
»این معادله دیگـر کارساز نیست!« چهار نامه  عاشقانه از اوین

بهاییان ایران: 
»شهــروندان 

   <<     درجه دو...

کانادا: طبقه متوسط 
در این شهرهای کانادا 

خانه منی خرد!

Q

کلینیک مدیکال آلفامدیک
1253 Guy    (514) 933- 8383 

امیرسام:
امالک 

36 >>

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu 
St-Laurent, QC  H4N 1C8 

 Cote vertu, Bus 121 E
Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
www.SharifExchange.ca 

شــریفموسسه مالی
 تبدیل ارز
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CENTURY 21 Max-Immo
620 boul، St-Jean، Suite 202 
Pointe Claire، QC، H9R 3K2 
ninousgivargiznia@hotmail.com

نینوس گیورگیزنیا
______________________
Office:  (514) 990-4666 X594
Res.:     (514) 696-5169

Cell.: (514) 816-4080

عضو دائمی کانون 
مهندسین نفت

مشاور امالک: مسکونی و جتاری 
در آمریکای شمالی 

 ارزیابی رایگان      تهیه وام مسکن 
با جتربه طوالنی در امور 

مدیریت بازاریابی

Ninous Givargiznia، BSc.
Real Estate Broker

جهت جابجایی ارز با سیستم ما 
درمتام نقاط دنیا، 

فقط به 10 دقیقه زمان نیاز دارید:  صرافی 5 ستاره
2178 Ste-Catherine W.
Tel.: (514) 585-2345
         (514) 846-0221

5Star I.P.M. Inc. 

<< با بهترین نرخ و هزینه >>

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

فیروز همتیان
Cell: (514) 827-6364

مشاور امالک در مونتریال  
 South shore و                         

  مسکونی و جتاری 
 ارزیابی رایگان  
 تهیه وام مسکن 

مهتاب  ثقفی: حسابداری و مالیات
لیسانس در رشته مدیریت مالی 

 )H.E.C( از دانشگاه مونترال
 CGA کاندیدای انجمن حسابداران

 کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی 
    برای شرکت ها و اشخاص 

 انواع مشاورت های مالی
 آموزش استفاده 

    از سیستم های حسابداری

6600 Trans-Canada، Suite 750 
Pointe-claire، Qc، H9R 4S2 
1155 Rene Levesque w. #2500 
Montreal، Qc.، H3B 2K4 
Tel.: 514.426.7200
Fax: 514.313.5660

Mobile: 514.567.3169
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM 
msaghafi@miagesolutions.com

با 18 سال سابقه کاری در کانادا 

Cell.: 514-969-2492نادرخاکسار

ProFusion Realty RF
Agence Immobilière
1361 Greene Avenue

Westmount، Qc H3Z 2A5
(514) 935 3337

www.profusionrealty.ca 
www.christiesgreatestates.com

مریم خالقی 
Maryam Khaleghi 
Real Estate Broker
Cell: (514) 983-5415

حمیدصدیق کاغذچی
Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

Real Estate Broker
Cell: (514) 928-5415

مشاور امالک: مسکونی و جتاری 

D.M.D.
دانشگاه مونرال 1998
D.D.S.
دانشگاه تهران1973

544 Beaubien E.
Tel.:514-277-1157
Metro: Beaubien

Thurs. & Fri.

دکتر شریف نائینی:
جراح دندانپزشک 

_________________________
5450  Cote-des-Neiges, Suite 308
Tel.: (514) 731-1443 :CDN

انتقـال ارز
انتقال فوری ارز
به ایران و برعکس

و با تضمین بهترین نرخ روز 

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

Tel: 514 989-2229
Tel: 514 289-9003
Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca GUY

صرافی خضر

امیرسام

Cell.: 514-702-2309Amir Sam| Director
Immo-Plus CENTURY 21
1980 Notre Dame O. 
Montreal Qc H3J 1M8
Direct Line: 514.903-2021 #27 
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca

 با سال ها جتربه  در خریدوفروش 
       امالک در مونتریال و حومه 

Amir Sam
Chartered Real Estate Broker

•  NDG: 
6170 Sherbrooke W. 
Tel.: 514-485-4744 
• West Island: 
15760 boul Pierrefonds  
Tel.: 514-620-5551

وحید خلجی 

NOTAIRE-NOTARY 
محضردار  و مشاور حقوقی 

Tel.: 514-439-1444

Tel.: (514) 806-0060 
ABBAS SHAFIEE (B. Comm.)عباس شفیعی 

Real Estate Broker 
Groupe Imm. Premium Inc. 
Montrealvr@gmail.com

مشاور امالک 
در مونتریال بزرگ

Strategic Advice & Execution

____________________________________________
Tel.: (514) 289-9011      (514) 289-9044
 Fax: (514) 289-9022        (Iran Toll Free)  +21-8531-4889
1117 Ste-Catherine W. # 511,     Mtl. QC. H3B 1H9 

www.ICPimmigration.com    www.ic-pacific.com

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز 
■  معصومه علی محمدی)بهبهانی( آماده اجنام  امور مهاجرت  از طریق  

سرمایه گذاری، ختصصی،کارآفرینی،   دانشجویی، خویشاوندی  می باشد. 
■   تاییدرمسی مدارک، تهیه دعوتنامه و سوگندنامه 

■  نقل و انتقال ارز )سرمایه( در کوتاه ترین مدت 

   گـروه  پـاسیفیـک 

متــرجم   رمسی
نغمه سـروران عضو رمسی اجنمن  مترجمان کبک 

    ترجمه و تأیید ترجمه رسمی   اسناد و مدارک
    ترجمه شفاهی    تأیید امضاء

    تنظیم دعوتنامه و تکمیل   کلیه فرم های رسمی
              << مکان: مرکز شهر مونترال    نزدیک مترو  مک گیل

Location: Downtown Montreal (La Cite) 
near Place des Arts Metro 

                  Call, text or e-mail for an appointment

    Tel.: 514-889-8765
                              nsarvaran@hotmail.com

1156
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دارالترجمه رمسی یکتا

______________________
4055 Ste-Catherine O. Suite 132

Tel: 514-439-8501

اولین دارالترجمه رمسی در مرکز شهر مونترال 
با 15 سال سابقه

ارائه خدمات ترجمه رمسی ویژه در ایران 
از داخل کانادا

تلفن مستقیم از ایران: 021-8531-2009

آرزو حتویلداری یکتا

 ص: 34

Atwater

www.yektatranslation.ca

)OTTIAQ( عضو اتیاک

بدون وقت قبلی

کبک.... 

ح.صمیمی
7 : >>    

کبک/کانادا

ع.ا. شادپور
11 : >>    

شهباز
خنعی   
5 >>      

Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W.
                   H3G 1M6
info@exportfx.com

   با  15 سال جتربه
   در کمترین زمان

       بهترین بها
GUYجنب دانشگاه کنکوردیا 

خدمات ارزی خدمات ارزی 

فروش بلیت کلیه برنامه ها و کنسرت ها همه روزه در 

5 1 4 - 2 2 3 - 3 3 3 6 تپش دیجیتال:          

مارش عزا برای نهضت جدائی طلبی؛ 
فاحته برای حزب کبکی:  
رویای تشکیل کشور

کبک در بن بست! 
کارشناسان آب و هوای 
سازمان ملل: 
فقط 15 سال فرصت داریم!

سوگند به موی 
محمد بن عبداهلل 

و سرسپردگی 
روشنفکری:

سالگرد جنایت:من از فرزندم 'متنفرم!'

نه به 
اعدام!

38

6

1010
31

14
جیم فالهرتی، 

وزیر پیشین 
دارایی...

9
5 16

87

پیک نیک تابستانی
یکشنبه 11می  <<  پارک انگرینیون

پیش
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قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی 

بامدیریت الکس پورقناد  Financing 
وام با نرخ بهره 

for certain 
cars only 

0%

6807, boul. De Lorimier
Montréal، Qc  H2G 2P8 

برترین سرویس 
و ارزان ترین بها 

برای هموطنان گرامی

تپش 
دیجیتال  

پارک انگرینیون  

   محل:
METRO: Angrignon 

چند قدمی خروجی پارک 

توجه توجه توجه توجه:

  غرفه های بازرگانی، 
فرهنگی و هنری: 

با دفتر پیوند  متاس بگیرید: 
514-996-9692

پیشبزرگ پیک نیک تابستانی

خوشمزه ترین کباب امسال را  داغ داغ  در طبیعت زیبای مونتریال با ما نوش جان کنید! 

Paivand 
Persian 
Picnic 
in the  PARC !

 پس از زمستانی طوالنی...
سراجنام یک روز پرشور،شاد و زیبا  

در فضایی صمیمی و خانوادگی 
کباب خوشمزه، چای و نوشیدنی و... 

قرعه کشی، مسابقات هیجان انگیز  و... 
همراه با شادترین  DJ شهر

یکشنبه 11می

 بنوشیم،بخندیم، بزنیم،  

بکوبیـم،  بــرقصیم...

با هم شاد باشیم  !

ایرانیان مونتریال 
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طرحی برتر، برای زندگی بهتر 

ساعات کار: 

• قیمت شروع: 
    از ۳۴۳۰۰۰  دالر  

                  )+ مالیات(

•  ۱، ۲ و ۳ اتاق خوابه
•   بامدرن ترین طرح های ایتالیایی

  René Lévesque W در خیابان  •
 Drummondو De la Montagne بین     

•باشگاه ورزشی 
•استخر داخلی  

•سالن سونا  •سالن یوگا 
•سالن پذیرایی  
•سالن سینمـا 

•سالن کنفرانس 
•نگهبان۲۴ ساعته و...

برای کسب اطالعات 
بیشتر با ما متاس بگیرید: 

 Model Unit 
H3G 2T3

آغاز شده استساخت و ساز

 از مدل پیش ساخته ما 
دیدن فرمایید

• Starting Price $343,000 +tx
• 1, 2 and 3 bedrooms
• High end Italian finishes
• Prime location on 
   René Lévesque W. 
   between De la Montagne 
   and Drummond
• Gym   • Indoor pool
• 3 terraces 
   with barbecue area 
• Home movie theater 
• Yoga and sauna room
• Reception hall
   with billiard area 
• Conference room, 
   security guard 24h/7 
   and more.

under

 construction
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امور دفترداری   ;
             و حسابداری 

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی   ;
تاسیس و ثبت شرکت ها   ;

خدمات حسابداری و دفترداری

Tel.: 514-777-3604

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

سرورصدر

مینو اسالمی
Cell.: 514-967-5743

 ارزیابی رایگان 
 تهیه وام های مسکن و جتاری 

 وام مسکن برای تازه واردین و دانشجویان

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری 

Minoo Eslami
Real State Broker
Email: 
minoo.eslami@century21.ca 

 . در سال های سرکوب.. عشــق 
یران...  ا

}<< ادامه در صفحه: 30{

}<< ادامه در صفحه: 8{

»باید به شدت مراقب بود«!
شهباز خنعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

20 فروردین1393
درحالــی کــه 
های  موج  هنوز 
مربوط  تنــش 
گــزارش  بــه 
کی  بــان  های 
مــون، دبیرکل 
ملل  ســازمان 
شهید،  احمد  و 
گزارشــگر ویژه شــورای حقوق 
بشــر این ســازمان، درباره نقض 
گســترده و سیستماتیک حقوق 
بشر درحکومت آخوندی فروکش 
نکرده بــود، تصویب پیش نویس 
قطعنامه پارلمــان اروپا در هفته 
گذشــته بار دیگر آب در خوابگه 
مورچگان ریخت و نشــان داد که 
پایوران این نظام ضدبشری تاچه 
حد از مقوله حقوق بشــر ترس و 

وحشت دارند.
به گزارش "رادیو فردا": 

»کمیته روابــط خارجی پارلمان 
اروپــا روز دوشــنبه  31 مارس  
پیش نویس قطعنامه ای را درباره 
"راهبرد اتحادیه اروپا" دربرابر ایران 

به تصویب رساند.  
درایــن پیش نویــس 7 صفحه 
ای مــواردی ازجملــه "نقــض 
سیستماتیک حقوق بشر درایران"، 
"رعایت نشــدن اســتاندارد های 
دموکراتیک مدنظر اتحادیه اروپا در 
انتخابات ریاست جمهوری ایران" و 
نیز "استفاده از تمامی ابزارها برای 
قدرتمندکردن جامعه مدنی" تاکید 
شده است.  این پیش نویس که در 
18 بند تنظیم شده از جمهوری 
اسالمی می خواهد مجازات مرگ 
را درکشور تعلیق کند و نیز از نفوذ 
خود در سوریه برای توقف جنگ 

داخلی استفاده کند«.
واکنش های بســیار تند و خشم 
آلود مقامــات نظام والیت مطلقه 
فقیه - که هیچ تناسبی با محتوای 
قطعنامه پارلمان اروپا نداشت و 

می توانست تنها به یک پاسخ کوتاه 
سخنگوی وزارت خارجه اکتفا شود 
-، نشــان داد که چگونه حکومت 
پایمال کردن حقوق مردم و جنایت 
و اعمال مجازات های غیرانسانی را 
جزء حقوق مسلم حاکمیتی خود 
می داند و توصیه به رعایت حقوق 
بشــر را به عنوان "دخالت درامور 
داخلی" به باد ناســزا می گیرد و 
برای تعهدات بین المللی خود نیز 

پشیزی ارزش قایل نیست.
وجه مشــترک همه این واکنش 
های نامتناســب خشــم ناشی از 
وحشتی است که در آنها موج می 

زند و درواقع می گوید: 
"ما اگر ایــن کارها را نکنیم پس 
چگونه حکومت کنیم؟"!  مودبانه 
و دیپلوماتیک ترین واکنش از آن 

وزارت امورخارجه بود.  
افخم ســخنگوی وزارت  مرضیه 
خارجه گفت: »اقدام پارلمان اروپا 
درتصویب قطعنامه و طرح ادعاهای 
بی اســاس حقوق بشری سازنده 
نیســت و با روند جاری تحرکات 
همخوانی نــدارد و غیرواقع بینانه 

است«.  
محمد جواد ظریف وزیرامورخارجه 
نیــز درواکنــش بــه آزاد نبودن 

انتخابات ریاست جمهوری گفت: 
»مــردم ایران به گــروه هایی که 
در انتخابــات کم رونق و با حضور 
متوســط 43 درصد ازمــردم  در 
آخریــن انتخابات پارلمــان اروپا 
انتخاب شده اند، اجازه نخواهند داد 
که نسبت به انتخابات پرشکوه آنها 
که با حضور بیش از 73 درصد از 
مردم ایران  حماسه سیاسی خرداد 

92 را آفریدند قضاوت کنند و آن 
را با معیارهای متکبرانه بسنجند... 
دولت اجازه نخواهد داد هیچ هیئت 
پارلمانــی از اروپا با شــروطی که 
دراین قطعنامه پارلمان اروپا آمده 

است، به ایران سفرکند«.
مجلس  رییس  الریجانــی،  علی 
شورای اســالمی که از اظهارنظر 
در مورد مسئله اوکراین سرباززده 
و گفته بود "الزم نیست ما درهر 
موضوعــی ورود کنیــم" در این 

موضوع ورود کرد و گفت: 
»این اقــدام و اظهارنظــر درباره 
حماسه سیاسی کشور قطعا کار 
سخیفی بود و این موضوع نشان 
از کج فهمی و بدفهمی این افراد 
می دهد و ازطرفی دیگر شایدهم 
عده ای آنها را فریب داده باشند«.  
علی اکبر والیتی، مشــاور رهبر 
درامور بین المللی و رییس مرکز 
تحقیقــات اســتراتژیک مجمع 
تشخیص مصلحت نظام هم سازی 

مشابه کوک کرد: 
»پارلمــان اروپا در حقیقت کاری 
جزاین ندارد که ابزار فشــاری در 
دستان امریکایی ها و متحدان آنها 

باشد«.
تارنمای "جوان آنالین" وابسته به 
سپاه پاسداران، متن بیانیه سازمان 

بسیج حقوقدانان را منتشرکرد.  

پایوران نظام ضدبشری 
جمهوری اسالمی 

از مقوله حقوق بشر 
وحشت عمیق دارند.

چهار نامه  عاشقانه از اوین
مجید محمدی

... فعاالن مدنی و دموکراسی خواه 
در ایران از خشــونت می پرهیزند، 
اهل مدارا هستند، از شعار »مرگ 
بــر« دوری می کنند، شــادی را 
ارج می نهنــد و در پی گفت وگو 
و مصالحه اند تــا »زیر پا له کردن 

مخالف«.
زندگی باوری نســل تــازه  فعاالن 
سیاسی را در بیان آشکار عشق و 
دوست داشــتن می توان مشاهده 
کرد، چیزی که در نســل گذشته  

مبارزان سیاسی نادر بود. 
در زیر قطعاتی از چهار نامه را که 
زندانیان سیاسی از اوین نوشته اند 
برگزیده ایم تا شور و شوق زندگی 
و بیان احساســات عاشقانه را در 
فعاالن جنبش دموکراسی خواهانه 

منعکس سازند. 
ایــن چهار نامــه در ســال های 
متفاوت توسط بهاره هدایت، ژیال 
مهسا  و  بابایی  حمید  بنی یعقوب، 

امرآبادی نوشته شده اند. 
• 

بهاره و صدای اقیانوس از ته 
سیاه چال

"نوزدهم بهمن 1388، اوین، دفتر 
دادستان. پشت یه میز مستطیل 
نشســتم، رو به  روم مردی حدودا 
50 ساله با موها و ریش جوگندمی 
و سفید. جلوش سه چهارتا زونکن 
قطور. بازشون می کرد، یه نگاهی 

می انداخت و می بست.
»چه خبره؟«
هیچی نگفتم.

باالخره سرش رو باال آورد و گفت: 
»بیست سال حکم می گیری«.

زیر پام خالی شد. زانوهام می لرزید. 

قلبم داشت از سینه م می زد بیرون.
گفتم: »چه خبره مگه حاج آقا؟ من 

کاری نکرده ام.«
می فهمیدم  می لرزیــد.  صــدام 
عضــالت صورتم رو بــه زحمت 
می تونم کنترل کنــم. یه چیزی 

سفت بیخ گلوم رو فشار می داد. 
لعنتی گریه نکنی. دوباره ســرش 
رفت تو برگه ها و "اســناد". اولین 
صفحه رو باز کرد. "گزارش نهایی 
بازجــو". عینک همراهــم نبود، 

درســت نمی دیدم. 
آخریــن  فقــط 
درشــت  کلمه های 
و  بود:  واضح  چاپی 

من الله التوفیق.
باال:  آورد  رو  سرش 
مورد  »هفــده  تــا 
اتهامی برات نوشتن، 

اگه سه چهارتاش هم ثابت بشه، 
ده سال می گیری«.

ده سال؟! یعنی ده سال پیش امین 
نباشم؟ لعنتی، گریه نکنی. کاش 
برمی گشتم تو سلول. اگه گریه کنم 
فکر می کنه پشیمونم، دارم التماس 

می کنم… .
بفهمه دوست   یعنی ممکنه 
نگاهش  چی؟  یعنی  داشتن 

کردم؛ پیشــونی پینه بســته و 
نامرتب  ریش  فرورفته،  گونه های 
و لب هــای بلند باریک. یعنی می 

فهمه؟
... »مرتضی … رو می شناسی؟ 

رفت دادگاه و حرفاش رو اونجا زد. 
حرفای به حقی هم زد…«

»می خوای مرتضی رو ببینی؟«
مرتضی؟ من همون بیرون هم به 
زور تحملش می کردم... »مرتضی 
رو می خوام چیکار؟ شــوهرم رو 

می خوام ببینم.«
»خانم هدایت، شما ده سال 
حکم می گیری. اسنادش هم 
هســت. می خوای چی کار 

کنی؟…«
شــوخی  داره  ســال؟  ده 
می کنه. اصال مگه من چند 
ســال فعالیت کردم؟ از 84 
. چقدر می شــه؟ 84، 85، 86، … 
اه، دســتام می لرزه. 84، 85، 86، 
87، … لعنتی، نمی تونم. به هرحال 
این قدر نمی شه. ده سال امین رو 

نبینم؟ مگه می شه؟
»دادگاه علنی…« ای خدا! این چی 

داره می گه! »رأفت نظام«… مثل شنیدن صدای اقیانوس 
از ته سیاه چال... 

»عاشقانه های 
پرحسرتِ  یه 
دختر 20سالۀ 
چشم و گوش 

بسته!«
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بهاییان 'شهروندان درجه دو' در ایران
"معلم دینی ما یک روز 
سر کالس گفت بچه ها تا 
به حال چیزی از بهایی ها 
اگر دوستی  اید؟  شنیده 
دارید که بهایی هســت 
نباید باهاش ارتباط داشته 
باشید، نباید از یک لیوان 
آب بخورید، اینها نجس 

هستند."
می گویــد:  مهتــاب 
"نخستین بار نام بهاییان 

را در کالس ســوم دبســتان در 
کالس دینی شــنیدم، همسایه 
دیوار به دیوار ما دختری داشت که 
ما با هم دوست صمیمی بودیم، 
وقتی یــک روز هنگام بازی به او 
گفتم معلم دینی چه گفته بغض 
کرد، گفت خب من بهایی ام و من 
در عالم کودکی هیچ راهی برای 
آرام کردنــش پیدا نکردم، فردای 
آن روز از مدرسه که برگشتم آنها 

رفته بودند."
پس از انقالب اســالمی، حکومت 
ایران مذهب بهاییت را به رسمیت 
نشــناخت و در اصــل 13 قانون 
اساســی جمهوری اسالمی، غیر 
از اســالم تنها سه دین زرتشتی، 
کلیمی و مســیحی به رسمیت 

شناخته شدند.
برخوردها با بهاییــان، با روی کار 
آمدن جمهوری اسالمی ایران وارد 

مرحله متفاوتی شد. 
بســیاری از بهاییان در دهه 

زندانی  و  بازداشــت  شصت 
شــدند، اموال آنها مصادره و 
تعدادی از آنها نیز اعدام شدند.
ثریا یکی اعضــای جامعه بهاییان 
در ایران اســت که 20 سال پیش 
به بریتانیا آمده اســت. او در مورد 
تجربه اش به عنوان یک بهایی در 

ایران گفت: 
"من و خانواده تا قبل از انقالب با 
مشــکل جدی روبه رو نبودیم. اما 
عمده مشکالت ما پس از انقالب 

شروع شــد. پدرم افسر 
بازنشســته ارتــش بود، 
حقوقش قطع شد، برادرها 
و خواهرانم از مشاغلشان 
اخراج شدند. در آن مقطع 
درس  دبیرستان  در  من 
می خواندم، دو سال آخر 
که مدیر عوض شده بود، 
مدیــر جدیــد دایم می 
گفت من پرونده شــما 
بهاییان را جــدا کرده ام 
گذاشتم در اولین فرصت 
اخراجتان کنم، چون شــما مثل 
انگل هستید، هر روز که مدرسه 
می رفتم، منتظر بودم که اخراج 

بشوم."
ثریا افزود: "پس از انقالب فرهنگی 
چهار مذهب مســیحی، یهودی، 
اسالم و زرتشــتی در فرم کنکور 
وجود داشت و من زیر این چهار 
مذهب می نوشتم بهایی. چندین 
سال این فرم ها را پر کردم، اما به 
من اجازه شرکت در کنکور داده 
نشد. حتی وقتی از طریق جامعه 
بهایــی با دانشــگاه های خارجی 
بــه شــکل مکاتبــه ای تحصیل 
می کردم، پاکت های تکالیف درسی 
دانشگاهی را که می فرستادیم در 
پســت پیدا می کردنــد و از بین 
می بردند، به طوری که ما خیلی 
مشکل داشتیم که تکالیف را برای 

دانشگاه های خارجی بفرستیم."
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پیراشکی  
و  کلوچه فومنی 

عموجان 
خاطرات  خوش

ایران!

اسپشیال روزانه ما: 
دوشنبه: زرشک پلو مرغ 
سه شنبه: خورش کرفس 

چهارشنبه: سبزی پلو با ماهی 
پنجشنبه: لوبیا پلو 

جمعه: خورش بادمجان 
            و قیمه 

شنبه: قورمه سبزی 
یکشنبه: باقالی پلو 
            با ماهیچه 

با این افق سیاه و آوار ِشکست،
تا کس نَبرد گمان که پیکار گسست،
در این شب سی ساله دوام آوردیم:

با تکّۀ آتشی به روی کف دست...

جواد الریجانی، دبیر ستاد 
حقوق بشر قوه قضاییه ایران، 
با رد "هرگونه تبعیض و تضییع 
حقوق افراد به خاطر بهایی 
بودن" در این کشور، اعالم 
کرد که افراد به صرف بهایی 
بودن در ایران محاکمه یا از 

حتصیل منع منی شوند!

بازگشایی کامل بخش کنسولی 
سفارت ایران در لندن

بی بی سی- 13 آوریل: محمدحسن 
حبیب اللــه زاده، کاردار غیر مقیم 
جمهوری اسالمی ایران در بریتانیا، 
به خبرگزاری مهر گفته است که 
حدود یک ماه اســت که "بخش 
کنسولی سفارت ایران در انگلیس 
به صورت کامل بازگشایی و کلیه 
خدمات کنسولی به ایرانیان مقیم 

ارائه می شود."
آقــای حبیب اللــه زاده همچنین 
گفته است که کار دفاتر حفاظت 
منافع ایران و بریتانیا پایان گرفته و 
"روابط دو کشور به صورت مستقیم 

دنبال می شود."
عمان حافظ منافع ایران در بریتانیا 
و ســوئد حافظ منافع بریتانیا در 

ایران بود.
به دنبال حمله بسیجی ها به سفارت 
بریتانیــا و باغ قلهــک در تهران، 
بریتانیــا دســتور تعطیلی فوری 

سفارت ایران در لندن را صادر کرد 
و 48 ساعت به دیپلمات های ایرانی 
فرصت داد که خاک بریتانیا را ترک 

کنند.
در مهــر 1392 و در پــی تماس 
تلفنی محمدجواد ظریف و ویلیام 
هیــگ، ایــران و بریتانیــا توافق 
کردند که در لندن و تهران کاردار 

غیرمقیم تعیین کنند.
وزارت خارجه بریتانیا آجی شارما، 
را به عنوان کاردار غیرمقیم بریتانیا 
در ایران معرفی کــرد و همزمان 
به  زاده  محمدحســن حبیب الله 
عنوان کاردار غیرمقیــم ایران در 

بریتانیا تعیین شد.
آقــای حبیب اللــه زاده می گوید: 
"برای بازگشایی کامل سفارتخانه ها 
مسائلی بین دو کشور وجود دارد 
که باید در این موارد تفاهم کنیم."

خانواده امیر حکمتی خواستار 
آزادی او شد

به گــزارش رویتــرز ، خانواده امیر 
حکمتی، امریکایی ایرانی تبار و عضو 
پیشین نیروی دریایی آمریکا،که از 
سال 2011 در ایران در زندان به سر 
می برد، روز شنبه  12 آوریل پس 
از اعالم محکومیت او در دادگاهی 
ســری به ده سال حبس، خواستار 
بازنگری در این حکــم و آزادی او 

شدند.
علیزاده طباطبایی گفته است  اتهام 

موکلش »همکاری عملی با حکومت 
آمریکا « بوده است.

خانواده حکمتــی در ایمیلی گفته 
اســت: »خانواده حکمتی، با کمال 
احترام از مقام های ایرانی درخواست 
مــی کند کــه در محکومیت امیر 
بازنگری شود و این سوء تفاهم بزرگ  
با اعطــای آزادی به او و دادن اجازه 

خروج به کشورش حل شود.«. 
این خانواده در فلینت در میشیگان 

زندگی می کنند.
امیر حکمتی در ســال 2011 در 
ایران به اتهام جاسویسی برای سیا 
بازداشت شد. خانواده امیر می گویند 
او برای دیدار از مادربزرگش به ایران 

آمده بود.
او در ســال 2011 بــا همین اتهام 
دردادگاه انقــالب  به اعدام محکوم 
شد و این حکم در دادگاه تجددید 
نظر تایید شــد. اما در سال 2012 
دیوان عالی کشور این حکم را نقض 

کرد.

خارجی ها برای اولین بار در 
ماراتن کره شمالی شرکت کردند

13 آوریل: کره شمالی برای اولین 
بار به جهانگردان خارجی اجازه داد 
تا در مسابقه دو ماراتن ساالنه در 

پیونگ یانگ شرکت کنند.
از هــزاران شــرکت کننــده در 
ماراتن خیابانی بیش از 200 نفر 

شهروندان خارجی بودند.
مســابقه در اســتادیوم کیم ایل 

سونگ، آغاز شــد و خاتمه یافت. 
بیــش از چهل هزار نفر شــرکت 

کنندگان را تشویق می کردند.
جایزه ماراتن مانگیونگدائی به اسم 
زادگاه کیم ایل سونگ، اولین رهبر 
کره شمالی نامگذاری شده و حول 
و حــوش زادروز او در نیمه آوریل 

برگزار می شود.
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      برخی از خدمات ما شامل: 
امالک:خرید و فروش، اجاره، وام  ½
ثبت شرکت ها ½
تهیه وصیت نامه  ½
تهیه دعوت نامه برای ویزا ½
تهیه وکالت نامه ها  ½
ازدواج، عقد رسمی  ½
تغییر نام  ½
تایید امضا ½

               و بسیاری دیگر 

تنها محضردار فارسی زبان 
<< در وست آیلند  >>

نازگل فالح طوسی 
_________________________
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

NOTAIRE-NOTARY 

}<< ادامه در صفحه: 37{
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ران
رو ت

عـ
ش

فتو شاپ

________________________________
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

Tel.: (514) 849-7711 Ext.: 243

Voyages Lexus

•   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 

•   حتویل بلیت در محل کار شما در اسرع وقت

نسرین پارسا

آژانس مسافرتی یونی گلوب
امور کنسولی و اداری

- امور گذرنامه، شناسنامه، کارت ملی، ازدواج و طالق
- وکالت نامه های خرید، فروش، اجاره و غیره: 

                                                                در عرض 48 ساعت 

با مدیریت دکتر رضا پارسانژاد

Montreal: 
514 979 4551

Toronto:
647 694 2917

Vancouver:
604 210 3483

4055 Ste-Catherine O,  Suite 131
Westmount, Qc, H3Z 3J8  (Metro: Atwater)
www.Mahzar.ca, 
info@mahzar.ca 514 979 4551

حسین 
صمیمی

کبک: پیامدهای انتخابات 7 آوریل 
Q

با بیش از 20 سال جتربه 
در امور مالی ومالیاتی
CPA - CGA  کاندیدای

خدمات حسابداری و مالیاتی
ناصر یونسی - سیما روانشاد

S&N COMPTE INC.
Cell: (514) 802-8742
         (438) 939-5372
sn.compte@yahoo.ca

رخدادها و نتایج انتخابات استانی 7 آوریل 2014 بدون شک 
در تاریخ پارلمانی ایالت کبک بگونه یگانه ای ثبت خواهد 
شد و تا مدتها نتایج این انتخابات دستمایه بحث و کندوکاو 

خواهد ماند. 
شکست خرد کننده جدائی طلبان و فرصت طلبان حزب 
کبکی PQ که در تاریخ پنجاه ساله آن حزب بی سابقه بود 
برای آن دسته سیاســتمدارانی که بر موج شعارهای عوام 
فریبانه ســوار بودند و خود را آماده می کردند که حکومت 
اکثریت را بدست گیرند، هم چون سیالبی سهمگین بود که 
ناگهان از راه رسید و همه چیز را با خود برد و آنهائی که از 
این مهلکه سالم رمیده بودند گنگ و مبهوت ار آن که چه 

اتفاقی افتاده بود، بودند. 
PQ با جمع آوری فقــط 25 درصد از آرای مردمی، پائین 
ترین میزان آراء از 1970 به بعد و با فقط ســی کرسی در 
پارلمان ضعیف ترین نتیجه از 1989 به بعد را داشت و پس 
دولت یونیون ناسیونال ژان ژاک برتراند در سال 1970 اولین 
دولتی بود که فقط یک دوره حکومت نمود و خانم ماروا با 
صدای بغض آلود در نطق شب انتخابات تمام مسئولیت این 

شکست را بعهده گرفت. 
و اینک در حالی که پولین ماروا و بسیاری از چهره های مهم 
PQ حتی در حوزه های انتخاباتی خود نیز شکست خورده 
اند، حزب کبکی درگیر بزرگترین بحران هویتی خود شده 
و باید دید که این شروعی بر پایان کار PQ است و یا شاید 
در قالبی دیگر و با فلسفه ای جدید دوباره احیاء خواهد شد. 

پیروزی لیبرال ها و دکتر فیلیپ کویار 
درست اســت که نتیجه این انتخابات 70 کرسی پارلمان، 
41/5 درصد آرای مردمی و دولت اکثریت برای چهار سال 
آینده را برای لیبرال ها و نخست وزیر آینده فیلیپ کویار به 
ارمغــان آورد، اما آیا این واقعا پیروزی لیبرالها بود یا نتیجه 
اشتباهات فاحش استراتژیک PQ و خواست رای دهندگان 
برای ثبات سیاســی برای الاقل پنج شش سال آینده این 

پیروزی را باعث گردید. 
نگاهی به روند ســی و ســه روزه مبارزات انتخاباتی نشان 
می دهد که حرکت های اشــتباه تاکتیکی PQ یکی پس 
از دیگــری به اندازه کافی مهمات در اختیار لیبرال ها برای 
حمله دائمی به حزب کبکی تامین نمود و لیبرال ها نیز از هر 

فرصت بدست آمده حداکثر استفاده را نمودند. 
مشت گره کرده پی یر کارل پالدو، مصاحبه مطبوعاتی خانم 
ماروا در مورد حفظ پاسپورت و وجه رایج کانادا از جمله این 

اشتباهات بودند. 
لیبرال ها توانستند موضوع رفراندوم احتمالی در چهار سال 
آینده را در مرکز مبارزات قرار دهند و تمام ابتکار عمل را از 

دست PQ خارج کنند. 

در حالی که لیبــرال ها بجز 
عنوان نمودن کلی برنامه های 
خــود از قبیل بهبود وضعیت 
اقتصادی و تولید 250 هزار کار 
در پنج سال آینده، هیچگونه 
برنامه خاصی را مطرح نکرده 
بودند، تمام مبارزه روی سوال 

جدائی متمرکــز گردید و حتی 
موضوعات بســیار واضح و برنامه 
های کامال مشــخص که از سوی 
فرانســوا لوگو رهبر اتحاد آینده 
کبک CAQ  مطرح می شــد در 
میان این جنجال گم شده بودند 
و تنها پس از جلسه دوم مواجهه و 
رویاروئی بحث و تبادل نظر رهبران 
چهار حزب در میانه مبارزات بود 
که مشــخص گردید شانس های 
PQ کامال از دســت رفته و اینک 

لیبرال ها شانس بسیار باالئی برای 
تشکیل دولت بعدی را دارند. 

انتخابــات 2012 کــه منجر به 
تشکیل دولت اقلیت PQ به نخست 
وزیری خانم پولین ماروا شــد، در 
اوج اتهامات فساد اداری و شفاف 
نبودن دولت لیبرال ژان شــاره و 

به  دولتی  قراردادهــای  واگذاری 
دوستان و حامیان حزب و سرانجام 
اعتصابات و تظاهــرات همه روزه 
چند ماهه دانشجویان دانشگاه ها 
در خیابان ها و زدوخورد با پلیس 

انجام گردید. 
گــو اینکه هنوز بســیاری از این 
اتهامــات در همان حد اتهام باقی 
مانده و اقدامی قانونی و پیگیری 
از طرف سیستم قضائی را همراه 
نداشــته، اما تمام موفقیت های 

مارش عزا برای نهضت جدائی طلبی؛ 
فاحته برای حزب کبکی:  

رویای تشکیل کشور کبک در بن بست! 

بهار آمد... 
بهار آمد گل و نسرین نیاورد
نسیمی بوی فروردین نیاورد

پرستو آمد و از گل خبر نیست
چرا گل با پرستو هم سفر نیست

چه افتاد این گلستان را چه افتاد؟!
که آیین بهاران رفتش از یاد

چرا پروانگان را پر شکسته است 
چرا هر گوشه گرد غم نشسته است 

چرا خورشید فروردین فرو خفت
بهار آمد گل نوروز نشکفت

مگر دارد بهار نو رسیده 
دل و جانی چو ما در خون کشیده

بهارا خیز و زان ابر سبکرو
بزن آبی به روی سبزه ی نو

گهی چون جویبارم نغمه آموز 
گهی چون آذرخشم رخ برافروز

هنوز این جا جوانی دلنشین است
هنوز این جا نفس ها آتشین است

مبین کاین شاخه ی بشکسته خشک است
چو فردا بنگری پر بیدمشک است

مگو کاین سرزمینی شوره زار است 
چو فردا دررسد رشک بهار است
بر آرد سرخ گل خواهی نخواهی
وگر خود صد خزان آرد تباهی 
اگر خود عمر باشد سر برآریم 
دل و جان در هوای هم گماریم

دگر بارت چو بینم شاد بینم
سرت سبز و دلت آباد بینم
به نوروز دگر هنگام دیدار
به آیین دگر آیی پدیدار…

هوشنگ ابتهاج  )هـ . ا سایه(

پرندگان مهاجر به خانه باز آیند
به شوق و خاطره ی آشیانه باز آیند

اگر چه از اثر سوز سرد دی رفتند

به بوی گرم بهار عاشقانه باز آیند

--------------
تقدیم به شما 
یاران یکدل پیوند 
و به امید بهار دیدار. 
سال نو مبارک

محمدرضا علیدوستی )مونتریال( 
 بهار 1393
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}<< ادامه در صفحه: 37{

جلسات مشارکت 
مسیحیان

فارسی زبان 
مونتریال

 یکشنبه ها 
از 2 بعدازظهر
برای دعا و دریافت 

رایگان کتاب مقدس 
وجزوات مسیحی 

با ما تماس بگیرید: 
نشانی کلیسا:

Grace Ministry 
1345 Rue Lapointe

Saint-Laurent، QC H4L 1K4
Metro: Cote Vertu 
Tel.: 514-261-6886

داروخـانه
دکتر لوئیز داداش زاده: داروساز 
اولین داروخانه ایرانی در مونترال  با داروساز فارسی زبان 

½ تحویل رایگان دارو
½ نسخه خود را به ما فکس کنید: داروی شما در اسرع 

وقت هر جا بخواهید تحویل داده خواهد شد. 
4084 Boul. St-Laurent

Tel.: (514) 288-4864   Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682 
Metro: St-Laurent، Buss 55

انواع لوازم یدکی اتومبیل های 
ژاپنی    اروپایی  آمریکایی 

با مدیریت: رضا امیری 

____________________
Pièces d'Autos NDG 

5905 Upper-Lachine
Montreal، QC، H4A2C2 

Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994

Pièces d'Autos N.D.G.

 کیفیت مرغوبقیمت ارزان  

حتویل در محل: رایگان 

با 
گارانتی 

      << خــدمات ما شامل: 
کالس های فرانسه  ½

          )زیر نظر اداره مهاجرت( 
مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی و  ½

اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان 
مشاوره در امور کاریابی و ادامه تحصیل  ½
کالس های فشرده تهیه CV کانادایی و شرکت در  ½

مصاحبه کاری 
تنظیم دعوتنامه رسمی  ½
تایید اسناد و برابر اصل کردن مدارک  ½
کالس آموزش کامپیوتر و استفاده از اینترنت  )با  ½

پرداخت هزینه ناچیز(
کالس های آشپزی  و بسیاری دیگر برنامه های  ½

تفریحی و اجتماعی اعم از گردش های دسته جمعی 
        و سفر به کبک، اتاوا، سیب چینی و غیره    

        )با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد( 

مرکز اجتماعی کمک به مهاجرین

__________________________________
Centre Social D’Aide Aux Immigrants

6201 rue Laurendeau
Montreal، QC H4E 3X8

Tel.: (514) 932-2953

__________________________________
Centre Social D’Aide Aux Immigrants

 4400, boul. LaSalle
Verdun (Québec) H4G 2A8

Tel.: (514) 362.0177

ساعات کار: 
<< دوشنبه تا جمعه

8 و نیم صبح تا 4ونیم بعدازظهر 
5 دقیقه فاصله تا مترو: ژولیکور 

C S A I
www.centrecsai.org

     با  65 سال سابقه کمک به مهاجرین

کالس های فرانسه 

  نیمه وقت     رایگان 

محیط زیست... 

ساعات کار: صبح       عصر
دوشنبه تا جمعه:  30: 8      30: 6 

شنبــه ها :             9             4 

تو جــه: یکشنبه ها:           10         30 : 1
نشانی جدید 

در متن طوالنی این بیانیه ضمن 
این که با شرح بدکاری ها و خباثت 
های اروپاییان درقرن های گذشته 
و به راه انداختن جنگ های جهانی 
اول و دوم، از آنــان برای هرگونه 
اظهارنظر درمورد وضعیت حقوق 
بشــر در حکومت آخوندی سلب 
صالحیت شده، درپایان بیانیه آمده 

است که: 
»الگوی مطالبه گری رهبر انقالب 
از نقــض آشــکار حقوق بشــر و 
تبعیض در اروپا و امریکا به عنوان 
یک مدل موفــق و راهبردی، باید 
سرلوحه فعالیت برای تمام سازمان 
ها، ارگان هــا، نهادهای دولتی و 
مردمی حقوق بشری در ایران قرار 
بگیرد، که در صورت نمایان شدن 
این کارنامه سیاه و ننگین، اتحادیه 
اروپا و امریکا هیچ گاه به خود اجازه 
یاوه سرایی علیه جمهوری اسالمی 

را نخواهد داد«.  
منظــور حقوقدانان بســیجی از 

"الگوی مطالبه گــری رهبری"، 
رهنمود مقام معظم مبنی بر دست 
پیش گرفتن بــرای پس نیفتادن 
است که تا کسی سخن از حقوق 
بشر به میان آورد، چنان او را زیر 
رگبار ناسزا، تهمت، اهانت و فشار 
بگیرید که ازکرده خود پشــیمان 
شود و دیگر هوس چنین کاری به 

سرش نزند!
285 راه یافته به مجلس شورای 
اســالمی نیز با پیــروی از همان 
"الگوی مطالبه گری رهبر" بیانیه 
ای انتشاردادند و ضمن برشمردن 
»کارنامه ســیاه غــرب و برخی 
کشــورهای اروپایــی در تحمیل 
جنگ جهانی اول و دوم درجامعه 
جهانی، نسل کشی و اعمال آپارتاید 
و استعمار و اســتثمار بسیاری از 
ملل آسیا و افریقا« اعالم کردند که 
این پیشــینه ها »به پارلمان اروپا 
اجازه نمی دهد درباره حقوق بشر 
قلم فرسایی نموده و ایران اسالمی 

را که مهم ترین رسالت خود را در 
دفاع از حقوق انسانی درچهارچوب 
مبانی حیات بخش اسالم می داند 

مورد نقض قراردهد«.
گفته عالء الدین بروجردی، رییس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شــورای اسالمی 

هم شنیدنی است: 
»ما آمادگی داریم در زمینه نقض 
حقوق بشــر در امریــکا و تبیین 
حقوق بشــر اسالمی با اروپایی ها 

مذاکره کنیم«!
و ســرانجام، لب مطلــب و دلیل 
اصلی به پا کردن این همه جنجال 
و هیاهو را آیت الله مکارم شیرازی 

در چند کلمه توضیح داد: 
»هنوز قضیه هســته ای ما تمام 
نشده، آنها چنین بساطی برپا کرده 

اند که باید به شدت مراقب بود«!
•

شهباز: باید مراقب بود!...         << ادامه از صفحه: 5

کارشناسان آب و هوای سازمان ملل: فقط 
پانزده سال 
فرصت داریم

برای اینکــه افزایش دمای زمین 
کمتر از دو درجه سانتی گراد باقی 
بماند، باید انتشار دی اکسید کربن 
و دیگر گازهای گلخانه ای تا سال 

2050، 40 تا 70 درصد 
و  کند  پیدا  کاهش 

تا سال 2100 به 
صفر برسد.

ن  ســا شنا ر کا
ملل  ســازمان 
هشــدار داده اند 

که برای این کار 
فقط یــک فرصت 

پانزده ساله وجود دارد 
و باید اســتفاده از انرژی های 

پاک و تجدیدشــونده سه تا چهار 
برابر شود.

این کارشناسان برای افزایش کره 
زمین یک سقف دو سانتیگرادی در 
نظر گرفته اند، چون افزایش بیش 

از دو درجه عواقب فاجعه باری برای 
بشر و محیط زیست خواهد داشت.

امــروز )یکشــنبه 13 آوریل، 24 
فروردیــن( "مجمــع بین المللی 
تغییرات اقلیمی" )IPCC( خالصه 
سومین قســمت گزارش خود را 
دربــاره آب و هوای کره زمین در 

33 صفحه منتشر کرد.
کارشناســان آب و هوای سازمان 
ملل در این گزارش می گویند بین 
ســالهای 2000 تا 2010 انتشار 
دی اکسید کربن و دیگر گازهای 
گلخانه ای هر ســال یک گیگاتن 
)یک میلیارد تــن( افزایش یافته 

است.
اُتمار ادنهوفر یکی از ســه رئیس 
کارگروه "مجمع بین المللی تغییرات 
اقلیمی" )IPCC( می گوید: " برای 

ی  گیر جلو
ایــن  از 
دســتکاری 
در  خطرنــاک 
و  آب  سیستم های 
هوایی، باید از رویه متداول 

فاصله بگیریم."
این ســومین گزارش "مجمع 
بین المللــی تغییرات اقلیمی" 
)IPCC( اســت کــه در واقع 
راهنمای علمی است برای اینکه 
چگونه می توان روند گرم شدن 

کره زمین را کند کرد.
پیــش نویــس این گــزارش 
که پیشــتر بــه بیــرون درز 

کرده بود نشــان می داد در حال 
حاضــر مهم ترین عامل انتشــار 
گازهــای  و  دی اکســید کربن 
گلخانه ای افزایــش نیاز به انرژی 
در کشــورهای در حال توســعه 
است؛ بدلیل رشد جمعیت و بزرگ 
شدن اقتصاد آنها، بویژه در چین و 

کشورهای بزرگ.
اما در نسخه نهایی خالصه گزارش 
که امروز منتشر شد نمودار مربوط 

به این موضوع حذف شده است.
به گفته آقــای ادنهوفــر برخی 
دولت ها نگــران ایــن بودند این 
اطالعات باعث شود برخی دولت ها 
برای خود مسئولیت متفاوتی در 

این زمینه در نظر بگیرند.
چیــن، هند، برزیل و عربســتان 
سعودی در میان دولت هایی بودند 
که بــا گنجاندن این نمــودار در 

خالصه گزارش مخالفت کردند.
در این نمودار، کشورها از نظر در 
آمد به چهار دســته تقسیم شده 
بودند در حالی که در جلسات آب 
و هوای ســازمان ملل کشورها به 
دو گروه تقسیم می شدند، در حال 

توسعه و توسعه یافته.
کشــورهای توسعه یافته خواستار 
بر چیده شدن این تقسیم بندی 
هســتند و معتقدند کشورهایی 
مثل چین و دیگر کشورهایی که 
اقتصادشان بسرعت در حال رشد 
اســت را نمی توان با کشــورهای 
کوچــک و اقتصادهــای محدود 
مقایســه کرد امــا بســیاری از 
کشورهای در حال توسعه مایلند 
این تقســیم بندی درآمدی برقرار 

بماند.

بازار انرژی جهانی شش 
تریلیون دالر ارزش و شش 

میلیارد مشتری دارد. ارزش 
آن در سال 2035 به هفده 

تریلیون دالر می رسد.

احتمــال اینکه بــا 4۰ تا 
۷۰درصــد کاهش گازهای 
گلخانه ای تا ســال ۲۰۵۰، 
افزایش دمــای کره زمین 
از دو درجه بماند،  کمتــر 

۶۶درصد است.

برخی از راه حل ها
سوخت های  مصرف  کاهش   -

فسیلی
انرژی های  در  سرمایه گذاری   -
پاک و تجدیدشــونده )انرژی 

خورشیدی، باد(
- دوگانه سوز کردن )هیبرید(

- ممانعت از انتشار و جمع آوری 
در  تولیدی  کربنــی  گازهای 
نیروگاه هایی که با زغال سنگ، 

نفت و گاز کار می کنند
- صرفه جویی در مصرف انرژی

- جلوگیری از جنگل زدایی
- تشویق حمل و نقل عمومی 

پاک و کم آالینده
-طراحی و ســاخت شهرهای 

کوچکتر با نیاز کمتر به انرژی
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کانادا... 

