتل ناموسی و
هم از محدودیت ها و تنش هایی که خانواده ها برای فاطمه ایجاد
می کنند .سریال های ترکی ضمن احترام به سنت ها سعی می کنند
با ایجاد احساست مظلومانه برای قربانیان سنت ،بخش های منفی
سنت را تصحیح و مهارکنند.
ســریال های ترکیه مسائل و احساســاتی را به نمایش می گذارد که
مردم دوست دارند .این برنامه های سرگرم کننده ،شاید همه واقعیت
را نگویند ولی بدون شــعار دادن ،به مشکالت صلی زنان و مردان و
حتی نوجوانان می پردازند .صدها میلیون انسان دیدندکه فاطمه گل
اجازه نداد هویت و حق زن ،نادیده گرفته شود.
ترکیه برخاسته از باقیمانده امپراطوری عثمانی به رهبری آتاتورک،
به شــدت از مذهب ،هم در قدرت و هم در جامعه فاصله گرفت اما
در طی یک دهه گذشته ترکیه توسط احزاب مذهبی اداره می شود.
امــا حتی در حال حاضــر نیز حجاب به تبلیغــات درون تلویزیون و

سریال ها و نقش های اصلی راه نیافت .به گفته یکی از تهیه کنندگان
ایــن برنامــه ها ،خود حکومت هم اصراری نــدارد که محجبه ها در
سریال ها نقش مهمی داشته باشند.
موضوع ســکس برعکس ســریال های امریکایی تقریبا به ندرت در
برنامه های تلویزیونی ترکیه نشان داده می شود .فاطمه گل تا اپیزود
 ۵۸هنوز معشوقش را نبوسیده بود.
کره جنوبی که در حال گســترش بازار فروش ســریال های خودش
اســت نرمتر و ســنتی تر از ترکیه عمل می کند .بی دلیل نیست که
 ۴۰درصد ســریال های ترکیه ،بازســازی و بومی سازی سریال های
کره جنوبی اســت .برای تماشاگران اسیا و امریکای التین ،مسئله
مهم خانواده است و سنت هایی که در این دور و زمانه در حال رنگ
باختن هستند .مسئله ایی که باعث شد تلویزیون ترکیه جهانی شود
(این متن از مجله گاردین برگرفته
و خالصه شده است) .
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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

69,500.00

(+ GST, QST)
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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

Tel.: 514-481-0671

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

از مونترال به تهران از

$1070
تور کوبا از

$750
>> تـور اروپا
• جزایر کارائیب
• دبی

____________________

1855 Ste-Catherine W.

GUY

)St- Marc

H3H 1M2 (Corner:

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