_________________
Haque Consultants 
4216 rue Wellington 207
Verdun, QC, H4G1W2
Metro: De L'eglise

Phone: (514) 362-0382

HAQUE 
CONSULTANTS

Commissioner for OATHS

ریاض حق 

�������������

قابل اعتماد 
و سرویس سریع 

خدمات مشاوره ای به 
زبان های انگلیسی، اردو، 

پنجابی و فارسی 

COMPUTERIZED
 INCOME TAX

Riaz Haque
 سرویس کامل حسابداری و دفترداری 

 QST و GST  تنظیم اظهارنامه های 
 تنظیم اظهارنامه های مالیاتی، 

        افراد، شرکت ها و پیشه ها 
 ثبت شرکت های شخصی و طرح های جتاری
 عضو موسسه حسابداران و دفترداران کانادا 
 نرخ های ویژه برای دانشجویان، ساملندان 

         و افرادی که از کمک های دولتی استفاده می کنند 
 تهیه دعوتنامه، وکالت نامه و قسم نامه 

Faster Refund

 through EFile

ترجمه مریم حسینی
(CTVNews)

یک زن ســاکن اوتاوا کــه برای 
نخســتین بار در عمر خود بلیط 
بخت آزمایی خریده بود، برنده یک 
»جک پــات« 48 میلیون دالری 

شد! 
نخستین بلیط بخت آزمایی ای که 
تینا فرون Ferrone در طول عمر 
خود خریداری کرد، ثمره بســیار 

خوبی برای او به بار آورد. 
وقتی تینا فرون، خانم 42 ساله ای 
که مادر ســه فرزند است، متوجه 
شد بلیط بخت آزمایی ای که برای 
اولین بــار در عمر خود خریداری 
نموده، تنها بلیط برنده جک پات 
)جوایز انباشته( تاریخ 28 مارس در 
قرعه کشی بلیطهای بخت آزمایی 
ماکس بوده است، بسیار متعجب 

شد.  
فرون و همسرش، لیما مک گی، که 

هر دو مقیم کاناتا، اونتاریو، حومه 
نزدیک اوتاواهستند، بعدازظهر روز 
سه شنبه به ستاد او.ال.جی. واقع 
در تورونتــو مراجعه نموده و چک 
48 میلیــون دالری خود را طلب 

کردند. 
فرون در حالی که در کنار همسرش 

ایستاده بود به خبرنگاران گفت: 
"ابتــدا فکــر کــردم مبلغ چک 
48.000  دالر است. نمی توانستم 
درک کنم چه اتفاقی داشــت رخ 

می داد." 
فرون گفــت پیــش از آن که از 
صندوق دار بخواهد که بلیط بخت 
آزمایی او را  اســکن کند، خودش 
بلیط را در کیوســک قــرار داد تا 
مبلغ آن را چک کند. از صندوقدار 
خواست او را تنها بگذارد چون فکر 
می کرد مبلغ زیادی برنده شــده 

است. 
در این هنگام، فرون با همســرش 
تماس گرفتــه و بــه او گفت به 

داروخانه محل رفته تا بلیطش را 
چک کند و از همسرش خواست 

که به او ملحق شود.
فرون به خبرنــگاران اعالم کرد: 
"الزم بود صندوق دار یک صندلی 
و مقداری آب برایم بیاورد." و افزود 
هنگامی که همسرش به او ملحق 

شد، او در حال گریستن بود. 
پیروزی نمی توانســت در زمانی 
بهتراز این به سراغ او و خانواده اش 
بیاید. طی دو سال گذشته همسر 
فرون با بیماری ســرطان دست و 
پنجه نــرم کرده و اکنون دیگر در 

حال بهبود است. 
مک گــی گفت: "در مــاه ژانویه 
2012 تشــخیص دادند که من 
مبتال به سرطان هستم. از آن زمان 
تا کنون ما در حال انجام شــیمی 
درمانی و عمل جراحی بوده ایم. راه 
طوالنی ای را طی کرده ایم. هرگز 
انتظار چنین چیزی را نداشــتیم. 

این زمان بسیار خوبی بود." 
این زن و شــوهر اعالم کردند که 
قصد دارند به محض بازگشت به 
خانه، در کاناتا جشنی برپا کنند. 
نخســتین اولویت آن ها پرداخت 
هزینه های تحصیلی فرزندشان و 

سپس رفتن به مسافرت است.  
فرون گفت که قصد دارد در نهایت 
با این پــول برای خــودش یک 
استودیو سالمت تن و روان و یوگا 

باز کند.  
•

پیروزی یک مبتدی؟!

»این معادله دیگر کارساز نیست!«
دور شدن مشاغل کوچک از خدمات پستی بواسطه افزایش قیمت های اداره پست کانادا

برگردان: آرزو حتویلداری یکتا
اســتار: به گفته یکی از طرفداران 
مشــاغل کوچک، افزایش قیمت 
های اداره پست کانادا که از 31 ماه 
مارس به مورد اجرا در آمد، بیشتر 
از آنکــه به منفعت این شــرکت 
دولتی باشد، به ضرر آن خواهد بود. 
هدف از افزایش قیمت تمبر پستی 
-از مبلغ 63 سنت به 85 سنت - 
کمک به جبران کاهش تقاضا برای 
تحویل محموله های پستی بوده 

است. 
)یادآوردنی است تکفروشی تمبر 
ســرویس داخلی از 63 سنت  به 
یک دالر افزایش پیدا کرده است.(

بنا به اظهار دن کلی، رئیس و مدیر 
عامل فدراسیون مشاغل مستقل 
کانادا، این جهش قیمت 22 سنتی 
)و افزایش 12 سنتی به 75 سنت 
برای مشــاغلی که از ماشینهای 
نقش تمبر اســتفاده می کنند( 
بسیاری از مشــاغل را از خدمات 
پستی ســنتی دور کرده و باز هم 
بیشتر به سمت خدمات اینترنتی 

سوق خواهد داد.
کلــی اظهــار داشــت، "در واقع 
باالبردن قیمت ها به تدریج باعث 
عدم استفاده از خدمات پست کانادا 
در بین مشــتریان خواهد شد. به 
گمان من، اینکار بجای آنکه باعث 
تقویت مالیه اداره پســت گردد، 
منجر به تضعیف آن خواهد شــد 
چراکه مشتریان را تشویق به دور 

شدن از خدمات پستی می کند."
افزایش قیمت ها بخشــی از 
ماه  طرح جامعی است که در 
دسامبر گذشته اعالم شده و 
ســخن از قطع تا سقف 8۰۰۰ 
شغل طی پنج ســال آینده 

و نیز توقــف تحویل محموله 
های پستی به درب منازل در 
بسیاری از مناطق شهری دارد.

به گفته جان همیلتون، سخنگوی 
اداره پســت کانادا، تعداد محموله 
های پستی تحویل شده در سال 
2013 بــه میــزان 1.2 میلیارد 
کمتر از ســال 2006 بوده است. 
عالوه بر این، در گزارش تهیه شده 
توسط هیئت کنفرانس کانادا در 
سال گذشته به اداره پست کانادا 
هشدار داده شــده بود که یا خود 
را با شــرایط وفق دهد و یا اینکه 
خطر زیان سالیانه ای به میزان یک 
میلیارد دالر تا ســال 2020 را به 

جان بخرد.
همیلتــون گفت، "هــدف نهایی 
ما آنســت که خودکفــا بوده و به 
تمامی 15.3 میلیون آدرس پستی 
در سراســر کانادا خدمات رسانی 
نماییم، اما این معادله دیگر کارساز 

نیست."
بنا به تخمین اداره پســت کانادا، 
افزایش قیمت ها برای مشــاغل 
کوچک به منزله رقمی کمتر از 55 
دالر در ســال از بابت هزینه های 

اضافی خواهد بود.
اما دن کلی، که اظهــار می دارد 
بسیاری از مشاغل کوچک حداقل 
50 محموله پستی در ماه ارسال 

می کنند، به این تخمین مشکوک 
بوده و باالرفتن قیمتها را "نگران 

کننده" می خواند.
وی اظهار داشت، "در واقع بسیاری 
از فاکتورها و رسیدهای پرداختی 
همچنان از طریق پســت جابجا 
شده و دسترسی بسیاری از مشاغل 
کوچک به مشتریان آنها از طریق 

خدمات پستی صورت می گیرد."
در حالــی که مشــاغل کوچکتر 
به آهســتگی به سمت معامالت 
اینترنتی گام برداشته اند، حقیقتی 
که دن کلی آن را به عدم "انتقال 
الکترونیکی توسعه یافته وجوه در 
شرکت های کوچک" نسبت می 
دهد، بنا به پیش بینی وی افزایش 
قیمــت ها به معنای آنســت که 
"بجای گام برداشــتن به سمت.... 
مشــتریان از خدمات اداره پست 
کانادا گریخته و از آن دور خواهند 

شد."
اما پســت مســتقیم بعنوان ابزار 
بازاریابی محلــی زمینه فعالیتی 
است که به گفته همیلتون انتظار 
می رود اداره پســت کانادا در آن 

خصوص رشد و توسعه یابد.
پست  داشت،"خدمات  اظهار  وی 
مســتقیم آینــده خوبــی دارد. 
دسترسی به مشتریان در مناطق 
مختلف و یــا در جامعه از طریق 
اینترنت کار دشــواری است ... و 
برخی از راههای دیگر نیز هزینه 
در بر دارد. بنابراین پست مستقیم 
همچنان یکی از بهترین راههایی 
خواهد بود که مردم از عهده هزینه 

آن بر می آیند."
(thestar.com :منبع(
•
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Head Office:
433 Chabanel West، #111
Montreal, Qc   H2N 2J3

Phone: 

514-388-1588
Toll free: 

1-877-SKYLAWN
(759 5296) 

www.skylawn.net

سفر به ایران و از ایران 

     به متامی نقاط جهان
با همکاران ایرانی  هم اکنون 

      در خدمت هموطنان گرامی ایرانی
متخصص در سفرهای حج و عمره 

بهترین نرخ ها برای   سفر  
      به تمامی  نقاط دنیا

 شادی محمدی
Tel.: 514-660-7135
shadim.sky@gmail.com

یامسین
Tel.: 514-594-0344 

ytskylawn@gmail.com
yasmeentali@yahoo.ca

___________________________________
برای آگاهی بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتی خود 

با مشاوران مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید.

آژانس 
هواپیمایی 
اسکای الن

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

تورهای مسافرتی با اتوبوس به سراسر آمریکا و کانادا 

به لیست بلند ایمیل پیوند، بپیوندید: اگر می خواهید از انتشار اینترنتی 
پیوند بصورت منظم آگاه شوید، نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنید:   

info@paivand.ca

کانــــادا... 

طبقه متوسط در این شهرهای کانادا خانه نمی خرد
متوســط  طبقه  خانواده های 
دیگــر نمی تواننــد در برخی 
کانادا خانه مستقل  شهرهای 
بخرنــد. ایــن را تحقیقــی 

توســط  که  داده  نشــان 
هافینگتن پست انجام شده 

است.
شــهرهایی مانند تورنتو و 
ونکوور از مدتها پیش شاهد 
افزایش شدید قیمت خانه 
بوده اند. امــا ظاهرا برخی 
حومه ها و برخی شــهرها 
کــه قبال طبقه متوســط 
کانادا قدرت خرید در آنها 
را داشــت، حــاال دیگر از 
دســترس آنها خارج شده 
است. در چنین شهرها یا 
خانواده های  حومه هایــی، 

طبقه متوسط یا باید آپارتمان 
بخرند و یــا اینکه بی خیال خرید 

خانه شوند.
از میان 26 شــهری که به ترتیب 
بزرگ ترین شهرهای کانادا به شمار 
می آیند، هفت شهر در طبقه بندی 
»غیرقابل دســترس« برای طبقه 

متوسط قرار می گیرند. 
معنی اش این است که قیمت 
متوســط خرید یــک خانه 

مستقل حداقل صد هزار دالر 
بیشتر از حداکثر وامی است که 
بر  متوسط  طبقه  خانواده های 
اساس درآمدشان از عهده اش 

برخواهند آمد. 
جالــب اینجاســت کــه برخی 
حومه هــای شــهرهای بزرگ که 
قبال درآمد طبقه متوسط به خرید 
خانه در آنها می رسید، حاال تغییر 

وضعیت داده اند. 

از آن جمله می توان به برنابی 
و ســوری )ونکوور بــزرگ( و 
 Mississauga و   Markham

)تورنتوی بزرگ( اشاره کرد.
چهار شــهر هم دارند به 
مرز غیرقابل دسترس شدن 
بــرای طبقــه متوســط 
آن  از  می شــوند.  نزدیک 
جمله می توان به کلگری، 
برامپتــون و  ادمونتــون، 

ویکتوریا اشاره کرد. 
اگر قیمت ها همین طور رو 
به افزایش باشد، خرید خانه 
در این شهرها برای طبقه 
متوسط غیرممکن خواهد 

شد. 
نکته دیگر این اســت که 
تورنتو  مثل  شهرهایی  در 
و کلگری، خانه مستقل کم 
است و همین مساله بر بازار فشار 

می آورد. 
کارشناســان اقتصادی می گویند 
کلگری با ســاخت و ساز قادر به 
تامین تقاضای بــازار خواهد بود 
امــا تورنتو نه. تورنتو فضایی برای 
جدید  مستقل  خانه های  ساخت 

ندارد. 

رفته رفته در شهرهای بزرگ 
دیگر فضایی برای ساخت 

خانه های مستقل جدید منانده! 

درگذشت شوک آور، 
جیم فالهرتی، وزیر 

پیشین دارایی

پنج شنبه، 21 فروردین: 
جیم فالهرتی وزیر ســابق دارایی 
کانادا در ســن 64 سالگی بطور 
ناگهانــی روز دهم آپریــل در اثر 

قلبی  حملــه 
درگذشت.

کانادا  مجلس 
دریافت  از  بعد 
این خبر برنامه 
دنبال  را  خــود 

نکرده و پارلمان را تعطیل کردند.
جیم فالهرتی که از ســال 2006 
در سمت وزیر دارایی کانادا خدمت 
می کرد، کمتــر از یک ماه پیش 
از سمت خود استعفا داد تا بتواند 

زمان بیشتری را با فامیل بگذراند.
طبق گفته نخســت وزیــر کانادا 
استیون هارپر، فالهرتی یک وزیر 
نمونه در دوران خدمت خود به این 

کشور بود.
مدیریت اقتصادی فالهرتی شهرت 
جهانی را برای اقتصاد کانادا کسب 

کرد.
طبــق گفتــه اعضای خانــواده، 
وی مدت یک ســالی با مریضی 

گریبانگیر بود. )ایرانتو(

Si le parti québécois avait gagné les 
élections, on aurait pu dire,...

Youssef 
Tizhouch
________

Y
je me souvi-

ens:
Madame Marois à fait du 
favoritisme pour des amis 
pendant les 18 mois de 
son gouvernement 

Y
Je me souviens :
Madame Marois a donné 
deux postes à monsieur 
André Boisclair. Le 
premier à New York 
comme représentant du 
gouvernement du Qué-
bec et ensuite celui de la 
présidence de la Comex. 
Bravo pour le copinage. 
Dans un article paru 
dans le Journal Le Soleil 
du 26 mars, on écrit 
que monsieur Boisclair a 
bénéficié d ‘un traitement 
de faveur et qu’en plus on 
lui a accordé le double du 
salaire de son prédécesseur

Y
Je me souviens :
Le  parti québécois a fait 
passé le taux d’impôt 
marginal de 48,22% en 
2012 à 49,97%+4% taxe 
santé= 53,97% pour les 
plus hauts salaires.

Y
Je me souviens :
Madame Marois a versé 
à un ami de la famille, 
monsieur Jean Yves 
Duthel (il a été associé 

à monsieur Blanchet à 
titre de responsable aux 
communications du Fond 
de Solidarité) la somme de 
$ 50,000 des fonds publics 
sans avoir travaillé une 

seule journée.

Y
Je me souviens :
En 2009, monsieur Whis-
sel a choisit de se retirer 
du Conseil des Ministres, 
pourtant il avait confié ses 
actifs à une fiducie sans 
droit de regard, mais ma-
dame Marois n’avait pas 
été d’accord sur le plan de 

l’éthique, Cependant pour 
monsieur Péladeau, cela a 
été considéré correct.

Y
Je me souviens :
On attend toujours la 
comparution de mon-
sieur Blanchet,  devant la 
commission parlementaire, 
pour expliquer le « deal 
avec Blanchet »  Cette 
comparution était prévue le 
10 mars. Madame Marois a 
déclaré sans fondement, en 
mars la date des élections. 
Alors, concernant  tout le 
dossier de la transparence 
et de l’intégrité, nous 
électeurs devront  attendre 
après les élections.

Y

در شهرهای کانادا 
با یک میلیون دالر 
چند متر آپارتمان 
گیــرمان می آید؟ 
می گویند در بازار مسکن کانادا از شیر مرغ تا جان 

آدمیزاد پیدا می شود و فقط باید خوب بگردید: 
در هر شهر هم عمارت هایی با قیمت های نجومی 
وجــود دارد و هــم آپارتمان هایی کــه به طرز 

عجیب وغریبی ارزان هستند.
اما شهر داریم تا شهر. 

اگر می خواهید تفاوت میان بازار مسکن شهرها را 
 BuzzBuzzHome احساس کنید این اینفوگرافی
را از دست ندهید که حساب کرده با یک میلیون 
دالر در شــهرهای مختلف کانادا چند فوت مربع 

آپارتمان نوساز می توان خرید. 
همان طــور که می بینید با این پول می توان یک 
آپارتمان بزرگ 142 مترمربعی در ونکوور گیر آورد 
که البته در برابر آنچه که در ادمونتون می توانید 
بخرید نقلی به حساب می آید. در پایتخت آلبرتا با 
یک میلیون دالر می توانید 291متر مربع آپارتمان 

بخرید، یعنی 2 برابر وسعت آپارتمان ونکوور.
واحد مورد استفاده ی این اینفوگرافی فوت مربع 

است.
هر فوت مربــع = 0.092 متر مربع )تبدیل فوت 

مربع به متر مربع(
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کبک: انتخابات... 
Maria Cottone

Immigration Consultant of Canada 
Regulatory Council (ICCRC)

Register with the 
Government of Quebec

Consultations,
Invitation Letters,

Renewal of P.R Cards,
Renewal of Temporary

Resident Visa &
Citizenship Applications

Immigrate to
Canada

Federal, Quebec
Or the Provincial

Nominee Programs
Including: Investor,
Spousal or Parental

Sponsorships, Skilled
Workers, Canadian or

Quebec Experience
Class Program.

----------------
with appointment

only

ماریا کُـتنه
عضوشورای مشاوران مهاجرت به کانادا

و ثبت شده نزد دولت کبک 

www.mariacottone.com

• تنظیم دعوتنامه
• مشاوره حضوری
• تمدید کارت اقامت
• تمدید ویزای موقت
• تقاضای تابعیت و غیره
• مهاجرت به کانادا
• فدرال، کبک، استانی

شامــل:
• تخصصی
• کارآفرینی
• سرمایه گذاری
• کفالت همسر یا والدین
• تجربه کبک یا کانادائی
------------
با تعیین وقت قبلی
من به زبان شیرین فارسی
به شیرینی صحبت میکنم
ساعات تماس 1۲ تا 18

تماس با خط مستقیم و رایگان از ایران به مونترال با کامی منفرد مدیر امور ایرانیان
از تهران بدون پیش شماره و از شهرستان با پیش شماره ) 021 (

1874 - 971 ) 021 ( داخلی 3747
اوقات تماس به وقت ایران: دوشنبه تا جمعه و از ساعت 21 تا   24

چهار سال از بهبودی بیماری سرطانم، که با خود برکت به همراه داشت، میگذرد 
و اکنون به شکرانه از درمان کاملم، از راه طبیعی و با تجربه و تحصیالت عالی 
در باب سالمتی از راه طبیعی و به خاطر دلم، بهترین لذت برای من کمک 

به دیگر دردمندان می باشد. لطفا با من تماس بگیرید:

Facebook: Nutrition and Well Being with Maria Cottone

980 St. Antoine West suite 308, Montreal, Quebec H3C 1A8
Tel: 514-656-8178 (Down Town) or 514-326-8103 (St. Leonard)

______
علی اشرف 
_______شــادپور

نتیجه انتخابات کبک: چند درس بزرگ 
ناصر منصوری )مونتریال( 

دشمن دانا که غم جان بود/ 
بهتر از آن دوست که نادان بود''

درس هــای بــزرگ از انتخابات 
بــرای همه رهبران سیاســی و 
احزاب راســت و چپ افراطی در 
کشــورهای در حال  توســعه و 

توسعه یافته: 
•

1( آیا در کشــور دموکراتیک و 
آزادی چون کانادا رهبر و نخست 
وزیر یک حزب حاکم از رایج ترین 
روشها ) نظر سنجی( برای ارزیابی 
میزان محبوبیت و پذیرش افکار 
عمومــی در مورد حزب و اهداف 
حزبی خود قبل از انتخابات بهره 
برده بود؟که  چنین دست به خود 

کشی سیاسی زد؟ 
•

2( "به حریم کعبه رفتم به حرم 
رهم ندادند / 

که تــو در برون چــه کردی که 
درون خانه آیی

چه گلی به ســر کبک زدید که 

انتظار پیروزی مجدد داشتید.
اندیشه هایی از این دست در طول 
تاریخ توســط رهبران و احزاب 
سرنوشت بسیاری از جوامع را به 
بیراهه کشانده و اگر این دستاورد 
بــزرگ جوامــع دموکراتیــک 
یعنــی آزادی و انتخابــات نبود، 
سرنوشــــت اقــوام به دســت 
تفکــرات حزب یــا رهبرانی کج 
اندیــش راه زوال را طی میکرد. 
)همچون تاریخ گذشــته و حال 

بســیاری  از ملل(
•

3( ''خود کرده را تدبیر نیست'' 
نه بــه پولین؛ نه بــه جدایی؛ نه 
به اقتصاد ویــران؛ نه به رویاهای 
کودکانه در قرن بیست و یکم بود! 
بی خبری رهبران یا عدم اهمیت 
از آنچه بــر مردم میگــذرد در 
نظامهای بسته امری طبیعیست؛ 
ولی در جوامعی در این ســطح 
که آراء مردم در تعیین سرنوشت 
حزب حاکم و خودشــان نقش 
اساسی دارد، از حزب با این سابقه 
تاریخی، نشــان از عــدم قدرت 
تحلیل درســت مسائل سیاسی 

کادر حــزب یا دگــم و خودرای 
بودن رهبــران بویژه پولین ماروا 

دارد.
هیجــده مــاه پیــش،  پارتی 
تحــوالت  کبکوآ)همچــون 
تاریخــی فعلــی و گذشــته در 
بســــیاری از کشــــورها ( با 
ســوارشــدن بــر موج اعتراضات 
دانشجویی,مشــکالت اقتصادی 
وفساد مالی پارتی لیبرال, دولت  را 
بدســت گرفــت وبا "فراموشی!" 
این اصل تغییرناپذیردرضمیرهمه 
انســانها) بویژه اکثــر احزاب و 
رهبــران!( آگاهانه یــا ناآگاهانه 
که "هــدف انتخابات و جابجایی 
قدرت"چــه بود؟! و دامن زدن به 
این شــبهه برای رهبران وحزب 
درقــدرت که میتــوان با تمرکز 
برمنافع حزبی و شخصی آمال و 
آرزو های "بر باد رفته " )تشکیل 
دولتی به نام "کبک"با گویش و 
فرهنگ خاص! و فارغ از آرا مردم 
و نیاز های اساســی جامعه چند 
شــمالی!(  درامریکای  میلیونی 

رامحقق کرد.   •

هفتم آوریل ممکن است 
نقطه عطفی باشد! 

)سرمقاله گازت مونتریال: نهم 
آوریل 2014(
فدرالیســت ها همــواره از اعالم 
مرگ جنبش جدائی طلبی، بگونه 

احتیاط آمیزی، پرهیز کرده اند. 
امــا پی یــر تــرودو، در 1976 و 
درســت 6 ماه قبل از آنکه پارتی 
کبکوا بطور تهاجمی قدرت را قبضه 
کند، مرتکب چنین بی احتیاطی 
شد. ولی فدرالیست ها بعد از آن 
هــم احتیاط را از دســت نداده و 
از به زبــان آوردن چنین الفاظی 

خودداری کرده اند. 
چنین احتیاطی امروز هم ضروری 
 PQ است، حتی بعد از انتخاباتی که
پائین ترین درجه محبوبیت را از 
سال 1970 بدست آورد؛ سالی که 
برای اولین بار در مناظره انتخاباتی 
شــرکت کرده بود. در آن مناظره، 
این حزب با صراحت کامل وعده 
داد که جایزه انتخاب کردن دولت 
PQ عبارت خواهد بود از دســتور 

کنار کشیدن کبک از کانادا. 
احساســاتی  و  تندرو  هــواداران 
اســتقالل کبک هنوز هم زیادند، 
حتی با وجود پیش آمدن ناگهانی 

فاجعه انتخابات هفتم آوریل. 
جنبش جدائی طلبــی هم ادامه 
خواهد یافت، گرچه نتیجه انتخابات 
اخیر نشــان داد که فعال در حال 

پس رفت است و نه پیش رفت. 
PQ قبــال هم افــت و خیزهائی 
داشته، ولی نه افتادنی مانند این بار. 
از زمانی که برای اولین بار انتخاب 
شد، در رای گیری سال 1985 تا 
حد 23 کرسی هم تنزل کرد. ولی 
به 39 درصد محبوبیت بین رای 
دهندگان دست یافت. در حالی که 
در انتخابات اخیر مقبولیتش تنها 

25 درصد بود. 
در سال 2007، در مقام پارلمانی 
بین احزاب به درجه سوم سقوط 

کرد، اما با 36 کرســی در مقایسه 
با 29 درصد آراء در هفتم آوریل. 
در حال حاضر، سه حزب جدائی 

طلب در صحنه هستند: 
اوپســیون  ســولیدر،  کبک 

 .PQ ناسیونال و خود
اما در انتخابات 

آنها  اخیــر 
 - توانستند 
جمعا- کمی 

بیــش از یک 
سوم آراء )نه کرسی ها( 

را بدست آورند. 
در میان آنان اوپسیون ناسیونال 

با کسب 0/73 )کمتر از یکصدم( 
آراء، حتی در خارج از حاشیه قرار 

دارد. 
نئوکمونیســت  حــزب  بــرای 
کبک سولیدر هم شانس چندانی 

برای تشکیل دولت وجود ندارد. 
با این وضعیت حزب دســت و پا 
شکســته PQ تنها راننده ماشین 

جدائی طلبی باقی می ماند. 
از آن جائــی که صدای رســائی 
هــم از این یکــی برنمــی آید، 
شانس لیبرال ها در این انتخابات 
درخشــیدن گرفت. این در حالی 
اســت که موضوع محــوری این 
انتخابات رفراندوم دیگری بدست 

دولت اکثریت PQ بود. 
به دنبال چنین شکســت شگفت 
آوری، PQ گرفتار مبارزات درون 
حزبی بــرای انتخاب رهبر جدید 
هم خواهد بود -که خود می تواند 
تفرقــه بین بینش هــای درونی 
ایدئولوژیکی سبب شده و وضع را 

بدتر هم بکند. 
به همین دالیل، می توان گفت این 
انتخابات، هم برای جنبش جدائی 
طلبی و هم برای کبک، یک نقطه 

عطف تاریخی بوده است. 
حاصــل ایــن جریان هــم یک 

دولت لیبرال است، با رهبر 
بدون  فدرالیســت 

سراسیمه گی. 
چنین  نتیجه 

لتی  و د
یک  بــرای 
نســل - اگر نه 
همیشه-  برای 
آن اســت که فوایــد تعلق 
داشــتن به کانــادا تضمین 

خواهد شد. 
امــا چنین تضمینی به شــرطی 
حاصــل خواهــد گردیــد که از 
پرداختن به موضوع مسئله برانگیز 
و گیر و پیچدار قانون اساسی پرهیز 
شود، موضوعی که به صورت بدی 
باعث شده است که زبان فدرالیست 

ها در گذشته به لکنت بیفتد. 
واضح اســت که انبوهی از فواید 
وجــود دارد که می تــوان آنها را 

برجسته کرد: 
نه تنها منافع سرشاری که کبک 
از کانادائی بودن دریافت می کند، 
بلکه شناسائی حقوق و امتیازات 
خاص مستمر برای کبک، اینکه 
اخیرا دادگاه عالی فدرال اقدام برای 
مقرراتــی جهت امنیت ملی را رد 
کرد و یــا مخالفت دولت هارپر با 
نامزدی مارک نادون برای عضویت 

در یک دادگاه عالی. 
موفقیت در برجسته کردن این ها 
جدائــی طلبی را، یکبــار و برای 
همیشه از بین نخواهد برد؛ بلکه 
باعث محکم چسبیدن به زندگی 
و حمایــت از آن خواهد گردید - 

همچنان که اکنون است. 
•
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________________________________________________
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا 

 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

_______________
630 Sherbrooke W. Suite 800  
(Corner: University St.)
Montreal, QC  H3A 1E4

Tel.: 514-303-2977 
Fax: 514-303-6522
www.ak-law.ca     
email: info@ak-law.ca

امیرکفشداران
وکیل دعاوی

  Contract Law 
  Family Law 
  Real Estate Law 
  Commercial Lease 
  Franchise Law
  Immigration Law
  Rental Board (Régie du logement)
  Representation before: Québec 

Court, Superior Court

Amir Kafshdaran Law
LAWYER      AVOCAT

  قراردادها
  امورخانواده
 امالک و مستغالت
 )جتاری )قراردادهای ایجاری
  فرانچایز
  مهاجرت
  دعاوی استیجاری
  ،وکیل دادگاه کبک

    و دادگاه »سوپریور«

PB :توفان در فنجان...     << ادامه از صفحه

دیــــدگاه... 

انتخابات در استان کبک: 
نگاهی گذرا به پس زمینه های تاریخی احزاب و...

ابو جعفرخدیر- مونترال

انتخــاب ۷ آوریل به 
رفراندوم  یک  منزله 
بــاره  در  سیاســی 
آینده  و  خودمختاری 

کبک بود. 
این انتخابات بدون شک 

یکی از مهمترین وقایع سیاسی 40 
سال اخیر به شمار میرود. 

برای درک بهتر جریانات انتخاباتی 
و نتایج مّترتب بر آن، بد نیست به 
تاریخچه احزاب به عنوان بازیگران 
اصلی هر چند مختصــر و کوتاه 

اشاره شود.
Y

حزب لیبرال :
ریشــه لیبرالهــا به ِرفرمیســت 
هائی برمیگردد کــه در قرن 19 
مصدر خدماتــی بودند و از دولت 
در  خواستند  انگلیس  استعماری 
آمریکای شــمالی دولتی تشکیل 
شود که پاسخگوی مردم باشد و 
نه استعمار انگلیس و باالخره در 
1848 به خواسته خود جامه عمل 

پوشاندند. 
آنها در  دومین اقدام درخشــان 
زمان نخست وزیری ویلفرید لوریه 
و جانشــین او، ویلیام مکنزی، در 
سالهای 1920 صورت گرفت و از 
دولت انگلیس خواستند در انتخاب 
حاکم کُّل برای کانادا تجدید نظر 
بشــود و قبل از انتصــاب نظر و 

موافقت دولت کانادا را جلب کند.
 سومین اقدام تاریخی حزب لیبرال 
به رهبری ویلفرید لوریه در سال 
1929 بــه وزارت خارجه و وزارت 
دفــاع را از آن کانــادا کرد. حزب 
لیبرال با تکیه به رأی فرانســوی 
زبانها مدت یک قرن حزب محافظه 
کار را از میدان سیاست به حاشیه 

راند.
Y

حزب کبکوا 
این حــزب در ســال 1968 ، به 
لِِوک،  ُرنــِه  کاریزماتیک  رهبری 
گزارشــگر ســابق  و  خبرنــگار 
رادیوکانــادا در جنگ اســتقالِل 
الجزایــر- و وزیر کابینۀ پیرالیوت 
ترودو دراوتاوا و محبوب مردم که 
مّلی کردن شرکتهای برق و بنیان 
گذاری مؤسسه عظیم هیدرو کبک 
را در پرونده داشت بعد از مذاکرات 
و مباحثات سخت و طوالنی با ژیل 
رالییومان  جریان  رهبری  گِرگوار 
ناسیونال ) وّحدت مّلی( از ادغام دو 
جریان استقالل طلب، حزب کبکوا 
به وجود آمد و بر اصول زیر بنا شد.

•
1- ایجاد یک دولت خود مختار 

فرانسوی زبان
2- شناسائی ّحق آموزش اقلیت 

انگلیسی زبان
3-همبستگی اقتصادی با بقیه 

کانادا
- حزب کبکوا در 14 اکتبر 1968 
رسمیت یافت و رنه لووک با 41.4 

درصد آراء نخست وزیر کبک شد 
و بالفاصله بــه اقدامات ّمترقی و 

مردمی دست زد. 
در اســتان کبــک زبان 
فرانســه را به جای زبان 
انگلیسی که زبان فاتحان 
و اشــغالگران به حساب 
می آمد بــه درجه اول 
اهّمیــت رســانید و  از 

عالئم و نشــان ها 
انحصاراً فرانســوی 

شد ) قانون101(
- به ساکنان اصلی 
)بومیان(  اولیــه  و 
ّحق  سرزمین  این 

خودُمختاری داد 
- با دیدگاه سوسیال 
ســی  ا کر مو د
سندیکاها را تقویت 

و خدمات ضروری را همگانی کرد.
حزب کبکوا را در ابتدا توده مردم 
حزب پروفســورها مــی نامیدند 
زیرا پیشگامان و مؤسسین، اغلب 

استادان دانشگاه بودند. 
بدین ترتیب مردم فرانسوی زبان 
کبک که درجه دو به حساب می 
آمدند و در زادگاه خود دسترسی 
بــه کار دلخــواه خود بــه زبان 
مادری نداشــتند و گاهی آنها را 
سیاهپوستان سفیدروی آمریکای 
شــمالی می نامیدند بــا رهبری 
مّدبرانه رنه لووک، مردم کبک به 
حقوق و امتیازاتی که در شــأن و 

مقام آنها بود رسیدند.
Y

کبک سولیدر: 
این جریان قبــأ اتحاد نیروهای 
مترقــی UFP نام داشــت که از 
تّجمع و گردهمائی اعضاء و افراد 
احزاب چپ پیشــین کــه بعد از 
وقایع شوروی در 1991 به حاشیه 
رفتــه بودند و عــّده ای از وکال و 
نویسندگان و اساتید دانشگاه ها نیز 
در میان آنها بودند، به این نتیجه 
رسیدند که پراکنده، بدون وحدت 
و حرکت بر ِمحَور اشــتراکات در 
جهان آشوب زده و پر از توطئه و 
ناامن سرمایه داران هیچ کار ّجدی 

نمیتوان صورت داد. 
از این رو بعد از مذاکرات طوالنی 
باالخــره در 15 ژوئن 2002 طی 
یک مجمع همگانی وحدت عمل 
خــود را در کادر حــزب "اتّحاد 
نیروهای مّترقی" اعالم داشتند و 
امیر خدیر، مســئول و سخنگوی 

حزب انتخاب گردید. 
این حزب یک ســال پس از اعالم 
موجودیت با هفتاد و چهار کاندیدا 
در انتخابات شرکت نمودند و تنها 
یک درصــد ّکل آراء را بدســت 

آوردند. 
تنها رهبر حــزب )امیر خدیر( در 
حــوزه خویش 18 درصــد آراء را 
کسب کرد، اّما به مجلس راه نیافت.
در نوامبر 2005، بعد از مذاکرات 
زیــاد بیــن نماینــدگان UFP و 
 Option اُوپسُین سیتواین ناسیونال
citoyenne بــه رهبــری خانــم 

فرانسواز داوید، نمایندگان دوطرف 
به ادغام دو جریــان رأی دادند و 
نام کبک سولیدر به خود نهادند. در 
5 فوریــه 2006، این حزب بطور 

رسمی وارد فعالیت شد.
باالخــره در 4 دســامبر 2008، 
ســخنگوی حزب، امیر خدیر در 
همان حــوزه )ِمرســیه( با 38.6 
درصد آراء کمدین مشهور، سیلوی 
ُلوگو را شکست داد و این 
بار به مجلس راه یافت. 
اما فرانسواز داوید دومین 

سخنگو ناکام ماند. 
امیر خدیر بــا اصرار و 
بی پروائِی تمام انگشت 
به النــه زنبورهــا کرد 
و بخصــوص مافیــای 
ســاختمانی و معــادن 
طالی شمال )والدور( را 
افشــاء کرد و خواستار کمیسیون 

تحقیق علنی شد. 
نخست وزیر وقت ژان شاره به این 
بهانه که دولت بازرسی، آگاهی و 
ســازمانهای اطالعاتی دارد و کار 
خود را میکند و احتیاج به این کار 

نیست طفره میرفت.
 این افشاگری های ُمّتهورانه امیر 
خدیر را در تمام ســطح ُاســتان 

مشهور و محبوب کرد. 
البته خانم پاولین ماروا بعد از تردید 
و تأخیر به کبک سولیدر پیوست و 
در فشار بر دولت شاره باالخره او را 
در صحنۀ سیاست طرد نمودند و 
کمیسیون شاربونو حقایق را افشا 

کرد. 
مادام ماروا در 4 ســپتامبر 2001 
بعنوان اولّین نخست وزیر زن کبک 

دولت ائتالفی خود را تشکیل داد.
ماروا بعد از دو سال دچار اشتباهات 

فاحش سیاسی شد. 
اّول مســئله منشور کبک یا 
»شارت کبک« بود که به این باور 
رســید مردم کبک برخی قیافه 
ها را دوســت ندارند و چادر، برقه؛ 
عرقچین و دیگــر مظاهر دینی و 
قومی و به رخ دیگران کشیدن آن 
خوشایند آنان نیســت؛ و اگر آنرا 
محــدود کند رأی اکثریت کبکی 
ها را به خود اختصاص خواهد داد. 
در حالیکه مردم عماًل مشــکلی 
با این قضایا نداشــتند و به ایجاد 
اختالف و دعوا و غیره روی خوش 
نشــان ندادند و به صلح و آرامش 

روی آوردند.
اشتباه دّوم او عدم صداقت با 
مردم و سیاست بازی های او 

بود. 
بطور مثال در برابر سئوال استقالل 
و جدائی و رفراندوم بعدی جواب 
صریح به کسی نداد و به تصمیم 
مردم واگذار کرد. معنی کلمه مردم 
خیلی ساده، یعنی دولت منتخب 
مــردم. با این روش، افکار عمومی 

نگران شد.
اشتباه سوم او انتخاب پی یر 
پالدو، کالن ســرمایه دار معروف 
کبــک و کانادا، ضد ســندیکا ی 
شناخته شــده، در صف رهبری 

حزب کبکوا، با مواضع سوســیال 
دموکراســی حزب ســازگار نبود 
بنابراین یک اشــتباه استراتژیک 
به حســاب آمد در حالیکه مادام 
ماروا کلمه خودمختاری و جدائی 
را به دهان نمی آورد پی یر پالدو 
جلــوی دوربین ها با ادای انقالبی 

مشــت گره کرده شعار استقالل 
داد که یک خطای استراتژیک بود 
و مردم عادی را وحشت زده کرد 
و به ســمت لیبرال ها راند- البته 
لیبرال ها نیــز زیرکانه بر این امر 
تکیه کردند و در تمام طول کمپین 

انتخاباتی از آن کامآل بهره بردند. 

البته عناصر چپ ناسیونالیســت 
حــزب را نیز مأیوس کرد و ضعف 
مادام ماروا را در اداره دولت بدون 
حضور کالن ســرمایه داری چون 
پالدو ، آشکارا دیدند و از وی روی 

گرداندند.
Y
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کبــک و کانادا... 

PB :توفان در فنجان...     << ادامه از صفحه

 sinceسال با شما... 
1993

PAiVAND
M O N T R E A L

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک
TITULAIRE D’UN PERMIS 
DU QUÉBEC

نشـــانی :
Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages
1170 Place Frère André
   (Square Phillips)
Montréal, Québec  H3B 3C6

T: (514) 842-8000  Ext. 296
F: (514) 842-8021  Metro: McGill
             farnaz@hot.ca     www.hot.ca

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار 
مسافرت های تجاری، با سرویس برتر  ½

         و بهای عالی به سراسر دنیا 
سفرهای تفریحی با قیمت ارزان  ½
فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی  ½

         و کشتیرانی )کروز( 
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل  ½

آژانس مسافرتی

فرناز معتمدی
Maison de Voyages

اینک با 23 سال جتربه کاری!

سالمت انتخابات، قصۀ مهاجران دلواپس،  
جدایی 
طلبی، 
آزادی 

مرزبان ها 
و... 

تفاوت کبک 
و »دیار«!

---------
راوی مونتریال

هرآنچه این بــار میخوانی را 
مثل یک راز بیــن خودمان 

نگهدار...
لحظه لحظه ی دیشب بدون 
تردید تا ابد در ذهنم خواهم 
ماند... جلسه ی فوق محرمانه 
ی سیاســتمداران و بزرگان 
مونترال،  در  ِکبک  حکومتِی 
برای رســیدگی به هر آنچه 
خارج از کنترل و برنامه ریزی 
ممکن است واقع شود بعد از 

شمارش آراء! 
از چنــد هفتــه قبــل کلیه 
مکانهایــی کــه حــوزه ی 
انتخاباتی بودند ایــن روز را 
بــرای کارکنان تعطیل اعالم 
کردند. همه جــا صحبت از 
این انتخابــات بود و بحث بر 
ســر حرفها و اظهارنظرهای 

متعصبانه رهبران احزاب. 
اطــراف  مانیتورهــای  روی 
سالن تمامی فعالیتها و رفت 
و آمدهای مراکــز انتخاباتی 
مشــخص بود... و در یکی از 
آنها توانســتم ببینم مدرسه 
ی ابتدایی نزدیک خانه را که 
هنوز جماعتی منتظر ایستاده 
بودند تا نوبتشان شود و رای 

دهند. 
بیشترشان مهاجران دلواپسی 
بودند که اگــر نتیجه به نفع 
جدایــی طلبان تمام شــود 
همان شبانه بار سفر بسته و 
به شهری دیگر بروند، دور از 

اینجا...
بیشتر نگرانی حاضرین جلسه 
بازمیگشــت به حــوزه های 
انتخاباتی شربروک که از قرار 
رهبران جنبش دانشــجویی 
اعالم کرده انــد برنامه هایی 
مد نظر دارند برای رسیدن به 

خواسته هایشان در آنجا...

پاولین مــاروآ که هر لحظه 
ناامیدی در چهره اش بیشتر 
هویدا میشد، در گوشه ای از 
سالن، مشغول بحث و جدل 
بــا یکــی از همراهانش بود 
-که رییس جلسه به آرامش 

فراخواندش. 
پوزخندی  کویــار  فیلیــپ 
زد. تفاوت چشــم گیــر آراء 
آرامشش را دو چندان کرده 
بود... رفته رفته همهمه های 
کرده  تجمع  که  خبرنگارانی 
بودند در حیاط ســاختمان 

بیشترمیشد. 
پی یرکارل پــالدو، که تازه 
وارد سالن شده بود با تعجب 
وراندازم کرد و پرســید چه 

کسی مرا راه داده اینجا؟! 
قبــل از آنکه پاســخ دهم، 
امیرخدیر نزدیک آمد و گفت: 
"مهمــان من اســت. ایرانی 
اســت. خواســته از نزدیک 
سالمت انتخابات را به چشم 
خود ببیند. آخر باورش برایش 

سخت است"! 
با این حرفش برخی حاضرین 
به حالت تاسف سرتکان داده 

و زیر لب چیزی گفتند. 
خجالــت زده شــدم و هیچ 
نگفتم. بعد آرام در گوشــم 
گفت:" مبارک باشــد آزادی 
مرزبــان ها. خواندم نوشــته 
ات را و براســتی که حکایت 
غریبــی دارد این ســربازی 
اجباری و عدم تعلیم صحیح 
این سربازان بیگناه و بعد هم 

توبیخ شان"! 
بــرای  نداشــتم  جوابــی 
حرفهایش و به راســتی که 
هیچگاه نتوانستم درک کنم 
این سیاســتمداران را... شهر 
آرام بــود و غیر از چند مورد 
تجمع اندک در مرکز شهر و 
برخی خیابانهــای اطراف، به 
نظر نمیرسید طوفانی در راه 
باشد مانند تجربه های دیار 

خودمان... 
خنده ام گرفت از اینهمه ترس 
و واهمه شان بابت بحران! در 
کمال حیرت از شمارش سریع 
آراء! اعــالم کردنــد پیروزی 
حزب لیبرال را... گویا همه ته 
دلشان خوشحال شدند از این 
سرانجام و دســت داده و در 

آغوش کشیدند یکدیگر را...
پاولین ماروآ و هیات همراهش 
بلند شده تا ترک کنند جلسه 

را. 
وقتــی از کنارم میگذشــت 

گفت:
"ایــن شکســت مقدمه ی 
پیروزی است و دیر یا زود جدا 
می کنیم این استان عجیب را 

از کل کانادا"! 
و چشمکی به من زد و رفت... 
متحیر مانــدم که آیا ممکن 
اســت خوانده باشــد دست 

نوشته های راوی را؟! 
همان لحظه خبرنگار شبکه 
CTV، به سمتم آمد و گفت: 
"میتوانم مصاحبه ای داشته 
باشم با شما برای برشمردن 
با  انتخابــات دیارتان  تفاوت 

اینجا"؟ 
برایش  کجا  از  نمیدانســتم 
بگویم از کجــای همه ی آن 

تلخی ها... 
از کدامیک از آن یاران که بی 
نشان گم شدند در هیاهوی 
سیاست بازی بزرگان... در این 
افکار بودم که ناگهان رفیقم 
از پشت دستی به شانه ام زد. 

تکانم داد و گفت:
"بلند شــو! تمام شب حرف 
میزدی در خواب... دو ساعت 
دیگر پرواز است و باید برسیم 

فرودگاه"!
امان از این عالم ناشــناخته 
ی خــواب و رویا که جدایت 
میکند برای ساعاتی از زمین 

و زمان...
•

سهمیه جدید مهاجرت از 
طریق کبک اعالم شد

ایرانتو: دولت کبک روز یکم آپریل 
2014 تغییرات در برنامه مهاجرتی 
کارگــر ماهر، ســرمایه گذاری و 

کارآفرینی را اعالم کرد.
برخی از تغییرات به شرح زیر 

است:
•

اول: حرفه و ختصص
 :)Skilled Worker( 

قوانین جدید حداکثر  براســاس 
6500 متقاضــی از اول آپریــل 
2014 تــا 31 مــارچ 2015 می 

پذیرد
حائز اهمیت اســت که بیشترین 
امتیاز دوباره به پرســتاران در این 

کتگوری اختصاص داده شده.
•

دوم: سرمایه گذاری غیر فعال: 

حداکثر 1750 متقاضی از تاریخ 
8 تا 19 سپتامبر 2014 پذیرفته 
می شــود. شــرایط نیز به همان 
معیار های قبلی که می بایســتی 
حد اقل دارایی 1/6 میلیون دالر و 
سرمایه گذاری 180 تا 200 هزار 

دالر.
•

سوم: کارآفرینان 
 :)Etrepreneur(

حد اکثــر 500 متقاضی در این 
کتگوری و خود اشــتغالی جمعا 

پذیرفته می شود.
برای واجد شرایط شدن متقاضیان 

می بایستی:

- حداقل دارایــی 300 هزار دالر 
نشان دهند

- 2 سال سابقه مدیریت به عنوان 
فرد خود اشتغال ارائه دهند

- قادر به حد اقل ســرمایه گذاری 
100 هــزار دالر پــس از ورود به 

کبک را داشته باشند
- لزومی به ارایــه مدرک زبان در 

زمان تشکیل فایل نیست
- طرح بیزنسی الزامی است

•
چهارم: خود اشتغالی

 :)Self Employed( 
حد اکثر 500 متقاضی در 
این کتگوری و کارآفرینان 

جمعا پذیرفته می شود.

شــرایط شدن  واجد  برای 
متقاضیان می بایستی:

- حداقــل دارایی 100 هزار 
دالر

- 2 سال سابقه مدیریت به 
عنوان فرد خود اشتغال

- لزومی به ارایه مدرک زبان 
در زمان تشکیل فایل نیست
- طرح بیزنسی الزامی است

مک دونالد متهم به جانبداری از کارگران خارجی
ایرانتــو: دولت فدرال 
در حال بررســی سوء 
سه  احتمالی  استفاده 
شــعبه مک دونالد در 
از  کلمبیا  بریتیــش 
موقت  کارگر  سیستم 

خارجی است.
طبــق گفته یــک از 
شعبات  این  کارکنان 
کارگران  ویکتوریا،  در 

کانادایی ساعات کمتری 
نســبت به کارگران خارجی می 

گیرند.
تقاضاهای  تمامــی  دولت فدرال 
این سه شــعبه رستوران را که به 
مدیریت یک شخص می باشد به 

تعلیق در آورده است.
دفتر وزیر کار کانادا، جیسون کنی، 
اعالم کرد که ما این شــکایات را 
مورد بررسی قرار می دهیم و اگر 
کســی دیگر هم از این شــعبات 

شکایتی دارد با ما تماس بگیرید.

ظاهرا مــک دونالد برای پرداخت 
کمتر حقــوق بجای اســتفاده از 
از کارگران  کانادایــی  کارگــران 
خارجی فیلیپینی استفاده می کند.
در 3 شــعبه ویکتوریا 26 کارگر 
موقت خارجی در حال کار کردن 

هستند.
مشکل دیگری که در این شعبات 
وجود دارد آن اســت که کارگران 
فیلیپینی ساعات کار بیشتری از 

کارگران کانادایی می گیرند.
کارگران کانادایی در این شعبات به 

شوخی به همدیگر 
اگر  که  گویند  می 
می خواهند ساعات 
کار بیشتری بگیرند 
باید زبان فیلیپینی 

یاد بگیرند.
طبــق آمار مک 
دونالــد کانــادا 
8۵۰۰۰ کارگر دارد 
کــه از این تعداد 
34۰۰ کارگر خارجی 

هستند.
احتمــاال دلیل آنکــه کارگران 
خارجی ســاعات بیشــتری می 
گیرند آن است که این کارگران با 
قراردادی وارد کانادا شــده اند که 
بعد از 9 ماه کار در بریتیش کلمبیا 
قادر خواهند بود که درخواســت 

اقامت دائم کنند.
در همین جهت رقابــت فراوانی 
برای آمدن به کانادا از این طریق 

در فیلیپین وجود دارد.
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نان سنگک 
کیفیت عالی، بهای مناسب

NDG در قلب
<< ساعات کار: 

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

دوشنبه: تعطیل
___________________

>> NDG: 
6925 Sherbrooke W. 

Tel.: 514-894-8372

سر سفره شما!نان سنگک داغ یک دقیقه تا 7  دقیقه: 

}<< ادامه در صفحه: 32{

 متخصص طب سوزنی از کانادا
 عضو سازمان نظام طب سوزنی کبک
 عضو سازمان نظام پزشکی ایران

  دکتربهمن فصیح پور

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی 
با کمک طب سوزنی 

)مورد تایید سازمان بهداشت جهانی(

_____________________
Tel : (514) 267-3454 

جلسات »آشنایی با طب سنتی چینی و اصالح سبک زندگی« هر هفته رایگان برگزار می شود

• Integrative Clinic Dr. Bita - WESTMOUNT
• iLife Health Care Center – WEST ISLAND
• Alfa Care Health Center - LAVAL
• Centre Medical Mira - BROSSARD

رستوران 

5625 Sherbrooke W.
Montreal Qc  H4A 1W4

485-2929
514

شیراز
انواع خورش ها وکباب های 

خوشمزه   ساندویچ کباب و... 
باکیفیت عالی

کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

ایران:روشنفکران دین خو...

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 

سوگند به موی محمد بن 
عبداهلل و سرسپردگی روشنفکری:

نگاهی به افاضات تازه زیباکالم
جالل ایجادی

)استاد جامعه شناسی 
در دانشگاه فرانسه(
از  گروهــی  تــالش  برخــالف 
روشــنفکران و سیاســیون ایران 
که خواهان سکوت در باره اسالم 
هســتند، یا در پی سازش میان 
مخالفان و موافقان اسالم هستند، 
مبارزه فکری و فلسفی و تئوریک 
علیه دین اسالم و نقد علمی قرآن 

ادامه دارد. 
این مبارزه طوالنی در جستجوی 
روشن ساختن علل پیروزی اسالم 
در ایران، توضیح اســارت روحی 
ایرانیان و تحلیل آسیب های این 
دین بر خردگرائی در جامعه است. 
بعــالوه تحلیل اســتبداد دینی 
در قدرت سیاســی، نابســامانی 
های گوناگــون و فروریزی اخالق 
اجتماعی، نمی تواند از نقد اسالم 

جدا باشد. 
از دیــر باز شــعر پرســش انگیز 
فردوســی و خیــام، تعقل گرائی 
رازی و ابن ســینا، انتقاد آشــکار 
میرزاآقاخان کرمانی و آخوندزاده 
علیه خرافات و شیعه، نقد "دوقرن 
سکوت" زرین کوب و گفتار افشاگر 
علی دشتی و صادق هدایت و احمد 
کسروی و در دوران نوین تحلیل 
علمی دین و نقد تقدس جزمگرای 
فریبنده، توســط ده هــا متفکر 
جسور، مانند محمد رضا فشاهی 
و آرامش دوســتدار و روشــنگر و 
دالرام مشهوری و دیگران، نمونه 
های برجســته ای از این مبارزه 
علیه ایدئولوژی دینی و آسیب های 

ناشی از آن است. 
نقــد فکری دیــن در یک جامعه 
پیشــرفته فرهنگی یک ضرورت 
بوده و هیچگونه مالحظه سیاسی 
نباید کار فکری تئوریک را مختل 

نماید. 
بعالوه پیوسته جانبداران مستقیم 
و غیر مستقیم دین به مبارزه علیه 
تمام اندیشــه های غیر مذهبی و 

ناباوران ادامه میدهند.
همیشــه تمام قدرتهای کوچک 
و بــزرگ در حمایــت از اســالم 
برخاستند و بر دهان ها کوبیدند تا 
کسی به اسالم و قرآن انتقاد نکند و 
ایدئولوگ ها وتاریخ نویسان رسمی 
رنگارنگ، در کنار این اســتبداد 
مستمر پنهان و آشــکار برای ما 
تاریخ جعلی ساختند و اسالم را راه 

نجات اعالم کردند. 
اینان با تحریف زشت جتاوز اسالم 
را "استقبال" گفتنــد و خشونت را 
"عطوفت الهی" نامیدند و انسانها را 

هر چه بیشتر پریشان کردند. 
این مدافعان دین و مذهب شیعه، 
این فعاالن سیاســت و تاکتیک 
و این حامیان تــوده های نادان و 
غرقه در خرافات، در کوچه و بازار، 
در مدرســه و دانشگاه، در خانه و 
مسجد، در رسانه و کتاب، خرافات 
و امامزاده پرستی و رساالت کهنه 
پرستی و احترام به نادانی توده ها 

را در مغز ما کردند. 
همکاری مذهبــی و غیرمذهبی 
وفادار به ســنت، انســان ایرانی 
را بیهوش کرد و امتیــازداران به 
برکت اســالم پیروز شدند. بتاریخ 
معاصــر پهلوی و اســالمی نگاه 
کنید. تمام ایدئولوگ های اسالم 

و اسالمیســتهای اصالح طلب و 
رادیکال، تمام فیلسوفان دینی و 
آخوندهای شیعه، تمام دانشجویان 
شیعه و روزنامه نگاران مذهبی با 
همکاری و ســکوت غیرمذهبی 
های ســنت گــرا، در راســتای 
حقانیــت دین خود نوشــتند و 
رسانه ها و حسینیه ها را اشغال 
کردند و تمام نقدکنندگان دین و 

شیعه را منکوب کردند. 
هر صدای انتقــاد علیه مذهب 
و نقد اســاطیر مذهبی و امامان 
و امامزاده ها ممنوع شــد و تنها 

تفاســیر ســنتی و اصالح طلب 
انسانها  مســتبدترین  شد.  مجاز 
همین مذهبی هــای ایدئولوگ و 
سیاست باز هستند که تمام میدان 

را در انحصار خود درآورنده اند. 
در چنین بســتری و در هنگامی 
که روشنفکر غیرمذهبی سنت گرا 
خاموش است، یک استاد دانشگاه 
آقای صادق زیبا کالم، که در عرصه 
سیاست اصالح طلبانه فعال است و 
در تمام رسانه های رسمی جایگاه 
ویژه ای دارد، در دفاع از اســالم و 
پیامبر به تعرض علیه تاریخ ایران 
و فرهنــگ پیش اســالمی ایران 

میپردازد.
در اخبار آمد که صادق زیبا کالم، 
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران 
اظهار داشــت که "من یک موی 
محمدبــن عبدالله را بــه 100 تا 
کوروش، داریوش، خشایار، تخت 
جمشــید و ایران و گذشــته آن 

نمی دهم." 
بدنبال ایــن گفته صدهــا نفراز 
کاربران واکنش نشــان دادند و به 

انتقاد از صادق زیباکالم برآمدند. 
در واکنــش به انتقادهــا صادق 
زیباکالم در صفحه فیس بوک خود 

در نامه ای چنین نوشت: 
"گذشته من با محمد بن عبدالله 
به عنوان  می خــورد.  پیوند  )ص( 
کالم آخر، من بغض و کینه نسبت 
به اسالم و اعراب را می توانم بفهمم؛ 
اما این اشــتباه تاریخی را یک بار 
دیگر هم بسیاری از روشنفکران یا 
منورالفکرهای ما در عصر مشروطه 
مرتکب شدند و همه مصیبت ها، 
کاستی ها و عقب ماندگی های ایران 
قرن نوزدهم را بر سر اسالم و حمله 
اعراب ریختند. برخی از آنان حتی 
تا بدان جا پیش رفتند که حمله 
اعراب به ایران را نه تنها باعث از بین 
رفتن فرهنگ و تمدن پیشرفته و 
پرشکوه ایران قبل از اسالم دانستند 
بلکه مدعی شدند که آمدن اعراب 
بادیه نشین به ایران متمدن باعث 
شد تا اخالقیات و هنجارهای نیک 
ما ایرانیان از بین رفته و ما ایرانیان 
بجای راست گویی، راست پنداری 
و درســت کرداری، دروغ گویــی، 
دورویی، ریا و تزویر را پیشه کنیم. 
شــرح نادرســت بودن این آراء و 
تمایالت عمیق نژادپرســتانه که 
در پس این تفکرات نهفته اســت 
در »ما چگونه، ما شدیم« آمده 

است. 
واقعیت تلخ آن است که بسیاری از 
ایرانی ها از اعراب متنفرند و متقاباًل 
خیلی از اعراب هم چشــم دیدن 
مــا را ندارند. اینکه مــردم عادی 
همچون طرفداران دو تیم فوتبال 
از یکدیگر منزجر باشند البته که 

تأسف آور است؛ اما آنچه که فاجعه 
است آن است که اقشار و الیه های 
تحصیل کرده یک جامعه نتوانند در 
ورای حجاب هــای تنگ و تاریک 
و تعصبات نژادپرستانه به یکدیگر 
بنگرند. آنچه تأســف آور است آن 
است که بسیاری از نخبگان فکری 
عرب و ایرانی در قرن بیست و یکم 
بجای اندیشــیدن به پیشرفت و 
ترقی همه فکر و ذکرشان آن شده 
که 1400 ســال پیش چه اتفاقی 
افتاد و کدام طرف شکست خورد و 

کدام طرف پیروز شد. 
کدام طرف متمدن بــود و کدام 

طرف بادیه نشین و سوسمارخور. 
به هرحــال عقب ماندگی شــاخ و 
دم ندارد و فقط منحصر به تولید 
اتومبیل پیکان نیست. اروپایی ها 
موفق شــده اند قرن هــا عداوت و 
دشــمنی، جنگ هــای مذهبی، 
قومی، نژادی، زبانی، ملیتی و غیره 
را پشت سر بگذارند و در قالب یک 
کل بزرگی بنــام »اتحادیه اروپا« 
دارند منظما سیم های خاردار بین 
کشورهایشان را جمع می کنند و 
حصارها و مرزهای جغرافیایی شان 
را بازتر و بازتر می کنند و ما هم در 
مقابل درگیر اینکه بعد از نامیدن 
اتوبان تهران- قم بنام غرورآفرین 
خلیج فارس کدام شــاهراه اصلی 
دیگرمان را خلیج فارس نام گذاری 
کنیم تا ســیلی دیگری به گونه 

اعراب مزدور بنوازیم. 
اروپایی ها به دنبال عملی ساختن 
رؤیایی هســتند که از منتهی الیه 
از  شــمال تا منتهی الیه جنوب، 
منتهی الیه شرق تا منتهی الیه غرب 
اروپا را بدون پاسپورت، ویزا و مجوز 
عبور و مــرور بتوان همچون یک 
کشور واحد درنوردید و ما هم به 
دنبال آن هستیم که نشان دهیم 
1400 سال پیش ما ازنظر تمدنی 
بر اعراب چیره شدیم و وحشی های 
بیابان گرد سوسمارخور را شکست 

دادیم." 
)صادق زیباکالم 17 فروردین 1393(.

در ارزیابی از دیدگاه این استاد 
دانشــگاه اصالح طلب چند 

نکته زیر دارای اهمیت است:
•

یکــم، نقد گذشــته بــرای بهتر 
فهمیدن امروز الزم است، هرچند 
که باید هوشیار بود تا در گذشته 
نمانیــم. انتقاد بــرای فهم اثرات 
منفــی و مخــرب اســالم، برای 
شعور امروز جامعه، درک خرافات 
گســترده اجتماع، تحلیل ضعف 
خردگرائی در جامعــه و درک از 
قدرت سیاســی امروز کاملن الزم 
است. پیشرفت جوامع و پیشرفت 

"من یک موی محمدبن 
عبداهلل را به 100 تا کوروش، 

داریوش، خشایار، ختت 
جمشید و ایران و گذشته آن 

منی دهم."

افکار فلسفی و هنری و اجتماعی 
به انتقاد جامعه شناسانه و فلسفی 
و تاریخی نیازمند اســت. جامعه 
بدون نقد مرده است و در آن ترقی 
و روحیه آزادگی ناممکن اســت. 
نقد اسالم حق ماست. نقد اسالم 
در خدمت ســالمت جامعه است. 
جامعه ما با گندیدگی گســترده 
مواجه است و اسالم و شیعه سهم 

بزرگی در ایجاد گندیدگی داشته 
اند. حال کســانی که این گفته را 
نمی پســندند، به ارعاب و مغلطه 
دســت میزنند. آقای زیبا کالم از 
"اشــتباه تاریخی" حرف میزند و 
در پی آنست تا انتقاد علیه اسالم 
را متوقف نماید. قصد ایشان نجات 
اسالم است. درواقع تمام روحیاتی 
که با اســالم آبیاری شده مخالف 

دمکراسی و آزاد اندیشی هستند. 
اصــالح طلبان هم دمکراســی را 
برای مسلمانان خودی میخواهند 
و هیچگاه از اعمال استبداد نسبت 
به دیگراندیشان غیر شیعه ناراحت 

نمیشوند.
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کلیسای 
اجنیلی فارسی 
زبان مونتریال 



کشیش جالل عادل

هر شنبه: از ساعت 4 بعدازظهر در وست آیلند 
FAIRVIEW Alliance Church:  220  Hyman,   DDO
هر یکشنبه: از ساعت 4بعدازظهر در قلب مونتریال 

405 Marie-Anne E    Montreal    (Metro: Mont Royal)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اگر احتیاج به دعا دارید -  همچنین برای دریافت 
فیلم »زندگی مسیح« و جزوات مسیحی  )رایگان( - 
با تلفن ما متاس بگیرید:     514-999-5168 

چرا رستاخیز مسیح 
اهمیت دارد؟ 

و چه تأثیری بر ما می گذارد؟
ایمان ما مبتنی بر مرگ و قیام مســیح 

است . 
عیسی مسیح به خاطر ما جان خود را داد 
و از مردگان برخاست تا ما بتوانیم حیات 

نو و زندگی تازه را بدست آوریم .
از آنجا که قیام مسیح چنین اهمیتی دارد، 
دشمنان مسیحیت نیز بیشتر آن را هدف 
حملۀ خود قرار داده اند. ولی خدا را شکر 
که نه فقط کالم خدا بلکه شواهد تاریخی 
نیز حقیقت قیام عیسی مسیح را تأیید 

می کنند.

اما چرا رستاخیز مسیح اهمیت دارد؟ و چه 
تأثیری بر ما می گذارد؟

 


1(     قیام مسیح الوهیت او را 
ثابت می کند

تمام ادعاهای مســیح به وسیله قیامش 
تأیید می شــود. رســتاخیر مسیح ثابت 
می کند که تمام گفته های او درست بوده 
و او واقعًا مســیح است . »با زنده شدنش 
پس از مرگ با قدرتی عظیم ثابت نمود 
که از لحاظ قدوســیت خدایی ، او پســر 

خداست « )رومیان 1: 4(.


2   ( قیام مسیح نشان می دهد 

که خدا کار او را بر روی 
صلیب پذیرفته است 

برخاستن مسیح از مردگان مهر موافقت و 
تأیید خدا را بر کار او نشان می دهد. اکنون 
ما می توانیم اعــالم بکنیم که آمرزش از 

گناهان و نجات برای همه وجود دارد. 
»او به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید 
و زنده شد تا ما در پیشگاه خدا کاماًل نیک 

محسوب شویم « )رومیان 4: 25(. 
پــس وقتی پولــس موعظــه می کرد، 
می توانســت بگوید   : »ما در حضور شما 
مــژدۀ آن وعده ای را که خدا به پدران ما 
داد اعــالم می کنیم ، که خدا برای ما که 
فرزندان آنان هستیم ، با رستاخیر عیسی 

به آن وعده وفا کرده است... 
و بدانید که مژدۀ آمرزش گناهان به وسیلۀ 

عیسی به شما اعالم می شود« 
)اعمال رسوالن 13: 32-    33 و 38(.

 
3(     قیام مسیح نشان می دهد که 

مسیح امروز زنده است ، برای 
ایمانداران شفاعت می کند، و 

همراه آنها می باشد

ما نه فقط احتیاج به نجات از مجازات گناه 
داریم ، بلکه همیشــه احتیاج به شفاعت 
و کمــک هم داریم . پس خدا را شــکر، 

همانطوری که پولس می فرماید   : 
»عیسی مسیح ... مرد و دوباره زنده 
شد و اکنون در دست راست خدا از 

ما شفاعت می کند« 
)رومیان 8: 34(.

همچنین مسیح به وسیلۀ روحش با ماست، 
»... و بدانید که مــن هر روزه تا انقضای 

عالم با شما هستم « )متی 28: 20(. 
مســیح قدرت خود را به ما عطا می کند 
تا ما بتوانیم بر قدرت گناه پیروز بشویم . 
پس قیامت مسیح به ایمانداران اطمینان 
می دهد که او نیروی الزم را جهت زندگی 

و خدمت به ما می بخشد.

 


4   ( قیامت مسیح تضمینی است در 
مورد اینکه خدا بدن های ما را هم 

زنده خواهد کرد

پولس در این مورد می فرماید   : »اگر روح 
خدا که مسیح را پس از من زنده گردانید 
در وجود شما ساکن باشد، همانطور که 
او را پس از مرگ زنده گردانید، به وسیلۀ 
همان روح القدس که در شما ساکن است 
به جســم فانی شــما هم حیات خواهد 

بخشید« )رومیان 8: 11(. 
بنابراین طرز فکر ما در مقابل مرگ کاماًل 
عوض می شود. چون مسیح ما را از ترس 
از مرگ آزاد ساخته )عبرانیان 2: 14-    15( 
و امیــد زنده ای به مــا داده )اول پطرس 

1: 3-    5 و 21(، دیگر نمی ترسیم . 
همین حقیقت باعث شد که ایمانداران 

اولیه در مقابل مشــکالت ، ســختی ها و 
جفاها ادامه بدهند. پولس حتی می فرماید   : 
»اگر امید ما به مســیح فقط منحصر به 
این زندگی باشد، از تمام مردم بدبخت تر 

هستیم .« او در آیۀ بعدی می فرماید   : 
»اما در حقیقت مسیح پس از مرگ زنده 

شد...«. و بعد اضافه می کند   : 
»بنابراین ... پابرجا و استوار بمانید. همیشه 
در کار و خدمت خداوند مشغول باشید، 
زیرا می دانید زحمت شــما در خدمت او 

بی نتیجه نخواهد بود« 
)اول قرنتیان 15: 19-    20 و 58(.

 
خدا عطا فرماید که در این ایام 

عید قیام ، قلب های ما پر از شادی 
و آرامش مسیح زنده گردد.

مـژده آمـد کـه اینک قیامش ببیـن    
بــاز شـد تـا ابـد آسمـان از زمیـن !

موت دیگر نُبد قدرتش بیش از این   
از که ترسم دگر از چه باشم حزین ؟

سـر بـرآر از افـق مهـر تـابـان مـا   
بین چه سان تـازه گشته تن و جان ما!

قبـر خالـی نگـر! کـار یـزدان مـا!   
زنـده عیسی ببیـن اصـل ایمـان مـا.



قیام عید 
پادشاهی و خداوندی مسیح، 
در راز صعود پرجالل مسیح 
بر همه بشریت 
مبارک باد! 
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}<< ادامه در صفحه: 25{

در شهــر  
آوریل: بیستمین سالگرد نسل کشی   

آموزش طراحی و نقاشی 
www.maryamtavaf.com

51
4

<< برگزیدۀ نشریات کانادایی: 
از بهترین رستوران ها

از نظر کیفت غذایی، سرویس و بها 
کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

انواع خورش ها وکباب های 
خوشمزه، باکیفیت عالی

La Maison De Kebab

933-0-933820  Atwater 
Montréal, QC H4C 2H1

کبا�ـسرا

مدرسه دهخدا
شنبه ها:  1 تا 5 بعدازظهر

514-827-6364
www.dehkhodaschool.com

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

مدرسه فرزانگان
Tel: 514-775-6508

www.farzaneganmontreal.ca
----------------

اجنمن ایرانیان وست آیلند
کالس های فارسی
کودکان: شنبه ها

از ساعت 12/30 تا 15/30
2900 Lake (DDO)

تلفن: 626-5520 )514(
-------------------------

خورشید خانوم 
  کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن 

رقص ایرانی به دلیل گوناگونی فرهنگی وقدمتی 
به درازای تاریخ بسیار رنگارنگ و غنی می باشد، 
در حفظ این هنر یگانه که متاسفانه در سرزمین 

خود مورد بی مهری فراوان است بکوشیم.
خردساالن: 11 صبح - بزرگساالن: 12

5347 Cote-des-Niege 
Tel: 514-341-5194
-------------------------

M E K I C
Maison d’Edition

Ketab-e Iran Canada
4438 rue de la Roche
Tel.: (514) 373-5777

کتابخانه نیما

5206 DECARIE #3
Tel.: 514-485-3652
----------------------- 

اجنمن دفاع از حقوق بشر 
ایران- مونترال 
(514) 299-1787

www.addhi.org
--------------------

کانون مهندسان و 
آرشیتکت های ایرانی  کبک 
AIEAQ.mtl@gmail.com

---------------
اجنمن دوستداران زرتشت 

 (514) 731-1443 
--------------------

بنیاد سخن آزاد 
(514) 944-8111 

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

I B N G
همبستگی بازرگانی
Info: 514-249-4684

www.ibng.ca
------------------------
اجنمن ادبی مونتریال
www.ilsmontreal.org

دانشنامه ایرانیکا 
را فراموش نکنیم! 

ما و همه آیندگان ما به این مرجع 
بزرگ نیاز داریم 

ایرانیکا از آن همه ماست
و به حمایت مالی همه نیاز دارد. 

www.iranica.com
--------------------------

اجنمن زنان ایرانی مونترال 
8043 St-Hubert  

iwamontreal@gmail.com
------------------

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

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

کافـــه لیت 
www.cafelitt.ca

-----------------------
مرکزفرهنگی زاگرس

514-690-6343
-------------------

سازمان آموزشی مولتی ساژ
(514) 770-1771 

3333 Cavendish # 250

اوتـــاوا
Persian Cultural Asso. 

– Capital Region

اجنمن ایرانیان اتاوا 
Iranian.pca-ncr@sympatico.ca 

رادیوفارسی مناشوم 
دوشنبه ها: 7 تا 9 شب  
CKCU 93.1 FM 

www.PersianRadio.net 

رسانه ای فراگیر متعلق به طیف چپ

تلویزیون هفتگی 
احتاد چپ ایرانیان درخارج از کشور 
 *هر شنبه  ساعت  1 بعد از ظهر 

به وقت شرق آمریکا 
از طریق کا نال تلویزیون اندیشه 
به مدت یک ساعت پخش مستقیم 

ساعت 7 عصر به وقت اروپای مرکزی 
و ساعت 30 .9 شب  به وقت ایران 

)باز پخش برنامه دوشنبه ها، 
ساعت10 صبح به وقت شرق آمریکا( 

لطفا پیشنهادها، نظرها و انتقادات خود را از ما دریغ ندارید.
iranleftalliance@gmail.com

چهارشنبه ها:  8 بامداد 
صبحانه و کسب وکار در جمع دوستان... 

6710 St-Jacques W. 
Info: 514-249-4684

WWW.IBNG.CA

دهمین کنفرانس دوساالنه انجمن بین المللی 
ایرانشناسی در مونتریال 

The International Society for Iranian Studies (ISIS)
The Tenth Biennial Iranian Studies Conference

Montréal: Hilton Bonaventure Hotel
Wed. Aug. 6, - Sun August 10, 2014

www.iranian-studies.com

من از فرزندم 'متنفرم!'
در جریان نسل کشی سال 1994 
روآنــدا کــه از آن تحــت عنوان 
تاریکترین فاجعه انسانی نیم قرن 
گذشته یاد می شود، عالوه بر کشته 
شدن 800 هزار مرد، زن و کودک، 
به 200 تا 500 هزار زن تجاوز شد.
20 هزار جوان روآندایی که امسال 
20 ساله می شــوند، فرزندان آن 

تجاوز جنسی گسترده اند.
و  'ببخش  می گوینــد  "همه 
فراموش کن'. چطــور می توانم 
فراموش کنــم وقتی حتی یکی 
از آن مردها مجازات نشده است. 
چطــور می توانم بگذرم وقتی هر 
روز آن مردهــا را می بینیــم که 
آزادنــه در خیابان های محله راه 
می روند. نه! من نمی توانم فراموش 

کنم."
با گذشت بیست سال از این واقعه، 
هنوز بسیاری از این مادران با دیدن 
فرزندانشــان، نمی توانند آنها را 

دوست بدارند.
ولنتینا یکی از این زنان است. 

او در مستند پیامدهای عمدی در 
حالی که دختر اولش را در آغوش 
گرفته و دختر دومی که حاصل آن 
تجاوز اســت کمی عقب تر از این 
دو به دیوار تکیــه داده، می گوید: 
"شاید یک روز اون دختر را دوست 
بدارم. شــاید یک روز او را فرزند 
خودم بدانم. اما فعال نه. دختر اولم 
را خیلی دوســت دارم، چرا که او 
حاصل عشقی است که میان من و 
پدرش وجود داشت. اما این دختر 
دوم، ناخواسته است. من هیچ وقت 

او را دوست نداشتم."
عمدی،  پیامدهای  مســتند  )در 
جاناتــان تورگوونیــک، عکاس و 
فیلمســاز با زنانی گفتگو می کند 
که سالها پس از واقعه نسل کشی، 
همچنــان با مصائــب آن به طور 
روزانه دست و پنجه نرم می کنند.(

برای بعضی از آنها همچون سیلوینا 
موضوع حتی فراتر از زندگی با ثمره 

و خاطره تلخ یک تجاوز است.
"بعد از نسل کشی، بچه های زیادی 
بودند که من باید سرپرستی شان 
می کردم. بــرادران و خواهران من 
همه کشته شده بودند اما بعضی 
از فرزندانشــان زنده بودند. دختر 
خــودم هم بــود. روی هم، هفت 
کودک بودند که باید از آنها مراقبت 
می کردم. من مادرشان، پدرشان، 
خاله شان، عموی شان ... من همه 
کس آنها هستم. برای همین است 
که آنها دوســت ندارند باور کنند 
به ویــروس اچ.آی.وی / ایدز آلوده 

شده ام. مردی که به من تجاوز کرد، 
این ویروس را وارد بدنم کرد."

بسیاری از شبه نظامیان هوتو که 
در جریان این نسل کشی به زنان 
نژاد توتسی تجاوز می کردند، حامل 
ویروس اچ آی وی/ایدز بودند و آن 
را به زنان قربانی هم منتقل کردند. 
در حقیقت، حدود ۷۰ درصد از 
۲۰۰ تــا ۵۰۰ هزار زنی که طی 
1۰۰ روز نسل کشی روآندا مورد 
تجاوز قــرار گرفتند اکنون با 
ویروس اچ آی وی/ایدز زندگی 

می کنند.

عشق 'ناگسستنی' مادر به فرزند
ماری، یکــی از قربانیان دیگر در 
این مســتند می گوید در روزهای 
نخست نسل کشی، بعد از این که 
شبه نظامیان به او تجاوز می کنند، 
به خانه عمویــش پناه می برد. اما 
چند روز بعد لشکر هوتوها به سراغ 

آن خانه هم می روند.
"همه را کشــتند. عمو، عمه و هر 
کس در خانه بود را کشتند. من زیر 
تخت خواب پنهان شده بودم. آنها 
عمه مرا کشته بودند و کودکش را 
روی سینه اش قرار داده بودند. اتاق 
پر از خون بود. پر از اجساد سالخی 
شده مردگان. به غیر از آن کودک 
که داشت از پستان مادر مرده اش 

شیر می مکید."
ماری بعد از ترک شبه نظامیان از 
خانه عمویش بیرون زد اما کمی 
بعد شبه نظامیان هوتو دوباره او را 

یافتند.
"یکی از ســربازها من را به داخل 
چمن زار برد تا بکشــد اما گفت: 
'نمی توانم تو را بکشم. فقط چند 

فشــنگ برایم مانده و قرار است 
بجنگیم. دلیلی نمی بینم که آنها را 

حرام تو کنم'".
ماری به درون گور دســته جمعی 
انداخته شــد تا همانجا بمیرد اما 
روز بعد یک شــبه نظامی دیگر او 
را پیدا کرد. ماری از او جرعه ای آب 
خواست. در عوض، آن شبه نظامی 
ماری را مجبور کرد تا لیوانی پر از 
خون 'برادران هم نژادش' را بنوشد. 
چند روز بعد ماری متوجه شد که 

حامله شده است.
"پدرم می گوید ایــن کودک بد 
است. ایل و تبارش بد است. اقوام 
این کــودک بودند کــه اعضای 
خانواده ما را کشــتند. حتی یک 
دلیل هــم وجود ندارد که من به 
خاطرش این کودک را دوســت 
بدارم. اما می دانید چیست. وقتی 
با خودم فکــر می کنم می بینم 
این کودک گناهی نکرده. این را 
نمی توانم به خانواده ام بگویم. برای 
همین هم هر وقت بر سر این دو 
راهی می مانم. به بالشم پناه می برم 
و همانجا آرام اشک می ریزم و غمم 
را بــرای خودم نگه می دارم. بگذار 
چیزی به تو بگویم که هیچ وقت 
به خانواده ام نگفته ام. من عاشــق 

فرزندم هستم."

جامعه جهانی روآندا را فراموش 
کرد

حالی  در  امســال  روآنــدا 
بیستمین سالگرد نسل کشی 
1۹۹4 را برگــزار می کند که 
هنوز بسیاری از فعاالن صلح، 
جامعه  و  متحد  ملل  سازمان 
جهانی را مقصــر اصلی این 

واقعه تاریک می دانند.
نسل کشــی روآندا را بسیاری هم 
وزن قتل عــام یهودیان در خالل 
جنگ جهانی دوم می دانند و برخی 
حتی آن را سیاه تر از اعمال نازی ها 
ارزیابی می کنند چرا که معتقدند 
نسل کشــی روآندا، نــه در نیمه 
نخســت قرن بیستم، که در سال 
1994 روی داد. در روزگاری کــه 
سازمان ملل متحد، آمریکا و دیگر 
کشورهای غربی، قابلیت جلوگیری 
از ایــن خون ریزی گســترده را 

داشتند.
کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان 
ملل متحد در این باره گفته است: 
"در لحظه ای که مــردم روآندا به 
شدت نیازمند کمک جامعه جهانی 
بودند، دنیا از روآندا روی برگرداند."
آیروین کاتلر، مناینده لیبرال پارملان 
کانادا و اســتاد حقوق دانشگاه 

مک گیل مونتریال می گوید: 

"کف اتاق پر از خون 
بود. آنها همه را کشته 

بودند. همه، به غیر از آن 
کودک را. او هنوز روی 

سینه مادرش بود؛ داشت 
پستان مادر مرده اش را 

می مکید."
ماری، از بازماندگان نسل کشی روآندا

این آخرین »نسل کشی« 
خنواهد بود! 

"همه ما می دانیم که آن 
فاجعه قابل پیشگیری بود."
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در شهــر  

»مونترال 
دوستت دارم«

منایشگاه
  7 هنرمند زن 
ایرانی: 
نازنین افشار، 
مریم ایزدی فرد، 
الهام پارسیان، 
مهرناز تنباكوساز، 
نغمه شریفی، 
مریم طواف و
رناك كردستانی
در گالری 
مکیک

مکیک نمایشگاهی 
از هنرمندان زن ایرانی 
را از روز جمعه

 11 آوریل  تا مدت 
یک ماه به نمایش 
گذاشته است. 

این نمایشگاه تا تاریخ 
20 می ادامه دارد.«

STOP STEALING OUR ORDERS!
جمعه  غـــــــروب 
از  آوریل جمعی   11
رســتوران  صاحبان 
های زنجیره ای دابل 

پیتــزا، »در اعتراض به مدیریت و 
نحــوه اداره این کمپانی« در برابر 
دفتر اصلی دابل پیتزا در خیابان 
شــربروک غربی گرد آمدند. این 

گردهمایی همچنان ادامه دارد... 
در واپسین ساعات پیش از چاپ، 
موفق شدیم با یکی از معترضان 
حاضر در این »پیکت« -آقای داوود 
باهری - گفتگوی کوتاهی داشته 

باشیم. 

- دلیل گردهمائی شــما در این 
ســاعت جلوی محل "دبل پیتزا" 

چیست؟ 
• مــن داوود باهری هســتم. ما 
هشت تا مغازه دبل پیتزا هستیم 
که مشــکالت بزرگی با کمپانی 
دبل پیتزا داریم. تقریبا بیشــتر از 
یک سال است که داریم سعی می 

کنیم که مشــکالتمان را به یک 
نتیجه ای برسانیم و حلش بکنیم؛ 
منتها کمپانی دبل پیتزا به هیچ 
عنوان نمی خواهد با ما همکاری 
بکند. ما همه ایرانی هستیم و این 
کمپانی دقیقا ایرانی تاسیس شده...  
واقعا مایه شرم و سرافکندگی که 

ببینیم با ما همکاری نمی کنند. 

- لطفا از نوع مشکالت پیش آمده 
بگویید:

• از زمانــی کــه کاًل سیســتم 
رســتورانداری در کبــک عوض 
شده، مشکالت همه رستوران ها 
بیشتر شده؛ و کمپانی دبل پیتزا 
نمی خــواد قبول کنــه که طرز 
اداره و مدیریــت و کارکردن باید 
عوض بشه. مشکالت ما مشکالت 
کارگری است؛ مشکالت خریدمان  
هم هست. ما داریم به قیمت های 
بیش از حد پرداخت می کنیم و 
هرچی از کمپانی همکاری و کمک 
می خواهیم، این ها هیچ کمک و 

همکاری نمی کنند. 
ایم،  اینجــا آمــده  امشــب که 
»اُردر«هــای یکی از دوســتان و 
همکارانمان را قطع کردند. ما برای 
کمک و پشــتیبانی از آن مغازه 
آمدیم اینجا و داریم اعتراض می 

کنیم که این کار نشه. 
ما پیشــتر حتی از طریق وکیل 
اقدام کردیم و هفته آینده قراره که 

مالقات داشته باشیم. 
اما این ها زودتر اقدام 
و می خواهند  کردند 
که قدرت را در دست 
داشته باشند و فشار بیاورند روی ما 

که با این ها کنار بیائیم؛ 
اما ما نمی توانیم یک 
همچین کاری را بکنیم. 

- امشب شما توانستید 
آقــای  بــا 
محمدعابدی، 
مســوول دابل 
حرف  پیتــزا 

بزنید؟ 
• آقای عابدی 

جرات  امشــب 
نکردنــد کــه اینجــا 
بیایستند و با ما صحبت 
کنند و فقط با همون 
اُردرهایش  کــه  آقائی 
قطع شده یک صحبتی 

کردند و رفتند. 

- آیا ایــن گردهمایی 
تکرار خواهد شد؟ 

• ]این اعتراض[ تکرار 
خواهد شد! صددرصد! 
تا وقتــی که ما بتونیم 
را  حقوقمــون  و  حق 
نمی  دیگه  ما  بگیریم. 

تونیم بــا این وضعیت به این 
کار ادامه بدیــم. همه مغازه 

های ما در خطر هستند. 
همه ما مشــکالتی داریم با 
دولت که مسبّبش خود این 
هست  پیتزا"  "دبل  سیستم 
و نمی خوان قبول کنند که 
نمی تونند  مشــکالتمان را 

خودشان حل کنند. 

- آیا قبل از امشب مذاکراتی با 
آقای عابدی شده؟ 

• صد در صد خیلــی زیاد. 
ایشــان همش حــرف هائی 
را کــه ما می زنیم عوض می 
کنند و به یــک نوعی دیگر 
تحویل ما می دهند و ما نمی 
تونیم حقیقتش قبول کنیم 
این ماجرا را... ما برای اعتراض 

اینجا حضور پیدا کردیم. 
دوم اینکه می خواستیم این 
مسئله علنی بشــه تا عموم 
مطلع بشــوند که دبل پیتزا 
کمپانی نیست که بشه بهش 

»جامعه ایرانی مونتریال 
دلواپس است!«

در یک مکامله کوتاه تلفنی، نظر 
دکتر امیرخدیر را در حاشیه این 

اعتراض جویا شدیم: 
)دکتر خدیر، تنها نماینده ایرانی 
تبار مجلس ملی کبک است، که 
ازسوی حزب کبک سولیدر، برای 
سومین بار در انتخابات استانی، از 
ناحیه »مرسیه« به مجلس راه یافته است.(

- دابل پیتزا جزو افتخارات جامعه ایرانیان 
مونتریال بوده و هست.

ایــن موفقیت بازرگانــی و اقتصادی به 
تالش  خصوصا  آن،  بنیانگذاران  کوشش 
و فــداکاری صاحبان فعلی رســتوران، 
کارگران، آشپزها، رانندگان این 

شبکه بدست آمده... 
اگر امروز این دوستان با مشکالتی 
به حتم دست  روبروی هستند، 
انــدرکاران آن در نظر خواهند 
گرفت که باید با دوراندیشی، با 
گذشت با حس تعاون، مشکالت 
ایرانی  کــرد. جامعــه  را حل 
مونتریال دلواپس اند. همه نسبت 
به آینده ده ها خانواده زحمتکش، 
که همه ی اندوخته مالی و امیدهای خود 
را در توسعه و گسترش این کسب و کار 
سرمایه گذاری کرده اند، احساس  نگرانی 

می کنند... 
چشــم همه ی این عزیــزان به تصمیم 

مسوولین  دبل  پیتزا دوخته است. 

اعتماد بکنند و اگر کســی هنوز 
فکر می کنه دبل پیتزا کمپانی 
هست که میشه باهاش کار کرد 

این را فراموش بکنند. 
برادر من از 18 سالگی با دبل پیتزا 
کار کرده و بزرگ شده. حدودا از 
سال 98 مغازه داره و من خودم 
از سال 2001 تا 2006 مغازه دار 
بودم و بعد با برادرم همکاری می 
کردم در خیابان اونتاریو شرقی و 
از تمام مشکالت این اورگانیزیشن 

)سازمان( خبر دارم... 
دوستانی که امشب اینجا جمع 
شدند همه ما از مشکالت هم خبر 
داریم و تقریبا تمام مشکالتمون 
مشترک و من از آنجائی که چند 
تا مغازه اجــاره کردم و مدیریت 
کردم واقعا به وضوح تجربه کردم 
و مطلع هستم مشکالت رستوران 

داری در مونترال و کبک. 
اجازه بدهید دوستانی که امشب 
اینجا هستند به شما معرفی کنم: 
آقای شــهرام دلگرم: مغازه دبل 

پیتزا در خیابان گی و مزونوف 
آقای منصور: مغازه خیابان سنت 

لوران و سووه 
آقای بابک کرباسفروشــان و آقای سعید الهی: مغازه 

های براسارد 
آقای خلیل بشر: مغازه خیابان ژان تالون 

آقای تونی: در الســال که ایشــون مورد حمله قرار 
گرفتند. 

آقای اسفندیار باهری: مغازه خیابان اونتاریو 
و آقای پیمان خالقی: در الوال 

- حرف دیگری دارید؟ 
• خواستم به یک نکته ی دیگر هم  اشاره کرده باشم. 
درگوشه و کنار، تبلیغاتی شده از طرف سازمان دبل 
پیتزا، بخصوص در میان ایرانیــان تازه وارد، در مورد 
خرید فرانچایزها و سرمایه گذاری های سودآور وغیره... 
که امید و قول می دهند که از طریق سرمایه گذاری 
به موقعیت های عالی دست پیدا خواهید کرد و غیره... 
در این تبلیغات از خدمات پشتیبانی پس از گشایش 
مغازه، تمرین دادن و آموزش و... و... کلی امکانات دیگر 
حرف های زیادی زده می شود... و قول داده می شود. 
ما به عنوان اولین مغازه داران دبل پیتزا باتجربه دست 
اول به شــما می گوییم این ها حرف ها و قول های 
بی پایه و اســاس است. این حرف ها قول های پوچ و 
توخالی است که از طرف این سازمان برای  سودبردن 
هر چه بیشتر داده می شود. این حرف ها گول زننده 

است. •

»همه مغازه های ما  
درخطر هستند!«

»ُاردر«های یکی از همکاران مان را قطع کرده اند. 
          ما برای کمک و پشتیبانی از او آمدیم اینجا...



18 18www.paivand.ca            PAIVAND: Vol. 20  no.1156   Apr. 15,  2014  سال 20 شماره   1156 26 فروردین 1393 

انتقـال ارز

 تبدیل و انتقال ارز بصورت عمده   برای شرکت ها و موسسات جتاری

به مدیریت یحیی هاشمی پور

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

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

Tel: 514 989-2229
Tel: 514 289-9003
Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca GUY

تصمیمی با ما مشورت کنید.
23 سال سابقه خالصاهن ما    بی ردیغ رد خدمت شماست ؛ قبل از ره

صرافی خضر

____________________________________
1863 Ste-Catherine W.  (Corner: St- Marc) 

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

انتقـال ارز

GUY

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس 
    در کمتر ار 24 ساعت

    )حتی پس از ساعات اداری(
  نقل و انتقال سریع ارز 
    به اقصی نقاط جهان 

  تضمین بهترین نرخ روز 
     با کمترین کارمزد 

   آخرین اطالعات ارز 

به مدیریت:
 بیژن احمدی 

اولین مرکز ارائه خدمات ارزی به ایران در مونتریال
UNION MONDIALEE 

X
C
H
A
N
G

   E

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

با بیش از 30 سال پیشینه 
در ارائه خدمات ارزی 

ساعات کار: همه روزه: 1۰ تا 1۹ 
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سالن آرایش وزیبایی شهرزاد

اسپشیال چهارشنبه ها 

               • کوپ  
         • رنگ • مش  

    • هایالیت و فر
  • براشینگ  • بند و 

ابرو  • اپیالسیون 
• شینیون • مانیکور 

میکاپ عروس 
•پدیکور  • الکترولیز  
• فیشال• جوان سازی 

پوست  با کریستال
Microdermabrasion     

SHAHRZAD BEAUTY SALON

UNISEX
6963 Sherbrooke W. Montreal, QC. H4B 1R1

514-489-6901

سالن ویژه برای خانم های با حجاب  

یونایتد،مناینده رمسی
 قطر ایرالینز

اوکازیون رقابت ناپذیر سفر به ایران
از مونتریال به

 تهران  مشهد شیراز

unitedtours@bellnet.ca

facebook.com/paivand.montreal
به ما بپیوندید!   

1620 Sherbrooke O, 
(Corner : GUY) 
Montréal, QC H3H 1C9

514-933-8866

انواع ساندویچ های
تنوری، آبگوشت تنوری 
نان داغ کباب چاق!

انواع غذاهای ایرانی 
برای ذائقه  ایرانی
نوشابه های الکلی
و غیر الکلی

با منوی جدید 
با قیمت های عالی 

در محیطی گرم، 
           زیبا و  پرنشاط 

پاتوق عموجمال

مشاورین امالک: مسکونی و جتاری 

افسانه و افسون انصاری 
Afsoon Ansari:   514-862-2925
Afsaneh Ansari:   514-236-1121
Real Estate Brokers: ProprioDirect Inc.
200, 3899 Aut. des Laurentides,
Laval, Qc, H7L 3H7
equipe.ansari@gmail.com

 کارمزد ویژه 
برای فروشندگان

(certain conditions apply)
  بابیش از 1۰ سال سابقه  ارزیابی رایگان  

 تهیه وام مسکن  با بهترین نرخ
2%
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کلینیک دندانپزشکی آریا 
در مرکز شهر

دکتر شهروز رضانیا          جراح دندانپزشک 
دکتر مهری حیدری         جراح دندانپزشک 

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.           Dr. Mehri Heidari D.M.D.   

Invsalign  ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم  
   ردیف کردن دندانها بصورت سریع 

Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال        
 Implant کاشتن دندان  

 Root Canal درمان ریشه  
Zoom 2 ACP سفید کردن دندانها توسط دستگاه  

  کشیدن و جراحی دندانهای عقل 
  دندان اطفال 

  گذاشتن دندانهای مصنوعی 
  پر کردن دندان ها )همرنگ دندان( 

CEREC AC Bluecam   

1834 Ste Catherine W.  Suite 200
Montreal, Qc H3H 1M1     (Metro: Guy)

Tel : (514) 933-3337
               www.clinique-arya.com قبول کلیه 

بیمه های مدیکال 
و بیمه های دانشجوئی 

محضردار   و  مشاور حقوقی 
 خدمات ما شامل: 

  امالک:خرید و فروش، وام
  خرید و فروش شرکت ها
  اجاره امالک تجاری
 ثبت شرکت ها
  تهیه وصیت نامه
 تهیه دعوت نامه برای ویزا
  تهیه وکالت نامه ها
 تایید امضا

               و بسیاری دیگر 

وحید خلجی 
NOTAIRE-NOTARY 

________________
 VAHID KHALAJI
Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney
5057 Av. Victoria
Montréal, QC H3W 2N2 
khalajiva@gmail.com

Tel.: 514-439-1444

دکتر ریموند رضایی 
Dr. Raymond Rezaie

7روز 
هفته 

پزشکان خانواده:
Dr. RAYMOND REZAIE 
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
Dr. ASTGHIK VARTANIAN
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
Dr. HANY KAMEL
Dr. NAVEEN GARG
Dr. VAN TINH DUONG
Dr. DAVID PATTERSON
Dr. ZIAD SUBAI
Dr. FARIDA TURQUI__________________

جراح ارتوپدی،روانپزشک،گوش و حلق 
و بینی، قلب، جراح عمومی،متخصص 

زنان،جهاز هاضمه،انکولوژیست،
جراح کلیه و مجاری ادرار،
بیماری های عفونی و... 

 پزشک خانواده 

بدون وقت قبلی
Family Physician 
(Without Appointment)

 اورژانس
 پزشکان متخصص 

       جهت امراض
Specialist doctors

پزشکان  متخصص: 

کلینیک مدیکال آلفامدیک

1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5  

Clinique Medicale Alphamedic 
Centre-Ville

Tel.: (514) 933-8383   
Guy Concordia

پزشک خانواده: اورژانس 

اجنام آزمایش خون 
در محل کلینیک 

جواب در 24 ساعت 

  OPTHAMOLOGIST
   Dr. Samir Antaki
 ENDOCRINOLGUE: 
   Dr. Jack Elstein
  UROLOGUE: 
  Dr. Jean-Louis Bourque
 ALLERGIE: 
  Dr. Phil Gold
 CARDIOLOGUE: 
  Dr. Abed G Kahwati
 GYNÉCOLOGUE: 
  Dr. Michael Ah-Sue
 ORTHOPEDIE: 

  Dr. Faramarz Dehnade
 ONCOLOGIE: 
  Dr. George Wakil
 ORL: 
  Dr. Samir Abboud
 GASTROENTÉROLOGUE: 
  Dr Joseph Loutfi
 CHIRURGIE GÉNÉRALE: 
  Dr. Théodore Kass
 INTERNISTE: 
  Dr. Liu Chen Kiow
 MALADIES INFECTIEUSES 
  Dr. A.-F. Doss

 PSYCHOLOGUE:
  Dr. Mahnaz kazemi
 ACUPUNCTEUR & LASER: 
  Dr. Bahman Fashipour
 PODOLOGUE: 
  Dr. Ata Ansari
 NUTRITRITIONISTE: 
Ayla Coussa
 PHYSIO: 
  Vivarath,ly (514) 733-4683 
  (5589 CDN#2, H3T 1Y8)
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Elegance Assurance
                         Insurance

CAR
HOUSE
MOTO 
COMMERCIAL

برترین سرویس کمترین بها

خنستین شرکت بیمه ایرانی 
اتومبیلموتورمسکونی/جتاری

کمپانی بیمه الگانس 

_________________
6400-A St-Jacques W.
Montreal, Qc. H4B 1T6

(2nd floor)  

Tel.: 514-482-4500
www.eleganceleasing.com 
assurance@eleganceleasing.com

 با اقساط ماهیانه

با خرید بیمه منزل 

یا اتومبیل خود 

برای اولیــن بار 

با کمپانی ما از مزایای

 10 % ختفیف 
بهره مند شوید! 

Mary Sadoughi       
- 17 years experience 
- Special Travel Services for Iranian 
Travel services:
- Flight with all major Airlines 
  to any where including Tehran, 
  Mashhad, Shiraz
       (wholesale price) 
- Vacation packages: 
   Europe, Caribbean, etc. 
- Travel Insurance, 
- Special Cruises, Hotel, Car
- Special tour to major city in Iran 
___________________
1118 Ste-Catherine W., Suite 504     
Montreal, Qc 
(Metro: Peel)
Tel: 514-940-1642 
        514-940-1643 
Cell: 514 834 2166  
Fax: 514-868-1115    
Email: maryagency@gmail.com 

مشاور مجرب شما: 

مهری صدوقی 
   بیش از 17 سال سابقه 

  در امور ویژۀ مسافرتی
       در خدمت جامعۀ 

           ایرانی مونتریال 
   پرواز به شهرهای 

         تهران، مشهد، شیراز 
            )به قیمت رقابت ناپذیر( 

   تور مسافرتی به اروپا، کارائیب و... 
   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی 
   کروزهای ویژه، هتل، اتومبیل و... 

   و بسیاری دیگر 

T.A.M Travel 
آژانس مسافرتی  

Facebook.com/
paivand.montreal    
به ما بپیوندید!

به لیست بلند ایمیل پیوند، بپیوندید: 
اگر می خواهید از انتشار اینترنتی پیوند بصورت منظم آگاه شوید، 

نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنید:
 info@paivand.ca  

0%
با نرخ 

         و ختفیف ویژه 
با نرخ   1.9%

         و ختفیف ویژه 

با مشاور مجرب خود رحمت متاس بگیرید

با ضمانت عالی   با قیمت های ویژه و رقابت ناپذیر

نسرین عین الهی 
مایکل برمن:

مشاوران امالک 
درخدمت جامعه 
ایرانیان مونتریال

کانــدو 
لوکس

روبروی
بل سنتر 

3
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بزرگترین و مجهزترین نمایشگاه اتومبیل 
     در غرب مونتریال 

       با مدیریت حمید پازوکی مهر 
             اتومبیل نو و اوکازیون :   با 20 سال سابقه 

Salon EVE
5393 Cote-Ste-Luc Montreal, QC, H3X 2C3

Tel.: (514) 481-6765   www.eveandm.com

در خدمت هموطنان گرامی 
    با متدها و مدهای کوپ و مش روز 

 فر و صاف کردن دائمی  با بهترین محصول طبیعی 
     در دنیا  کنترل کنندۀ حجم مو 

     و برطرف کننده خشکی و وز مو
 شینیون، رنگ، سشوار 

 میکاپ آرتیست )گریمور عروس (
 پاکسازی پوست  اپیالسیون 

مانیکور  پدیکور  بند و ابرو 

تاتوی صورت و بدن: برای خامن ها و آقایان توسط کارشناس هنر 

و آقایانبرای خامن ها 

باحجاب برای خامن های   <<    مکان ویژه 

6050 St-Jacques O.
Montreal, Qc, H4A2G4  
Sans Frais: 866-946-4399
Tel. 514-487-0009
Fax. 514-482-0034
www.autoultimax.com
info@autoultimax.com

بهـاره!بزرگ حـراج اتو اولتیماکس
ارزان ترین و بهترین اتومبیل های اوکازیون 

توجه توجه:     اتومبیل نو خود را از ما بخرید     ارزان تر از Original Dealer:    << گارانتی! 

BMW 
Mercedes 

   Benz
Toyota 
Subaru 
Acura

Honda, 
Hyundai

.... 

تسهیالت عالی  درپرداخت ماهانه 
ویژه  هموطنان گرامی 

>> $0 Cash Down.  
2011 Honda Pilot EXL 30000km Leather, Backup Camera Full Warranty $32900 or 244 Bi-weekly
2011 Mercedes-Benz B200 38000km Panoramic Sunroof, Full Warranty $17900 or 132 Bi-weekly
2010 Nissan Rogue SL AWD 98000km $13900 or 103 Bi-weekly
2011 Mercedes-Benz ML350 BlueTec Diesel 92000km $32900 or 244 Bi-weekly
2011 BMW X5 Diesel 7 Passengers 85000km $37900 or 281 bi-weekly
2007 Honda Accord EX Sunroof 133000km $8500 or $75 bi-weekly
2008 Mazda 5 GT 6 Passengers 97000km $9800 or $87 bi-weekly
2010 Lexus IS250 AWD Full Warranty 64000km or $77 bi-weekly

بیش از  80 اتومبیل هر هفته 

The Biggest, 

The Best,The 

Powerhouse!

شرکت حمل و نقل بین املللی 
LOADEX TRANSPORT INC

خدمات حمل و نقل:   هوایی، دریا یی و زمینی
سرویس هوایی به شیراز، تبریز، تهران، 

اصفهان،کرمانشاه و مشهد
ایران، سراسر کانادا، امریکا و سایر نقاط جهان

سرویس کامل حمل برای واردات و صادرات کاالها  

Tel.:514-234-3399  Fax.:514-685-3168
info@loadextransport.com        www.loadextransport.com

سکس، کار، 
خواب، 

خوردن؛ 
روز ایده آل 

مردان

سنجی  نظر  یک  نتایج 
بریتانیا  در  مــردان  از 
یک  که  می دهد  نشان 
روز ایــده آل برای آنان 
تقریبا از چهار ساعت و 
نیم سکس، سه ساعت و 
نیم کار، سه ساعت و نیم 
خواب و سه ساعت و نیم 
دیدار دوستان و خانواده 

تشکیل شده است!
آنها دو ســاعت و ســی و 
هشت دقیقه برای خوردن 
و آشــامیدن و بیست و نه 
دقیقه هم برای رســیدن 
به ســر و وضعشان در نظر 

گرفتند تا یک روز کامل داشــته 
باشند.

64 درصد مردانی که در این نظر 
سنجی شرکت کرده بودند، عقیده 
داشتند که تکنولوژی به آنها کمک 
می کند تا هر چه بیشتر خود را با 
فعالیت های روزمره وفق دهند، از 
جمله اینکه در دستشویی از موبایل 
یا تبلت استفاده می کنند و بیست 
درصد آنها زمانی را که در راه خانه 
یا کار هستند برای یادگرفتن یک 

زبان جدید استفاده می کنند.
اما پنجاه و یک درصد مردان زیر 
34 سال نگران آن بودند به دلیل 

کمبود وقت، فرصت تجربه کافی 
نداشته باشــند و یک چهارم آنها 
گفتند که ســعی می کنند برای 
مدیریت زندگی پرمشــغله خود 
راه های تازه ای پیدا کنند و هفتاد 
درصد هم گفتند برای اینکه وقت 
بیشــتری پیدا کنند حاضرند از 

تعداد دوستانشان کم کنند.
همسر ایده آل

در همین حال، پژوهشگران در یک 
نظر سنجی دیگر از مردان درباره 
همسر ایده آل ســوال کردند که 
نتایج آن نشان داد تعریف همسر 
ایده آل برای مردان نسبت به پنجاه 

سال پیش تفاوت قابل مالحظه ای 
پیدا کرده است.

پنجاه ســال پیش "همســر 
ایده آل" میز شــام را برای ورود 
همســرش آماده کــرده بود و 
با روبانی بــه مو آماده بود تا به 
داســتا ن های مهم شــوهرش 

گوش دهد.
اما اکنون همسر ایده آل همپای 
شوهرش اســت، دخل و خرج 
خانه را در کنترل دارد و از اینکه 
با شوهرش هم پیاله شود لذت 

می برد.
دو سوم مردانی که در این نظر 
نظرسنجی شرکت کرده بودند، 
زنــی را ترجیــح می دادند که 
اقتصاد خانواده را مدیریت کند 
در حالی که پنجاه سال پیش این 

کاری مردانه به شمار می رفت.
عالوه بر این هشتاد و چهار درصد 
مردان عقیــده دارند که زن و مرد 
باید در انجام امور خانه مشارکت 

داشته باشند.
البته غذا همچنان بــرای مردان 
مهم است و تقریبا نیمی از مردان 
)48 درصد( برای دستپخت خوب 
امتیاز بسیار باالیی قائل بودند، اما 
فقط 9 درصد برایشان مهم بود که 

همسرشان بتواند کیک بپزد. 
)بی بی سی: 17مارس 2014(
•

گزیده ای از "راهنمای همسر خوب" که در 
سال 1955 در بریتانیا چاپ شد:

- شام باید همیشه حاضر باشد، حتی از شب 
قبل برنامه ریزی کنید.

- به حرف هایش گوش دهید، شما ممکن 
اســت چیزهای مهمی برای گفتن داشته 
باشید اما لحظه ای که شوهرتان وارد خانه 

می شود موقعش نیست.
- اگر شوهرتان دیر به خانه برگشت یا حتی 
اصال برنگشت شکایت نکنید. این را با تمام 
مشــکالتی که او در طی روز ممکن است 

داشته باشد مقایسه کنید.
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 کانترتاپ برای حمام 
و آشپزخانه رویایی شما

________________

 به بهایی باورنکردنی 
<< برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین  امروز 
با ما متاس بگیرید: 

514-952-7400
514-694-9692

برترین و مرغوب ترین سنگ های گرانیت

سنگ های گرانیت، کوارتز
WWW.GRANITEISLAND.CA 

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty
3675 DES SOURCES، SUITE  109
D.D.O., QC  H9B  2T7
Tel.: 514-683-8686 
nader.khaksar@gmail.com

مشاور امالک:  
مسکونی و جتاری 

ارزیابی رایگان      تهیه وام مسکونی 
و جتاری با کمترین بهره  با بهای اجاره، 

صاحب خانه  دخلواه خود شوید! 
تهیه وام مسکن برای تازه واردین  به کانادا 

تهیه وام مسکن برای ایرانیان غیرمهاجر در کانادا 
Non residents  با کمترین پیش پرداخت 

هدیه 1000 دالری برای هزینه محضر 

نادرخاکسار
Cell.: 514-969-2492 اوکازیون عـالی

برای زندگی و یا 
سرمایه گذاری

2004 construction 
ile des soeurs 

$279000
2005 downtown 

best view 
2 bedrooms

 $385000
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جناب آقای رحیمیان، 
   مدیریت محترم نشریه پیوند

بر خــود واجب دیدم کــه از طرف خود و 

خانواده ام، ضمن تبریک سال نو،  از زحمات 

شما، خانواده و همکارانتان در مورد ضیافت 
نوروزی ۲۲ مارس تشکر کنم. 

چند مورد توجه مرا به خود جلب کرد. 
هدف از لیســت کردن آنها تشویق به 

ادامه آن در سالهای آتی است :
به دور از جنجال بود. - مجلس مجلل، زیبا، گرم خانوادگی و 
- میزبانی شــما و خوش آمد گویی 
شما به یک یک میهمانان چمشگیر 

بود.
نیزگرم و مطبوع بود.- هفت ســین زیبا بود. موزیک 
با  متین،  بســیار  میهمانان   -
وقــار و گرم بودنــد؛ که این 
حس افتخار و لذت در جمع 
هموطنان بودن را دو چندان 
نژاد. نــوروز و شــادی با شــب زیبا و "پیوند" ممنــون ازتدارک یک آنان جشن گرفت.را دعوت کرد و نوروز را با میتوان میهمان غیرایرانی میکرد؛ مجلسی که با افتخار  پارسا  برای سال آینده نگه لطفا از حاال میز ما را خانواده 

    رضا پارسا نژاددارید. 

دیدوبازدیدو ضیافت بزرگ نوروزی 
از خودمان... 

تقدیر و سپاس
پیوند نوروزی پیوند که در روز ۲۲ مارچ 
در ســالنی مجلل برگزار شد، صحنه 
ای بود از شکوه و تجلی سنت دیرین 
و باســتانی نوروز ایرانی و مجالی بود 
برای دید و بازدید هموطنان عزیز که 
تعدادشان به واقع چشمگیر بود. ضمن 
سپاس و قدردانی از دست اندرکاران 
برگزاری این جشن باشکوه بویژه جناب 
آقای محمد رحیمیان، سالی سرشار از 
برکت، تندرستی، سالمتی و موفقیت 
برای ایشــان آرزو کرده و امیدواریم 
با حمایت و استقبال هموطنان عزیز 
شاهد اســتمرار این گونه مراسم در 

سالهای آینده باشیم. 

 مدیریت دارالترجمه رمسی یکتا

یکی 
فرازهــای  از 
ضیافت نوروزی پیوند، استقبال 
بی نظیر مهیمانــان از تحفه زیبای لیدا 
صحاف زاده و گروه استودیو »فیوشا« بود. 
در گوشــه ای از سالن امبســی پالزا، 
از  فیوشا،  استودیو عکاسی موقت گروه 
مهمانان حاضر عکس های رنگی بسیار 
زیبا می گرفت. عکس ها درجا »پرینت« و 
قاب شده و به آنان - بصورت رایگان - اهدا 

می شد. 
»کالژ« زیر - که شــتابزده آماده شده - 
گوشه ای از حضور بزرگ و زیبای شما را 

در جشن نشان می دهد. 
با سپاس از گروه فیوشا، خانواده صحاف 
زاده، و اسپانســرها، بخصوص »پرشین  
امپایر« و بهروز باباخانی، که این فرصت را 

برای ما ماندگار کردند. 
راستی عکس خودتان راپیدا کردید؟

به روایت فیوشا!... 
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جام جهانی و فوتبال ایران...
آیا می دانستید؟!..

گردآورنده: 
یوسف تیزهوش

پــس از انقالب، 10 
ســال ورزش هــای 
ایرانیان  عالقه  مورد 
در رشته های کشتی، 
فوتبال، والیبال، وزنه 
برداری و غیره بدون 

فعالیت مانده بود. اما در این مدت 
کشورهای همجوار و اروپائی ها به 
پیشرفت های ورزشی و تمرینات 
و بدن سازی خود ادامه می دادند. 
مهم ترین ورزش که مردم ایران 
در نهایت هیجان به آن عشق می 

ورزند، بازی فوتبال است. 
• در المپیــک 1976 مونترال 
اولین جائی بود که فوتبال ایران 
در یک برخورد بین المللی مطرح 

شد. 
وقتی تیم ایــران به جام جهانی 
1998 صعود کرد، تب فوتبال در 
ایران باال گرفت و بر تماشاگران 
در ورزشگاه های ایران افزوده شد. 
تیــم فوتبــال ایــران در خارج 
)بخصوص در آسیا( از خانه خود 

بهتر بازی می کند. 
• در جریان مسابقات جام جهانی 
تیم فوتبال ایــران با پیروزی بر 
کویت در جمع کل کســب 16 
امتیاز بدون شکست راهی مرحله 

نهائی گروه جام جهانی شد. 
•  ایــران با 4 برد و ششــمین 
صعود بدون شکســت در جدول 
مسابقات جهانی 2014 در برزیل 

قرار گرفت. 
ل  جدو

 : F
یــران،  ا

آرژانتیــن، 
بوسنی نیجریه. 

استادیوم   •
برای  نوساز 

جهانی  جام 
ظرفیت  دارای 
و  نفر   62160

دالر  میلیون   334
هزینه برداشته. 

قهرمانی  کاپ  در  ایران  تیم   •
آسیا تا به حال سه بار در سالهای 
1978 و 1988 و 2006 میالدی 
را  آسیا  فوتبال  قهرمانی  عنوان 

بدست آورده. 
• اعزام تیم فوتبال ایران به برزیل 

24 میلیارد تومان برآورد شده. 
• مشکل بزرگ: برزیل از جمله 
کشورهائی است که آمار جرم و 

جنایت زیاد می باشد. 
همچنین مردم برزیل به هزینه 
برگزاری  برای  دولت  که  باالئی 

فوتبال پرداخته اعتراض دارند. 
• مشکل بعدی ساعات بازی های 
پخش مسابقات به شکلی است 
این  دیدن  برای  ایران  مردم  که 
مسابقات در ساعت های 30: 22 
دقیقه شب یا یک و 30 دقیقه 
صبح  دقیقه   4: یا 30  و  بامداد 
خواهد بود. مسئوالن برگزارکننده 
 4 ساعت  را  مسابقات  بازیها 
انجام  محلی  وقت  به  بعدازظهر 

بروز  سبب  که  دهند  می 
مشکالتی برای بازیکنان 

نخواهد شد. 
• برنامه جام جهانی 
در  آسیا  های  ملت 
میالدی  ژانویه 2015 
در استرالیا با جاذبه های 
می  انجام  توریستی  قوی 
در  بازیها  این  در  ایران  شود. 
جدول بحرین، قطر، امارات قرار 

گرفته است. 
بحرین  با  ایران  بازی  اولین 
انجام  ماه  دی   21 در 

خواهد شد. 
المللی  بین  فدراسیون   •
طرح  نقش  برای  )فیفا(  فوتبال 
یوزپلنگ روی پیراهن های تیم 
ملی ایران موافقت خود را اعالم 

کرده. 
• جــام جهانــی 2014 یکــی 
پرطرفــداران  و  بزرگتریــن  از 
رویدادهای ورزشی دنیاست؛ 72 
روز دیگر، کشــور برزیل میزبان 
کشــورهائی مثل ایران، استرالیا، 
پرتقال اســت که به این رویداد 

جهانی صعود کرده اند. 
• اما راجع به توپ فوتبال: 

پرقیمت ترین تــوپ فوتبال به 
فروش رسیده توپی که در بازی 
فینال جام جهانی 2006 آلمان 
بین بازیکنان ایتالیا، فرانسه رد و 
بدل شد؛ گرانترین توپ فوتبال 
دنیا نامیده شد. این توپ را شیخ 
محمدبن حمدآل ثانی به مبلغ 2 
میلیون و 400 هزار دالر در یک 

مزایده خیریه خریداری نمود. 
تا شماره بعد موفق 
و سالمت باشید

}<< ادامه در صفحه: 33{

کبک...  
نگاهی به منشور ارز ش های الئیسیته دولت پیشین کبک

• ماده یک: 
همه انســان ها از حق زندگی، 
امنیــت، آزادی و شــخصیت 

حقوقی برخوردار می باشند.
حق زندگی شامل امرار معاش 

نیز می شود. منشــور ارزشهای 
الئیســیته دولت  کبک حق امرار 

معاش را نقض می کند. 
بــه عنوان مثال، زنان مســلمان  با 
روســری و مردان یهــودی با کیپا 
و ســیکها و غیــره از کار کردن در 
موسسه های دولتی و نیمه دولتی و 
بخش خصوصی که با دولت قرارداد 

دارند محروم خواهند شد.
• ماده سه: 

هر شخص دارای آزادی های اساسی 
ماننــد آزادی تفکــر، آزادی مذهب، 
آزادی عقیــده، آزادی بیان و آزادی 
گردهمایــی آرام و تشــکیل انجمن 

میباشد.
 منشــور ارزش های الئیسیته دولت 
کبک آزادی مذهب را بنا به توضیحات 
بند سه این متن در کلیت آن نقض 

می کند.
• ماده 10: 

همه اشــخاص بطور مساوی و بدون 
هیچ تمایز یا رجحانی به دلیل نژاد، 
رنگ پوست، جنس، تمایالت جنسی، 
وضعیت تآهل، سن در محدوده مقرر 
قانونی، مذهب، عقاید سیاسی، زبان، 
ریشــه های قومی یا ملــی، جایگاه 
اجتماعــی، معلولیت یا اســتفاده از 
وسیله ای برای رفع این معلولیت، از 
حق شناخت و اســتفاده از حقوق و 
آزادیهای خود برخوردار می باشــند. 
تمایز هنگامــی صورت می گیرد که 
اختالف، رجحان یا محرومیت باعث 
از میان بردن یا مخدوش کردن این 
حقوق شود.هیچکس حق آزار دیگری 

را به جهت موارد یاد شده در بند 10 
ندارد.

منشــور ارزش های الئیسیته دولت  
کبک حقوق کســانی را که باورهای 
با تعریف  مذهبی شــان متناســب 
الئیسیته کبک نیســت، با دیگران 

یکسان نمی پندارد.
• ماده 13: 

هیچکــس نمی توانــد در یک متن 
حقوقــی بندی قرار دهد که مو جب 

تبعیض گردد.
ممنوعیت داشتن نشانه مذهبی برای 
کارمندان بخش دولتی، نیمه دولتی 
و بخش خصوصی که با دولت کبک 

قرارداد دارند موجب تبعیض میشود.
• ماده 16: 

هیچکــس نمی توانــد در خصوص 
استخدام، دوره آموزشی، مدت دوره 
انتظار خدمت، کارآموزی فنی و حرفه 
ای، ترفیع، انتقــال، اخراج به دالیل 
اقتصادی، تعلیق، برکناری، شــرایط 
کاری شخص، یا در تعریف رده های 

کاری و شغلی، تبعیض روا دارد.
براساس دالیل ارائه شده در ماده 13 

منشــور ارزش های الئیسیته دولت 
کبک، این بند نیز نقض می گردد.

• ماده 18: 
هیچ دفتر کاریابی حق اعمال تبعیض 
در پذیرش، رده بندی یا رسیدگی به 
یک درخواست کار را ندارد. همچنین 
حق فرق گذاشــتن در ارائه مدارک 
کاندیداها به یک کارفرمای احتمالی 

را ندارد.
منشــور ارزش های الئیسیته دولت 
کبک این حــق را بصورت قانونی به 
این دفاتر میدهد و این ماده را نقض 

می کند.
• ماده 24: 

نمیتوان هیچکس را از آزادیها یا حقوق 
خود محروم کرد مگر در مواردی که 
قانون تعیین کرده باشــد و آن هم با 

رعایت آیین دادرسی.
منشــور ارزش های الئیسیته دولت 
کبک راه را بــرای نقض این ماده باز 
می کند و با توجه به این که منشــور 

<< بخش  
پایانی

"همه ما می دانیم که آن فاجعه 
قابل پیشگیری بود."

آقای کاتلــر اوایل مــاه مارس 
گذشته به روزنامه کانادایی گلوب 

اند میل گفت: 
"آنچــه نسل کشــی روآنــدا را 
غیرقابل توصیــف می کند این 
واقعیت است که می شد از وقوع 

آن جلوگیــری کــرد. هیچ  کس 
نمی تواند بگوید که ما نمی دانستیم. 

ما می دانستیم اما کاری نکردیم."
رمئــو داالیر، ژنرال بازنشســته 
کانادایــی که اکنون ســناتوری 
برجســته در پارلمان کانادا است، 
روز هفتم آوریل ســال 1994 در 

کیگالی بود. 
او فرمانده نیروهای ســازمان ملل 
متحد در روآندا بود. سرهنگ داالیر 
نسل کشی  نخســت  روزهای  در 
همچون ســایر نیروهای خارجی 
مستقر در روآندا فرمان ترک خاک 

این کشور را دریافت کرد. 
اما شــخصا تصمیم گرفت که از 
فرمان سرپیچی کنــد و در روآندا 

بماند. 
تالش های او برای توقف خونریزی 
و نجــات صدها نفــر از مردمان 
توتسی در جریان نسل کشی، بعدها 
مورد تقدیر سازمان ملل متحد و 

نهادهای بین المللی قرار گرفت.
به اعتقاد کسانی چون ژنرال رمئو 
داالئیــر 'جامعه جهانــی' که این 
روزها می خواهد در همه جای دنیا 
دموکراســی و صلح برپا کند، آن 
روزها در کمال خونسردی نشست 

و نظاره کرد.
بــه نظــر او نسل کشــی روآندا 
آخرین نســل کشی نیست و اگر 
'جامعه جهانی' به وقایع جاری در 
توجه  مرکزی  آفریقای  جمهوری 
نکند، نسل کشــی دیگری در راه 

است.
نسل کشی دیگری در راه است؟

ژنرال داالئیر بعد از بازنشســتگی 
همچنان به فعالیت های خود در 
آفریقــا ادامــه داد. او اکنون برای 
رهایی کودک سربازها در آفریقا از 
چنگال گروه های پیکارجو تالش 

می کند.
وی روز 21 مــارس گذشــته به 

روزنامه کانادایی استار گفت: 
"اجــازه دهید آنچه ایــن روزها 
در جمهــوری آفریقــای مرکزی 
می گــذرد را بی ارتبــاط به آنچه 
20 ســال پیش در روآندا رخ داد 
نپنداریم. به خدمت گرفتن کودک 
سربازها می تواند ارکان یک جامعه 
را بلرزاند. آنها کودکان را مجبور به 
مصرف مواد مخدر می کنند و بعد 
از آن شما نمی دانید که یک کودک 
سرباز چه ها که نمی تواند بکند. این 
می تواند وضع را بدتــر کند و به 

نسل کشی بینجامد."

در مــاه دســامبر گذشــته 
درگیری میان مســلمانان و 
مسیحیان جمهوری آفریقای 

مرکزی خبرساز شد.
در پی انتشــار اخبار مربوط 
بــه کشــتارهای قومــی و 
مذهبی در آفریقای مرکزی، 
فرانسه 2000 نفر و اتحادیه 
کشــورهای آفریقایی 6000 
سرباز صلحبان به این کشور اعزام 
کردنــد تا از وقــوع درگیری های 
بیشتر میان مسیحیان و مسلمانان 
جلوگیری کنند. اتحادیه اروپا نیز 
وعده داده است که 1000 نیروی 
نظامی برای برقراری صلح به این 
منطقه آفریقا اعزام کند اما بحران 
اوکراین و شــبه جزیــره کریمه، 
عملیاتی شــدن این تصمیم را به 

تاخیر انداخته است.
با وجود این، به نظر ژنرال داالئیر 
که اوضاع آفریقا را به دقت زیر نظر 
دارد، این تعــداد نیروی صلحبان 
برای جلوگیری از یک نسل کشی 
دیگر کافی نیست. او به تازگی از 
دولت کانادا خواسته تا با پیوستن 
به نیروهای صلحبان در آفریقای 
مرکزی از وقوع یک نسل کشــی 

دیگر پیشگیری کند.
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل 
متحد، روز شنبه )پنجم آوریل( از 
رهبران آفریقای مرکزی خواست 
برای جلوگیری از یک نسل کشی 
دیگر اقدام کننــد. او که پیش از 
سفر به کیگالی و حضور در مراسم 
بیســتمین ســالگرد نسل کشی 
روآنــدا در دیداری غیرمنتظره به 

کتاب معروف رمئو داالئیر حتت 
عنوان »دست دادن با شیطان« 
یکی از اسناد مهم مربوط به نسل 

کشی روآندا محسوب می شود.

رواندا: من از فرزندم ›متنفرم!‹...     << ادامه از صفحه: 16

بنگویی، پایتخت آفریقای مرکزی 
سفر کرده بود خواستار حضور 12 
هزار نیروی صلحبــان به منظور 
کنترل اوضاع در آفریقای مرکزی 

شد.
آفریقای مرکزی از زمان برکناری 
فرانسوآ بوزیزیه، رئیس جمهوری 
این کشــور، توســط شورشیان 
صحنه درگیری های مذهبی میان 

مسلمانان و مسیحیان بوده است.

شورشیاِن عمدتا مسلمان ِسِلکا که 
ابتدا میشــل جوتودیا را به قدرت 
رساندند، به آزار و اذیت مسیحیان 
متهم شده اند و پس از آن گزارش 
شد مســیحیان گروهی به عنوان 
نیروهای "ضد باالکا" برای دفاع از 
خود تشکیل داده اند که بیشتر آنها 

به آقای بوزیزیه وفادارند.
معنی باالکا در زبان محلی، قمه یا 
قداره است. همان سالحی که شبه 

نظامیان در نسل کشی روآندا برای 
قتل عام از آن استفاده می کردند.

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل 
متحد، روز دوشــنبه هفتم آوریل 
در کیگالی و در مراسم بیستمین 

سالگرد نسل کشی روآندا گفت: 
"سازمان ملل متحد هنوز از بابت 
این که نتوانست از این نسل کشی 

پیشگیری کند شرمگین است."
•

دانشمندان مزایای شکالت را بررسی می کنند
معروف است که شکالت 
ســیاه از نارســایی های 
قلبی جلوگیری می کند 
اما خوردن زیادی آن هم 
ممکن است موجب اضافه 
نباشید!  نگران  وزن شود. 
دانشمندان به دنبال راهی 
هســتند تا عناصر مفید 
موجود در شکالت سیاه را 
در قرص های مکمل جای 

دهند.
مــواد  حــاوی  کاکائــو 
به  موســوم  شــیمیایی 
است  )فالوانوئید(  زردینه 
که با کاهش فشــار خون 
تامیــن  و  و کلســترول 
انسولین، به کاهش خطر 
سکته و حمله قلبی کمک 

می کند.
ستیو کومانلیس، شکالت ساز در 
واشنگتن می گوید همین فواید 
محبوبیت  موجب  سیاه،  شکالت 
روز افزون آن در میان مردم شده 

است. 
این فواید هنوز مورد تایید مطالعات 
و تحقیقاتــی که با انجام آزمایش 
روی گروه بزرگی از مردم انجام می 
شود، قرار نگرفته است. از سویی، 
حین فــراوری شــکالت، بخش 

بزرگی از زردینه ها نابود می شوند 
و در عین حال افزودنی هایی چون 
شکر و چربی های اشباع شده به 

آن اضافه می شود.
دانشمندان اکنون به دنبال راهی 
برای حفــظ خــواص زردینه ها 
هستند. آنان تحقیقی چهار ساله با 
شرکت 18 هزار بزرگسال ترتیب 
داده اند که طی آن افراد کپسول 
های حاوی زردینه خالص کاکائو را 

مصرف می کنند.

این  جوآن منسون، مدیر 
او  است.  تحقیقاتی  پروژه 
می گوید: »کپسول های 
معرض  در  زردینه  حاوی 
کالری و شــکر اضافی و 
چربی اشباع شده ای که 
قرار  در شکالت هســت 

نمی گیرند.«
شرکت کنندگان دو گروه 
هستند که روزانه دو جور 
قرص را دریافت می کنند. 
یک گــروه قــرص های 
حاوی زردینه می خورند 
و دیگری قرص های شبه 

دارو.
گفت:  منســون  خانــم 
»مقدار شکالتی که برای 
این میزان زردینه مصرف 
شده، ده برابر میزانی است که افراد 

معموال می خورند.« 
نتیجه این تحقیق هنوز مشخص 
نیســت اما ظاهرا هرچه که باشد 
ســازندگان و فروشــندگان این 
خوراکی خوشــمزه را نگران نمی 
کند چرا که عاشــقان شــکالت 
بیــش از آن که به مواد مغذی آن 
فکر کنند، شیفته طعم و مزه آن 

هستند.
•
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Å ! صابونش به جامه ما خورده 

Å ! صبر کوتاه خدا سی ساله

Å ! صداش صبح در میاد

Å  /،صد پتك زرگر

یك پتك آهنگر !

Å ! صد تا گنجشك با زاق و زوقش نیم منه

Å  ،صد تا چاقو بسازه

یکیش دسته نداره !

Å  صد تومن میدم که بچه ام

یکشب بیرون نخوابه 

وقتی خوابید ، چه یکشب چه هزار شب !

Å ! صد رحمت به کفن دزد اولی

Å  صد سال گدائی میکنه

هنوز شب جمعه را نمی دونه!

Å  صد سر را کاله است

و صد کور را عصا !

Å ! صد من پرقو یك مشت نیست

Å  صد من گوشت شکار

به یك چس تازی نمیارزه !

Å ! صد موش را یك گربه کافیه

Å ! صفراش به یك لیمو می شکنه

Å  صنار جیگرك سفره

قلمگار نمی خواد !

Å  ،صنار میگیرم سگ اخته میکنم

یه عباسی میدم غسل میکنم !

Å ! ضرب خورده جراحه

Å ! ضرر را از هر جا جلوشو بگیری منفعته

Å ! ضامن روزی بود روزی رسان

Å ! ضرر بموقع بهتر از منفعت بیموقعه

Å ! ضرر کار کن، کار نکردنه

Å  طاس اگر نیك نشیند

همه کس نّراد است !

Å ! طالع اگر داری برو دمر بخواب

Å  / طاووس را به نقش و نگاری که هست خلق

تحسین کنند و او خجل از پای زشت خویش!

)سعدی(

Å ! طبل تو خالیست

Å ! طبیب بیمروت، خلق را رنجور میخواهد

Å ! طشت طال رو سرت بگیر و برو

Å ! طعمه هر مرغکی انجیر نیست

Å ! طمع آرد بمردان رنگ زردی

Å ! طمع پیشه را رنگ و رو زرده

Å  / طمع را نباید که چندان کنی

 که صاحب کرم را پشیمان کنی !

Å ! طمع زیاد مایه جوانمرگی است

Å ! طمعش از کرم مرتضی علی بیشتره

Å ! ظالم پای دیواِر خودشو، میکنه

Å ! ظالم دست کوتاه

Å ! ظالم همیشه خانه خرابه

Å  / ظاهرش چون گور کافر پر حلل

باطنش قهر خدا عزوجل !

6 دلیل برای آنکه از خوردن صبحانه فرار نکنید!
صبحانه مهم ترین وعده ی غذایی در 
روز است، ولی با این حال خیلی از ما 
بخاطر مشغله ای که اول صبح داریم، 
برای اینکه زود به محل کارمان برسیم، 

از خوردن این وعده طفره می رویم. 
مزایایی که با خوردن یک صبحانه ی 
مناسب می توانید ازش بهره مند بشوید 

:
1( بیشترین سطح انرژی در طول روز 

اگر در اول صبح احساس کسل بودن 
می کنید، یک وعده ی مغذی صبحانه 
می تواند بیشترین انرژی را برای طول 
 ،C روز در اختیارتان بگذارد. ویتامین
ویتامین D و فیبرها تنها بخشــی از 
هزاران مواد غذایی هست که می تونه 
ســطح انرژیتون رو افزایــش بده. نان 

تست و تخم مرغ و یک پرتقال یا یک 
لیوان آب پرتقال طبیعی می تونه نمونه 

ی یک صبحانه ی پر انرژی باشه.
2( مترکز بیشتر و بهتر

زمانی که معده ی شما پر باشد، تمرکز 
بر روی کار و یا در مدرســه و دانشگاه 
بسیار آســان تر خواهد بود و از طرف 
دیگه اگر معده ی شــما خالی باشه یا 
احساس گرسنگی کنید، قدرت تمرکز 

شما بسیار پایین تر خواهد بود.
3( خطر اضافه وزن

تحقیقات نشــان داده افــرادی که از 
خوردن صبحانه اجتنــاب می کنند، 
بیشــتر در خطر اضافه وزن قرار می 
گیرند. زمانی که شــما صبحانه نمی 
خورید، در وعده هــای بعدی، ناهار و 

شام، بیش از حد می خورید. 
عالوه بر این اگر صبحانه نخورید، بدن 
شــما عادت به ذخیــره ی کالری در 
بدنتان می کند که همین موضوع عامل 

مهمی در ایجاد اضافه وزن می باشد.
4( کمک به سوخت و ساز بدن

زمانی که شــما می خوابید، سوخت و 
ســاز بدنتان کاهش می یابد. خوردن 
صبحانه، یک ســوخت و ساز قوی در 
بدن را شــروع می کند. و این سوخت 
و ساز قوی باعث می شود شما کالری 
های ذخیره شده در بدنتان را بسوزانید 
که باعث کاهش وزن شما خواهد شد. 

5( کاهش کلسترول بد در بدن
کلسترول غیر مجاز در بدن عامل اصلی 
حمله های قلبی است.  خوردن منظم 
صبحانه کمک بزرگی به کنترل سطح 

کلسترول در بدنتان می کند.

6( پیش گیری از حمله های قلبی
تحقیقات اخیر در دانشــگاه هاروارد 
امریکا نشــان داده افرادی که صبحانه 
نمی خورند  بیشــتر در معرض حمله 
های قلبی قرار مــی گیرند. نخوردن 
صبحانه موجب باال رفتن فشار خون، 
دیابت، بــاال رفتن ســطح غیرمجاز 
کلسترول و چاقی می شود که همه ی 
این موارد عاملی برای حمله های قلبی 

است.
این موضوع خیلی مهم است که شما 
زمان کافی برای خوردن صبحانه داشته 

باشید. 
فقط چند دقیقه زودتر بیدار شــدن 
کافیست تا سالمتی خودتان را تضمین 

کنید.
•

دارند... که دختر  پدرانی  برای  قانون   ۵
در 13 سالگی، مثل همه نوجوانان 

دیگر غرق در دنیــای ُمد بودم. هر 

لباسی که می خریدم، سعی می کردم 

روی آخرین مد باشد. دوست داشتم 

زیبا و امروزی به نظر برسم و خیلی 

وقت ها هم نسبتاً زیاد پیش می رفتم. 

با همان لباس ها ســوار دوچرخه ام 

می شدم و در محل گشت می زدم. 
واقعاً فاجعه بود. 

و پدرم فکر می کرد که من واقعاً زیبا 
هستم.

اگر راســتش را بخواهید، او اشتباه 

می کــرد )و باید به من می گفت که 

کمی ســنگین تر لباس بپوشم(. اما 

پدر من همیشــه فکر می کرد که 

من فوق العاده زیبا هســتم. کار من 

هم شده بود که لباس های مختلف 

را مثل مانکن ها برایش می پوشیدم 

و هرچقدر هم که آن لباس مسخره 

بود، او با تعجب می گفت، 

»وای! تو فوق العاده ای دخترم«.

اما نظــر من درمــورد خودم کمی 

فوق می کرد. من هم مثل هر دختر 

نوجوان دیگر تقریباً از خودم متنفر 

بودم. اما در عمق وجودم می دانستم 

که باید دوســت داشته شوم. چون 

پدرم واقعاً عاشق من بود.
آقایان عزیز! 

شــما مهمتریــن فــرد در زندگی 

دخترتان هســتید. هیچکس حتی 

مادر، دوستان، نامزد و معلم هایشان 

به اندازه شما مهم نیستند. 

هیچ رابطه ای مهمتر از رابطه شما با 

او نیست. شخصیت او بعنوان یک زن 

در بزرگسالی تا حد زیادی به طریقه 

برخورد شــما با او بستگی دارد. به 

همین دلیل است که می خواهم 5 

اصل برای رفتار شما با دختران تان 
مطرح کنم.

•
1. دوستش داشته باشید. 

می دانم که این خیلی بدیهی است و 

نیازی به گفتن آن نیست. 

اما آقایــون باید طــوری دخترتان 

را دوســت داشته باشــید که انگار 

زندگی تان به او وابسته است. چون 
برای او همینطور است.

امیدوارم که به نظر شــما دخترتان 

زیباترین، باهوش ترین و باارزش ترین 

دختر روی زمین باشد اما اگر اینطور 

نیســت، یاد بگیرید که او را اینطور 
ببینید. 

عشــق یک احســاس نیست، یک 
انتخاب است. 

اگر شــما تصور نکنید که دخترتان 

)چه هنوز جنینی در شکم همسرتان 

باشد و چه زنی 60 ساله( فوق العاده 

است، یاد بگیرید که چطور اینطور 
فکر کنید. 

لیستی از همه خصوصیات مثبت او 

که دوســت دارید تهیه کنید. آلبوم 

عکس های او را از کودکی تا 

بزرگی نــگاه کنید و ببینید 

چطور رشــد کرده اســت. 

همه خاطرات خوبتان با او را 
بنویسید. 

هر روز برایش بهترین ها را 
آرزو کنید!

اگر دخترتان اذیت تان کرده 

و دلتان را شکســته، از شما 

توقع دارم که گذشت کنید. 

دوست داشــتن یک دختر 

نوجوان کله شق کار سختی 

است می دانم. این فقط یک 

احساس نیست، یک جنگ 

لذت  بــرای  تمام نشــدنی 

بخشیدن به موجودی است 
که خلق کرده اید. 

هر کاری از دستتان برمی آید 

برای دوســت داشــتن این 

دختر انجام دهید. چون اگر 

ایــن کار را نکنیــد، او کس 

دیگری را برای این کار پیدا 
خواهد کرد. 

•

2. به او بگویید که دوستش دارید. 

مهم نیست که فکر می کنید این را 
می داند. به او بگویید. 

هر روز این را به او بگویید. هیچوقت 

شــنیدن آن برای یــک زن کافی 

نیســت. این برای آن است که اگر 

دخترتان روزی احســاس کرد که 

هیچکــس او را دوســت نــدارد و 

نتوانست با هیچ جنس مخالفی وارد 

رابطه شود، ته دل خود بداند که شما 

دوستش دارید. همه زن ها به این نیاز 

دارند. اگر شما به دخترتان این عشق 

را ندهید، هر کاری که از دســتش 

برآید انجــام می دهد تا آن را از مرد 
دیگری بگیرد.

پس به او بگویید که دوستش دارید. 

اما این کار را به هزاران روش مختلف 

انجام دهید. به او بگویید که بسیار 

زیباست. بگویید که این لباس چقدر 

به او می آید یا شعری که نوشته است 
چقدر زیباست. 

الزم نیست تحسین های شما فقط 

محدود به ظاهر او شــود اما تایید 

ظاهر بــرای دخترها اهمیت زیادی 

دارد. او باید بداند که عشق شما به 

او فقط بخاطر گرفتن نمرات باال در 

مدرسه نیست. هیچوقت حتی پشت 

سرش درمورد او بدگویی نکنید. یا 

حرف های مثبت و سازنده بزنید یا 
اصاًل حرفی نزنید. 
برای او گل بخرید. 

برایش نامه بنویسید. اگر می توانید 

حتی برایش شــعر بگویید. گاهی 

اوقات فقط به چشمانش نگاه کنید و 

بگویید دقیقاً همان چیزی است که 

همیشه دوست داشتید باشد. وقتی 

کوچک است با گفتن این حرف بغل 
تان می کند. 

وقتی نوجوان می شود احتماالً سرش 

را پایین می اندازد و گونه هایش سرخ 

می شــود. اما این کلمات زندگی او 

را تغییر می دهــد. او باید بداند که 

همیشه و تا ابد دوستش دارید.
•

3. به او نشان دهید که دوستش 
دارید.

اگر دوست داشتنتان را به او نشان 

ندهیــد هرچقدر هم کــه آن را بر 

زبان بیاورید کافی نخواهد بود. وقتی 

کوچک است او را در آغوش بگیرید، 

حتــی اگر خیلی اهــل بغل کردن 

نیستید. اگر می خواهد همه جا او را 
با خودتان ببرید.

همه چیز را به او نشان دهید. 

هر بازی کــه می خواهد بکند، هر 

جایی که می خواهد برود، با او همراه 

شوید. هیچ جلســه کاری آنقدرها 

مهم نیســت. هر چیــزی که الزم 

اســت را برای او کنسل کنید. هیچ 

چیز مهمتر از این نیســت که کنار 

او باشید. هیچوقت نمی دانید تا چه 

زمان پیش او خواهید بود.
تنها با او بیرون بروید. 

به باغ وحش، موزه یا سینما بروید. 

وقتی بزرگتر می شود، او را به اولین 

قرار مالقات عاشقانه اش ببرید. به او 

یاد بدهید که چطور باید در چنین 

روزی رفتــار کند. در روز به او تلفن 

کنید و با او حرف بزنید. 

با او مثل یک خانم رفتار کنید -- در 

را برایش باز کنید، وسایلش را حمل 

کنید ، … - بگذارید ببیند که رفتار 

یک آقا چطور باید باشد. متقاعدش 

کنید که برای مردان بی ارزش وقت 

نگذارد.  وقتی شــکایت می کند به 

حرف هایش گوش دهید و ســعی 

نکنید آن را برایش درست کنید. 

بیشــتر زن ها فقط دوســت دارند 

کســی به حرف هایشان گوش دهد 

نه اینکه مشکالتشان را برایشان حل 
کند. 

وقتی گریه می کند، در آغوشــش 
بگیرید. 

پیشانی اش را ببوسید. برایش هدیه 

بگیرید اما سعی نکنید برایش عشق 

بخرید. الســتیک پنچر ماشینش 

را عــوض کنید و به او یاد دهید که 

چطور باید روغن ماشینش را عوض 

کند. زمان هایی ممکن است برای او 

خسته کننده و بد باشد اما بگذارید 

یــادش بماند که چقدر دوســتش 

داشته اید. سعی کنید او را بشناسید 

و آنطور که دوســت دارد دوستش 

داشته باشید. او به هیچ چیز دیگری 
جز این نیاز ندارد.

•

4. مادرش را دوست بدارید.

همانطور که جــان وودن می گوید، 

»بهترین کاری که یک پدر می تواند 

برای بچه هایش انجام دهد این است 

که مادرشان را دوست داشته باشد«. 

رابطه ای که با مادر دخترتان دارید، 

پایه و اساس هر رابطه ای که بخواهد 

با یک مرد داشــته باشــد را شکل 

می دهد. او باید بداند که یک زن باید 

تحسین شده و از او مراقبت شود. 

به همین خاطر اگر ســر همسرتان 

فریــاد می کشــید یــا او را تحقیر 

می کنید، دست از این کار بردارید. 

شــاید گاهی الزم باشد داد و بیداد 

اتفاق بیفتد اما این نباید جلو چشم 

دخترتان باشــد. باید با همسرتان 

طوری رفتار کنید که دوست دارید 

دامادتان با دخترتان رفتار کند. اگر 

دوست ندارید دخترتان با مردی مثل 

شما ازدواج کند، مرد بهتری باشید.

•
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بيشتر بيماران 
مرگ مغزي را 
فقط تا دو يا سه 
روز مي توان نگه 
داشت و معمواًل اين 
بيماران 72 ساعت 
پس از مرگ 
مغزي، دچار ايست 
قلبي شده و فوت 
مي كنند

ماجراي اهداي عضو، قصه عاش��قي 
اس��ت؛ داس��تان ق��رب الهي اس��ت؛ 
ايثارگ��ري  سرگذش��ت خانواده ه��اي 
اس��ت كه با گذش��تن از اعضاي كالبد 
عزيزانش��ان، نااميدي مطلق همنوعان 
نيازمن��د به عضوش��ان را ب��ه لحظاتي 
سرشار از اميد و اعتقاد تبديل مي كنند 
و شادي وصف ناپذير اين درماندگان را 
به نظاره مي نش��ينند...؛ و الحق كه چه 
دشوار اس��ت اين تصميم، چه مصمم 
اس��ت اي��ن اراده وصف ناپذي��ر و چه 
آزم��ون اله��ي غريبي را با س��ربلندي 
پش��ت س��ر مي گذارند؛ گوي��ي در آن 
لحظات عجيب، در اوج وصل هستند. 
واح��د فراه��م آوري اعض��اي پيوندي 
بيمارستان دكتر مس��يح دانشوري به 
كمك نيروهاي مردمي و دلس��وز براي 
ياري رس��اندن به بيم��اران نيازمند به 
ميدان آمده تا بلكه مرهمي بر دردها و 
زخم هاي بيماران نيازمند پيوند باشد، 
به اميد آينده اي روشن كه در آن هيچ 
زن وم��ردي در ليس��ت انتظ��ار عضو 

پيوندي جان خود را از  دست ندهد. 
طرح س��فيران در سال 84 با همت 
جن��اب آق��اي دكتر مس��عود ش��يعه 
مرتضي در واحد فراه��م آوري اعضاي 
پيوندي دانش��گاه علوم پزشكي شهيد 
بهش��تي راه اندازي ش��د. در اين طرح 
از آنجا كه امر مهم فرهنگ س��ازي در 
زمينه اه��داي عضو با پرس��نل اندك 
واحد پيوند ممكن نبود، لذا سعي شد 
از نيروه��اي داوطلب مردم��ي در اين 
راه كمك گرفته شود. هم اكنون واحد 
فراهم آوري دانش��گاه شهيد بهشتي با 
حدود 400 سفير در اقصي نقاط كشور 
با تخصص هاي گوناگون در زمينه هاي 
مختلف به فرهنگ سازي در اين زمينه 

مي پردازد.
موجب بس��ي خرس��ندي است كه 
ب��ا كمك و ي��اري مس��تمر و بي دريغ 
م��ردم و ت��اش مس��ئوالن در زمينه  
فرهنگ سازي اهداي عضو و نجات جان 
بيماران نيازمند، در چند سال گذشته 
آمار رضايت به اهداي عضو در كشور از 
5 درصد به 58 درصد )يعني حدود 12 
برابر( ارتقا يافته اس��ت )اگر چه نسبت 
به آمار 84 درصدي كش��ورهايي مانند 
اسپانيا هنوز راه طوالني در ارتقاي اين 
فرهن��گ نوپا پيش رو داريم(؛ كه البته 
ايجاد اين رش��د چش��مگير با سختي 

فراوان همراه بوده است.
صد البته كه ارتقاي هر يك درصد 
از اي��ن آمار موجب نج��ات جان چند 
صد نف��ر از بيماران نيازمن��د به عضو 
پيون��دي مي ش��ود، ل��ذا واح��د پيوند 
اعضاي دانش��گاه علوم پزشكي شهيد 

بهش��تي با تقدي��ر و س��پاس از حس 
واالي نوعدوستي سفيران نيك انديش 
كه هم��واره نقش��ي بس��زا در ارتقاي 
فرهن��گ اهداي عضو در كش��ور و در 
نتيجه نجات ج��ان بيماران نيازمند به 
پيوند اعضا داشته اند، با توجه به تعدد 
نيروهاي داوطل��ب مردمي در اين امر 
مقدس، ساختاري را براي سازماندهي 
منظم سفيران اهداي عضو و توفيق هر 

چه بيشتر، در نظر گرفته است.
بر اين اس��اس براي اين كه س��فير 
صلح باش��يد بايد قبل از شروع فعاليت 
اقدام به احداث غرفه اهداي عضو كنيد 
ك��ه اين كار ب��ا ارائه نامه تايپ ش��ده 
درخواست به رئيس واحد پيوند اعضا، 
برگ��زاري جلس��ه توجيه��ي حضوري 
ب��ا معاون فرهنگي واح��د پيوند اعضا، 
ثبت ن��ام و تكميل فرم س��فير ممكن 

خواهد بود.
به ع��اوه ب��ا كمك س��ي دي هاي 
آموزشي بايد احاطه كامل به مباحثي 
چ��ون تعري��ف و اثبات م��رگ مغزي، 
مراح��ل اهداي عض��و، مطالب مرتبط 
ب��ا كارت اهداي عض��و، مطالعه دقيق 
مطلب از ش��ايعه تا واقعي��ت، مطالعه 
دقيق مطلب بايدها و نبايدها و توفيق 
در آزمون كتبي و شفاهي از موارد فوق 

داشته باشيد.
پ��س از اين مراح��ل تفاهمنامه اي 
همراه با ش��رح وظاي��ف و قوانين پس 
از تأييد نهايي رئيس واحد پيوند اعضا 
منعقد و مج��وز موقت 3 ماهه احداث 
غرفه اهداي عضو صادر مي شود و پس 
از آن فرم ها و گ��زارش فعاليت ماهانه 
ارائه مي ش��ود و پس از گذراندن دوره 

موقت مجوز يكساله صادر مي شود.
البته مس��ئوليت بزرگ سفير اهدا 
ب��ودن نيازمند انجام وظايف س��نگين 
ديگري نيز هس��ت كه دسترس��ي به 
جزئيات بيش��تر آن براي عاقه مندان، 

دانش��گاه  عض��و  اه��داي  س��ايت  در 
علوم پزش��كي ش��هيد بهش��تي مقدور 

خواهد بود.
غول مرگ مغزي را بكشيد

بياييد با مرگ مغزي ساده برخورد 
كني��م و به آن همانن��د مرگ طبيعي 
بنگريم و فقط چند تفاوت س��اده براي 
آن لح��اظ كنيم و آن اين كه در مرگ 
مغزي مي توان عضوهاي زنده بدن را با 
اهداي آن به بيمار نيازمند ديگر حفظ 
كرد و به راس��تي چه كس��ي راضي به 
تپيدن دوباره قلب عزيز از دست رفته 
خود هرچند در بدن فرد ديگر  نخواهد 
ب��ود. پس يك بار براي هميش��ه غول 
م��رگ مغزي را در ذهن خود بكش��يد 
و به اي��ن فكر كنيد كه چه س��عادتي 
نصيب فردي خواهد ش��د كه با اهداي 
تك تك اعضاي بدن خود جاني دوباره 

به چند انسان مي بخشد!
مغ��زي،  م��رگ  در  ك��ه  بداني��د 
خونرس��اني ب��ه مغ��ز متوقف ش��ده، 
اكسيژن رساني به آن انجام نمي گيرد، 
لذا مغز همه كاركرد خود را از دس��ت 
داده و ب��ه تخريب غيرقابل برگش��ت 
مبتا مي ش��ود. باورش س��خت است 
اما اين فرد ديگر ب��ه عنوان موجودي 
زنده محس��وب نخواهد شد و كشيدن 
دستگاه هاي تنفس مصنوعي به منزله 
مرگ او خواهد بود. اگرچه پس از مرگ 
مغزي اعضاي ديگر از جمله قلب، كبد 
و كليه ها هنوز داراي عملكرد هستند، 
اما بتدريج در چند روز، از كار خواهند 

افتاد.
تصادف��ات رانندگ��ي، وارد آم��دن 
ضربه شديد به سر، س��قوط از ارتفاع، 
غ��رق ش��دن در آب، مس��موميت ها، 
خونريزي هاي داخلي مغز و همچنين 
س��كته مغزي از مهمترين علل مرگ 
مغزي اس��ت. در اين ميان برخي افراد 
به واس��طه آش��نايي با مرگ مغزي و 

اه��داي عضو ب��راي انج��ام اين عمل 
خداپس��ندانه و اهداي اعضاي خود در 
ص��ورت مواجهه ب��ا حوادث اق��دام به 
دريافت كارت اهداي عضو كرده اند كه 
البته بس��يار مهم است تا نزديكان اين 
افراد هم در جريان اين امر خداپسندانه 
ق��رار گيرند تا در زمان ف��وت او، براي 
اه��داي عضو غافلگير نش��وند.البته بنا 
بر قان��ون جمهوري اس��امي ايران و 
بيشتر كش��ورهاي جهان، براي اهداي 
عضو رضايت اولياي دم ضروري اس��ت 
و حتي با وجود داش��تن كارت اهداي 
عضو در صورت عدم رضايت اولياي دم 

اهدا صورت نخواهد گرفت.
 ب��ا هم��ه اينها كارت اه��داي عضو 
نش��اندهنده آرزوي قلبي براي اهداي 
اعضاي بدن است و همين امر مي تواند 
با نش��ان دادن خواس��ته فرد به اولياي 
دم، تصميم گي��ري را ب��راي آنها در آن 
زم��ان حيات��ي آس��ان تر كن��د و البته 
نقش اساس��ي تر اي��ن كارت كمك به 
فرهنگ سازي بيش��تر در زمينه اهداي 
عضو اس��ت. بر اين اس��اس با توجه به 
اي��ن كه اخذ رضايت از اولياي دم براي 
اه��داي عضو ض��روري اس��ت توصيه 
مي ش��ود براي اهداي عضو حتمًا افراد 
داراي كارت، آن را همواره همراه داشته 
باش��ند. البته دارندگان كارت هر زمان 
كه از داش��تن آن يعني از اهداي عضو 
خود منصرف شوند مي توانند با اعام به 

مسئوالن تقاضاي خود را لغو كنند. 
البته برخ��اف تصوراتي كه درباره 
اهداي عض��و از مرگ مغ��زي و دادن 
اعض��اي بيم��اران به آش��نايان و اقوام 
كادره��اي درگي��ر در امر اه��دا وجود 
دارد، بايد گفت ليس��ت انتظار بيماران 
نيازمند به عضو در مركز مديريت پيوند 
و بيماري هاي خاص وزارت بهداشت و 
درمان تنظيم ش��ده و هم��واره به روز 
مي شود و در زمان اهدا، تخصيص اعضا 
فقط به وسيله اين مركز صورت خواهد 
گرفت. البته عاوه بر س��ازگاري خوني 
و بافتي بيمار، وخامت ش��رايط باليني 
و طول مدت انتظار در ليس��ت پيوند و 
فاصله مكاني شخص از واحد پيوند نيز 
در اولويت بندي و انتخاب گيرنده عضو 

پيوندي نقش دارد. 
در نهايت رابط و مسئول تخصيص 
عض��و در وزارت بهداش��ت و درم��ان، 
ليس��ت بيم��اران نيازمند اه��دا را در 
اختيار داشته و بنا بر اولويت زمان ورود 
به ليست، گروه خوني و همخواني سايز 
گيرن��ده و دهنده، ف��ردي را انتخاب و 
اعام مي كند و لذا هيچ مداخله غيري 

در اين روند امكانپذير نيست.
www.ehda.ir
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9- كشور عجايب- خزان- تلخي

10- كاف��ي- نه س��رد ن��ه گرم- 
كفش نظامي

11- لباس ش��نا- گياهي طبي- ابر 
رقيق

12- نوب��ت بازي- رخس��ار- حرف 
تمسخر- جوانمرد، كريم

13- عداوت- گهواره- فحش
14- پافش��اري- صاحبخانه- نشان، 

رونق
15- كنايه از باتجربه و گرم و س��رد 

عالم چشيده- ماهي كنسروي
 عمودي:

كارگردان��ي  ب��ه  س��ريالي   -1
محمدحسين لطيفي- گندم

2- دلي��ل و حجت- ن��ام پيامبري- 
بزرگتر

3- واژه اي براي بيان درد 
يا ش��گفتي- مفه��وم- از 

رگ هاي مهم
س��پاس-  س��تايش،   -4
آراسته و منظم- گشاده- 

خالص
5- جن��گ اف��زار- مأمور 

نظم و قانون- من و شما
چارچوب  س��وم-  نت   -6

عكس- واضع بنياد انواع
7- اريك��ه- از پرنده ه��ا- 

قابله
ص��داي  كار-  پاي��ان   -8
درجه  ترفي��ع  افس��وس- 

نظامي��ان و س��لب آن ب��ه موجب... 
است

9- فهرست- فراري- شوق، شادي
10- آس��مان ها- مجري وصيتنامه- 

شهر رازي
11- بوييدن- سمت راست- ديندار

12- نوعي خودرو- يازده!- پارتيزان- 
پول خرد هندي

13- گنجور افس��انه اي- ضد ارزان- 
شيوه، كشيدن

14- س��مت چپ- مدير بايد چنين 
باشد- نفت سياه

15- خم��ره ب��زرگ- گي��ر افتادن، 
گرفتار شدن

 افقي:
1- واح��د واليبال- داس��تان معروفي 
از جان اش��تاين بك درب��اره مبارزات 

كارگران مزارع امريكا
2- مهترقوم- قابل ديدن- خانواده

3- اداره عالي- پاسخ- ولگرد
4- ق��دم- ح��رف تمس��خر- بيماري 

اعيان- كله و سر
ام��ام  م��ادر  رايان��ه اي-  ش��بكه   -5

علي النقي)ع(- همان زيرا است
6- شهر عزيز عراق- از هفت سين ها- 

پوشش ستوران
7- نژاد روسي- منتخب- ترس

8- اش��رار- كش��وري ب��ا مركزي��ت 

خارطوم- مخفف اوستا
9- درجه اي در ورزش رزمي- ميزبان 
جام ملت هاي آس��يا در سال 2000- 

سخنان منظوم
10- لحظه- برج كج ايتاليا- انديشه 

شيطاني
)ص(-  اك��رم  پيامب��ر  اس��ب   -11

فرستادن- نوعي حلوا
12- ج��د- گي��اه ش��يرين!- دهان- 

قشنگ و ظريف
13- آزرم- ظرف��ي در آزمايش��گاه- 

رياضيدان نامي اتريشي
14- ام الش��رائين- خطاي بسكتبال- 

پيشرفت
15- نوع��ي س��ازه ب��راي زندگ��ي و 
كار بش��ردر فضا- فيلس��وف و مورخ 

فرانسوي
 عمودي:

1- كسب اطاع كردن- عدد ورزشي
2- اسيد نيتريك- تيم فرانسه- فرزند 

زكريا
ب��زرگ-  پيك ه��ا-  ايس��تگاه   -3
نرم اف��زاري ب��ر روي چيپ مخصوص 

مادربرد رايانه
4- پس غذا- ش��هري در اصفهان- اثر 

ماتيسن- هنر فرنگي
5- مركز بوتان- درخشان- دويدن

6- رطوبت- ماه قيصري- پرنده رنگين 
پوش

7- هزين��ه بي ج��ا- رنوي ب��اكاس- 
كنجد كوبيده

8- از ان��واع ريواس- دف��ع كننده- به 
هدر دادن

9- در خ��ودرو س��پر روي آن بس��ته 
مي شود- سم كشنده- حركت قلب

10- رس��تن و رويي��دن- 
گنجشكس��ان-  پرن��ده اي 

حرف نفي
11- همراهي عرب- صدر- 

آيفون
12- س��وغاتي از كشمير- 
چه��ره- عذاب- غول يخي 

هيماليا
13- ان��دوه و غ��م- از آثار 

مولير- حوض كوچك
پي��ل  مخت��رع   -14
ح��روف  از  الكتري��ك- 

يوناني- شايستگي
جوه��ر  كوچ��ك-   -15

گنه گنه

جدول ويژه جدول عادي

حل جدول ويژه شماره 5115حل جدول عادی شماره 5115

یک جدول با دو شرح
جدول روزنامه ایران دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرح ها را با مداد حل کرده و 5116

سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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وسوسه شوم14
 كارآگاهان در بازرسي از محل قتل با دستبندي مردانه روبه رو شدند كه چند حرف 

انگليسي روي آن حك شده بود. اين تنها سرنخ در شناسايي قاتل فراري بود

16 جشنواره اي جذاب با محتوایي ناقص15
  بيشتر غرفه ها را افراد جوان دانشگاهي اداره مي كردند البته يكي از نقاط ضعف 

عدم اطالعات كافي غرفه داران در خصوص بازي هاي ارائه شده بود

یادداشت

نفس هايي كه در بي خبري 
به شماره مي افتد

چندي پيش بازي رايانه اي »مبارزه در خليج 
عدن« توسط ارتش رونمايي شد. اين بازي كه 
توسط شركت اربطان بيست پويا منتشر شد از 

جهات مهمي قابل توجه است
صفحه 14 

 اهداي عضو؛ يك تصميم درست در شرايط سخت
ي��ادآوري آن روز هن��وز ه��م برايمان س��خت اس��ت، روزي كه ق��رار بود 
تصميم مان را بگيريم و به يك درخواست دردناك، جواب مثبت بدهيم. اما هر 
چه تاش مي كرديم دل مان كه هيچ عقل مان هم به اين درخواس��ت رضايت 
نمي داد. برگه ها در دست مان بود و چشم هايمان خيس عزيزي كه حاال بايد به 
هر شكل ممكن رفتنش را قبول مي كرديم، اما باز هم دل مان نمي آمد ته مانده 
اميدم��ان را به يأس تبديل كنيم و به تكه تكه كردنش رضايت بدهيم تا اينكه 
يك كارت كوچك به كمك مان آمد و صداي گرفته مان را كه ديگر نايي براي 

باال آمدن نداشت قوت بخشيد و كلمه »بله« را بر زبان مان جاري ساخت.
ح��اال ديگر مطمئن بوديم كه روح فرزندمان ب��ه كمك مان آمده تا لرزش 
دس��تان مان كه اكن��ون بايد ب��راي يك تصميم مه��م، با ق��درت روي كاغذ 
مي چرخيد را كم كند و به ما اطمينان دهد كه شايد ديگر جسم فرزندمان در 
ميان ما نباشد، اما هنوز صداي ضربان هاي قلبش و نگاه نافذش در جسم يك 

نفر ديگر به ما قوت قلب مي بخشد كه »من هستم«...
تصميم به اهداي عضو آن هم در ش��رايطي كه ش��ما يك��ي از عزيزان تان 
را از دس��ت داده اي��د و همه فكر، ذهن و روح تان درگي��ر پذيرش مصيبتي به 
اين بزرگي اس��ت واقعًا س��خت است و ش��ايد بتوان گفت جزو يكي از همان 
دردنامه هايي اس��ت كه تا كس��ي گرفتار آن نشود، نمي تواند حال كسي را كه 
اكنون گرفتار آن اس��ت درك كند، اما واقعيت آن است كه شما چه بخواهيد 
و چه نخواهيد ممكن است روزي در جايگاه فردي قرار بگيريد كه بايد به اين 

تصميم مهم در زندگي رضايت دهد.
آيا براي چنين روزي و چنين لحظه اي تصميم گرفته ايد! تصميم به اهداي 
عضو چه هنگامي كه خودتان خداي ناكرده در جايگاه يك بيمار مرگ مغزي 
قرار گرفته و چه زماني كه يكي از اعضاي خانواده تان در چنين شرايطي قرار 
گرفته باش��د زماني راحت و به عبارتي سهل تر خواهد شد كه از قبل يعني در 
زماني كه هر يك از اعضاي خانواده در قيد حيات هس��تند گرفته ش��ود، چه 
آن كه واقعًا رضايت دادن به كش��يدن لوله اي كه در ظاهر عزيزتان را از ش��ما 
جدا مي كند، آن قدر س��خت و تلخ اس��ت كه ديگر ناي��ي براي تصميم گيري 
درس��ت ش��ما نمي گذارد، اما حقيقت آن اس��ت كه بيمار مرگ مغزي اگرچه 
صداي قلبش را از گوش ش��ما دريغ نكرده اس��ت، ولي نفس هايش را مديون 
دستگاهي است كه اجازه نمي دهد شما صداي خداحافظي اش را خيلي زودتر 
بش��نويد، وگرنه بيمار ش��ما وقتي دچار مرگ مغزي مي شود، پيش از همه اما 
و اگرها قيد دنيا را زده اس��ت و تنها چش��م انتظار تصميم درستي است تا بار 
آخرتش را سبك تر كند. متأسفانه يكي از علل اصلي كه خانواده بيماران مرگ 
مغ��زي را در رضايت دادن دچار دودلي و ترديد مي كند همين اميد داش��تن 
بيهوده به زنده  ماندن عزيزشان است. شايد اگر ما بدانيم كه وقتي خبر مرگ 
مغزي ش��دن عزيزانمان را مي شنويم بايد تنها به يك تصميم فكر كنيم بهتر 
هم بتوانيم رضايت دهيم، خوش��بختانه اكنون ب��ا كارت هاي اهداي عضو اين 
شرايط سخت براي افرادي كه درگير آن مي شوند راحت تر شده است، چرا كه 
كارت اهداي عضو كه با رضايت شخص در زمان حيات ارائه مي شود خانواده  ها 

را نيز در تصميم گيري به موقع بيشتر ياري مي كند.
ضمن اينكه اين كارت نه گرفتن زندگي كه بخشيدن آن به افرادي است كه 
براي زنده ماندن به دنبال نفس هاي شخصي هستند كه حاال دستش از اين دنيا 
كوتاه شده است. اين كارت البته جنبه قانوني ندارد و مثًا اگر خانواده اي تحت 
هر شرايطي به اهداي عضو فرزندش رضايت نداشته باشد مجبور نيست به اين 
درخواس��ت تن دهد، اما اين كارت مصداق همان وصيتنامه اي اس��ت كه اگر به 
آن عمل نش��ود، دين ش��خصي را به گردنمان مي اندازد ك��ه حاال ما موظف به 
تصميم گيري به جاي او شده ايم و خودش حاضر نيست تا بتواند رضايت دهد.

نقش كمبود ویتامين D در مسموميت حاملگي 
 بين كمبود ويتامين D و بيماري پره اكالمپسي ارتباط وجود دارد، به نحوي كه شانس ابتال به اين 

بيماري در افرادي كه كمبود اين ويتامين را دارند، نسبت به افراد سالم 24 برابر بيشتر است
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حميده اميني فرد

چگونه سفير اهداي عضو باشيم
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بيشتر بيماران گزارش  از ضرورت آگاهي بخشي به مردم درباره اهداي عضو
مرگ مغزي را 
فقط تا دو يا سه 
روز مي توان نگه 
داشت و معمواًل اين 
بيماران 72 ساعت 
پس از مرگ 
مغزي، دچار ايست 
قلبي شده و فوت 
مي كنند

ماجراي اهداي عضو، قصه عاش��قي 
اس��ت؛ داس��تان ق��رب الهي اس��ت؛ 
ايثارگ��ري  سرگذش��ت خانواده ه��اي 
اس��ت كه با گذش��تن از اعضاي كالبد 
عزيزانش��ان، نااميدي مطلق همنوعان 
نيازمن��د به عضوش��ان را ب��ه لحظاتي 
سرشار از اميد و اعتقاد تبديل مي كنند 
و شادي وصف ناپذير اين درماندگان را 
به نظاره مي نش��ينند...؛ و الحق كه چه 
دشوار اس��ت اين تصميم، چه مصمم 
اس��ت اي��ن اراده وصف ناپذي��ر و چه 
آزم��ون اله��ي غريبي را با س��ربلندي 
پش��ت س��ر مي گذارند؛ گوي��ي در آن 
لحظات عجيب، در اوج وصل هستند. 
واح��د فراه��م آوري اعض��اي پيوندي 
بيمارستان دكتر مس��يح دانشوري به 
كمك نيروهاي مردمي و دلس��وز براي 
ياري رس��اندن به بيم��اران نيازمند به 
ميدان آمده تا بلكه مرهمي بر دردها و 
زخم هاي بيماران نيازمند پيوند باشد، 
به اميد آينده اي روشن كه در آن هيچ 
زن وم��ردي در ليس��ت انتظ��ار عضو 

پيوندي جان خود را از  دست ندهد. 
طرح س��فيران در سال 84 با همت 
جن��اب آق��اي دكتر مس��عود ش��يعه 
مرتضي در واحد فراه��م آوري اعضاي 
پيوندي دانش��گاه علوم پزشكي شهيد 
بهش��تي راه اندازي ش��د. در اين طرح 
از آنجا كه امر مهم فرهنگ س��ازي در 
زمينه اه��داي عضو با پرس��نل اندك 
واحد پيوند ممكن نبود، لذا سعي شد 
از نيروه��اي داوطلب مردم��ي در اين 
راه كمك گرفته شود. هم اكنون واحد 
فراهم آوري دانش��گاه شهيد بهشتي با 
حدود 400 سفير در اقصي نقاط كشور 
با تخصص هاي گوناگون در زمينه هاي 
مختلف به فرهنگ سازي در اين زمينه 

مي پردازد.
موجب بس��ي خرس��ندي است كه 
ب��ا كمك و ي��اري مس��تمر و بي دريغ 
م��ردم و ت��اش مس��ئوالن در زمينه  
فرهنگ سازي اهداي عضو و نجات جان 
بيماران نيازمند، در چند سال گذشته 
آمار رضايت به اهداي عضو در كشور از 
5 درصد به 58 درصد )يعني حدود 12 
برابر( ارتقا يافته اس��ت )اگر چه نسبت 
به آمار 84 درصدي كش��ورهايي مانند 
اسپانيا هنوز راه طوالني در ارتقاي اين 
فرهن��گ نوپا پيش رو داريم(؛ كه البته 
ايجاد اين رش��د چش��مگير با سختي 

فراوان همراه بوده است.
صد البته كه ارتقاي هر يك درصد 
از اي��ن آمار موجب نج��ات جان چند 
صد نف��ر از بيماران نيازمن��د به عضو 
پيون��دي مي ش��ود، ل��ذا واح��د پيوند 
اعضاي دانش��گاه علوم پزشكي شهيد 

بهش��تي با تقدي��ر و س��پاس از حس 
واالي نوعدوستي سفيران نيك انديش 
كه هم��واره نقش��ي بس��زا در ارتقاي 
فرهن��گ اهداي عضو در كش��ور و در 
نتيجه نجات ج��ان بيماران نيازمند به 
پيوند اعضا داشته اند، با توجه به تعدد 
نيروهاي داوطل��ب مردمي در اين امر 
مقدس، ساختاري را براي سازماندهي 
منظم سفيران اهداي عضو و توفيق هر 

چه بيشتر، در نظر گرفته است.
بر اين اس��اس براي اين كه س��فير 
صلح باش��يد بايد قبل از شروع فعاليت 
اقدام به احداث غرفه اهداي عضو كنيد 
ك��ه اين كار ب��ا ارائه نامه تايپ ش��ده 
درخواست به رئيس واحد پيوند اعضا، 
برگ��زاري جلس��ه توجيه��ي حضوري 
ب��ا معاون فرهنگي واح��د پيوند اعضا، 
ثبت ن��ام و تكميل فرم س��فير ممكن 

خواهد بود.
به ع��اوه ب��ا كمك س��ي دي هاي 
آموزشي بايد احاطه كامل به مباحثي 
چ��ون تعري��ف و اثبات م��رگ مغزي، 
مراح��ل اهداي عض��و، مطالب مرتبط 
ب��ا كارت اهداي عض��و، مطالعه دقيق 
مطلب از ش��ايعه تا واقعي��ت، مطالعه 
دقيق مطلب بايدها و نبايدها و توفيق 
در آزمون كتبي و شفاهي از موارد فوق 

داشته باشيد.
پ��س از اين مراح��ل تفاهمنامه اي 
همراه با ش��رح وظاي��ف و قوانين پس 
از تأييد نهايي رئيس واحد پيوند اعضا 
منعقد و مج��وز موقت 3 ماهه احداث 
غرفه اهداي عضو صادر مي شود و پس 
از آن فرم ها و گ��زارش فعاليت ماهانه 
ارائه مي ش��ود و پس از گذراندن دوره 

موقت مجوز يكساله صادر مي شود.
البته مس��ئوليت بزرگ سفير اهدا 
ب��ودن نيازمند انجام وظايف س��نگين 
ديگري نيز هس��ت كه دسترس��ي به 
جزئيات بيش��تر آن براي عاقه مندان، 

دانش��گاه  عض��و  اه��داي  س��ايت  در 
علوم پزش��كي ش��هيد بهش��تي مقدور 

خواهد بود.
غول مرگ مغزي را بكشيد

بياييد با مرگ مغزي ساده برخورد 
كني��م و به آن همانن��د مرگ طبيعي 
بنگريم و فقط چند تفاوت س��اده براي 
آن لح��اظ كنيم و آن اين كه در مرگ 
مغزي مي توان عضوهاي زنده بدن را با 
اهداي آن به بيمار نيازمند ديگر حفظ 
كرد و به راس��تي چه كس��ي راضي به 
تپيدن دوباره قلب عزيز از دست رفته 
خود هرچند در بدن فرد ديگر  نخواهد 
ب��ود. پس يك بار براي هميش��ه غول 
م��رگ مغزي را در ذهن خود بكش��يد 
و به اي��ن فكر كنيد كه چه س��عادتي 
نصيب فردي خواهد ش��د كه با اهداي 
تك تك اعضاي بدن خود جاني دوباره 

به چند انسان مي بخشد!
مغ��زي،  م��رگ  در  ك��ه  بداني��د 
خونرس��اني ب��ه مغ��ز متوقف ش��ده، 
اكسيژن رساني به آن انجام نمي گيرد، 
لذا مغز همه كاركرد خود را از دس��ت 
داده و ب��ه تخريب غيرقابل برگش��ت 
مبتا مي ش��ود. باورش س��خت است 
اما اين فرد ديگر ب��ه عنوان موجودي 
زنده محس��وب نخواهد شد و كشيدن 
دستگاه هاي تنفس مصنوعي به منزله 
مرگ او خواهد بود. اگرچه پس از مرگ 
مغزي اعضاي ديگر از جمله قلب، كبد 
و كليه ها هنوز داراي عملكرد هستند، 
اما بتدريج در چند روز، از كار خواهند 

افتاد.
تصادف��ات رانندگ��ي، وارد آم��دن 
ضربه شديد به سر، س��قوط از ارتفاع، 
غ��رق ش��دن در آب، مس��موميت ها، 
خونريزي هاي داخلي مغز و همچنين 
س��كته مغزي از مهمترين علل مرگ 
مغزي اس��ت. در اين ميان برخي افراد 
به واس��طه آش��نايي با مرگ مغزي و 

اه��داي عضو ب��راي انج��ام اين عمل 
خداپس��ندانه و اهداي اعضاي خود در 
ص��ورت مواجهه ب��ا حوادث اق��دام به 
دريافت كارت اهداي عضو كرده اند كه 
البته بس��يار مهم است تا نزديكان اين 
افراد هم در جريان اين امر خداپسندانه 
ق��رار گيرند تا در زمان ف��وت او، براي 
اه��داي عضو غافلگير نش��وند.البته بنا 
بر قان��ون جمهوري اس��امي ايران و 
بيشتر كش��ورهاي جهان، براي اهداي 
عضو رضايت اولياي دم ضروري اس��ت 
و حتي با وجود داش��تن كارت اهداي 
عضو در صورت عدم رضايت اولياي دم 

اهدا صورت نخواهد گرفت.
 ب��ا هم��ه اينها كارت اه��داي عضو 
نش��اندهنده آرزوي قلبي براي اهداي 
اعضاي بدن است و همين امر مي تواند 
با نش��ان دادن خواس��ته فرد به اولياي 
دم، تصميم گي��ري را ب��راي آنها در آن 
زم��ان حيات��ي آس��ان تر كن��د و البته 
نقش اساس��ي تر اي��ن كارت كمك به 
فرهنگ سازي بيش��تر در زمينه اهداي 
عضو اس��ت. بر اين اس��اس با توجه به 
اي��ن كه اخذ رضايت از اولياي دم براي 
اه��داي عضو ض��روري اس��ت توصيه 
مي ش��ود براي اهداي عضو حتمًا افراد 
داراي كارت، آن را همواره همراه داشته 
باش��ند. البته دارندگان كارت هر زمان 
كه از داش��تن آن يعني از اهداي عضو 
خود منصرف شوند مي توانند با اعام به 

مسئوالن تقاضاي خود را لغو كنند. 
البته برخ��اف تصوراتي كه درباره 
اهداي عض��و از مرگ مغ��زي و دادن 
اعض��اي بيم��اران به آش��نايان و اقوام 
كادره��اي درگي��ر در امر اه��دا وجود 
دارد، بايد گفت ليس��ت انتظار بيماران 
نيازمند به عضو در مركز مديريت پيوند 
و بيماري هاي خاص وزارت بهداشت و 
درمان تنظيم ش��ده و هم��واره به روز 
مي شود و در زمان اهدا، تخصيص اعضا 
فقط به وسيله اين مركز صورت خواهد 
گرفت. البته عاوه بر س��ازگاري خوني 
و بافتي بيمار، وخامت ش��رايط باليني 
و طول مدت انتظار در ليس��ت پيوند و 
فاصله مكاني شخص از واحد پيوند نيز 
در اولويت بندي و انتخاب گيرنده عضو 

پيوندي نقش دارد. 
در نهايت رابط و مسئول تخصيص 
عض��و در وزارت بهداش��ت و درم��ان، 
ليس��ت بيم��اران نيازمند اه��دا را در 
اختيار داشته و بنا بر اولويت زمان ورود 
به ليست، گروه خوني و همخواني سايز 
گيرن��ده و دهنده، ف��ردي را انتخاب و 
اعام مي كند و لذا هيچ مداخله غيري 

در اين روند امكانپذير نيست.
www.ehda.ir
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 افقي:
1- ماي��ه حيات- اث��ري از ابوعلي 

سينا
نوع��ي  ت��رازو-  پارس��نگ   -2

آبگوشت- درخور و شايسته
3- حواري خائن- پژوهش كردن- 

پشت سر
4- بعضي از آن كوه مي س��ازند!- 
سقف دهان- بمب ويرانگر- دعاي 

زيرلب
5- ش��گرد، ترفند- سازگار و نرم- 

فرصت
6- آفري��ن و احس��نت- ناط��ق- 

گابي
7- عاش��ق- توفان هم��راه برف- 

سائل
8- از صف��ات پ��روردگار عالم به 
معن��ي توب��ه پذيرن��ده- بينش- 

سفيدي روي گوشت
9- كشور عجايب- خزان- تلخي

10- كاف��ي- نه س��رد ن��ه گرم- 
كفش نظامي

11- لباس ش��نا- گياهي طبي- ابر 
رقيق

12- نوب��ت بازي- رخس��ار- حرف 
تمسخر- جوانمرد، كريم

13- عداوت- گهواره- فحش
14- پافش��اري- صاحبخانه- نشان، 

رونق
15- كنايه از باتجربه و گرم و س��رد 

عالم چشيده- ماهي كنسروي
 عمودي:

كارگردان��ي  ب��ه  س��ريالي   -1
محمدحسين لطيفي- گندم

2- دلي��ل و حجت- ن��ام پيامبري- 
بزرگتر

3- واژه اي براي بيان درد 
يا ش��گفتي- مفه��وم- از 

رگ هاي مهم
س��پاس-  س��تايش،   -4
آراسته و منظم- گشاده- 

خالص
5- جن��گ اف��زار- مأمور 

نظم و قانون- من و شما
چارچوب  س��وم-  نت   -6

عكس- واضع بنياد انواع
7- اريك��ه- از پرنده ه��ا- 

قابله
ص��داي  كار-  پاي��ان   -8
درجه  ترفي��ع  افس��وس- 

نظامي��ان و س��لب آن ب��ه موجب... 
است

9- فهرست- فراري- شوق، شادي
10- آس��مان ها- مجري وصيتنامه- 

شهر رازي
11- بوييدن- سمت راست- ديندار

12- نوعي خودرو- يازده!- پارتيزان- 
پول خرد هندي

13- گنجور افس��انه اي- ضد ارزان- 
شيوه، كشيدن

14- س��مت چپ- مدير بايد چنين 
باشد- نفت سياه

15- خم��ره ب��زرگ- گي��ر افتادن، 
گرفتار شدن

 افقي:
1- واح��د واليبال- داس��تان معروفي 
از جان اش��تاين بك درب��اره مبارزات 

كارگران مزارع امريكا
2- مهترقوم- قابل ديدن- خانواده

3- اداره عالي- پاسخ- ولگرد
4- ق��دم- ح��رف تمس��خر- بيماري 

اعيان- كله و سر
ام��ام  م��ادر  رايان��ه اي-  ش��بكه   -5

علي النقي)ع(- همان زيرا است
6- شهر عزيز عراق- از هفت سين ها- 

پوشش ستوران
7- نژاد روسي- منتخب- ترس

8- اش��رار- كش��وري ب��ا مركزي��ت 

خارطوم- مخفف اوستا
9- درجه اي در ورزش رزمي- ميزبان 
جام ملت هاي آس��يا در سال 2000- 

سخنان منظوم
10- لحظه- برج كج ايتاليا- انديشه 

شيطاني
)ص(-  اك��رم  پيامب��ر  اس��ب   -11

فرستادن- نوعي حلوا
12- ج��د- گي��اه ش��يرين!- دهان- 

قشنگ و ظريف
13- آزرم- ظرف��ي در آزمايش��گاه- 

رياضيدان نامي اتريشي
14- ام الش��رائين- خطاي بسكتبال- 

پيشرفت
15- نوع��ي س��ازه ب��راي زندگ��ي و 
كار بش��ردر فضا- فيلس��وف و مورخ 

فرانسوي
 عمودي:

1- كسب اطاع كردن- عدد ورزشي
2- اسيد نيتريك- تيم فرانسه- فرزند 

زكريا
ب��زرگ-  پيك ه��ا-  ايس��تگاه   -3
نرم اف��زاري ب��ر روي چيپ مخصوص 

مادربرد رايانه
4- پس غذا- ش��هري در اصفهان- اثر 

ماتيسن- هنر فرنگي
5- مركز بوتان- درخشان- دويدن

6- رطوبت- ماه قيصري- پرنده رنگين 
پوش

7- هزين��ه بي ج��ا- رنوي ب��اكاس- 
كنجد كوبيده

8- از ان��واع ريواس- دف��ع كننده- به 
هدر دادن

9- در خ��ودرو س��پر روي آن بس��ته 
مي شود- سم كشنده- حركت قلب

10- رس��تن و رويي��دن- 
گنجشكس��ان-  پرن��ده اي 

حرف نفي
11- همراهي عرب- صدر- 

آيفون
12- س��وغاتي از كشمير- 
چه��ره- عذاب- غول يخي 

هيماليا
13- ان��دوه و غ��م- از آثار 

مولير- حوض كوچك
پي��ل  مخت��رع   -14
ح��روف  از  الكتري��ك- 

يوناني- شايستگي
جوه��ر  كوچ��ك-   -15

گنه گنه

جدول ويژه جدول عادي

حل جدول ويژه شماره 5115حل جدول عادی شماره 5115

یک جدول با دو شرح
جدول روزنامه ایران دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرح ها را با مداد حل کرده و 5116

سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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وسوسه شوم14
 كارآگاهان در بازرسي از محل قتل با دستبندي مردانه روبه رو شدند كه چند حرف 

انگليسي روي آن حك شده بود. اين تنها سرنخ در شناسايي قاتل فراري بود

16 جشنواره اي جذاب با محتوایي ناقص15
  بيشتر غرفه ها را افراد جوان دانشگاهي اداره مي كردند البته يكي از نقاط ضعف 

عدم اطالعات كافي غرفه داران در خصوص بازي هاي ارائه شده بود

یادداشت

نفس هايي كه در بي خبري 
به شماره مي افتد

چندي پيش بازي رايانه اي »مبارزه در خليج 
عدن« توسط ارتش رونمايي شد. اين بازي كه 
توسط شركت اربطان بيست پويا منتشر شد از 

جهات مهمي قابل توجه است
صفحه 14 

 اهداي عضو؛ يك تصميم درست در شرايط سخت
ي��ادآوري آن روز هن��وز ه��م برايمان س��خت اس��ت، روزي كه ق��رار بود 
تصميم مان را بگيريم و به يك درخواست دردناك، جواب مثبت بدهيم. اما هر 
چه تاش مي كرديم دل مان كه هيچ عقل مان هم به اين درخواس��ت رضايت 
نمي داد. برگه ها در دست مان بود و چشم هايمان خيس عزيزي كه حاال بايد به 
هر شكل ممكن رفتنش را قبول مي كرديم، اما باز هم دل مان نمي آمد ته مانده 
اميدم��ان را به يأس تبديل كنيم و به تكه تكه كردنش رضايت بدهيم تا اينكه 
يك كارت كوچك به كمك مان آمد و صداي گرفته مان را كه ديگر نايي براي 

باال آمدن نداشت قوت بخشيد و كلمه »بله« را بر زبان مان جاري ساخت.
ح��اال ديگر مطمئن بوديم كه روح فرزندمان ب��ه كمك مان آمده تا لرزش 
دس��تان مان كه اكن��ون بايد ب��راي يك تصميم مه��م، با ق��درت روي كاغذ 
مي چرخيد را كم كند و به ما اطمينان دهد كه شايد ديگر جسم فرزندمان در 
ميان ما نباشد، اما هنوز صداي ضربان هاي قلبش و نگاه نافذش در جسم يك 

نفر ديگر به ما قوت قلب مي بخشد كه »من هستم«...
تصميم به اهداي عضو آن هم در ش��رايطي كه ش��ما يك��ي از عزيزان تان 
را از دس��ت داده اي��د و همه فكر، ذهن و روح تان درگي��ر پذيرش مصيبتي به 
اين بزرگي اس��ت واقعًا س��خت است و ش��ايد بتوان گفت جزو يكي از همان 
دردنامه هايي اس��ت كه تا كس��ي گرفتار آن نشود، نمي تواند حال كسي را كه 
اكنون گرفتار آن اس��ت درك كند، اما واقعيت آن است كه شما چه بخواهيد 
و چه نخواهيد ممكن است روزي در جايگاه فردي قرار بگيريد كه بايد به اين 

تصميم مهم در زندگي رضايت دهد.
آيا براي چنين روزي و چنين لحظه اي تصميم گرفته ايد! تصميم به اهداي 
عضو چه هنگامي كه خودتان خداي ناكرده در جايگاه يك بيمار مرگ مغزي 
قرار گرفته و چه زماني كه يكي از اعضاي خانواده تان در چنين شرايطي قرار 
گرفته باش��د زماني راحت و به عبارتي سهل تر خواهد شد كه از قبل يعني در 
زماني كه هر يك از اعضاي خانواده در قيد حيات هس��تند گرفته ش��ود، چه 
آن كه واقعًا رضايت دادن به كش��يدن لوله اي كه در ظاهر عزيزتان را از ش��ما 
جدا مي كند، آن قدر س��خت و تلخ اس��ت كه ديگر ناي��ي براي تصميم گيري 
درس��ت ش��ما نمي گذارد، اما حقيقت آن اس��ت كه بيمار مرگ مغزي اگرچه 
صداي قلبش را از گوش ش��ما دريغ نكرده اس��ت، ولي نفس هايش را مديون 
دستگاهي است كه اجازه نمي دهد شما صداي خداحافظي اش را خيلي زودتر 
بش��نويد، وگرنه بيمار ش��ما وقتي دچار مرگ مغزي مي شود، پيش از همه اما 
و اگرها قيد دنيا را زده اس��ت و تنها چش��م انتظار تصميم درستي است تا بار 
آخرتش را سبك تر كند. متأسفانه يكي از علل اصلي كه خانواده بيماران مرگ 
مغ��زي را در رضايت دادن دچار دودلي و ترديد مي كند همين اميد داش��تن 
بيهوده به زنده  ماندن عزيزشان است. شايد اگر ما بدانيم كه وقتي خبر مرگ 
مغزي ش��دن عزيزانمان را مي شنويم بايد تنها به يك تصميم فكر كنيم بهتر 
هم بتوانيم رضايت دهيم، خوش��بختانه اكنون ب��ا كارت هاي اهداي عضو اين 
شرايط سخت براي افرادي كه درگير آن مي شوند راحت تر شده است، چرا كه 
كارت اهداي عضو كه با رضايت شخص در زمان حيات ارائه مي شود خانواده  ها 

را نيز در تصميم گيري به موقع بيشتر ياري مي كند.
ضمن اينكه اين كارت نه گرفتن زندگي كه بخشيدن آن به افرادي است كه 
براي زنده ماندن به دنبال نفس هاي شخصي هستند كه حاال دستش از اين دنيا 
كوتاه شده است. اين كارت البته جنبه قانوني ندارد و مثًا اگر خانواده اي تحت 
هر شرايطي به اهداي عضو فرزندش رضايت نداشته باشد مجبور نيست به اين 
درخواس��ت تن دهد، اما اين كارت مصداق همان وصيتنامه اي اس��ت كه اگر به 
آن عمل نش��ود، دين ش��خصي را به گردنمان مي اندازد ك��ه حاال ما موظف به 
تصميم گيري به جاي او شده ايم و خودش حاضر نيست تا بتواند رضايت دهد.

نقش كمبود ویتامين D در مسموميت حاملگي 
 بين كمبود ويتامين D و بيماري پره اكالمپسي ارتباط وجود دارد، به نحوي كه شانس ابتال به اين 

بيماري در افرادي كه كمبود اين ويتامين را دارند، نسبت به افراد سالم 24 برابر بيشتر است
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حميده اميني فرد

چگونه سفير اهداي عضو باشيم
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گزارش  از ضرورت آگاهي بخشي به مردم درباره اهداي عضو

به لیست بلند 
ایمیل پیوند، 
بپیــــوندید: 

اگر می خواهید از انتشار 
اینترنتی پیوند بصورت 

منظم آگاه شوید، 
نشانی ایمیل خود را به 

ما ایمیل کنید:
 info@  

paivand.ca
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خدمات آرایشی
با ختفیف ویژه 

برای هموطنان عزیز 
Tel.:(514)772-5787
        (514)620-3622

خدمات ارزی 
514-844-4492

بهترین رژیم غذایی کدام است؟
پیشگیری از بیماری ها 
بیماری های  بخصوص 
و چاقی  دیابت  قلبی، 
با تغذیه سالم و تغییر 

سبک زندگی مهمترین 
دستورهای بهداشتی روزگار 

ما هستند.
پیشــنهادی  رژیم های  تنــوع 

خیلی ها را سردرگم کرده است.
اینکه چه بخوریم و چه نخوریم 
ســوالی است که بســیاری به 
دنبال پاسخ آن هستند، آن هم 
در زمانه ای کــه این همه تنوع 

محصوالت غذایی وجود دارد.
اما تنــوع رژیم هایی که همگی 
مدعی بهترین بودن هستند و در 
برخی موارد کامال با هم تناقض 

دارند در بســیاری مــوارد باعث 
سردرگمی می شود.

آنچه امروز گفته می شــود نباید 
بخوریم، ماه بعد توصیه می شود که 

حتما بخوریم و بالعکس.
با این همه رژیم و دســتورالعمل 
متنــوع و گاهی متناقض چه باید 

کرد؟

دکتر دیوید کتز، از مرکز سالمت 
دانشــگاه YALE ییل به همراه 
همکارش اســتفانی ملر در کاری 
تحقیقی شــواهد علمــی درباره 
رژیم های غذایی مختلف را بررسی 
کرده اند تا ببینند سالم بودن چه 
نوع تغذیه ای با شواهد علمی تایید 

شــده و در چه مواردی شــواهد 
علمی به اندازه کافی نیست.

هــدف دو پژوهشــگر، یافتــن 
بهترین رژیم الغــری نبوده بلکه 
بهترین رژیمی بوده که بر اساس 
شــواهد دقیق و محکم علمی از 
بیماری های  مثــل  بیماری هایی 
قلبی و دیابت پیشــگیری کند، 
رژیمی که ســالم باشد و بر طول 

عمر بیفزاید.
با این حال تاثیر رژیم های مختلف 
بر کاهش وزن هم در بررسی آنها 

لحاظ شده است.
آنها سعی کردند با بررسی تحقیقات 
معتبر به این سوال پاسخ دهند که 
آیا می توان گفت چه رژیمی برای 

سالمتی بهتر است؟
دو پژوهشگر پاسخ می دهند: 

اگر رژیم به معنای مجموعه ای از 
انعطاف ناپذیر"  و  "اصول خــاص 
باشد پاسخ منفی اســت، اما اگر 
منظور یک "الگوی تغذیه ای کلی" 
باشــد که انعطاف بیشتری دارد، 

پاسخ مثبت است.
"هیچ تحقیق دقیق و طوالنی که 
به طور روشمند، نامزدهای مسابقه 
بهترین رژیم را، بدون سوگیری و 
آشفتگی مقایسه کرده باشد وجود 
نــدارد و بدالیل زیــاد، وجود هم 

نخواهد داشت."
_____________________

رژیم کم کربوهیدرات رژیم مناسبی 

است بشرط اینکه با چربی و پروتئین 
حیوانی جبران نشود! 

_____________________
بنابراین هــر رژیمی که مدعی 
"برتــری" در این رقابت باشــد 
در"ادعــای" خود "اغراق" کرده 

است.

•
الگوی تغذیه سالم

شواهد علمی بسیار قوی نشان 
می دهد که تغذیه ســالم یعنی 
الگویی غذایی که در آن سه اصل 

رعایت شده:
*

تغذیه ای که غذاهای فرآوری 
شده حداقل باشد و بیشتر 
تغذیه از موادی باشــد که 
بدست  طبیعت  از  مسقیما 

آمده
*

تغذیه ای که بیشتر آن گیاهی 
باشد

*
تغذیه ای که مواد حیوانی آن از 
حیواناتی گرفته شده باشد که 
مصرف  طبیعی  غذاهای  خود 
کرده باشند )کیفیت گوشت و 
شیر حیوانات هم به تغدیه آنها 

بستگی دارد(.

نکته دیگر اهمیت دادن به انتخاب 
خوراکی هاســت؛ انتخاب درست، 
خود می تواند رژیم سالمی باشد. 
این دو پژوهشگر برای انتخاب مواد 
خوراکی سالم برخی وبسایت های 

راهنما را توصیه کرده اند.

_____________
تغذیه و ورزش مهمترین اجزای 
ســبک زندگی سالم هستند، 
روشن  موضوع  ورزش  درباره 
است اما در مورد تغذیه اینگونه 

نیست.
_____________

نکته  مهــم دیگری کــه این دو 
پژوهشگر به آن اشاره می کنند این 
است که به جای رژیم های غذایی 
سفت و سخت بیشتر باید به الگوی 
تغذیه توجه کــرد، یعنی به جای 
رژیم های کوتاه مدت، به رویه های 

طوالنی مدت توجه کرد.
با توجه به اینکه رژیم های غذایی 
مختلف پرشمار هستند و بررسی 
دقیق تک تک آنها ناممکن، این دو 
پژوهشگر رژیم های مختلف را به 
هفت گروه اصلی تقسیم کرده اند 
که چکیده  یافته های آنها را درباره 

پنج تغذیه رایج از این قرار است:
•

رژیم کم  کربوهیدرات
هدف: محدود کردن کربوهیدرات 
دریافتــی به کمتــر از 45% رژیم 

روزانه.
)کربوهیــدرات: نشاســته )برنج، 
ســیب زمینی، ماکارونــی، نان(، 
مهمترین منبع کربوهیدرات است. 
غالت کامل، موز، ریشه گیاهان و 
برخی انواع بنشن هم کربوهیدرات 
دارند. باید توجه داشت نشاسته به 

اندازه چربی چاق  نمی کند.(
ایــن رژیم در کاهش وزن و بهبود 
کیفیت زندگی و برای سالمت قلب 
موثر است، رژیم کم کربوهیدرات، 
کم کالری هم هست. اما اگر کالری 

دریافتی کــم نشــود و به جای 
کربوهیدرات، پروتئین زیاد مصرف 
شود، می تواند باعث افزایش وزن 

هم باشد.
رژیم اتکیـنز

 )کربوهیدرات کم، پروتئین بدون 
محدودیــت( در این دســته قرار 
می گیرد. اخیرا اتکینز بصورت اکو-
کربوهیدرات  اصالح شده؛  اتکینز 
کم به عالوه پروتئین گیاهی )بجای 

پروتئین حیوانی(.
این رژیم در ســطح فردی رژیم 
مناســبی اســت، اما باید در نظر 
داشــت که رعایت آن در ســطح 
وسیع آثار زیست محیطی منفی 

دارد. 
)بخش پایانی در شماره آینده( 

در زندگی شما کدامیک نقش 
بیشتری دارد؟

• پا )ورزش(
• انگشت )سیگار(
• قاشق )تغذیه(

• لیوان )نوشیدنی های گازدار، الکل(
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اقتصاد ایران، سالی که گذشت 
و سالی که در پیش است

حسن روحانی در بخشی از سخنان 
خــود در دیدار با برخــی از وزرا و 
مدیران دولتی بمناســبت سال نو، 
ضمن تعریف و تمجید از عملکرد و 
سیاست دولت در عرصه ی اقتصادی، 
وعده داد تا در ســال آینده، تورم به 
25 درصد و حتا کمتر کاهش یابد، 
رشد اقتصادی ایجاد شود، بیکاری 
کمتر شود و وضعیت معیشتی مردم 
بهبود یابد. سخنان و وعده هایی که 
از ابتدای سال جدید تاکنون چندین 
بار تکرار شده است. وعده هایی که 
حتا نزدیک ترین اقتصاددانان حامی روحانی نیز با 

تردید بسیار به آن می نگرند.
جالب آن که آمارهای روحانی در برخی مواقع حتا 
با آمارهای ارائه شــده از ســوی وزرای دولت نیز 
هم خوانی ندارند. برای مثال در حالی که روحانی در 
این دیدار از درآمد 148 هزار میلیارد تومانی دولت 
در سال گذشته سخن به میان آورد، وزیر اقتصاد او 
در سخنرانی اش در "مجلس خبرگان" به تاریخ 16 
اسفند، از درآمد 114 هزار میلیارد تومانی دولت تا 
پایان ماه بهمن خبر داده بود!! و یا در حالی که وزیر 
اقتصاد در همین سخنرانی میزان بودجه اختصاص 
داده شده به طرح های عمرانی را حدود 10 هزار و 
900 میلیارد تومان اعالم کرد، روحانی در سخنان 
خود در اولین جلســه هیات دولت در سال جدید 
این رقــم را 22 هزار میلیارد تومان یعنی دو برابر 

وزیر اقتصاد اعالم نمود!! 
جالب آن کــه انصاری معاون پارلمانی روحانی نیز 
آمار دیگری ارائه می دهد. وی در روز 10 اســفند 
با اشــاره به تحقق 120 هزار میلیارد تومان از کل 

درآمدهای منظور شده در بودجه سال 92 گفت: 
"در خوشبینانه ترین حالت حدود 10 هزار میلیارد 
تومان از بودجه طرح های عمرانی تحقق یافته است 
که این فقط در حد دایر ماندن کارگاه ها است وگرنه 
پرداختی بابت کار صورت نمی گیرد و در واقع کاری 
انجام نمی شود که این بدین معنی است که همه 

طرح ها و پروژه ها خوابیده است"!!
هم چنین روحانی در سخنان خود در هیات دولت 
از جمله بر کاهش بیکاری و فائق شــدن بر غول 
بیکاری در ســال جدید خبر داد، وعده ای که حتا 
"متعصب ترین" حامیان وی نیز به آن باور ندارند. 
روحانــی در حالی چنین ادعایی در مورد بیکاری 
کرد که وزیر کشــور کابینه یــک روز بعد، از عدم 

استخدام دولتی در 8 سال آینده خبر داد!!
وعده های روحانی در ارتباط با پایین آمدن نرخ تورم 
و رشــد اقتصادی نیز دست کمی از دیگر آمارها و 
وعده های او ندارند، به نحوی که برخی از حامیان 
"اقتصــاددان" وی در مورد آمارســازی در دولت 

روحانی به روال دولت احمدی نژاد هشدار داده اند.
شاکری رئیس دانشــکده اقتصاد دانشگاه "عالمه 

طباطبائی" در این رابطه می گوید: 
"بنده با اطالعاتی که دارم از بابت نرخ تورم و تداوم 
شــرایط رکود تورمی در ســال 93 اظهار نگرانی 
می کنم و هر چند رشــد منفی به شدت گذشته 
نخواهــد بود اما در رســیدن به وضعیت مطلوب 
فاصلــه داریم" وی در رابطه با نرخ تورم در ســال 
آینده می گوید: "پایین آوردن تورم در کنار اجرای 
فاز دوم هدفمندی و کســری هایی که وجود دارد 

برای بنده تامل برانگیز است".
هم چنین غالمحسین حسن تاش از مقامات سابق 
دولت که هم اکنون عضو هیات علمی دانشگاه آزاد 
می باشــد، در رابطه با وضعیت اقتصادی در سال 

آینده، می نویسد: 
"شــواهد زیادی حکایــت از آن دارد که وضعیت 
رکود تورمی در ســال 93 باز هم تشدید گردد و 
البته به نظر می رسد که تشــدید رکود بیشتر از 
تورم باشــد" وی در این رابطه از جمله به افزایش 
قیمت حامل های انرژی و افزایش قابل توجه نرخ 
سود بانکی در کنار کاهش قدرت وام دهی بانک ها 

اشاره می کند.
اما جدا از همه ی این وعده ها، تردیدها و واهمه ها، 
وضعیت اقتصادی ایران در لحظه ی کنونی چگونه 

است؟
هم اکنون حدود چهار دهه است که اقتصاد ایران 
به بحران رکود - تورمی دچار شــده و هیچ کدام از 
دولت هایی که در طول این چهاردهه بر ســر کار 
بوده اند، نتوانســتند با سیاســت های خود بر این 
وضعیت غلبه کننــد. به همین دلیل در تمام این 
چهاردهه اقتصاد ایران با تورم دو رقمی در برابر رشد 
ناچیز و حتا منفی اقتصاد روبرو بوده که معضالت 
بســیاری را در اقتصاد ایران سبب شده است. در 
طول این ســال ها، اگرچه در دوره هایی از شدت 
رشد بحران رکود - تورمی کاسته شده، اما از سال 
90 این بحران به شدت رشد کرد که سیاست های 
)بویژه اقتصادی( دولت در تشدید این وضعیت نقش 
داشته اســت. آغاز طرح هدفمندسازی یارانه ها و 
بحران در سیاست خارجی که منجر به "تحریم های 
بین المللی" گردیــد، از جمله عواملی بودند که از 
سال 90 به بعد در تشــدید بحران رکود - تورمی 
نقش داشــته اند. به نحوی که اقتصــاد ایران را به 
فروپاشی کشــانده و دولت را به مرز ورشکستگی 
رســاند. نگاهی به آن چه که مقامات و رسانه های 
دولتی به بیان می آورند، خود به اندازه کافی برای 

تشریح این شرایط گویا می باشند.

نعمت زاده، وزیر صنعت، معادن و بازرگانی می گوید: 
"در شرایطی کار را تحویل گرفتم که اقتصاد با رکود 
و تــورم مواجه بود و صنعت در حدود 7/ 9 درصد 
رشد منفی داشت و بانک مرکزی شاخص منفی 
12 درصد در صنایع پایین دســتی را اعالم کرده 
بود. از ســوی دیگر آمار نرخ منفی 36 درصد در 
اشتغال صنعتی را نشان می داد. برخی از شهرک 
های صنعتی نیز به صورت تعطیل و نیمه تعطیل 

درآمده بودند".
با تشــدید بحــران اقتصادی، بانک هــا نیز دچار 
معضالت شدیدی شدند. در حالی که کل معوقات 
بانکی در سال 83 تنها 4 هزار میلیارد تومان بود، 
هم اکنون حجم این معوقات در طول کمتر از ده 
سال 20 برابر افزایش یافته و به 100 هزار میلیارد 
تومان رسیده است که ارتباط مشخصی با افزایش 
رکود و تورم دارد. سیاست دولت اما برای گذر از این 
تنگناها، افزایش نرخ سود بانکی است که در اواخر 
بهمن ماه رسما اعالم گردید. اما افزایش نرخ بهره 
بانکی به 20 و 26 درصد، نه تنها نمی تواند معضلی 
را حل نماید کــه می تواند به عاملی برای افزایش 
تورم تبدیــل گردد. هم چنیــن بانک ها به دلیل 
معوقات بانکی با محدودیــت برای دادن وام روبرو 
هستند که همین موضوع به نوعی بازار واسطه گری 
و فســاد را در گرفتن وام بانکی دامن زده و باعث 

افزایش واقعی هزینه های وام بانکی می گردد. 
در یک کالم و در حالی که برای گذر از رکود، دولت 
نیاز شدیدی به تزریق نقدینگی با نرخ سود پایین 
در بخش صنعت دارد، از سویی نرخ سود بانکی را 
افزایش داده، از سویی بانک ها نقدینگی الزم برای 
ایجاد این تحرک را ندارند و از سوی دیگر، نقدینگی 
موجود بانک ها نیز به ســمت وام هایی می رود که 
نرخ بهره بانکی در آن باالتر اســت مانند وام های 
مشارکتی )برای بخش خدمات و بازرگانی( که نرخ 
بهره آن 26 درصد است. نگاهی به میزان تسهیالت 
واگذار شــده به بخش بازرگانی و خدمات توسط 
بانک ها در برابر میزان تســهیالت واگذار شده به 

بخش صنعت خود گویای این واقعیت است. 
جدا از این که اغلب وام هایی که در ظاهر به بخش 
صنعت پرداخت می شــوند، از بخــش بازرگانی و 
خدمات ســر در می آورند. حتا برخی از بانک های 
خصوصی در سال گذشــته 100 درصد وام های 
پرداختی را به بخش بازرگانی و خدمات اختصاص 

داده اند.
وضعیت نقدینگی نیز بهتر از سایر بخش ها 
نیســت و براســاس آمارهای دولتی"نرخ رشد 
نقدینگی در پایان آذرماه ســال 92 به 28 درصد 
رســید و این در حالی ست که اقتصاد رشد منفی 
داشته و بنابر این می تواند افزایش نقدینگی تاثیر 
زیادی در افزایش نرخ تورم بگذارد. کسری بودجه 
دولت یکی از عواملی ست که در افزایش نقدینگی 
)حجم پول و شبه پول( تاثیرگذار می باشد و بنابر 
آمارهای ارائه شده، بودجه سال 93 نیز با کسری 
بودجه باالیی روبرو می باشد که در مقاالت پیشین 
نشــریه کار به طور مفصل به این موضوع پرداخته 

شد.
در طول سال گذشــته، البته بخشی از نقدینگی 
بــه بازار بــورس ســرازیر گردید، بــه طوری که 
سودهای هنگفت 80 درصدی را نصیب برخی از 
سرمایه گذاران نمود. علت این امر نیز عقب افتادن 
ارزش مالی شرکت ها و کارخانجات از نرخ تورم بود. 
در حالی که در اثر افزایــش نرخ تورم، نرخ ارز در 
طول سال های قبل تر افزایش چشمگیری یافته بود، 
این افزایش خود را در بازار بورس و ارزش ســهام 
کارخانجات نشــان نداده بود. از همین رو بود که 
در اواخــر دوران احمدی نژاد بــازار بورس از رونق 
برخــوردار گردید. اما ایــن رونق "ظاهری" نیز به 
پایان خود رســید و از حدود 3 ماه قبل شاخص 
بورس روندی نزولی یافت. حتا در حالی که شاخص 
بورس در آغاز سال همواره روندی صعودی به خود 
می گرفت در ســالجاری شــاخص بورس به روند 

نزولی خود ادامه داد.
از نرخ تورم نیز برخــالف آمارهای دولتی نه تنها 
کاسته نشده که ما شاهد افزایش نرخ تورم در طول 

ماه های ریاست جمهوری روحانی بودیم. 
دولت روحانی با اهدافی مشخص از جمله کسب 
درآمد بیشــتر برای تامین نیازهای مالی دستگاه 
عظیم دولتی، نرخ بســیاری از کاالها و خدمات را 
افزایش داد که می تواند در افزایش نرخ تورم تاثیر 
داشته باشند. آزادسازی بهای بلیط هواپیما، افزایش 
تعرفه های درمانی، بهای شیرخام، بلیط اتوبوس و 
قطار، عوارض اتوبان ها و کارمزد جایگاه های سوخت، 
افزایــش 23 و 57 درصدی بهای ذرت و ســویا 
به عنوان خوراک دام، افزایش بهای ذغال ســنگ، 
افزایش بهای خدماتی هم چون صدور پاســپورت، 
گواهینامه و غیره نمونه هایی از سیاست های مصوب 
اقتصادی دولت هســتند که در افزایش گرانی و 
به تبع آن نرخ تورم تاثیرگذار می باشــند. گرانی 
به نقطه ای رسید که هر کیلو سیب زمینی رکورد 

3000 تومان را شکست.
هم چنین یک بخش مهم از سیاست های اقتصادی 
دولت، اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها است 
که بی شک در افزایش گرانی و در نهایت نرخ تورم 
تاثیرگذار خواهد بود و این چیزی نیست که بتوان 

آن را از توده ها پنهان نگاه داشت.
"افزایــش بهــای آب و برق پیش از آغاز ســال و 

افزایش گاز در اولین روزهای ســال جدید که در 
روزهای آینده با افزایــش بهای بنزین و گازوئیل 
همراه خواهد شد، بی شک موج جدیدی از گرانی و 

تورم را بدنبال خواهد آورد.
یکی دیگــر از معضالت اقتصــادی جامعه، نرخ 
سرسام آور بیکاری و وجود حداقل هشت میلیون 
بیکار اســت. در حالی کــه "اقتصاددانان" حامی 
روحانی پیش از این بارها بر لزوم رشــد اقتصادی 
8 درصدی برای جلوگیری از افزایش تعداد بیکاران 
تاکید کرده اند، روحانی مدعی شد که در سال آینده 

بر غول بیکاری فائق خواهد آمد. 
این ادعا در حالیســت که اقتصاد در سال جدید با 
رشــد منفی همراه بوده و هیچ چشم اندازی برای 
رشد اقتصادی وجود ندارد. آن گاه روحانی چگونه 

می تواند بر این غول فائق آید؟! 
شکی نیست که در طول سال 92، با توجه به هجوم 
نیروی کار جدید به بازار و عدم رشــد اقتصادی، 
بیکاری افزایش داشته و در سال آینده نیز به همین 
دلیل بر تعداد بیکاران افزوده خواهد شد. واقعیت 
این است که دولت روحانی در عمل هیچ برنامه ای 
برای ایجاد اشتغال نداشته و حتا کار آن قدر گره 
خورده است که در طول این مدت هیچ پیشنهاد 
و طرح مدونی نیز برای افزایش اشتغال ارائه نشده 
است. اگر احمدی نژاد در ابتدای به قدرت رسیدن 
طرح "بنگاه های زودبازده" را برای مقابله با بیکاری 
اعالم کرد و به پیش برد )و این جدا از آن اســت 
که نتایج این طرح در عمل چه بوده است(، دولت 
روحانی حتا یک طــرح در مدت 8 ماه ارائه نداده 

است.
بحران مسکن نیز یکی دیگر از معضالتی است که 
جامعه با آن روبرو می باشــد. نرخ های سرسام آور 
مســکن، بســیاری از کارگران و زحمتکشان را 
به ســمت زندگی در بیغوله هایی کشــانده که از 
حداقل امکانــات برخوردار نیســتند. در نتیجه ی 
همین وضعیت است که امروز بسیاری از شهرهای 
ایران شاهد حضور حاشیه نشینان شده است. جدا 
از تهران، جمعیت حاشــیه نشینان در شهرهای 
بزرگ هم چون مشهد و اهواز به رقم بسیار باالیی 
رسیده است. در مشــهد یک سوم جمعیت و به 
عبارتی بیش از یک میلیون نفر در حاشــیه شهر 
زندگی می کنند. در اهواز جمعیت حاشیه نشینان 
35درصد از کل جمعیت شهری و به عبارتی بیش 
از پانصد هزار نفر می باشد. افزایش حاشینه نشینی 
ارتباط مستقیمی با گسترش فقر و افزایش بهای 
مسکن دارد. به گفته ی فرشاد مومنی "اقتصاددان" 
حامی حکومت، تنها در طی ســال های 84 تا 91 

هزینه مسکن 9 برابر افزایش یافته است.
با وجود رکود در بازار مســکن، قیمت ها در طول 
سال گذشته هم چنان افزایش داشته اند، به گونه ای 
که به گفته ی مدیر کل راه وشهرســازی اســتان 
تهــران هم اکنون بیــش از 50 درصد هزینه های 

خانوار در تهران به مســکن اختصاص دارد و این 
همه در حالی ســت که به گفته ی برخی از فعاالن 
این رشته هم چون مجتبا بیگدلی "رئیس انجمن 
انبوه سازان مسکن" و بیت الله ستاریان "کارشناس 
مســکن" در سال 93 شــاهد افزایش سرسام آور 
بهای مسکن خواهیم بود. بیگدلی در همین رابطه 
می گوید: " سونامی که در کشور اتفاق خواهد افتاد، 
بی  سابقه ترین سونامی در طول تاریخ 50 ساله اخیر 
کشور خواهد بود که به تمام ارکان اقتصاد سرایت 

خواهد کرد"!! 
بیت الله ســتاریان نیز در این رابطــه می گوید: " 
متاســفانه آثار این بحران که پیش بینی شده در 
اواخر ســال 93 و اوایل سال 94 در بخش مسکن 
رخ خواهد داد به قدری سنگین است که چالش های 
آن بسیار سهمگین تر از مسایل سیاسی، اجتماعی و 

اقتصادی است که تاکنون مواجه شده ایم".
تاثیر بحران اقتصادی بر بخش بهداشت و درمان 
نیز یکی دیگر از معضالت جامعه اســت. کسری 
بودجه، ورشکســتگی و بدهی بیمارستان ها، عدم 
وجود امکانات کافی درمانی در بیمارستان ها مانند 
کمبود 2 هزارتخت "آی ســی یو" که منجر به از 
دست رفتن جان بیماران می گردد و نبود پول برای 
نوسازی امکاناتی که باید جایگزین شوند، همه از 

جمله نتایج بحران اقتصادی بر این بخش است. 
به این معضل هم چنین باید رانده شــدن ساالنه 
700 هزار نفر به زیر خط فقر به دلیل هزینه های 
درمانی را اضافه کرد و این همه در شرایطی ســت 
که دولت تعرفه های درمانــی در بخش دولتی را 
44 درصد افزایش داده است. به عقیده کارشناسان 
درگیر در این رشته، برای جبران این افزایش، باید 
سرانه درمان سه برابر افزایش پیدا می کرد و این در 
حالی است که سرانه درمان تنها 40 درصد افزایش 
پیدا کرده است )آن هم اگر براستی اختصاص یابد(. 
در نتیجه در ســال جاری شاهد رانده شدن تعداد 
بیشتری از مردم به زیر خط فقر به دلیل هزینه های 
درمانی خواهیم بود.دریک کالم درنتیجه سیاست 
های دولت، گروه بیشــتری ازمــردم به زیر خط 

فقرسوق داده می شوند.
اما همان طور که در ســطور باال آمد، سیاست های 
اقتصــادی دولت روحانی نه تنها برای این معضل 
بزرگ حاکمیت که می تواند نتایج سیاسی بدنبال 
داشته باشد، راه حلی ندارد که تشدید کننده این 
شرایط نیز خواهد بود. اجرای فاز دوم هدفمندی 
یک نمونه ی مشــخص از این سیاست هاست. اما 
دولت به جای جبران این افزایش قیمت ها و نتایج 
تورمی آن برای کارگران و زحمتکشــان، ســعی 
دارد یارانــه نقدی بخش هایی از مــردم را حذف 
کند!! براساس طرح دولت، باید تمامی متقاضیان 
یارانه ی نقدی فرم "خوداظهاری" را پر کنند. قرار 
اســت توزیع این فرم ها از 20 فروردین شروع و تا 
29 فروردین ادامه داشته باشد. اما کافی نیست تا 

متقاضی دریافت یارانه باشید، دولت خود را در این 
طرح محق دانسته اســت تا این تقاضا را قبول و 
یا رد کند. این مجوز را دولت براســاس تبصره 21 
قانون بودجه دریافت کرده که براساس آن تنها به 

"نیازمندان" یارانه نقدی پرداخت خواهد شد. 
اما چه کســی در ایران نیازمند نیست؟!! به غیر از 
اقلیتی کوچک، طبیعی ست که اکثریت بزرگ مردم 
با مشکالت معیشتی روبرو هستند، اما دولت تالش 
دارد تا بخش بزرگی از مــردم را از یارانه ی نقدی 
محروم کند و باز مشکلی بر مشکالت آن ها بیافزاید. 
از یک سو بر قیمت حامل های انرژی و نان می افزاید 
و از سوی دیگر یارانه های نقدی گروه هایی از مردم 

را نیز قطع می کند.
نگاهی به سیاســت های اقتصادی دولت روحانی 
نشــان می دهد کــه سیاســت های وی، ادامه ی 
سیاست های اقتصادی دولت های پیشین از جمله 
احمدی نژاد است. حتا حامیان "اقتصاددان" روحانی 
نیز ثبات قیمت ارز را که روحانی به آن می بالد نه 
نتیجه ی سیاست های اقتصادی دولت که نتیجه ی 
تحوالت سیاســی می دانند، تحوالتی که در برابر 
واقعیت های اقتصــادی و عدم تحوالت مورد نظر 
در عرصه ی سیاسی می تواند در سال جاری رنگ 

ببازند.
به همین دلیل می توان انتظار داشــت که دولت 
روحانی به دلیل نداشــتن برنامه ای برای گریز از 
بحران اقتصادی، بیش از گذشــته به آمارسازی و 
فرافکنی با انداختن تقصیر معضالت اقتصادی بر 
دوش دیگر جناح های حاکمیت و یا حتا "دشمنان 
خارجی" روی خواهد آورد، یعنی همان کاری که 
احمدی نژاد در سال های آخر ریاست  جمهوری اش 
می کرد. بی شک ناتوانی رژیم در حل و یا تخفیف 
بحران اقتصادی هم چنان به عنوان یکی از عوامل 
مهم در تشــدید تضادهای درونی حاکمیت عمل 

خواهد کرد.
اما برای کارگــران و زحمتکشــان، برای تمامی 
توده هایــی که در اثــر سیاســت های اقتصادی 
دولت روحانی فقیرتر شــده اند، این آمارسازی ها 
و فرافکنی ها اهمیتی نــدارد. آن ها با واقعیت های 
مشخصی دســت به  گریبان هستند و هیچ چیز 
نمی توانــد این تجربــه ی شــخصی را در ذهن 
آن ها واژگونه ســازد. توده ها روز بروز به دروغ ها و 
ریاکاری های دولت روحانی بیشتر پی خواهند برد. 
برای آن ها راه نجاتی جز واژگونی انقالبی جمهوری 
اســالمی وجود ندارد. برای خالصی از این جهنم 
که سال به سال بدتر و سیاه تر می شود، سرنگونی 
جمهوری اســالمی"و برقراری حکومت شورایی 
کارگران و زحمتکشــان اولین و ضروری ترین گام 

می باشد."
) نقل از نشریه کار شماره 666 (
•

دمکراسی شورایی
Demo.shorai@gmail.com
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پزشــکی... 

اهمیت ویتامین دی برای بدن

ویتامین دی معموال مشکالتی مثل 
رماتیسم و پوکی استخوان را تداعی 
می کنــد، از جمله به این دلیل که 

باعث جذب کلسیم می شود.
در سال های اخیر شواهدی از امکان 
ارتباط کمبود آن با بیماری خطرناک 
ام اس مشاهده شــد. سال گذشته 
مطالعــه ای حاکــی از دامن زدن 
کمبود این ویتامین به افزایش ناتوانی 

جسمی در سنین باالتر منتشر شد.
حاال دو مطالعه تازه در نشریه بریتیش 
مدیکال جورنال چاپ شده است که 
این کمبود را به دامنه وسیعتری از 

مشکالت جسمی گره می زند.
این مطالعات از جمله نشان می دهد 
که احتمال مرگ بر اثر ســرطان و 
بیماری قلبی و ابتال به سایر بیماری 
ها در افرادی که کمبود ویتامین دی 

دارند باالتر است.
دکتر امیر هادی مغزی از دانشــگاه 
ایالتی کالیفرنیا در سانفرانسیسکو هر 

دو مطالعه را مهم می داند.
او می گوید: "به نظرم هر دو مطالعه 
نشان می دهد که ویتامین دی، به 
جز اثراتش در استخوان در بافت های 
دیگر هم اثر می گذارد. مطالعه اول 
در مورد مرگ و میر خیلی مطالعه 
جالبی است چون نشان می دهد که 
اگر کمبود ویتامین در جامعه حل 
شود، می توان از حدود 11 درصد از 

مرگ و میر جلوگیری کرد."

مطالعه اولی که دکتر مغزی 
به آن اشاره می کند را دکتر 
اســتاد طب  فرانکو  اســکار 
پیشــگیری در مرکز پزشکی 
اراســموس در هلند هدایت 

کرده است.
دکتــر فرانکو مــی گوید در 
سراســر بدن گیرنــده های 
ســلولی برای جذب ویتامین 
دی هســت که نشان دهنده 
اهمیــت آن بــرای عملکرد 
فیزیولوژیکی بدن اســت. به 
گفته او، نظریــه هایی وجود 
دارد دایر بر اینکه ویتامین دی 

از ژن هــا گرفته تا تــورم در بدن را 
کنترل می کند.

دکتر مغزی در این بــار می گوید: 
"مساله جالب در مورد ویتامین دی 
این است که حدود سه درصد ژنوم 
انسان توسط این ویتامین تنظیم می 
شود. یعنی گیرنده های این ویتامین 
روی دی ان ای انســان هست و این 
ویتامین بیــان ژن ها را تنظیم می 

کند."
هر دو مطالعــه بر تحلیل داده های 
بیش از یک میلیون نفر استوار است.

دکتر فرانکو و همکارانش از دانشگاه 
های هاروارد، آکســفورد و ســایر 
دانشگاه ها دریافتند که شواهد قانع 
کننده ای هســت که ویتامین دی 
در برابر بیمــاری های عمده از بدن 

محافظت می کند.

دکتر مغزی معتقد اســت: "این دو 
مطالعه تمــام تحقیقات قبلی چاپ 
شــده تا امروز را بررســی کردند و 
اثــرات خیلی مهمی که پیدا کردند 
در بیمــاری های قلبی عروقی، یک 
نوع ســرطان یعنی در روده بزرگ، 
بیماری های مرتبط با روانپزشــکی 
مثــل افســردگی، بیمــاری های 
متابولیک مثــل بیماری دیابت نوع 
دوم و حتی شــواهدی مثل بیماری 
های اطفال پیــدا کردند. چون این 
حجم نمونه بسیار زیادی است این 
مطالعات بسیار ارزش دارند اما چون 
محدودیت های خاص خود را دارند 

باید با احتیاط آنها را بررسی کرد."
براســاس مطالعه اول، خطر مرگ 
در اثر بیماری قلبی در کسانی که 
کمبود ویتامین داشتند 35 درصد 
بیشتر بود، خطر مرگ در اثر سرطان 
14 درصد بیشتر و در مجموع خطر 
مرگ در افراد با کمبود این ویتامین 

باالتر بود.
ایــن مطالعات نشــان داد مصرف 
قرص های ویتامیــن از نوع دی 2 
فایــده ای ندارد امــا ویتامین دی 
3  - نوعــی که در مواد غذایی و در 
اثر خورشید تولید می شود - برای 

میانساالن و سالخوردگان موثر بود.
در آمریکا و اروپــا تخمین زده می 
شود که دو ســوم جمعیت کمبود 

ویتامین دی داشته باشند.
دکتر فرانکو و همکارانش حســاب 
کرده اند که حــدود 13 درصد کل 
مرگ ها در آمریکا و نه درصد آنها در 
اروپا را می تواند به کمبود ویتامین 

دی نسبت داد.
نشریه بریتیش مدیکال جورنال در 
ســرمقاله ای نوشته است که هنوز 
نباید مصــرف مرتب قــرص های 
ویتامین دی را توصیه کرد مگر آنکه 
فواید و عوارض جانبی بالقوه آنها در 

آینده مشخص شود.
بنابراین، فعال راحــت ترین راه این 
است که به اندازه کافی آفتاب بگیرید.
•
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سرطان پستان و ترویج معاینه شخصی
تشخیص زودرس کلیدی است 
که به زنــده ماندن زنان مبتال 
به ســرطان پستان کمک می 
کند، اما کارشناسان پزشکی می 
گویند به گوش مردم رسانیدن 
این پیام هنوز یک چالش است. 
سازمانی به نام »تماس بگیرید« 
مروج آزمایش سینه توسط خود 
زنان و معاینات مرتب پزشکی 

برای درمان زود هنگام است.
مری آن واســل، که از سرطان 
پستان جان سالم بدر برده، در 
با  دبیرستانی مشغول صحبت 
دانش آموزان درباره ســالمت 

سینه و سرطان سینه است.
با آن که برخی اعضای خانواده  
دانــش آموزان  مبتــال به این 
بیماری بوده اند اما بیشتر آنان 
چیز زیــادی دربــاره آن نمی 
داننــد. آنها با اســتفاده از یک 
وســیله کوچک آموزشی بنام 
»چــرخ گل آفتــاب« یاد می 
گیرند چگونه خــود را معاینه 
کنند. این وســیله که به شکل 
یک گل درست شده، همچنین 
آنها را تشــویق می کند که در 
صورت غیر عادی یافتن چیزی 
در موقع معاینه، حتما به دنبال 
آزمایش های غربالگری )اسکن( 
بروند. ریسک ابتال برای دانش 
آموزان کم است اما این ریسک 

با افزایش سن بیشتر می شود.
واسل 10 ســال پیش در سن 
39 سالگی به سرطان پستان 

مبتال شد.
او می گوید: »پسرم تازه ده ساله 
شده بود و دخترانم در آن زمان 
12 و 13 ساله بودند. من به آنها 
نگاه کردم و فکرم این بود که، 
سرطان پستان هرگز در خانواده 
من سابقه نداشــته و بنابر این 

برای آنها دیگر مصداق ندارد.«
سابقه خانوادگی سرطان سینه 

خطر ابتال را افزایش می دهد. 
تالش هــای واســل در دادن 
آمــوزش به کودکانش در مورد 
سرطان سینه به درست کردن 
این برنامه آموزشی انجامید، که 
در حال حاضر در 26 کشور اجرا 

می شود.
درصد ابتال به سرطان پستان در 
کشورهای صنعتی مانند ایاالت 

متحده، بیشــتر است، 
کشوری که از هر 8 نفر 
یک تــن در طول عمر 
خود بــه آن دچار می 

شود. 
سازمان بهداشت جهانی 

مــی گویــد در مناطقی نظیر 
آفریقا، که  رژیم غذایی و شیوه 
زندگی متفاوتــی دارند، درصد 
بســیار کمتری سرطان سینه 
وجود دارد. با این همه ابتال به 
سرطان ســینه در کشورهای 
در حال توســعه رشد صعودی 
داشته اما کشور های صنعتی از 
در صد باالتری برای زنده ماندن 
پس از ابتــال برخوردارند. علت 
این امر تشخیص زود هنگام و 

درمان است.
هنگامی که ســال گذشــته، 
آجنلینا جولی، ســتاره سینما، 
اعالم کرد  تحت عمل جراحی 
قرار گرفته و هر دو پســتانش 
را، در جریان عمل موســوم به 
ماستکتومی دوبل،  بریده اند، 
توجه جهانیان به این امر جلب 
شد. جولی این تصمیم را پس 
از آن گرفــت که آزمایش های 
ژنتیکی نشان داد سرطان سینه 
در خانواده او موروثی است و او 
در معرض ریسک باالیی برای 

ابتال قرار دارد.
دکتر کریستی فانک، که خانم 
جولــی را تحت درمــان دارد، 
می گوید، آموزش و غربالگری 

پزشکی بسیار مهم است.
او گفــت: »من به مریض هایم 
می گویم، در حالی که ما همه 
امیدواریم درمان یا واکســن یا 
چیزی پیدا شود که جلوی این 
مرض را قبل از شــروع بگیرد، 

تا آن زمان زمان درازی اســت. 
چنین چیزی حتی در افق هم 
بچشــم نمی خورد. تشخیص 
زود هنگام ســرطان پستان در 
98 درصــد موارد قابل معالجه 

است.«
در ضیافت ناهار ساالنه سازمان، 
دکتر فانک و یکی از همکارانش 

مورد تقدیر قرار گرفتند. 
در این مراسم، راب لوو، ستاره 
دیگر سینما، نیز حضور داشت،  
که مادر و مادر بزرگ خود را به 
دلیل سرطان پستان از دست 
داده و در گسترش پیام مربوط 
به تشــخیص زود هنگام فعال 

است.
آقای لوو گفــت، »من به ناچار 
با قهرمانان بسیاری دیدار می 
کنم، چه آنها که قهرمان مبارزه 
با این بیماری سخت هستند، یا 
آن هــا که قهرمان جمع آوری 
کمک هــای مالی بــرای این 
مبارزه هستند، یا پزشکانی که 
در خط مقدم فــن آوری های 
پزشکی هســتند. بنابراین من 

بناچار امیدوار می شوم.«
سرطان خانم واسل عود کرده 
اســت، و اکنون تحت درمان 
قــرار دارد. او می گوید، هرگز 
مانند اکنون احساس زنده بودن 
نداشته، و در حال گسترش این 
پیام است که سرطان پستان را 

می توان شکست داد.
•

او همچنین با اشــاره به اینکه دو 
برادر او در دهه 1360 بازداشــت 
و در ابتدا محکوم به اعدام شــده 
بودند، گفت که پــس از تالش  و 
کمپین بســیاری از فعاالن، حکم 
اعدام تعداد زیــادی از بهاییان از 
جملــه دو برادر او به چند ســال 

زندان کاهش یافت.
شهاب دیگــر شــهروند بهایی که 
امکان تحصیل در دانشــگاه را به 
خاطر بهایی بودن از دســت داده 

است، گفت: 
"ما بهاییان شــهروندان درجه دو 
هستیم، نه اجازه کار دولتی داریم، 
نه اجازه تحصیل، همیشــه باید 
مراقب باشــیم تا پاپوش برایمان 
درست نشــود. تنها خواسته من 
تحصیل در دانشگاه بود، اما از من 
سلب شد، دلم می خواست به زبان 
فارسی تحصیل کنم و در مملکتم 
موفق باشــم، اما مجبور به ترک 

وطنم شد."
به تازگی محمد جواد الریجانی، 
دبیر ســتاد حقوق بشر قوه 
رد "هرگونه  با  ایران،  قضاییه 
تبعیض و تضییع حقوق افراد 
به خاطر بهایی بودن" در این 

کشور، اعالم کرد که افراد به 
صرف بهایی بــودن در ایران 
محاکمه یــا از تحصیل منع 

نمی شوند.
آقــای الریجانــی بــا اشــاره به 
گزارش های نقض حقوق اقلیت ها 
در ایران گفت: "گزارش های حقوق 
بشــری علیه ایران در مورد اینکه 
حقوق اقلیت ها تامین نمی شــود، 
یک دروغ آشکار است و این چنین 
اظهاراتی  نژاد پرســتانه، فرقه ای و 

خالف موازین حقوق بشر است."
وی با تاکید بر اینکه بهاییت "دین 
رسمی" نیست، افزود: "مسئوالن 
هیچ گاه به صــرف بهایی بودن با 
پیروان این آیین برخورد نکرده اند، 
چراکه طبق قانون اساسی معتقدند 
هر شــهروند ایرانــی از حقوقی 
برخوردار اســت و نمی توان او را از 
حقوق مصرح در قانون اساسی منع 

کرد."
این در حالی اســت کــه جامعه 
جهانی بهاییــان و فعاالن حقوق 
اقلیت هــای مذهبی در ایران می 
گویند که بعد از انقالب، بهاییان از 
تصدی مشاغل دولتی و تحصیل در 

دانشگاه ها محروم بوده اند.
بــا اینکه مقامــات ایرانــی بارها 
نقض حقــوق بهایی ها را تکذیب 
می کنند، اما در اســتفتاهایی که 
از مراجع تقلید محافظه کار شده 
است، حقوقی برای این شهروندان 

در نظر گرفته نشده است.
در اســتفتایی که از آیت الله علی 

خامنه ای شده، آمده است: 
بهاییت  گمراه  فرقه  پیروان  "همه 
محکوم به جناســت هستند و در 
صورت تمــاس آنها بــا چیزى، 
مراعات مسائل طهارت در رابطه با 
آنها، نسبت به امورى که مشروط 
به طهارت است، واجب است. ولی 
رفتار مدیران و معلمان و مربیان با 
دانش  آموزان بهایی باید بر اساس 
مقررات قانونی و اخالق اســالمی 

باشد."
همچنین در اســتفتای آیت الله 
نوری همدانی آمده است: "اعضای 
فرقــه ضالــه از زمره مســلمین 
خارجند و هر گونه رابطه ای با آنها 
حرام است مگر در مواردی که امید 

ارشاد و هدایت آنها باشد."
حسن فرشتیان محقق و پژوهشگر 
دینــی، در خصوص آیین بهایی و 

دلیل مخالفت مذهبیون با معتقدان 
به این آیین می گوید: 

"بهاییت آیینی اســت که بعد از 
آیین اسالم درست شده و طبیعتا 
مسلمانان این آیین را به رسمیت 
نشناختند و از همان ابتدا درگیری 
و اصطکاک مسلمانان با این آیین 
ایجاد شد. این درگیری قبل و بعد 
از انقالب وجود داشت. اما تغییری 
که بعد از انقــالب رخ داد این بود 
که مســلمانان سنتی قدرت را در 
درست گرفتند، قبل از انقالب این 
جامعه قدرت را در دست نداشت 
و دولت بخشی از جامعه مسلمانان 
نبود، بخش مستقلی بود. اما بعد 
از انقالب همان جامعه مسلمانان 
ســنتی با درگیری هــای قبل از 
انقالب قدرت را به دست گرفتند."

این پژوهشگر دینی با توضیح این 
مساله که بحث "امت اسالمی" و 
"حقوق شــهروندی" دو موضوع 

کامال جدا است، تصریح دارد: 
"در امت اســالمی یک گــروه از 
افراد هم اعتقاد با هم پیمان هایی 
می بندند و به آنهایــی که خارج 
از ایــن امت قــرار دارند، امتیازی 
نمی دهند. این امر ممکن اســت 

طبیعی باشد و ممکن است افراد 
امت چنین حقی را داشته باشند، 
این یک پیمان درونی میان افراد 
یک امت اســت، اما هنگامی که 
بحث کشور و شهروندان یک کشور 
مطرح است، نمی توانیم بین افراد 
درون یک کشور تفاوت وتبعیض 

قائل شویم."
آقای فرشتیان می افزاید: 

"شهروندان یک کشور هیچ گونه 
امتیازی به یکدیگر ندارند، هنگامی 
که شهروندان مالیات می دهند، در 
منابع و درآمدها ســهیم هستند، 
هیچ فرقی ندارند. فرد مســلمان، 
نامسلمان، پرهیزکار و ناپرهیزکار 
به یکسان شهروند هستند، شهروند 
درجه یــک و درجه دو نداریم. اما 
پــس از انقالب نــگاه درون امتی 
به نگاه کشــور هم منتقل شد و 
تبعیض و محرومیت ها که متاسفانه 
در خصوص بهاییان انجام می شود 
و قابل انکار هم نیست ناشی از نگاه 

درون امتی است."
این پژوهشــگر دینی با اشاره به 
اینکه بســیاری از فتواها به مرور 
زمــان تعدیل شــده اســت، در 
خصوص فتاوایی که علیه بهاییان 
اســت، می گوید: "بسیاری  آمده 
از فتاوا به ســمت پاک بودن غیر 

مسلمانان می رود، برخی از فتاوا 
پاک بودن را به نامســلمانان اهل 
کتاب محدود مــی کند و برخی 
این را به پاک بودن مطلق انسان 
سرایت می دهد و در نهایت به این 
ســمت گرایش پیدا می کند که 
مطلق انسان صرف نظر از آنچه به 

آن باور دارد پاک است."
به گفته آقای فرشتیان، شهروندان 
یک کشور همچنان که آیت الله 
منتظری گفته  است "چه بهایی، 
چه مسلمان، چه ادیان دیگر و چه 
غیر دین باوران همه به یکســان 
شهروند یک کشور محسوب می 

شوند".
بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل 
متحد، در گزارش ســاالنه  شورای 
حقوق بشر سازمان ملل متحد در 
خصوص مسائل ایران اعالم کرده 
است: "هیچ بهبودی در وضعیت 
اقلیت های مذهبــی و نژادی رخ 
نداده و این اقلیت ها در برخورداری 
از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگــی خود دچار 
هســتند.  جدی  محدودیت های 
نقض حقوق اقلیت های مذهبی ای 
نظیر بهاییان و مسیحیان، در قانون 

و سنت ریشه دارد."
نیکی محجوب  )بی بی سی فارسی(

بهاییان »شهروندان درجه دو« در ایران...     << ادامه از صفحه: 6

در حالی که ابتال به سرطان 
پستان در کشورهای در حال 

توسعه افزایش یافته، نرخ بهبود 
در کشور های صنعتی باالتر است
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15760 boul Pierrefonds  
Tel.: 514-620-5551
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عالی  � 

همه روزه در 
اخوان وست آیلند 

کیفیت شرایتون! 
با قیمت سیدامساعیل!

قابل توجه خامن ها 

فال قهوه 
و ورق 

توسط شادی  
(514) 678-6451

اوین: نامه های عاشقانه ...     << ادامه از صفحه: 5

نطنـز... 
چرا ایرانی ها 

شاد نیستند؟
براســاس آمارهایی که اخیرا 
منتشر شده، گفته شد که مردم 
ایران رتبه 115 را در شادی در 

میان 156 کشور جهان دارد. 
و صد البته که تازه می فهمید 
من بدبخت از دست شما چه 

می کشم؟! 
فکر کنید ده نفر مثل من باید 

مردمی را شــاد کنند و بخندانند 
که رتبه 115 را در شادی کردن 
دارند. البته من خودم را گفتم که 
بقول فالنی و فالنی و فالنی دلقک 
هستم. و اصوال دلقک بودن یکی 
از انواع توهین در کشــور ماست. 
یعنی کسی که آدم را می خنداند، 
کارش نوعی فحش محسوب می 

شود. 
یعنی وقتی طرف می خواهد بگوید 
که فالنی خیلی آدم باکالسی است 
می گوید کارش طنز تلخ اســت، 
یعنی آدم را به گریه می آورد. فکر 
کنید، من برای اینکه بگویم کارم 
مهم است باید بگویم طنز من تلخ 

است. 
بعد مــی گویند چرا شــاد 

نیستیم؟
یا مثال فرض کنیــد جاهایی که 
مردم شادی می کنند کجاست؟ یا 
می رقصند، یا نمایش می بینند، 
یا کنسرت موسیقی شاد دارند، یا 
مراسم عروسی است، یا .... یعنی 
کال در سال صدها میلیارد توسط 
دولت خرج می شــود که جلوی 

همین چیزها گرفته شود و تقریبا 
همــه کارهایی که مردم را شــاد 
می کند طبق مواد قانون مجازات 

اسالمی ممنوع است. 
اصال همین را در نظر بگیرید که 
پانزده مداح مهم کشور که کارشان 
گریانــدن مردم اســت میلیاردر 
هســتند و برنامه های شان تا دو 
سال بعد پر است و تازه یکی شان 
هم اینقدر وقتش پر بوده و کارش 
هم توپ اســت که هفته قبل به 
طرف یک ماشین تیراندازی کرده 
و البته معلوم است که پلیس هم 
تائید کرده که ایشان اسلحه اش 
مجوز داشــته و قرار است کسانی 
که از جلــوی گلوله او فرار کردند 
جریمه کنند و بــه مردم بگویند 
وقتی کسی به طرف تان تیراندازی 
کرد، و فهمیدید مداح است حق 

ندارید فرار کنید. 
یا مثال همین که از صد طنزنویس 
ایرانی از مشــروطه تا امروز، فقط 
بیست درصدشــان زندان نرفتند 
یا در کشور ماندند و اصوال با اسم 

واقعی حق داشتند کار کنند.

حــاال دولت را بی خیال شــویم، 
اصوال خود مــردم برای چی باید 

بخندند؟ 
فرض کنید جوک بگوئیم، جوک 
هــای ما یــا قومیتی اســت، یا 
جنسیتی اســت، یا دینی است، 
یا مربوط به روســتائیان است، یا 
مربوط به سیاستمداران است، اصال 
یک جوک را بگوئید که گفتنش 
با مجازات مواجه نشود. اصال مگر 
کسی تحمل دارد؟ فقط می توانیم 
بگوئیم ما ایرانیان فالن و ما ایرانیان 
بهمان. من کــه کاری ندارم ولی 
عکس اعضای کابینه و نمایندگان 
مجلس در سی ســال گذشته را 
بگذارید جلوی چشم تان، ببنید از 

وحشت سکته می کنید یا نه. 
حاال بگذریم از حسنی و احمدی 
نژاد که بدون قصد قبلی اســباب 

تفریح می شدند. 
ولی واقعا همین که رتبه 115 را 
کسب کردیم واقعا همت بلندی 

می خواهد. )ابراهیم نبوی(


سواالت رایج مربوط به موبایل:
سال 76 : آنتن دهیش چطوره؟

سال 79 : چقدر شارژ نگه میداره؟
سال 82: دوربینم داره؟

چنــد  دوربینــش   :85 ســال 
مگاپیکسله؟صداش چطوره؟

...
سال 88: تاچه یا از این معمولیاس؟

سال 91 : آندرویده؟
سال 94: هوشمنده یا معمولیه؟

سال 97: اخالقش چطوره؟
سال 1400: درکت می کنه ؟! یا 

نه؟
سال 1403 : به اندازه کافی بهت 
توجه میکنه؟! یا میخای باهاش به 

هم بزنی؟!
و این داستان ادامه دارد...


دختر همسایه و من!

داشتم بدو بدو از پله هـــا پایین 
دیدم  پله  پاگرد  تو  که  میرفتم 
میزنه  زور  داره  دخترهـــمسایه 
چمدون گنده رو ببره پایین. گفتم: 
ممنون!  گفت  میخوای؟  کمک 
چمدونو بلند کردم،زاییدم. 70 کیلو 
بود! کم نیاوردم، مثل قاطر 4 طبقه 
رو دوییدم پایین! به پارکینگ که 
رسیدم دیدم دختــره هـنوز باالی 
پلهـاست و از الی نرده هـــا داره 

بُهت زده نگاه میکنه.

ببرم  میخوای  گفتم 
بیرون؟

گفت:  برگشت 
داشتم  راستش 
مــن:  باال!  میبردم 

کصافط! 


در کنفرانس 
روابط زناشوئی

در کنفرانــس روابط زناشــوئی، 
ســخنران از خانم های حاضر در 
جلسه خواست تا در همان لحظه 
به شوهرهاشون با اس ام اس بگن: 

"عاشقتم!" 
و بعد جوابهای رسیده رو بلند در 

سالن بخونن. 
حاال به تعدادی از جواب ها توجه 

کنید :
1- با من بودی ؟!!

2- متوجه منظورت نمیشم؟
3- باز ماشین رو کجا کوبوندی؟

4- چقدر پول الزم داری حاشــیه 
نرو!؟

5- چیــه باز امشــب مامانت اینا 
دعوتن خونمون؟

6- یه راست برو سر اصل مطلب...
7- یا خدا! باز چه دســته گلی به 

آب دادی؟!

یخچال و کمر درد!
یارو میــره دکتر میگه آقای دکتر 

کمرم درد میکنه.
دکتره میگه چی شده؟

میگه: واال رفتم خونه دیدم زنم رو 
تخت لخت خوابیــده و در بالکن 
بازه. دویــدم رفتم تو بالکن دیدم 
یه نفر تو خیابون داره لباسهاش رو 
میپوشه و می دووه. یه یخچال تو 
بالکن بود که برداشتم پرت کردم 

طرفش.
دکتره نسخه رو مینویسه و میگه 

نفر بعد.
نفر بعد هم میگه کمرم درد میکنه.

دکتر میگه چی شده؟
میگــه: واال صبح دیرم شــده بود 
داشتم لباســهام رو میپوشیدم و 
میرفتم ســر کار کــه یکدفعه یه 

یخچال از آسمون افتاد رو سرم.
دکتره نسخه اینم مینویسه و میگه 

نفر بعد.
بعدی هم میگه کمرم درد میکنه.

دکتره میگه تو دیگه چرا؟
میگه: واال تو یه یخچال بودم که یه 
نفر از طبقه سوم پرتش کرد پایین!

 یکی از دوستام با ، باباش دعواش 
شد. باباش داد میزد خدایا من چیکار 

کردم؟ اینو دادی به من…
می خواستم براش توضیح بدم روم نشد!

کانادا: فصل مالیات

االن براش تعریف می کنم، بهش 
می گم شیش سال طول کشید تا 
ازدواج کنیم، می گم فقط یه سال 

زندگی کردیم،
»همه  تــون رو تارومــار کردیم. 

دیدی؟«…
... »می خوای قهرمان بشی، ها؟«

… قهرمــان؟ من غلــط کنم! این 

حرف ها چیه؟ من می خوام برگردم 
پیش امین

... »چیزی نمی خوای؟«
چرا، چرا

»تلفــن. می خوام زنــگ  بزنم به 
همسرم«

»بذارید زنگ بزنه«
اشاره می کنه به مردی که کنارش 

نشســته. جعفرِی 209، با موها 
و ریش ســفید. صورت  کشیده و 

چشم های روشن و بد ذات.
... به تلفن روی میز اشاره می کنه. 
عجب دادستان ماهی! خدا رو شکر 
شماره  جعفری  نیست.  مرتضوی 
رو مــی  گیــره 0912000 . وای 
چقدر خوشحالم. االن صداش رو 

می شنوم 0007558
»آقــای احمدیان؟ همســر بهاره 
هدایت؟« و گوشــی رو می ده به 

من. » الو؟«
»بهار؟! قربونت برم!«

… مثل شنیدن صدای اقیانوسه از 
ته سیاه چال... انگار از توی تاریکی 
یه لحظه آبــی ِبی نهایت اقیانوس 
رو ببینی. چقــدر دلم برات تنگ 
 شده. گریه نکن لعنتی، حرف بزن. 
نمی تونم. گریه نکــن. نمی تونم... 
گوشــی رو می ذارم رو ســینه م. 
نباید بفهمه گریــه می کنم. فکر 
می کنه حالم بده، ناراحت می شه. 
لعنتــی جلوی اینهــا نباید گریه 
کنی. نمی تونم. نمی تونم.. اشک هام 

همین جور می آد. بی صدا.
جعفری جلوم ایستاده، گوشی رو 
از دستم می کشــه: »خب، حرف 
التماس  نمی زنی. قطع می کنم.« 
می کنم: نــه، نه. حــرف می زنم. 
گوشــی رو می  ذارم دم گوشــم. 

اشک هام بند نمی آد.
»بهار؟ گریه می کنی؟«...

»امین«... امیــن، دلم برات تنگ 
شده لعنتی.

»خوبی عزیز دلــم؟ دوتا نامحرم 
ایســتادن اینجا، نمی تونم حرف 

بزنم«
»اذیتت کردن؟«

پــدرم رو درآورد ن. تو بازجویی ها 
دود از ســرم بلند میشــد… »نه، 

خوبم«
»209 ای؟«

»آره«
»انفرادی؟«

»نه«
»االن کجایی؟«

»پیش دادستان«
»چی می گه؟«

می گه ده ســال تو رو نمی بینم! 
»هیچی!«

... »بهت افتخار می کنم« واسه چی؟ 
من واسه شنیدن صدات التماس 

می کنم، دست و پام می لرزه، صدام 
درنمی آد، به چی افتخار می  کنی؟.. 
جعفری اشاره می کنه. »من دیگه 
باید برم. مواظب خودت باش« و از 

دهنم درمی ره: »نگیرنت!«
»نگران نبــاش، بادمجون بم آفت 

نداره. تو هم می آی بیرون!«
این دفعه از اون دفعه ها نیست.

»بیخ ریش خودمی« ...
دوستت دارم!

»کاری نداری؟«
»مواظب خودت باش. دوســتت 

دارم!«
منم.  »خداحافظ«

خداحافظی می کنه و گوشــی رو 
می ذارم. نمایشگر تلفن: یک دقیقه 

و چهل و یک ثانیه!
....

چهار سال و دو ماه از اون روز می 
عاشق  عاشقتم.  هنوز  من  و   گذره 

صدای اقیانوس!...
از دوریت نمردم. عجیبه مگه نه؟ 
بهش عــادت کــردم. عادت های 
موذی و چسبناک زندان! دارم اینجا 
زندگی می کنم. اما گاهی یادم می 

آد… آدم به عشق زنده ست. 
الاقل من که اینجــوری ام. فاران 
ـَــیان هورمون هاست".  میگه "غل
شــاید. می گه: "این احساســات 
واسه اینه که ازش سرشار نشدی". 
روانشناســه. مهم نیست اون چی 
می گــه. من ســنگینی قلبم رو 
از دوریــت حس می کنــم؛ بدون 

دخالت هورمون هام! 

اینجا کتاب می خونم، فیلم می بینم، 
با بچه ها حرف می زنم، شــوخی 
می کنم، بافتنــی می بافم، کالس 
معــّرق می رم، …، ولی حســرت 
بودنت همیشــه باهامه. بیشتر از 
چهار سال و سه ماه از اون ده سال 
گذشته. سعی کردم محکم باشم، 
همونجوری که تو می خواســتی. 
سعی کردم نترسم، همونجوری که 
شاید تو انتظارشو داشتی… شایدم 

ناگزیر بود.
... هرچی که بود، کم یا زیاد، بذار 
به حساب عاشقانه های پرحسرتِ  
یه…، یه دختر بیست ساله چشم 
و گوش بسته که تو دفتر انجمن 
دانشکده امور اقتصادی، شیش ماه 
با خودش کلنجار رفت تا عاشقت 
نشه و شد! یه دختر بیست و یک 
ســاله که جسارتش به خجالتش 
چربید و بهت گفت که دوســتت 
داره. یه دختر بیســت و دو ساله 
که »رفتنت« رو به تماشا نشست 
و اون شــبی که تو میدون صدم 
نارمک دستش رو بوسیدی و ازش 
خداحافظی کردی، اشــک ریزون 
بدرقه ت کرد. دختر بیســت و دو 
ساله ای که صبح 17 اسفند، باهات 
یکی شد. دختر بیست و سه ساله ای 
که نبودن و »دوست نداشتنت« رو 
تاب نیاورد. دختر بیســت و چهار 
ساله ای که به هر دری زد تا عشقت 
رو از دلش بیرون کنه و نتونست. 
دختر بیســت و پنج ساله ای که 
بین زمین و آســمون سرگردونِ  
عشقت بود.. و دختر بیست و شش 
ساله ای که از زمین و زمان نا  امید 
بود.. و حاال، این روزها، سی و سه 
ساله می شم و هنوز، چشم انتظار 
زندگی کردن با توام! یه »ســبکِی 
 تحمل ناپذیر« می خــوام.. اینجا 

زندگی »سنگینه«...
بهاِر تو: 16 فروردین 93، اوین
)بخش2 - پایانی: در شماره آینده(
•
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>>  iwamontreal@gmail.com

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال 

نه به خشونت در 
خانواده

مورد توجه عزیزانی که در غربت 
و بــه دور از حمایــت خانواده 
بســر میبرد و در اینجا عالوه بر 

مشکالتی چون نا آشنائی به زبان 
و  شناخت کافی از جامعه میزبان 
دست و پنجه نرم میکنند و مورد 
خشــونت خانگی قرار میگیرید 
.شما میتوانید با  »بوکلیه آتنا« با 

شماره:
514-274-8117

تماس بگیرید. 
مشکالت خانوادگی شما 

به زبان فارسی و بطور رایگان 
با افراد صاحب نظر و قابل اعتماد 
مورد بر رسی قرار خواهد گرفت .

نه به اعدام!
 اعدام شکلی 

بی رحمانه، غیرانسانی 
و حتقیر آمیز از تنبیهات 

است    

االهه شکرائی  :مونترآل
اعالمیه جهانی حقوق بشــر برای 
همه حق حیات را برســمیت می 

شناسد. 
هیچکس حق کشتن آن دیگری را 
ندارد و دولتی که خود بدان دست 
میزند قادر به ممنــوع کردن آن 

نمیباشد. 
در کانــادا تعداد قتــل ها از زمان 
ممنوع شــدن اعدام پائین آمده و 
برعکس در ایاالتــی از امریکا که 
هنوز احکام اعدام به اجرا در میایند 

تعداد آنها باالتر رفته است. 
در بسیاری موارد اشتباه در قضاوت، 
شهادت های نا بجا، اعترافات تحت 
فشار و شکنجه سبب از بین رفتن 

انسانی بیگناه شده است. 
از 1973 در امریکا، 123 نفر 
از محکومین به اعدام تبرئه و 

آزاد شده اند. 
فــردی  اخیــرا در داالس 
پس از 29 ســال زندان بی 
گناهی او اثبات و آزاد شد، 
هر چند که او و خانوادهاش 
از این امر خوشحالند ولی او 
بهترین سالهای زندگی را در 
زندان گذرانده با همه عواقب 
روحی روانی بــرای خود و 
خانواده اش، فرزندانی که اورا 

نمیشاسند. 
هیچگاه از خود پرسیده 
ایم چرا آمار اعدام افراد 
کم درآمد و اقلیت های 

نژادی بیشتر است؟ 
بعنوان مثال در عربســتان 

کارگران  بیشــتر  ســعودی 
خارجی را شامل میشود. 

دولتها از طریق اعدام عطش انتقام 
خود را فرو می نشــانند و خود را 
از شر افراد نا خواسته رها میسازند 
و با نشان دادن قدرت مطلق خود 
ترس و وحشت را در جامعه اشاعه 

میدهند. 
هر کشــور بــه نوعــی از جرائم 
حساسیت بیشتری نشان میدهد 
مثال هم جنس گرایان در عربستان 
صعودی و نیجریه، مواد مخدر در 
اندونزی و مالزی، دزدی، فســاد و 

تقلب مالیاتی در چین. 
و در ایران هرچه خوبان همه 

دارند او به تنهائی دارد! 
مورد ریحانه جبــاری، دختر 26 
ســاله ای که از 7 ســال پیش تا 
بحال زیر حکم اعدام است او متهم 
به قتل فردیست که قصد تجاوز به 
او را داشــته و او در دفــاع از خود 
ضربه چاقوئی بر او وارد آورده و فرار 

کرده است. 
حال تنها آقای جالل ســراوندی 
فرزند مقتول اســت کــه با دادن 
رضایت میتواند جــان او را نجات 
دهد که تازه با پرداخت دیه میسر 

خواهد شد. 
خوشبختانه همانند سکنیه 
آشــتیانی که با حمایت 
از مرگ  جامعه جهانــی 
نجات یافت، در اعترض به 
اعدام ریحانه استشهادی 
با بیش از 109000 امضا 

از سراسر جهان و برگزاری 
جلســه صلح و سازش 
در تهــران با شــرکت 
هنرمندان و ورزشکاران 

در دادســرای امور جنائی 
تهران با حضــور خانواده 
مقتول و همچنین اعتراض 
جیمز بــرازن، در پارلمان 
کانادا و تضاهرات اعتراضی 
در چندین شــهر جهان، 
همه و همــه امید میرود 
که حکم اعدام ریحانه لغو 

گردد. 
تعــداد اعدام ها در ســال 2013 
نسبت به سال قبل 15 % در جهان 

افزایش یافته است. 
در ایران در مواردی بمنظور رعب 
و وحشــت بیشــتر و دادن درس 
عبرت، اعدام در مــالء عام انجام 

میگیرد. 
اما ســئوال اینجاست آیا باید این 
صحنه های دلخراش را در رسانه ها 
انتشار داد ؟ برخی بر این باورند که 
نه، زیرا سیاســت ارعاب و عادی 
کردن پدیده خشونت را تشدید می 
نماید. برخی دیگر میگویند که این 
حرکت نشان دهنده ماهیت رژیم 
است و نظام جنایت باید نشان داده 

شده و افشا گردد.
ولی در روان جامعه تاثیر آن چگونه 

است؟ 
تاثیر آن در رفتار شاهدان چنین 
صحنه ای، خشونت در خانواده و 
جامعه را اشــاعه داده، افسردگی 
را سبب میگردد. نه باعث کاهش 
جرم و ناهنجاریهای اجتماعی شده 
و نه روشــی مناســبی ست برای 
مبارزه با اینگونه کاستی ها، بلکه 
باید به سراغ مشکالت اجتماعی 

که سبب ســاز این رفتار 
میشود گشت. 

در ایــران در طــول ده 
ماه گذشــته تعداد اعدام 
شــدگان به بیش از 700 
نفر رســیده است، وقتی 
حکومتی اعــدام ها را در 
انجــام میدهد  عام  مالء 
نسق میکشد و میداند که 
با ایجاد ترس و وحشت 
بهتر میتــوان بر جامعه 
مسلط شد و آنقدر پیش 
میرود تا ثابت کند که تو 
قادر به انجام هیچ کاری 
یادگیری  عجز  و  نیستی 
شــده اعتماد به نفس را 
پائیــن آورده، انســان را 

مچاله میکند. 
این پدیده مسری بوده و 
تماشــا گر را هم از ترس 

فلج می نماید. 
بدین ترتیــب توان مردم 
به  کــه  آنهائی  توســط 
اند شقه  قدرت چسبیده 
شقه میشود. باید با ترس 
مقابله کــرد چرا که هیچ 
نیروئی قادر نیست جلوی 
توان جمعی بایستد، هر قدر 
تجربه مان برای کنترل باالتر 
رود از میزان عجز یاد گیری 
شــده مان کاسته میشود و 
نوعی توان بخشی را آموخته 

ایم. 
مدل رهائی امیدواریســت، 
آگاهی، خرافه زدائی، صبر و 
حوصله و در یک کالم ایجاد 
یک جنبــش فرهنگی که 
احساس لیاقت و شایستگی 

را باال میبرد.
از چندی مــاه پیش کارزار 
لغو گام به گام اعدام توسط 
سیاسی  اجتماعی،  فعالین 
چــون فریبرز رئیــس دانا، 
پروین اعرابی، دکتر محمد 
بهبهانی،  ملکی، ســیمین 
محمد نــوری زاد و... و... در 

ایران براه افتاد. 
هر چند امید میرفت که میلیون ها 
نفر از این اقدام پشتیبانی نمایند تا 
بحال فقط 10 هزار و نهصد نفر آن 

را امضا کرده اند. 
همدلی و همراهی در پشــتیبانی 
از این حرکت نه تنها عاملی نیرو 
بخش بلکه به بیدار شدن وجدان 
شــماری چشــمگیر از نیروهای 
پشتیبان حفظ حرمت و کرامت 
جان و شــان انســان نیز خواهد 
انجامید.این حرکت میتواند بصورت 
گردآوری  مکتوب،  درخواستهای 
امضا، فراخوانهای مجــازی، انواع 
مختلف پیام رسانی های ابتکاری 
در حوزه هــای اجتماعی، ادبی و 
هنری، بر گــزاری همایش، دامن 
زدن به چرائــی لغو حکم اعدام و 
فرهنگ سازی در این زمینه ودر 
نهایت برای ایجاد جامعه ای آزاد، 
صلح آمیز و رها از خشونت، تجاوز 

و ستم بکوشیم. 
چه خوب اگر ستونی در نشریات 
شهرمان بدین منظور باز میشد تا با 
رد و بدل افکار مان فعاالنه در این 

حرکت انسانی گام برداریم 

ــــــــ
فصل نامه 
ادبی و فرهنگی 
قدیمی و معروف 
»میراث ایران«، 
که از دیرباز به 
همت شاهرخ 
احکامی در 
نیویورک منتشر می 
شود، 
در شماره بهاری 
خود، یادی از 
عزیز مونتریال، 
زنده یاد، 
محمد فاضل، 
ایراندوست 
بی جانشین

 کرده است. 
بخوانیم و یادش را 
گرامی بداریم: 

چه می شد اگر مردم به باورهای خود رای می دادند؟ 
تا کی باید میان بد و بدتر یکی را انتخاب کرد؟! 

االهه شکرایی مونتریال 
انتخابات 7 آوریل از بی مایه ترین 
انتخابات در کبک بود. تقریبا هیچ 
یــک از احزاب برنامــه انتخاباتی 
منسجم و سازنده ای نداشتند بلکه 
رقابت های ناسالم و لجن پراکنی 

ها مردم را دلزده کرده بود. 
اول اینکه 

 PQ اعالن انتخابات توسط
انتخابات  خــود  اگر  حتی 
زمان بندی شــده ثابت در 
اولیــن هفته اکتبــر را به 
تصویب رسانیده بودند. با علم 

کردن میثاق فرهنگی سبب شقه 
شقه کردن اجتماع شد و لبه تیز 
حمله بسوی زنان محجبه رفت و 
کمتر صحبت از کالهک یهودیان 
و عمامه سیک ها می شد. هرچند 
که زنان ایرانی بیشترین آسیب را 
در ســایه جمهوری اسالمی دیده 
اند ولی شیوه مطرح شده در میثاق 
را برخالف میثاق حقوق و آزادی 
های کبک دانسته چه کشف چه 
حجاب اجباری هیچیک راه گشا 
نبوده اند. در حالیکه بدین ترتیب 
زنان محجبه ای که با تحصیالت 
عالیه و صالحیت های باالدر زمینه 
های مختلف قادر به نقش آفرینی 
در جامعه کبک می باشــند را به 
حاشــیه رانده و کینه و نفاق را در 

جامعه آرام کبک دامن می زند. 
دوم اینکه

انتخاب کاندیدایــی چون پی یر 
کارل پالدو، میلیادری که کنترل 
کننــده 40% منابع خبری کبک 
اســت و کارکنان یکی از روزنامه 
های او )ژورنال دومونرال( پس از 
دو سال اعتصاب و اخراج 14 نفر 
از آنان نشانی از سوسیال دموکرات 
بودن او نیســت و تازه با مشــت 
گره کرده شعار ما کشور کبک را 
خواهیم ساخت؛ کار خانم ماروا هم 

مشکل تر کرد. 
و دیگر بار مسئله رفراندوم مطرح 
و سبب ســازترس و وحشت رای 
دهندگان شد. هر چند که آرمان 
حق تعیین سرنوشت جزء حقوق 
کلیه خلق هــای جهان می تواند 
باشد و تقویت کننده هویت هر یک 

.فراموش نکنیم که کبکی های 
فرانســه زبان دوران دشواری 
راتحت سلطه انگلیسی زبانان 
تجربه کــرده همــواره مورد 
تحقیرقــرار گرفته و از حقوق 
خود محروم بوده اند خواهان 
حفظ هویت خود میباشــند 
ولی آیا زمان آن نرســیده که 
در دوران جهانــی شــدن و 
نئو لیبرالیسم  جدائی کبک 

یک  بعنوان 
هدف نمیتواند مطرح باشد و این 

خواسته باید دوباره بازبینی شود. 
این انتخابات سبب شد تا بسیاری 
از نیروهائی کــه باورمند به دیگر 
احزاب بوده اند، از وحشت رفراندوم 
به حزب لیبرال که 18 ماه پیش به 
علت فساد و دزدی و سیاست های 
ناصواب سقوط کرد، با این درصد 
باال حکومت اکثریت را بدســت 
آورد که کسی تصور آن را هم نمی 
کرد و در واقع هیچ یک از احزاب 
نمایندگی واقعی مــردم کبک را 

ندارند. 
این مسئله از شیوه انتخابات کبک 
برمی آید که به نوعی تاریخ گذشته 
اســت. در صورتی که اگر شــیوه 
انتخاباتی درصدی که دموکراتیک 
اســت و تمامــی آرای مــردم به 
حســاب می آید در حالی که در 
شرایط فعلی لیبرال ها فقط %40 
رای دهندگان را داشته و تازه %30 
از مــردم در ایــن انتخابات اصوال 
شرکت نکردند که آن نه از سر بی 
خیالی که در بسیاری موارد نشان 
دادن مخالفت خود به این انتخابات 

بود. 
ولی تصور کنید اگر شیوه انتخابات 

درصدی می بود: 
حزب لیبرال 

با 41% آراء  52 نماینده 
حزب کبک 

با 30%  آراء  32 نماینده 
ـَک«  حزب »ک

با 19%  آراء   21 نماینده
حزب سبز 

با 0/75 آراء و 1   نماینده 

کبک سولیدر 
با 7.7%  به 9 نماینده 

دست می یافت. 
از فردای انتخابات »پتیشن«ی در 
دفاع از شــیوه درصدی انتخابات 
روی سایت هاست که 24 ساعت 
پس از آغــاز آن 76000 نفر آنرا 

امضا کرده اند . 
در این دوره از انتخابات یک عقب 
گرد دیگرهم در زمینه برابری زن و 

مرد داشته ایم . 
در دور قبــل 33% نماینــدگان 
مجلــس کبک را زنان تشــکیل 
میــداده اند ولی در این دوره فقط 
27% کرسی ها را زنان اشغال کرده 
اند؛ یعنی 34 نفر از 125 نماینده 

به مجلس کبک راه یافته اند. 
تنها حزبی کــه برابری زن و مرد 
در نمایندگــی را در اساســنامه 
خود دارد کبک سولیدر است و با 
انتخاب خانم مانون ماسه، فردی 
از میان مردم عادی که ســالها در 
جنبش های مردمی و فدراسیون 
زنان فعــال بوده خون تــازه ای 
به مجلس راه مــی یابد. هر چند 
که انتظــار میرفت دو نفر دیگر از 
کاندیدا ها هم به مجلس را یابند. 

امید می رود که در این دوره توجه 
بیشتری به مسئله فقر و خصوصا 
فقر زنان و علیه خشــونت بر آنان 
،تغییر شیوه انتخابات ،آشتی کار و 
کار خانگی، محیط زیست و ثروت 
ملی، رسیدگی به خواست بومیان 
این سرزمین شده به فضائی سالم و 
جمع گرا که انسان مرکز توجهات 

آن باشد دست یابیم. 
•
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ازنازی بپرس!... 

آمسان در تو پیداست... زالل که باشی، 
شیـدا 

قره چه داغی 
برای آشنائی و استفاده از دنیای عظیم 

و زیبای موسیقی کالسیک، بهترین راه 

اینســت که در کودکی و جوانی چند 

سال ساز زد. راه دوم: با دقت و مرتبا به 

موسیقی کالسیک گوش داد. لذا برای 

کسانی که عالقه دارند و نمی دانند از 

کجا شروع کنند راهنمائی های کوتاه و 

راهگشا در روزنامه پیوند ارائه می دهم. 

خواننده گرامی چنانچه سوال و کمک 

با آدرس  بیشــتری الزم دارید لطفا 

DIALOGUE تماس بگیرید:

Sheida.g@hotmail.com 

موسیقی... 

یـک  کـــه  میدانسـتید  اگـــر 
مـــرگ هنـگام  بـــه  محـکوم 
مجـازات تـا چـه حـــد آرزوی 
بازگشـــت بـه زندگـــی را دارد 
؛ آنـگاه قـــدر روزهایـی را کـه 
بـا غـم ســـپری میکـنید، مـی 

دانسـتید. »ابن سینا«
هر روز، هر دیدار، هر گفتگو، و هر 
رفتاری را ژرف و عمیق انجام دهیم 
و بخاطر بســپاریم شاید آخرین 
دیدار و گفتگوی ما باشد و در این 
آخرین همیشه بهترین بدرخشیم. 
مهربان، دوست داشتنی، با محبت 
و عشق، زیبا و آگاه، خردمندانه و 
هوشیارانه امور خویش را به پیش 

ببریم که اگر چشمانمان از جهان 
بسته شد یا طرف گفتگو و انسانی 
که آخرین دیدار را با او داشــتیم 
برای همیشــه رفت... حسرت و 
غبطه نخوریم و همیشه سرشار از 
انرژی، نشاط، جشن باشیم زیرا ما 
تمام و کمال سعی امان بر راستی 
و نیکی بوده اســت و آنان که بر 
فریب دیگران قدم بر داشــته اند 
و دروغ گفته اند خودشــان را در 

درجه اول فریب داده اند.
وگرنه انســانی که به حقیقت و 
راســتی دســت یافت خورشید 
خوشــبختی را در همیشــه در 

وجودش همراه دارد. 
»سپیده صبح«

•
تو شاهکار خالقی 

تحقیر را باور نکن
بر روی بوم زندگی هر چیز 

میخواهی بکش 
زیبا و زشتش پای توست … 

تقدیر را باور نکن

تصویر اگر زیبا نبود، 
نقاش خوبی نیستی 
از نو دوباره رسم کن 
تصویر را باور نکن

خالــق تو را شــاد 
آفرید آزاد آزاد آفرید

پرواز کن تا آرزو 
زنجیر را باور نکن …

•
کمی صبور و پایدار باشید 

لطفا !!! ضمنًا بخندید! 
همه گرفتاری داریم 

من دارم، شما هم دارید… 
یاد بگیرید بخندید… 

به ریش دنیا و مشــکالت 
بخندید… 

به بدبختی ها بخندید… 
به من که دو ســاعت دارم 
فکــر میکنم چــه جوری 
بنویســم که شــما بعدش 
بخندیــن، بخندیــد…  به 
خودتان بخندیــد…  دو بار 
اولش ســخت اســت، اما 
کم کم عــادت میکنید و 

می بینید که رابطه خنده و 
گرفتاری،  مثل رابطه خیار 
است و سوختگی پوست… 
درمانش نمی کند اما دردش 

را کم میکند
•

ازدواج حماقت لذیذی است 
که فقط عشق و احترام آن را 

توجیه می کند.
روزی که این دواز بین رفت 

حماقت باقی می ماند.  
دکتر نهضت فرنودی 

اگر خوشبختی را برای یک ساعت 
می خواهید، چرت بزنید.

اگر خوشــبختی را برای یک روز 
می خواهید، به پیك نیك بروید.

اگر خوشبختی را برای یک هفته 
می خواهید، به تعطیالت بروید.

اگر خوشــبختی را برای یک ماه 
می خواهید، ازدواج کنید.

اگر خوشبختی را برای یک سال 
می خواهید، ثروت به ارث ببرید.

اگر خوشبختی را برای یک عمر 
می خواهید ، یاد بگیرید کاری را 
که انجام می دهید دوست داشته 

باشید ... 
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•
دوم، بدون شــک افــرادی که از 
زاویه نژاد پرستانه به اعراب برخورد 
کنند، از نظر من هم نابجا و اشتباه 

بزرگی است. 
شوونیســم و نژاد پرستی طاعون 
جامعه بشری است و جز جنگ و 

نفرت نتیجه دیگری ندارند. 
ولی روشن است که انتقاد از یک 
ایدئولــوژی و دین نژاد پرســتی 
نیست. من میپذیرم که در نوشته 
هــای برخی نویســندگان ایرانی 
در نقد اســالم جنبه شوونیستی 
وجود داشته است، ولی خط اصلی 
مخالفان اسالم بیانگر آزادگی روح 
آنهــا و مخالفت بــا خدعه گری 
آخوندی مذهبی و نقد دین خوئی 

فلج کننده است. 
انتقاد به اسالم و قرآن، نژادپرستی 
نیست، بلکه پاالیش ذهن ماست. 

..... روشنفکران ایران حق دارند که 
انتقاد آشکار کنند و مقدساتی را 
که ضد ارزشهای انسانی میباشند 
را برمال ســازند. اینکــه برخی از 
ایرانیان تمایل نژادپرستانه نسبت 
به عربها دارند واقعیتی است، ولی 
این واقعیت منفــی را نمیتوان با 
دروغ تاریخی و ستایش از تجاوزکار 

تصحیح نمود. 
حقیقت گوئی و گسترش فرهنگ 
و همــکاری انســانی راه مقابله با 

تمایالت نژادی پرستانه است. 
...
•

سوم، گفتن اینکه "من یک موی 
محمدبــن عبدالله را بــه 100 تا 
کوروش، داریوش، خشایار، تخت 
جمشــید و ایران و گذشــته آن 

نمی دهم." به چه معناست؟ 
این لحن و طرز استدالل جز یک 
افت روحی و تعصب بار چیز دیگری 
نمی تواند باشد. افالطون، هردوت، 
گزنفون، توماس جفرسون، برتراند 
راســل از شــخصیتهای تاریخ ما 
سخن گفته و بآنها احترام میگذارند. 
روشن است که ما نباید سرمست 
افتخارات خود شــویم ولی آنها را 
هم نباید فراموش کرد. آقای زیبا 
کالم با لج بازی اسالمیســتی در 
پی نفی تاریخ میباشــد. ایشان به 
رویزیونیســم تاریخی روی آورده 

است. 
علیرغم مکتب های فکری گوناگون 
در تاریخ نویســی، تاریــخ، قابل 
مطالعه و تحلیل است و با برخورد 
احساســی و نفی گرایانه در تضاد 
است. منشــور کوروش که امروز 
در محافل جهانی ارج گذاشــته 
میشود، برای آقای زیبا کالم فاقد 
ارزش است. تخت جمشید بمثابه 
نمــوداری از معماری گذشــته و 
سمبلی از نظام تاریخی پادشاهی 
در تاریخ ایران برای ذهن تنگ نظر 
ایشان بدون اهمیت است. ایشان 
در راه فداکردن خود برای اســالم 
عربی، تــا آنجائی پیش میرود که 
ایــران و گذشــته آن را بی ارزش 
قلمداد نموده و وابستگی عاطفی 
و روحــی خود را بــه دین عربی 

محمدی باوج میرساند. اگر ایران 
برای ایشــان ارزشی ندارد چرا در 
دانشگاه ایران تدریس میکنند؟ آیا 
این شیفتگی روحی با تدریس در 
حوزه دینی قم یا در مراکز مذهبی 

مکه و قاره مناسب تر نیست؟
•

میگوینــد  ایشــان  چهــارم، 
"روشنفکران و منورالفکرهای" ما 
در عصر مشروطه به انحراف رفتند. 
کدام اشــتباه؟ انتقاد علیه مذهب 
توســط آخوندزاده و میرزاآقاخان 
کرمانی اشتباه نبود بلکه همراه با 
جسارت و دالوری افرادی بود که 
مغلوب خرافات حاکم و ایدئولوژی 
مســلط حکومت و تــوده نادان 

نشدند. 
مسئله این است که اینگونه انتقاد 
آشکار و جسورانه در تاریخ ایران کم 
بوده است. بعالوه این اندیشمندان 
همه گرفتــاری هــا را برخالف 
تحریف آقــای زیبا کالم، فقط به 
حساب دین نگذاشتند، بلکه آنها در 
نوشته های خود مانند "مکتوبات" 
و "سه مکتوب" از استبداد حاکم و 
آخوند دغلکار و عقب ماندگی مردم 
نیز گفتند و برفقدان دانش متمایل 

به تمدن انگشت گذاشتند. 
این روشنفکران شهامت داشتند و 
آزاد فکر بودند تا بگویند که حمله 
عربان بدبختــی آور بود و علما و 
آخوندهای شیعه نیرنگ باز و فاسد 

میباشند. 
در جامعه ای که اغلب برای نجات 
اســالم تجاوزگر و افسانه سازی 

شیعه ســینه چاک میدادند، این 
آزاد اندیشان گفتند که اسالم عربی 
اســت و بدرد همان شبه جزیره 
آغازین میخورد و شیعه جز تزویر 

چیز دیگری نیست.
•

پنجــم، اینکه عربســتان دوران 
پیدایــش دیــن محمــد از نظر 
اجتماعی و ساختار قدرت نسبت به 
ایران عقب مانده تر بود مورد تائید 
همه تاریخ نویسان غیرمتعصب و 

واقع گرا میباشد. 
تحلیل تاریخ به اعتبار تحقیقات و 
شواهد و باعتبار دیدگاهی عینی 
و علمی و بــدون دخل و تصرف، 

ضدیت با هیچ قومی بحساب نمی 
آید. کتاب "دو قرن سکوت" دکتر 
زرین کوب و نیــز نظریات هگل 
فیلسوف آلمانی در باره امپراتوری 
پارس از جمله نوشته هائی است که 
بر تفاوت میان دو جامعه و موقعیت 

تمدن ایران تاکید میورزند. 
بهرحال تمدن ایرانی نســبت به 
آنچه قوای عــرب در زمان تجاور 
میکردند،  نمایندگــی  اســالمی 
برجسته تر و باشکوه تر بود و معلوم 
نیست چرا آقای زیبا کالم از بیان 
این امر ناخشنود هست و آگاهانه 

در مسائل مغلطه میکند. 
مقابله بــا برتری طلبــی نژادی 

نبایــد بمعنای کوچــک کردن و 
نفی یک ملت باشــد. ایشان برای 
حمایــت ایدئولوژیک از قوم عرب 
و قبیله قریش، به ملــت ایران و 
تاریخ او پشت میکند. اگر شاهان 
ساسانی و ســران آیین زرتشتی 
فساد نمیکردند و دگراندیشان را 
سرکوب نمی کردند و برای بقای 
حکومتشــان به اختالف طبقاتی 
عمیق دامن نمیزدند، سپاهیان و 
مردم ایران در مقابل اعراب و اسالم 

بهتر مقاومت میکردند. 

Festival des Orchestres 
des jeunes du Quebec

یکشـنبه ۲۰ آوریل کنسرت 
9 ارکستر سنفونیک جوانان کبک 
مونتــرال   Place des Arts در 

خواهد بود. 
450 نوازنــده جوان بــا 4 رهبر 
ارکســتر که از اســپانیا، آمریکا، 
سوئیس و کانادا دعوت شده اند در 

این برنامه شرکت خواهند کرد. 
دیدار و شــنیدار این کنسرت را 
به تمام افراد خانــواده ها توصیه 
می کنم؛ چراکه  باعث تشــویق 
هنرجویان بزرگ و کوچک خواهد 

شد. 
»ســنفونی« به قطعــه ای گفته 
میشود که برای ارکستر سنفونیک 

ساخته شده است. 
سنفونی از قرن 18 به بعد معموال 

در 4 قسمت ساخته می شود: 
Allegro -1 موســیقی با سرعت 

تند 
Andante -2 یــا  Adagio  بــا 

سرعت آهسته 
Menuet -3 یا Scherzo موسیقی 

رقص شاد و پر حرکت 
Final -4 معموال Allegro یعنی با 

سرعت و هیجان است. 

رسم بر این است که فقط در پایان 
قســمت چهارم دست می زنند و 

هنرمندان را تشویق می کنند. 

اولین اوج تکامل هنری سنفونی 
در آثار آهنگسازان دوره کالسیک 
معروف به »کالســیک وینی« به 

ثبت رسید. 
 Joseph هایــدن ژوزف  یعنــی 
Haydan و ولف گنگ آمادیوس 
مــوزار و لودویــگ فــان بتهون 

  Ludwing Van Beethoven
دومین اوج تکامل هنری سنفونی 

در قرن 19 دوره رمانتیک است. 
ســالن های کنسرت بزرگتر و در 
دســترس جمعیت بیشتری قرار 
می گیرد. لذا ارکســترها بزرگتر 
شــده انــد )حــدود 100 نفر تا 
120 نفر( کنسرت های ارکستر 
سنفونیک بســیار خواستار پیدا 
می کند. آهنگسازان هرچه بیشتر 
تشویق می شوند که برای این نوع 

موسیقی آهنگ بسازند. 
•

آهنگسازان مهم این دوره: 
 Franz Schubert فرانس شوبرت -
 F.Mendelsohn  ف. مندلسون -

 Robert شــومان   روبــرت   -
 Schumann

  Johanne Brahms یوهان براس -
 Anton Brucknner آنتون براکنر -
 Gustav Mahler ـِر - گوستاو مال

چایکوفســکی  پ.   -
 P.I.Tschaikowsky

 Antonin دورژاک  آنتونیــن   -
 Dvorak

اواخــر قرن 18 حــدود 15 هزار 
ســنفونی در اروپا به ثبت رسیده 
است. از این زمان به بعد کنسرت 
ارکســتر ســنفونیک دیگر برای 
تفریح نیســت، بلکه شنونده گان 
برای شــنیدن یک اثر هنری به 

کنسرت می روند. 
سازهای ارکستر سنفونیک در 3 
خانواده سازی قسمت می شوند. 

زهی- بادی- ضربی. 
سازهای زهی: ویلن، ویلن آلتو یا 

ویوال، ویلن سل، کنترباس 
سازهای بادی: چوبی و برنجی 

کالرینت،  اوبــوا،  فلوت،  چوبی: 
فاگوت یا باسون 

برجنی: تروپمت، ترومبون، هورن 
یا ُکر، توبا 

سازهای ضربی: انواع طبل، سنج، 
سه گوش و غیره. 

برای اطالعات بیشتر برای فستیوال 
ارکستر جوانان کبک 

www.lavitrine.com 
Tel.: 514-842-2112 
        514-899-1150 
 6 آوریل2014 
شیدا قره چه داغی 

facebook.com/paivand.montreal
به ما بپیوندید!   
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تصویر برداری از کنسرت ها، 
جشن ها و دشواری های 
عکاسی در جاهای 
شلوغ و کم نور

آموزش عکاسی به زبان      ...
خوش!

»همه چیز در مورد مونترآل«
Infos pratiques sur Montréal

مهم ترین و فعال ترین گروه فیسبوکی ایرانیان ساکن مونترآل
اطالعات به درد بخور، مفید و سرگرم کننده برای مهاجران قدیم و جدید ساکن مونترآل و حومهاین گروه فعال با 5000 عضو، پویاترین گروه 

فیسبوکی جامعه فارسی زبانان کبک بوده و هیچ گرایش سیاسی، مذهبی و حزبی ندارد.   در این گروه مردمی عضو شوید.

18

کبک: حقوق بشر...     << ادامه از صفحه: 25

بخش هیجدهم: 
در زبور عکاس میخوانیم: " ... و در 
میان شما عکاسانی ماهر قرار دادیم 
تا شما را زیباتر کنند ؛ بلکه ایمان 

بیاورید ..."
بنا به فتــوای مرجــع بزرگوار و 
ســردبیر روزنامه وزین پیوند، این 
شــماره را اختصاص میدهیم به 
مسائل مربوط به عکاسی از مراسم 

و اجتماعات. 
یکی از جاهایی که »عکس واجب« 
می شویم، در زمان برگزاری برنامه 

های هنری است. 
عکاســی در چنیــن فضاهایی، 
مشــکالت خاص خود را داشته و 
عکاس باید دقت کافی را مبذول 

دارد.
اول از همه مســئله تاریک بودن 

نســبی چنین مکانهایی است که 
معمــوال در زیــر نورهای ضعیف 
برگزار میشــوند. بنابراین عکاس 
باید از همان »حدیث چهار تکنیک 
مشهور عکاسی« که در شماره های 
قبلی به اطالعتان رسانده بودیم، 

کمبود نور را جبران نماید:
قبل از هر چیز، باید دوربین را در 
وضعیت دســتی یا Manual  قرار 
داد تا کل تنظیمــات دوربین در 
کنترل عکاس باشد. این کار باعث 
کاهش خطاهای احتمالی دوربین 
در چنیــن موقعیتهایی میگردد. 

سپس:
•

سرعت شاتر را پایین بیاورد تا نور، 
فرصت طوالنی تری برای ورود به 
دوربین داشته باشد. در کم کردن 

مولفه  این 
نباید اغراق کرد 

چون حرکات هنرمندان 
در تصویر ثبت شــده و 
باعث تار شــدن عکس 
میگــردد. اســتفاده از 
سه پایه، شدیدا توصیه 
میگــردد و اال تصاویر، 
وضوح کافی را نخواهند 

داشت. 
الزم به ذکر است که در 
برخی از مکانها، اجازه استفاده از 
سه پایه را نداریم چون مانع رفت 
و آمد حضار میشویم. لذا بناچار از 
تک پایه استفاده میکنیم تا لرزه 
هــای دوربین در زمان عکاســی 
کمتر باشد؛ به خصوص اگر دوربین 
ســنگین و گردن کلفتی داشته 

باشیم!
•

راه حل دیگر این است که دریچه 
دیافراگم را باز کنیم تا نور بیشتری 
وارد دوربین گردد. باز کردن بیش 
از حد دیافراگم هم باعث ســفید 
و تار شــدن بخش هایی از تصویر 

گشته و باید محتاطانه عمل کرد.
•

اگر دو عامل فــوق کافی نبودند 
و نتیجــه دلخواه بدســت نیامد، 
شــاخص حساســیت نور 
یــا »ایزو« را باال میبریم تا 
حدی کــه کیفیت تصویر 
افت نکنــد. در صورتی که 
سوژه های عکاسی، دائم در 
حال جست و خیز باشند، 
مجبوریــم که شــاخص 
»ایــزو« را باالتر برده و به 
همان نسبت، سرعت شاتر 
نیز افزایــش داد. در غیر 
عکسها  هم  باز  اینصورت، 
واضح نخواهد بــود و تار 

بنظر خواهند رسید.
 

عکاســی  دیگر  مشــکل 
مکانهایــی،  چنیــن  در 

تغییرات پیاپی شــدت روشنایی 
پروژکتورهای استیج میباشد. با هر 
بار قوی و ضعیف شــدن نور، کل 
تنظیمات باال را باید مجددا انجام 

بدهیم! 
بعضــی وقتها ایــن کارها چنان 
بسرعت انجام میشوند که در زمانی 
که عــکاس در حال تغییر مولفه 
های دوربین خود اســت، دوباره 
نور به وضعیت اول بازگشته و باید 
تنظیمات دوربین را تغییر داد. در 
چنین موقعیتهایی، ممکن است 
که فرصت شکار برخی صحنه ها 
از دست برود و به همین دلیل، فرز 

بودن عکاس بسیار مهم است. 
نکته چهــارم که باید به آن توجه 
ویژه داشــت، تعریف نوع و رنگ 
نور موجود در ســالن نمایش به 
صورت دستی برای دوربین است. 
به عبارت دیگــر، در زمان اجرای 
برنامه های هنری، پروژکتورهای 
متعددی، دائما به همه طیفهای 
رنگی، از خود نور متصاعد میکنند 
و همین باعث پیچیدگی بیشــتر 
کار عکاس خواهد شد. در لحظه 
ای که نور به رنگ قرمز در میآید، 
باید با تنظیم مولفه WB یا همان 
White Balance، نــور موجود را 
برای دوربین تعریف و تنظیم کرد. 
به محض تغییر آن بــه نور آبی، 
مجــددا باید آن را به رنگ آبی در 

بیاوریم. 
پس برای ثبت هــر تصویر، باید 
سریعا چهار مولفه فوق را بر روی 
دوربین تنظیم کنیم تا عکسمان 
ایده آل باشــد. اگر دوربین را در 
وضعیت اتوماتیک بگذاریم، دوربین 
به تنهایی قادر به تشخیص همه 
این موارد نخواهد بود و یک عکس 

معمولی ارائه خواهد کرد.
بسته به شــرایط سالن و سرعت 
حرکت و جنب و جوش هنرمندان 
بر روی سن، میتوان از فالش هم 
استفاده کرد. در زمان استفاده از 
فالش میتوان برخی افکتهای نوری 
خاصی بوجود آورد. مثال با شلیک 
یک فالش میتوان ســوژه ها را به 
اصطالح »فریز« و بی حرکت کرد. 
تکنیک دیگر این است که عکاس، 
ســرعت شــاتر را پایین بیاورد و 
تصمیم بگیرد که لحظه نورپاشی 
فالش، همزمان با باز شدن شاتر 
باشد و یا در زمان بسته شدن آن. 
همچنین یک عکاس ماهر میتواند 
برای ثبت هر عکس از دو شلیک 

فالش اســتفاده کنــد تا حرکت 
هنرمنــدان، به گونــه ای زیبا در 
تصویر ثبــت گردد و ســوژه در 
عکس، در حال حرکت و در عین 

حال واضح دیده شود. 
نکته خیلی مهم در چنین جاهایی 
این اســت که در زمان چکاندن 
دکمه شاتر، حتی المقدور به جایی 
تکیه کرده و  نفــس خود را یک 
لحظه حبس کنیم تا لرزش بدن به 

حداقل برسد.

کادر بندی چنین عکســهایی نیز 
بســیار مهم اســت و باید زوایا و 
همه ابعاد آن کنســرت یا نمایش 
در عکسها ثبت گردد. نما از باال، از 
جایگاه تماشاچیان، از پشت صحنه 
به سمت تماشــاچیان، از روبرو، 
دو طرف کناری سن، کلوزآپهای 

نزدیک از صورت هنرمندان. 
البته باید از قبل، از وضعیت و عیوب 
احتمالی هنرمندان اطالع حاصل 
کــرد چون برخــی از هنرمندان، 
عکســهایی را که از بعضی زوایای 
خاص از صورت و بدنشان گرفته 
شده باشــد، نمیپسندند! بهترین 
تصاویر چنیــن فضاهایی مربوط 
به لحظاتی اســت که هنرمندان، 
با اســتفاده از بدن خــود، پیام و 
مفهومهای نمادین را به تماشاچیان 

و یا مخاطب خاص خود ارســال 
 Body Language .میکنند

همچنین تهیه چند عکس با نمای 
باز یا اصطالحــا Wide، خالی از 
لطف نمیباشد که در آن بتوان همه 
عناصــر را یکجا و با هم به تصویر 

کشید.
از ســایر مشــکالت عکاسی در 
چنین جاهایی ازدحام جمعیت و 
همچنین رد شدن افراد از جلوی 
دوربین و خــراب کردن بعضی از 
تصاویر میباشد. اگر شخصی را در 
حال عکاسی میبینید، اجازه بدهید 
تــا تصویرش را ثبت کند و بعدا از 

جلوی دوربینش رد شوید!
برای تمرین و یادگیری تکنیکهای 
عکاســی، در جلســات مجانــی 
»استودیو فوتوبوک« شرکت کنید. 

___________
برای آگاهی از زمان تشکیل این 
فیسبوکی  گروه  در  جلسات، 
زیر عضو شوید: »همه چیز در 

مورد مونترآل«
کنسرت هایتان برقرار!

وب سایت ما:
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM

تلفن استودیو فوتوبوک: )علی(
(514)984-8944

حقــوق و آزادی های فردی کبک بر 
فراز قانون اساســی کبک قرار دارد، 
این بند راه را برای دعاوی حقوقی باز 

می نماید.
• ماده 1-50: 

حقوق و آزادی های مندرج در منشور 
حقوق و آزادی های فردی کبک بطور 
مســاوی برای زنان و مردان تضمین 

شده است.
این درحالیست که منشور ارزش های 
الئیسیته دولت کبک حقوق بخصوص 
زنان مســلمان را که  نشانه مذهبی 
دارند در مقایسه با حقوق مردان برابر 

نمیداند.
• ماده 52: 

هیچ بند قانونی ولو اینکه بعد از منشور 
حقــوق و آزادی های فردی کبک به 
تصویب برســد نمی تواند از مواد 1 
تا 38 تخطی نماید. مگر در مواردی 
که در این 38 ماده پیش بینی شده 
باشند، یا اینکه آن ماده قانونی بطور 
واضح اعالم کند که اجرای آن علی رغم 

منشور مشروعیت اجرایی دارد.
دولت کبک بــه منظور تصویب 
منشور پیشنهادی خود خواستار 

تغییر قوانین زیر است:
- قانون مجلس کبک :

،1-23-A فصل 

 - منشــورحقوق و آزادی های فردی 
، 12-C کبک فصل

 -قانون خدمات مهد کودک
تغییر این قوانین ناقض ماده 52 است.

3.  تناقضات منشور ارزش های 
الئیسیته دولت کبک با اعالمیه 

جهانی حقوق بشر
• ماده 2: 

هر کس می تواند بــدون هیچ تمایز 
خصوصــًا از حیــث رنــگ، جنس، 
نژاد، مذهب، عقیده سیاســی یا هر 
عقیده ی دیگــر و همچنین ملیت و 
وضع اجتماعــی، ثروت، والدت یا هر 
موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه  
آزادی هایی که در اعالمیه حاضر ذکر 

شده است بهره مند گردد .
به عالوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد 
آمد کــه مبتنی بر وضع سیاســی، 
اداری و قضایی یا بین المللی کشــور 
یا ســرزمینی که شخص به آن تعلق 
دارد باشــد. خواه این کشور مستقل، 
تحت قیومیــت یا خود مختار بوده و 
یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده 

باشد.
منشور ارزش های الئیسیته دولت 
کبک با تعریفی محدود از مذهب 

ماده دوم را نقض میکند.

• ماده 3: 
هرکس حق زندگی و آزادی و امنیت 

شغلی دارد.
منشــور ارزش های  الئیسیته دولت  
کبک امنیت شغلی را محدود می کند.

• ماده 6: 
هر کس حــق دارد که شــخصیت 
حقوقــی او در همه جا به عنوان یک 

انسان در مقابل قانون شناخته شود.
فصــل چهــارِم منشــور ارزش های 
الئیسیته دولت کبک )مقررات اجرائی 
محدودیت های مذهبــی ماده 8 تا  
13منشور( شخصیت حقوقی فرد را 

محدود می کند.

• ماده 7: 
همه در برابر قانون مساوی هستند و 
حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از 
حمایت قانون برخوردار باشند. همه 
حــق دارند در مقابــل هر تبعیضی 
که ناقــض اعالمیه حاضر باشــد و 
هر تحریکی که بــرای اعمال چنین 
تبعیضی انجام شود از حمایت قانون 

برخوردار شوند.
منشــور ارزش های الئیسیته دولت  
کبک این مــاده رادر مواردی  نقض 

میکند.

• ماده 18: 
هر کــس حــق دارد کــه از آزادی 
فکر،  وجدان و مذهب بهره مند شود. 
این حق متضمن آزادی تغییر مذهب 
یا عقیده و نیز متضمن آزادی اظهار 
عقیده و ایمان می باشــد و همچنین 
شــامل تعلیمات مذهبــی و اجرای 
مراسم دینی است . هر کس می تواند 
از ایــن حقوق منفرداً یا اجتماعًا و به 
طور خصوصی یــا عمومی برخوردار 

شود.
منشــور ارزش های الئیسیته دولت  
کبک بخش عمومی این بند را نقض 

می کند.
• ماده 21 بند 2: 

هرکس حق دارد با تساوی شرایط به 
مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.

کلیــه کســانیکه مطابق منشــور 
ارزش های الئیســیته دولت کبک از 
مشــاغل دولتی محروم خواهند شد 
حقوق شان بر اساس ماده 21 بند 2 

نقض می شود.

• ماده 23 بند 1: 
هر کس حق دارد کار کند، کار خود را 
آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و 
رضایت بخشی برای کار خود خواستار 
باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت 

قرار گیرد.
منشــور ارزش های الئیسیته دولت 
کبک ایــن انتخــاب آزادانه را نقض 

می کند.
با توجه به موارد ذکر شده فوق مالحظه 
می گردد که منشــور پیشــنهادی 
ارزش هــای الئیســیته دولت کبک 
)الیحه پیشنهادی دولت کبک( چه 
مشکالت عدیده ی حقوقی با منشور 
حقوق و آزادی های فردی کبک که 
بر فراز قانون اساسی کبک قرار دارد 
و همچنین با اعالمیه جهانی حقوق 
بشر که دولت  کانادا از مدافعین و امضا 
کنندگان آن است بوجود خواهد آورد.

       <<   مراجع :
1( متن  تیتر الیحه60  به فرانسه:

Charte  affirmant les valeurs de 
laïcité et de neutralité religieuse 
de l'État ainsi que d'égalité entre 
les femmes et les hommes et 
encadrant les demandes d'accom-
modement
http://www.assnat.qc.ca /r/index.
html

2(  منشور حقوق و ارادی های فردی کبک. 
ترجمه پارسی این منشور را میتوانید در سایت 

انجمن: www.addhi.org  مطالعه فرمایید.
3( اعالمیه جهانی حقوق بشر. ترجمه پارسی 
این منشور را میتوانید در سایت انجمن مطالعه 

فرمایید.
http://en.wikipedia.  4( الئیسیته ؛ ویکی پدیا

A9%AFcit%C3%org/wiki/La%C3
5( الیحه قانــون 60 : منشــور ارزش های 
الئیسیته و بی طرفی مذهبی دولت و برابری 
زنان و مردا ن و چارچوب تقاضا های تطبیقی 

با قانون

•
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عکاسی رز 
 عکس پاسپورتی،)تضمینی(، مدیکال کارت، 

  سیتی زنی و pc car ، کارت اقامت
 عکس پرتره )فردی و خانوادگی(، فارغ التحصیلی 

CD تبدیل نوار موزیک به 
 تبدیل نوارهای ویدئو از متام سیستم ها 

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

since 
1990

 DVD به Hi8, Mini DV, VHS 

)نبش خیابان دکاری (

ساندویچی 
و 

اغذیه فروشی 
ایرانی 

»اِلدا«

اوتــاوا
2 بـاردرروز

مونتریال -اوتاوا
اوتاوا- مونتریال
1۵ دالر هر طرف، هر نفر 

تلفن رزرو: 

(613) 265-5899

شهریاربخشی
دعوتنــــامه رسمی، 
ترجمـــه مدارک 
514-624-5609
514-889-3243

مترجم  رمسی
خاطره حتویلداری یکتا
عضو جامعه مترجمان رسمی 

کبک و ایران
ترجمه رسمی کلیه مدارک و 

خدمات مربوط به ترجمه
(514) 675-0694
(438) 390-0694

azsept'11

مترجم رمسی
محمودایزدی
عضوجامعه مترجمین کبک 
■  دعوتنامه و تصدیق امضاء

■  ترجمه کلیه اسناد و مدارک با 
تضمین تائید ادارات و سازمان های 

ایالتی و فدرال 
Tel.: 514-745-0318
Cell.: 514-246-8486

نیازمندی های  

Tel.: 514-996-9692 
Fax: 514-500-1188

تدریس ریاضیات 
و فیــزیک

مهندس  توسط 
لکترونیک  ا

)آرش کشوری(
<< کلیه مقاطع:

 College,University 
High-Shool

با سابقه tutoring درمدارس 
مونترال و تدریس در موسسات 

کنکور تهران 
* در صورت عدم رضایت جلسه اول 

رایگان می باشد. 
ثبت نام: با ظرفیت محدود
514-827-6329
514-620-3255

toendofmay2010P

   حل جدول های ویژه و عادی:      از صفحه 28

کنید! خریدایرانی 

توجه: پیوند مسوولیتی در  برابــر محتوای آگهی های مندرج ندارد. 

اجـاره 
جویای آپارتمان برای 

اجاره کوتاه مدت 
برای تازه و اردان
شماره تماس: 

Tel.:647-726-0706 
info@

actionimmigration.ca
azdecfr

اجاره صندلی
Chair  Rent

سالن آرایش وزیبایی 
شهرزاد: 

Tel.:514-489-6901
azfeb1514

استخدام 
 PERSIAN CARWASh

در وست آیلند 
به چند نفر کارگر ساده 
برای کار کارواش فورا 

نیازمندیم: 
Tel.:514-696-9233
Tel.:514-449-6007

azdecfr

کنید! استخدام ایرانی 

مترجم  رمسی
نغمه سروران

عضو رسمی انجمن مترجمان کبک،
ترجمه و تأیید ترجمه 

رسمی اسناد و مدارک، 
ترجمه شفاهی، تنظیم دعوتنامه 
و تکمیل کلیه فرم های رسمی، 

تأیید امضاء 
محل: مرکز شهر مونترال 

نزدیک مترو مک-گیل
Location: 
Downtown Montreal 
near Pl. des Arts
Call, text or e-mail for an 
appointment

514-889-8765
nsarvaran@hotmail.

com

فن گویندگی
تدریس فنون گویندگی 

برای: سخنرانی های موثر، گویندگی 
ژورنالیستی، گویندگی برای رادیو 

و تلویزیون، آمادگی برای انجام 
مصاحبه های کاری و یا رادیو 
تلویزیون، فنون شعر خوانی و 

دکلمه و... 
توسط: رضا هومن 

)با بیش از 20 سال سابقه در تهیه 
واجرای برنامه های رادیو وتلویزیون 

وخوانندگی باگروه های موسیقی 
پاپ ایرانی (

514-833-8684
azmay2013hoomanfree

مدرسه فارسی زبان 
فرزانگان مونتریال

با مدیریت و همکاری تعدادی از فارغ التحصیالن و معلمین
 مدارس تیزهوشان ایران )مدارس عالمه حلی و فرزانگان( 

آموزش زبان فارسی با روشهای آموزشی 
نوین برای کودکان و نوجوانان

آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان 
تک درس ریاضی - فیزیک  - شیمی  
و سایر دروس در تمام مقاطع تحصیلی

و دروس  مقطع ابتدایی مدارس فرانسوی زبان    
مشاوره و کمک در حل مشکالت تحصیلی دانش آموزان  

www.farzaneganmontreal.ca
farzaneganmontreal@yahoo.ca
Tel.:  (514) 775-6508

farzaneganmontreal@yahoo.ca  azfev'12

خدمات امور کنسولی
کســری

مدیر و مسئول: حسین فرجی

ساعات کار : روزهای دوشنبه تا جمعه
صبح ها از ساعت 10 تا 1 بعدازظهر       

عصرها از ساعت 16 تا 18
شنبه ها از ساعت 11 تا 1 بعد از ظهر

پذیرش با تعیین وقت قبلی
Email: infokasra @yahoo.ca

Tel.: 514-419-8872

استخـــدام فـوری 
 Dressmaker  |  Tailor
به یک نفر خیاط و »درس میکر« با تجربه، 

برای کار در ناحیه کویین مری فورا نیازمندیم. 
لطفا با شماره تلفن زیر تماس بگیرید: 

Tel.: 514-488-4556
Nick Le Tailleur: 5500 Queen-Mary

ازجون2013

تدریس خصوصی
فیزیک و ریاضی 

)کلیه مقاطع تحصیلی(
با حداقل 3 سال سابقه کار 
فارسی، انگلیسی و فرانسه 
<< توسط اساتید مجرب 

Tel.: 514-641-1703
Tel.: 514-803-1845

azfeb51up   atimanafi@gmail.com

استخدام 
کلینیک دندانپزشکی 
دکتر شریف نائینی 

به یک نفر منشی دفتر 
مسلط به زبان های  انگسی 

و فرانسوی 
فورا نیازمند است. 

لطفا رزومه خود را به نشانی 
زیر ایمیل کنید: 

clinique_Soleil@
yahoo.com 

aznovup

فروش رستوران
رستوران ایرانی در قلب 
NDG، با 1۲ سال سابقه، 
 مشتری ثابت، گنجایش 
۷۰ نفر، به علت مسافرت 

بفروش می رسد:

Tel.: 514-243-1291
Tel.: 438-989-3421

azmayshiraz

باایرانی 
کــار
کنید! 

ایرانی 
بخرید!

مترجم رمسی
رضانوشادجمال

مترجم رسمی و عضوجامعه 
مترجمان کبک ترجمه رسمی کلیه 

مدارک، دعوتنامه و تائید ترجمه 
Tel.: 514-575-7080

Uazjune2011

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

گلفروشی
وحید

زیباترین، تازه ترین، 
بهترین، بی نظیر! 

  برای هر اوکازیونی 
  برای هر بودجه ای 
  برای هر سلیقه ای

514-983-1726

استخدام
پاتــوق

پاتــوق عموجمال 
به یک آشپز  

و چند ویترس  جهت کار 
در مرکز شهر مونتریال 

فـورا  نیازمند است.

Tel.: 514-933-8866
مترو: گای کنکوردیا 

آپارمتان
آپارتــمان 3 و نیم زیبا،

)یک خوابه( برای سابلت یا 
انتقال << در طبقه ششم با 

آسانسور، استخر بیرونی،
 با منظره  چشمگیر، نزدیک 
رودخانه و راه دوچرخه و... 

شامل گرمایش، آب گرم،
)با یا بدون اثاث(

Tel.: 514-994-3078

نگهداری فرزند 
و ساملنــد

- بصورت پاره وقت-
خانمی میانسال، با تجربه وآشنا 

به سه زبان فارسی انگلسی 
فرانسه: در صورت نیاز معرف 

ارائه می شود. 
514-451-8840

farahazdec13fr

210 St-Jacques  (Lachine) 
Tel.: 514-366-1509  
        514-247-1732  
       (450) 638-7078 

210 سنت ژاک غربی <<مترو 
واندوم:   اتوبوس 90،به مست غرب

مرکزاسالمی ایرانیان

ساعــات کار: 
روزهای دوشنبه لغایت پنجشنبه 

از ساعت 13 لغایت 18 
جهت انجام اموردر روزهای دیگر، 

هماهنگی قبلی الزم است.

به نام خداوند بخشنده مهربان

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

شریف
ارز

نگهــداری 
ازساملندان
نگهداری از سالمندان 
دلبندشما، توسط خانم 

با تجربه، در خانه یا 
بیمارستان 

صوفی: همراه با رفرنس
514-717-9117

freeazmar

زبان انگلیسی 
آموزش زبان انگلیسی با 1۲سال 
سابقه تدریس در موسسه کیش 

تهران عضو رسمی
TESOL CANADA/
TESOL USA//TESOL 
TRINITY London

www.facebook.com/
EnglishCollocations-

ForIelts
یونس حامتی 

514-833-3848
freeazmar

________________

755 ATWATER
روبروی کبابسرا   

Tel.: 514-933-4726 

باایرانی 
کــار
کنید! 

Coiffure   سالن آرایش
__________

با نزدیک به 20 سال سابقه
)با مدیریت سابق علی (

•کوتاه کرد ن مو
آقایان:  1۰ دالر

خانم ها: 14-1۶-18 دالر
• بند صورت: 1۲ دالر

• بند ابرو: ۵ دالر، درجه 1
• رنگ، فر، هایالیت، مش و...
<< کالس آموزش آرایشگری

در مدت 3 ماه، با تضمین

997 Decarie, Suite208
 روبروی مترو

Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
azfeb14

با پیوند همکاری کنید
نویسندگان، مترجمان، روزنامه نویسان جوان و تازه وارد، 
حتی شما... اگر دستی به قلم دارید، اگر عالقه مندید، 

ذوق دارید، در  گزارش نویسی،  ترجمه و...  
با ما -داوطلبانه- همکاری کنید.  

توجه: لطفا از پیش برای گزینش سوژه ها با ما 
هماهنگی کنید:

Tel.: 514-996-9692 

کنید! استخدام ایرانی 

• عضو جامعه مترجمان رسمی کبک، انتاریو و ایران
• ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک

• تنظیم دعوتنامه رسمی، گواهی امضاء و کپی برابر اصل
• تکمیل انواع فرم ها

• ترجمه رسمی از ایران به کانادا
• تلفن مستقیم از ایران:  021-85312009

20% ختفیف تازه واردین   |   10% ختفیف دانشجویی

انتظار يعني 
شكوفايي و 
منتظر يعني 
كسي كه براي 
آمدن موعود و 
شكوفا شدن 
تالش مي كند. 
چون منتظر به 
آمدن منجي 
اشتياق دارد، 
اعمالي را 
انجام مي دهد 
كه آمدنش را 
سرعت بخشد، 
همواره در رشد 
و تعالي خويش 
و جامعه تالش 
مي كند و هر 
آنچه را كه با 
آمدن او منافات 
دارد، از سر راه 
برمي دارد

آلوئه ورا براي بيماري هايي مانند ديابت سرد، 
زخم معده، بيماري هاي گوارشي و نفخ معده 

مفيد است. حاوي يك ماده آرام بخش است به 
همين علت قرار دادن آن روي سطح پوست 
براي درمان زخم حالت آرام بخشي به فرد 

مي دهد

13

اشاره

حتمًا با ش��نيدن پرسشي كه در 
تيتر مطرح شده است، پاسخ هايي در 
ذهن ها مجسم مي شود. چيزهايي كه 
بزرگ ت��ر، گرانبهات��ر و زيباتر به نظر 
مي رسد. اما بگذاريد توجه شما را به 

جنبه ديگري از موضوع جلب كنم. 
شما داس��تان كودك فداكاري را 
شنيده ايد كه با مسدود كردن سوراخ 
كوچكي در سدي كه شهر را در برابر 
دريا محافظت مي كرد زندگي هزاران 

نفر را نجات داد. 
داس��تان ملك زاده اي كه به چش��م پدر حقير مي رس��يد اما او بود 
ك��ه در ميدان جنگ شكس��ت را به پيروزي تبدي��ل كرد و خطاب به 

پدر گفت:
اينكه قد منت حقير نمود

تا بلندي هنر نپنداري
اسب الغر ميان به كار آيد

روز ميدان، نه گاو پرواري
داس��تان موش كوچكي كه با جويدن رش��ته هاي توري كه ش��ير 

عظيم و سلطان جنگل در آن در بند شده بود او را آزاد كرد.
ي��ا آهنگري ك��ه براي رفع نق��ص كوچكي در ي��ك ميله فوالدي 
ك��ه ممكن ب��ود ديگري به آن توجه نكند، وق��ت زيادي صرف كرد و 
موجب ش��د زماني كه س��ربازان كه براي دف��اع از ميهن از روي پلي 
عب��ور مي كردند كه اين ميله فوالدين در آن به كار رفته بود، اين پل 

مقاومت كند و فرو نريزد. 
دق��ت در رواي��ات و زندگ��ي معصومي��ن )ع( ب��راي ما سرمش��ق 
اس��ت، الگويي كه مي تواند در تمام مراحل زندگي راهگش��ا و موجب 

سعادتمندي انسان شود.
در روايت��ي از حضرت امام جعفر صادق )ع( آمده اس��ت: حضرت 
محم��د)ص( در مجلس نگاه ه��اي خود را به تس��اوي ميان حاضران 
تقس��يم مي كرد، موضوعي كه شايد در آغاز خيلي مهم نرسد اما چون 

دقيق شويم درمي يابيم تا چه اندازه باارزش است.
ش��ايد اكنون توجه كرده ايد كه تا چه اندازه باارزش است كه براي 
آنچ��ه در نگاه اول كوچ��ك و حقير و كم اهمي��ت مي آيد ارزش قائل 

شويم. 
همه ك��س مي داند كه به امور ب��زرگ بايد توجه كرد اما اگر بدانيم 
ك��ه امور كوچك ه��م نياز به توجه و رس��يدگي دارد از آنها نيز غافل 
نخواهيم شد و طبعًا امور بزرگ هم كه از اجزاي كوچك تشكيل شده 

است مورد توجه قرار خواهد گرفت.
پس ش��ايد از باارزش ترين امور در زندگي آن باشد كه آنچه را در 

نگاه نخست كم ارزش و ناچيز مي رسد مهم و ارزشمند بدانيم.

 چه چيز در زندگي باارزش تر است؟

دكتر فربد فدائي
 مدير گروه روانپزشكي 
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

14 16 همه چيز درباره آب مورد نياز بدن16 نقش قانون در استحكام خانواده قتل شوهر پس از طالق
 يكي از شروط اصلي سند نكاح به عنوان ضمن عقد اين حق را به زن مي دهد كه چنانچه 

5 سال پس از ازدواج صاحب فرزند نشود مي تواند درخواست طالق كند
 افرادي  كه به تأمين آب مورد نياز بدنشان توجه مي كنند داراي حافظه بهتري بوده، خلق 
و خوي با ثبات تري دارند و كمتر عصباني مي شوند. وقتي آب بدن تأمين باشد مغز كارايي 

بهتري خواهد داشت

 وقتي به صورت پف كرده و كبود هوشنگ خيره شدم ردپاي سال ها اعتياد را به خوبي در 
چهره اش ديدم. بنابراين روسري ام را روي صورتش انداختم تا با نگاهش از تصميمي كه 

گرفته  بودم، برنگردم

مفهوم انتظار و بركات آن

خودشكوفايي، ميوه زيباترين »انتظار«

صفحه 15 

   صفحه 14  عكس: ايسنا

 سال هجدهم  شماره 5117  سه شنبه  13 تير ماه 1391 13 شعبان 1433 3 جوالي 2012

یک جدول با دو شرح
5117 جدول روزنامه ايران دارای دو »شرح عادی و ويژه« است. در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح 

اول، به حل شرح دوم بپردازيد.
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 افقي:
1- بخش��ي از انواع غذاهاي ايراني 
كه بيشتر با كباب خورده مي شود- 

تنه بريده درخت- با خورد آيد
2- شهد شيرين- چارچوب زيرين 

خودرو- محرك ماشين
3- س��ازگار، ه��م رأي- پادش��اه 
خوارزمشاهي- بيماري ثروتمندان

4- از بان��ك مي گ����يرن��د- 
صريح اللهجه- بني اسرائيل- مخترع 

ماشين بخار
5- نفس خسته- تراس- رشته هاي 

گياهي
6- پيرو ماني- سياستمدار- تولد

7- ضدالغ��ري!- حق ش�����ناس- 
محصول

8- اهريمن- قارچ غيرقابل مصرف- 
كشور يا سرزمين

9- م��اه محبت- ح��رص و طمع- 
خواب خوش

10- بل��ه آلمان��ي- گل دن��دان- 
جويبارها

11- قم��ارب��از خاكسترنش��ين- 
تصور- گندم

12- نيروگاه ش��مال اي��ران- اعتقاد، 
يقي��ن- ضرب��ه س��ر فوتباليس��ت- 

پرنمك
13- چهارگ��وش- نج��ات دهن��ده- 

پشت سر
14- دقت غيرعادي- مرسوم- چيزي 

كه ديده بشود
15- ماه كم حرف- طبق اصل بيست 
و سوم تفتيش عقايد... است- مختصر 

و سرسري
 عمودي:

1- رقابت و حسادت- نشان، رونق
2- ظرف آبخوري- آيه معروف سوره 

بقره
3- پارس��نگ ت��رازو- آب 
بدون امالح- اسب باركش

4- غ��ار- الزم- صاب��ون 
خياطي- مقابل خاص

5- بودنش بر س��ر س��فره 
ن��وروزي باع��ث رون��ق 
مي ش��ود- نادر- كش��نده 

بي صدا
6- بازدارن��ده چارپ��اي 
درازگ��وش- قفل قديمي- 

شهر چاقو
7- ي��ازده!- مح��ل تقاطع 
اعصاب بينايي- ضدپشتك

8- پلوخ��ور اس��ت اگر نو 
باش��د- هم��ان ياس��من 

است- برگرداندن
9- آفت درخت- ش��هري در استان 

فارس- دهان كجي
10- جمع زاويه- همراه عروس- مرغ 

مي رود!
11- م��ادر ع��رب- موج��ب آرامش 

خاطر- ويران كننده
12- امتحان- س��وره س��ي و ششم- 

پيمان، سكون- گروه هاي مردم
13- پارس��ايي، زه��د- كريس��تال- 

كنكاش
14- مع��ادل فارس��ي دوپينگ- ماه 

چهارم سال ميالدي
15- صحيح- ايده آليسم

 افقي:
1- عنصر شيميايي راديواكتيو- رايزني- با 

خورد آيد
2- لبخن��د مليح- مجموع��ه پرچم هاي 
يك گل- كس��ي كه با يك سيستم اعم از 

سخت افزار يا نرم افزار تعامل دارد
3- ش��قايق- اشك طبيعت بر گونه گل- 

ساز قديمي
4- اسم- خادم قوم- پنبه زن- تازه آذري

5- دشنام، لعن- نياكان- لرزان
6- تخلص ح��اج مال هادي س��بزواري- 

غيردائمي- تاب و توان
7- كليساي اصفهان- رنوي باكالس لقب 

اين خودرو است- واحد شمارش چارپا

8- پايدار و ثابت- كندو- ناپاك بودن
9- ابزار هيزم شكني- آنزيمي كه نشاسته 
را به مولكول هاي ساده تبديل مي كند- 

اداره كننده
10- الهه خورشيد- بيمارستان تهران- 

طوفان برف
11- مادر زبان هاي اروپايي- ش��هري در 

استان لرستان- بدن
12- گرفت��ه و بي حال- فيلم��ي از اكبر 

صادقي- نيمه قامت- پول خرد جامائيكا
13- گياهي با س��ه برگچه كه به مصرف 
چارپايان مي رس��د- كودك پ��در مرده- 

فيلمي از يداهلل صمدي
14- خوش اخ��الق- از ح��روف يوناني- 

مركز دومينيكا
15- رودي در ج��وار ع��راق- خ��ودرو 
س��نگين وزن- يك چارچوب تكرارپذير 
و افزايش��ي براي كنترل پروژه )مديريت 

نرم افزار(
 عمودي:

1- مقاومت سه پايانه اي با يك اتصال يا 
دكمه متحرك قابل تنظيم براي تقسيم 

ولتاژ- نام پدر منوچهر
2- گياه پيچك- اثري از ابن مقفع

3- نشان- از ميوه هاي درختي- مرغابي
4- مورچه- ش��هري در استان آذربايجان 
شرقي- ضمير متصل دوم شخص مفرد- 

باروبنه 
5- همس��ر حضرت ابراهيم )ع(- همس��ر 

پيامبر اكرم )ص(- جنبش خفيف
6- ضمير متكلم وحده- نشان افتخار- اثر 

نيما
7- غذاي نذري- بادام زميني- هر نوع فلز

8- حركت��ي در ژيمناس��تيك- بيماري 
جلدي- هميشگي

9- سد آذري- كش��ور كوچك اروپايي- 
صداي اردك

10- جانشين هارون الرشيد- 
قايق- عدد ورزشي

11- عي��ب و نق��ص- ج��دا 
كننده- كله پز

12- عم��ارت عال��ي- عي��د 
ويتن��ام- هر چي��ز بي جان- 

طناب تاب
13- به��ار- زعف��ران- ب��ه 
برنام��ه اي رايان��ه اي گفت��ه 
مي ش��ود كه خدمات خود را 
به ديگر برنامه هاي رايانه اي )و 

كاربران آنها( ارائه مي كند
14- دان��ش بررس��ي گفتار 

انسان- تنبل
15- شهرآورد- يكي از اجسام 

مفرده
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سهيال نوري

بدن هم��واره با ترش��ح هورمون هايي روبه رو 
اس��ت كه ميزان آن در م��ردان و زنان متفاوت 
است. به عنوان مثال هورمون تستسترون هم در 
بدن زنان و هم در بدن مردان ترشح مي شود اما 
ميزان ترشح اين هورمون مردانه در بدن مردان 
نس��بت به زنان بيشتر اس��ت و در مقابل سطح 
ترش��ح هورمون زنانه اس��تروژن در بدن زنان از 

ميزان بيشتري برخوردار است. 
اما سيكل عادت ماهيانه زنان، ناشي از وجود 
هورمون هايي است كه در بدن آنها ترشح مي شود 
و محدوديت اين هورمون ها در يك دوره زماني 
7 ت��ا 10 روزه منجر به س��يكل ماهيانه خواهد 
شد. اگر اين هورمون ها ترشح نشوند زنان دچار 

يائسگي خواهند شد.
دكتر مرجانه كريمي فوق تخصص روماتولوژي، 
م��درس و عضو هيأت علمي دانش��گاه در مورد 
تغييرات هورموني زنان و بروز برخي مش��كالت 
و بيماري هايش��ان گفت: ارتباط مستقيمي بين 
بيماري »آرتري��ت روماتوئي��د« و هورمون هاي 
جنسي زنانه به خصوص هورمون استروژن وجود 
دارد، به ط��وري كه عارضه »لوپوس« در زنان به 
نس��بت مردان با ش��يوع 9 به 1 اس��ت و همين 

موض��وع تأييدي ب��ر ارتباط 
مس��تقيم هورمون هاي زنانه 
با بيماري هاي روماتيس��مي 
در زن��ان اس��ت، از اي��ن رو 
زناني كه زودت��ر از موعد از 
وجود اين هورمون ها محروم 
مي شوند ش��دت كمتري از 
بيماري ه��اي روماتوئي��دي 
مثل »آرتريت روماتوئيد« كه 
از  ش��ايع ترين بيماري هاي 
روماتيس��مي است را تجربه 

مي كنند. 
وي براي توضيح بيش��تر 
افزود: بعض��ي از هورمون ها 
كه وجودش��ان ب��راي ايجاد 
سيكل ماهيانه الزم است به 
عنوان يك فاكت��ور التهابي 
در ب��دن زنان اث��ر مي كنند 
ودر نتيج��ه ممك��ن اس��ت 
منج��ر به ترش��ح يكس��ري 
فاكتوره��اي التهابي خاص 
در قسمت هاي مختلف بدن 
از جمل��ه مفاصل ش��وند و 
بيم��اري »آرتريت يا التهاب 
مفاص��ل« را ايجاد كنند كه 
در جامعه ما نيز كمتر از يك 
درصد زنان دچار اين عارضه 
هستند اما تنها دليل بروز اين  

بيماري نيست زيرا درنتيجه فاكتورهاي ژنتيكي 
خاص و يكسري عوامل محيطي در بيماراني كه 
زمينه ابتال به بيماري هاي روماتوئيدي را دارند 
ش��دت و ضع��ف دارد به همين عل��ت فردي به 
اين دس��ته از بيماري ها مبتال شده و فرد ديگر 
خير، چرا ك��ه اين عوامل به 
عنوان عاملين شعله وركننده 
بيم��اري نقش ايفا مي كنند. 
اين فوق تخصص روماتولوژي 
ادام��ه داد: هورمون ه��اي 
جنس��ي زنان��ه و در رأس 
آنها هورمون  اس��تروژن در 
بدن زناني كه هنوز يائس��ه 
نش��ده اند ترش��ح مي شود و 
به عنوان فاكتوري ش��عله ور 
كننده منجر به ترش��ح مواد 
التهاب��ي و در نهايت التهاب 
در جدار پرده مفاصل ش��ده 
و ب��ه اين ترتيب آن دس��ته 
از زناني ك��ه زودتر از موعد 
يائس��ه ش��ده اند كمت��ر در 
معرض خطر تشديد آرتريت 
و الته��اب مفاص��ل ق��رار 

مي گيرند.
ع��الوه ب��ر اي��ن دكت��ر 
كريم��ي گف��ت:  نتيج��ه 
مطالعات حاكي از آن اس��ت 
كه قرص هاي ض��د بارداري 
ني��ز ب��ه دلي��ل دارا ب��ودن 
تركيب��ات اس��تروژن ممكن 
است موجب شعله ور شدن 
بيماري ه��اي  روماتيس��مي 
نهفته در بيماراني ش��ود كه 

از اين قرص ها مصرف مي كنند و يا اين كه نوعي 
از بيماري هاي روماتيس��مي مثل »لوپوس« كه 
بعضي از زنان به آن مبتال هستند با مصرف اين 
قرص ها شدت پيدا كند و يا موجب لخته شدن 
خ��ون در بعضي از اندام ه��اي مبتاليان به انواع 

خاصي از عارضه لوپوس شود.
همچني��ن وي اضافه كرد: اي��ن امكان وجود 
دارد كه عارضه  »آرتريت روماتوئيد يا روماتيسم 
مفصلي« در دوران ش��يردهي ش��عله ور شود كه 
دليل آن ترش��ح برخي هورمون ه��اي خاص از 
جمله هورمون پروالكتين است كه منجر به توليد 
ش��ير در بدن مادر مي شود. عالوه بر اين مصرف 
هورمون ه��اي گياهي حاوي اس��تروژن و داراي 
تركيبات ايزو فالوون ها نيز ممكن اس��ت شانس 
ابت��ال به عارض��ه »لوپوس« را در زن��ان افزايش 
دهد. دكتر مرجانه كريمي در پايان گفت: شيوع 
بيماري »آرتريت روماتوئيد يا لوپوس« در ميان 
زنان و در سنين باروري بيشتر است و همانطور 
ك��ه در ابت��دا مطرح ش��د وجود اي��ن بيماري 
 در م��ردان كمتر اس��ت ام��ا در مقاب��ل بيماري 
»جمود س��تون فق��رات« از ش��ايع ترين عارضه 
در ميان مردان اس��ت كه معمواًل نس��بت آن در 
مقايسه با زنان 9 به 1 است كه البته علت خاص 
هورموني در اين رابطه ذكر نشده است. اما نكته 
قابل توجه در اين بين تداخالت ترشح هورمون ها 
در زنان و مردان است به همين دليل آن دسته 
از مرداني كه هورمون هاي مردانه ش��ان كمتر از 
حد معمول ترش��ح مي ش��ود به عارضه اي تحت 
عنوان »س��ندرم كالين فلتر« مبتال مي شوند و 
اتفاقًا اين مردان به دليل كمبود ترش��ح س��طح 
هورمون تستس��ترون به نسبت س��اير مردان، با 
شيوع بيش��تر بيماري روماتيس��مي »لوپوس« 

مواجه هستند.

چتر سالمت زنان در دست محافظان نامرئي

     هورمون  استروژن 
در بدن  زناني كه 

هنوز يائسه نشده اند 
ترشح مي شود و 

به عنوان فاكتوري 
شعله ور كننده منجر 

به ترشح مواد التهابي 
و در نهايت التهاب 

در جدار پرده مفاصل 
شده و به اين ترتيب 
آن دسته از زناني كه 

زودتر از موعد يائسه 
شده اند كمتر در 

معرض خطر تشديد  
آرتريت و التهاب 

مفاصل   قرار مي گيرند

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ا ب ح ك م ت ا ل م ش ر ق ي ه

2 و ر ا م ي خ ن ي م ن ا س ب

3 ي ه و د ا ت ج س س و ر ا

4 ك ا ه س ق ا ت م ي و ر د

5 ف ن م ل ا ي م ا م ا ن م

6 ر م ر ح ب ا گ و ي ا م ل

7 ش ي ف ت ه ك و ر ا ن گ د ا

8 ت و ا ب د ر ا ي ت چ ر ب ي

9 ه ن د پ ا ي ي ز م ر ا ر ت

10 ب س و ل ر م پ و ت ي ن ل

11 و م ا ي و ق ا ص د ك م ه

12 د ا و س ي م ا ي ي ر ا د

13 ك ي ن ن ا ن و ن ا س ز ا

14 ا ب ر ا م م و ج ر ن م و د

15 گ ر گ ب ا ر ا ن د ي د ه ت ن

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 س ت د ر ن ب ر د ي م ش ك و ك

2 ر ي ي س م ر ي ي ع ا ي ل ه

3 و ز ا ر ت ج و ا ب ل ا ت

4 گ ا م ي ي ن ق ر س ر ا س

5 و ب ا م و ل د ا ي ر ا و

6 ش ك ر ب ل ا س م ن و ج ل

7 ا س ل ا و گ ز ي د ه خ و ف

8 ب د ا ن س و د ا ن و س ت ا

9 د ا ن ل ب ن ا ن ا ب ي ا ت

10 ا ن پ ي ز ا و س و ا س د

11 د ب ر ا ق ا ر س ا ل ل و

12 ن ي ا ن ب ا ت ك ب ش ي ك

13 ح ي ا ا ر ل ن ر ي م ا ن

14 ا ي و ر ت د ا ب ل ت ر ق ي

15 ا ي س ت گ ا ه ف ض ا ي ي ت ن

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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با پیوند به اقصا نقاط 

جهان بیایید!

نیـازمنـدی هـای پیوند 

استخدام
AKHAVAN FOOD
به یک شیرینی پز مجرب 

ایرانی نیازمند است.  
Tel.: 514-334-2380
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 AKHAVAN
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به یک نانــوای مجرب 

ایرانی نیازمند است.
Tel.: 514-334-2380

جویای کار
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شما نظافت و غیره

تلفن اطالعات:
Tel.: 514-616-7035

azmay13U

استخـدام
به یک خانم میانسال 
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کمک در کارهای خانه 
در ناحیه وست آیلند 
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• پیوند در ویرایش نوشته ها  آزاد است.   
•  نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاه های 

پیوند نیست. 
• پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی و 
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•  نقل نوشته ها-با ذکر ماخد- آزاد است.  

• استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست. 
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کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•   پیوند نشریه کوچکی است، لطفا سعی کنید 
نوشته ها از 500 تا 1000 کلمه بیشتر نشود. 

•   نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد 
فارسی تایپ، سپس ایمیل کنید.

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

®لوگوی پیوند®
کار استاد علی اصغر معصومی 
)هنرمند و نقاش معاصر(

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

نیازمنــدی ها
شانـــس اول را به 

آنهـا بدهید!
بسیاری از ایرانیان تازه وارد 

در جستجوی کـارند:  در رستوران، کارگاه،  
اداره، کارخانه، فروشگاه، گاراژ، آژانس، کارواش 

و...

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

 اگر جویای کمک، کارگر، کارمند و... 
هستید، آگهی استخدام خود را در صفحه 
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.  

 جویای دوست، همسر، هم خانه، 
هم صحبت هستید؟ 

 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

PARTICIPATE  in ourCOMMUNITY

شیرینی
 سـرو
با بهترین شیرینی ها
 برای جشن های شما
514-562-6453

www.paivand.ca
  آبونه مان گسترده   وب سایت قدرمتند   

  پخش وسیع 
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!

آرایشـــــگاه
  937-8296 ...........................................  VIVA
481-6765 ........................................  EVE
  487-0800 .......................................... فریبا  
شهرزاد ..........................................  489-6901 
فاطی  ........................................... 772-5787  

 آژانس مسافرتی 
فرنازمعتمدی ................................ 842-8000  
 940-1642 ............................. T.A.M مهری
اسکای.الن  ................................... 388-1588  
میناتراول........................... 855-332-0505
یونایتد  ............................ 416-225-5509 
یونی گلوب )نسرین(  .................. 849-7711

آموزش رانندگی 
  513-5752 .............................................. نینا 

آموزش موسیقی 
سیامک نصر  ................................... 653-5107 
قره چه د اغی  )پیانو(................ 484-8748 

آموزش نقاشی 
حمیرامرتضوی............................ 938-8066   

آموزشگاه حتصیلی 
مدرسه فارسی دهخدا.................. 484-2098  
مدرسه فرزانگان............................ 775-6508

مدرسه فارسی وست آیلند ........626-5520   

اتومبیل- تعمیر
 637-5321 ...................................... Auto RJ
931-2888 .............................. Westmount

 486-9994 ........... Pieces D'auto NDG
اتومبیل: خرید و فروش 

ALIXتویوتا ................................. 376-9191
الگانس لیزینگ.............................. 482-4500 

ازدواج 

شــیخ صالــح ....................... 366-1509   
لی لی صمیمی  ........................... 825-3170

ارز
شریف .............................................. 223-6408  
گروه پاسیفیک ............................. 289-9011  
5 استار ............................................ 585-2345

خضر................................................ 989-2229   
یونیون موندیال ........................... 937-5192

  844-4492 ................................. Export-FX
امالک و مسکن 

 827-6364 فیروز.......................  همتیان، 
امیرســام .................................... 702-2309  
هاشمی، مسعود ......................... 298-4567 
اسالمی، مینو   .................................. 967-5743

مریم خالقــی .......................... 983-5415  
حمیدکاغذچی .......................... 928-5415  
گیورگیزنیا،نینوس ..................... 816-4080  
نصر، مسعود  ................................... 571-6592 

اجنمن ها و سازمان ها 
CSAIکمک به مهاجرین .........  932-2953 
ilsmontreal.org  .......  انجمن ادبی مونترال
انجمن دوستداران زرتشت ........808-5070
www.zaq.org ....... انجمن زرتشتیان کبک

مکیک ............................................. 373-5777  
بنیاد سخن آزاد ............................ 944-8111  
حقوق بشــر ............................  299-1787  
  249-4684  ........................................ IBNG
مولتی ساژ .................................  770-1771  

انجمن زنان مونترال......................................
iwamontreal@gmail.com

دانشجویان:کنکوردیا ............... 848-2424 
کتابخانه نیمــا ......................... 485-3652 
موسسه خوئی  ..............................  341-2235 

بیمه  و مشاور مالی 

علی پاکنژاد .................................... 296-9071 
پزشک 

آلفامدیک کلینیک ......................  933-8383   
بنفشه حجازی ............................... 288-4864  

تابلوسازی 
 931-7779 ............................. PLEXI Sign

تاکـسی 
اطلس ............................................. 485-8585

تبلیغات 
پیوند ............................................... 996-9692 

تدریس خصوصی 
ریاضیات و فیزیک ................. 827-6329 

تدریس رقص 
خورشیدخانم)بیات( ..................  341-5194  

ترجمه
دارالترجمه یکتا ..................... 439-8501 
سروران، نغمه .............................  889-8765 
یکتا، خاطره ................................ 675-0694 
ایزدی،محمود ............................. 745-0318  
بخشی،شهریار ............................. 624-5609  

ساختمان و دکور داخلی
10دات دیزاین ......................... 910-6643 

 جواهری 
نیک آذین ....................................... 939-2700 

چاپ
LITH COM )صمیمــی(...951-4721 

حسابداری ومالیاتی 
انصاری، حسن ............................ 735-0452

مهتاب ثقفی .............................. 567-3169  
صدر، سرور .............................  777-3604  
حسین خردبین ........................... 242-6034 
عباس شفیعی .............................. 806-0060 

حمل و نقل 
مونتریال ........................................ 442-8056
المپیک  ........................................... 935-3300
مونترال/تورونتو   ........................... 887-0432

خشکشویی 
  694-7036 .......................................... فرویوو 
اکســپرس ................................. 889-7392  

خیاطی  )آلتریشن(
 419-1039 ........................................... بیژن 

داروخانه 
لوئیزداداش زاده ............................ 288-4864  

دندانپزشک 
شهروزرضانیا )آریا( .................. 933-3337 
شریف نائینی ................................ 731-1443 

دندانسازی )کلینیک( 
هادی، افخم .................................. 737-6363 

رستــوران 
الدا  ..................................................... 933-4726
کبابسرا  ..................................... 933-0-933
بیبلوس  ........................................... 523-9596

کلبه عموجان .................................  484-8072  
پاتوق عموجمال  ........................... 933-8866

فاروس .......................................... 270-8437 
  485-2929 ......................................... شیراز 
یاس ............................................   483-0303  
کارتیه.پرس .................................. 488-6367 
کوپولی ........................................ 483-0000 
  989-8580 ................................ کوپولی)2( 

روانشناسی / روانکاوی 
دکتر بیتــا ................................ 999-2482  

سوپر و فروشگاه 
 485-4744 ......................... NDG  اخــوان
 620-5551 ...............................  W. Isl.  اخوان

ماهی سن لوران ............................. 369-3474
نیـلو ................................... 812-9991 )450(
کوه نور ................................ 672-2324)450(
بینو ................................................... 728-4744
آریا )اوتاوا( ........................... 594-3636 )613(

شیرینی پزی و قنادی
سروین ............................................ 562-6453  

عکاسی )فیلمبرداری و آتلیه(
فتوشاپ ........................................ 846-0221 
فتوبوک ......................................... 984-8944 
فتو ُرز ............................................... 488-7121

فـرش
قالی شویی کارگاه فرش............... 739-4888

فـال
شادی ............................................. 678-6451  

کامپیوتر 
 224-0-224 .................................... KamNic

کارواش 
هما .................................................. 484-2644 

کایروپرکتیک 
کلینیک ابن سینا ......................... 288-4864  

کتابفروشی 
تپش ............................................. 223-3336  

کلیسا 
انجیلی فارسی زبان ......................  999-5168  
مسیحیان  فارسی زبان ..............  261-6886 

گاراژ )درب(
 249-4684  ............................. UNI-TECK

گرافیک و طراحی
پیوند  ................................................. 996-9692

گرانیت
گرانیت آیل  ................................. 952-7400

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

وام مسکن
بهروزآقاباباخانی ........................... 606-5626

وکیل دعاوی
امیرکفشداران .............................. 303-2977

ویدیو
تپش دیجیتال ........................... 223-3336 

محضر
وحیدخلجی................................ 439-1444
نازگل فالح  ................  .....................    697-0225 

مهاجرت
ماریا کوتونه ................................ 656-8178

موسیقی )جشن ها( 
تپش دیجیتال ......................... 223-3336 

مراکز پخش پیوند  
مرکز شهر مونتریال: 

سوپراخوان،  امانه، تپش، شاطرعباس، ماهی سن لوران، 
کافه پرشیا، رستوران یاس، عموجان، شیراز، کوپلی:2و1، 

فرحت، ایو، اتوکلیفتون، NDG auto، فتوشاپ، کلینیک آریا، 
آلفامدیک، ارزخضر، سوپرفردوس، المیزان، نور، جواهری 

آذین، صادق، کافه صوفی، پاسیفیک، متروپولیس، کبابسرا و...  
وست آیلند: اخوان، آدونیس، موروالتوس، و... 

ریوسود: آدونیس، کوه نور، دابل پیتزا، وطن، مارشه افغان، 
مارشه آریا، مراکزفرهنگی و...  

پیوندمان را حفظ کنیم، ارج بگذاریم!

شماره شما در این لیست نیست؟ 

با ما متاس بگیرید. 

)رایگان برای آگهی دهندگان پیوند (

آمـــوزش 
زبان فرانسه
از مبتدی تا پیشرفته
توسط استاد دانشگاه
متخصص آمادگی 

آزمون های
TCFQ،TEFaQ، TFI
514-623-7075

tillnov1Pd

آموزش گیتار 
کالسیـک و پاپ
رضارضـائی 

از 8صبح تا 8شب 
گیتاریست برگزیده کشور و فارغ 

التحصیل  فوق لیسانس موسیقی  از 
دانشگاه چایکوفسکی 

(514) 482-0705
(514) 677-8358

azjuly15Up zagros

راننـدگی 
»پایه یک«

آموزش رانندگی کالس 1 
تست جاده، بازرسی و ترمز هوا

+ کامیون برای امتحان 
<< قیمت عالی 

لطفا با من، ایرج کیانی تماس 
بگیرید: 

1-514-953-8013 
azoct1

قابل توجه خامن ها 

فال قهوه 
و ورق 

توسط شادی  
(514) 678-6451

Nikpourpdsep12

خدمات مالیاتی
 تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی 
اشخاص و مشاغل کوچک 

ثبت شرکت و دفترداری 
حسابها  با نازل ترین قیمت 
پاسخگوئی رایگان در طول سال 

<<  حسین خردبین
514-242-6034

azjan’12paid60+120ak

استخدام
اخوان وست آیلند
<< به چند نفر کارمند 

ساده و همچنین << چند 
نفر برای کار در آشپزخانه 

فورا نیازمندیم.
بصـورت متام وقت 

و یا نیمه وقت 
Tel.: 514-620-5551

داروخانه
 
لوئیزداداش زاده

نسخه خود را به ما فکس کنید و 
داروی تان را حتــــویل بگیرید:

-------------------
4084 Boul. St-Laurent

Tel.: (514) 288-4864   
Fax: (514) 288-4682

جویای همخانه
خانم<<  نزدیک دانشگاه 

کنکوردیا،   مبــله
 و شامل همه چیر:
 3۰۰ دالر درماه، 

438-382-7503
azmar15free

آپارمتــان 
آپارتمان استودیو، مترو 

شربروک، مبلمان کامل، با 
تمام تجهیزات، شامل همه 

چیز: اینترنت و...  
سابلت برای ماه های، 

مارس، آوریل و می
فقط 500 دالر درماه :
514-577-1974

azfeb15

ساختمان 
انجام کلیه امور مربوط 
به بهسازی و بازسازی 

ساختمان،  نقاشی، 
کاشیکاری و... 

)امیـد(
514-812-5662

azjuly13free

روبرویکاندولوکس
بل سنتر 

3

آموزش ختصصی 
TOEFL, IELTS, Writing
ومکالمه زبان انگلیسی توسط 

دانشجوی دکترای دانشگاه
McGill، فارغ التحصیل رشته 
)TEFL( آموزش زبان انگلیسی
با بیش از ده سال سابقه تدریس
English.teacher2002

@gmail.com
sep13fulyr

آموزش پیانو
آموزش تخصصی پیانو از 

مقدماتی تا پیشرفته با بیش از 
15 سال سابقه تدریس 

جلسه اول رایگان 
علیــرضا   فخـاریان 

514-996-1620
azfeb1514

آمــوزش گیتار
سبک پاپ

)وست آیلند  ( 
سیــاوش

514-867-1756
azmar14

آموزشگاه موسیقی
دنیــــای هنر 

آموزش کلیه سازها و آوازتوسط 
اساتید برجسته 

آموزش موسیقی برای کودکان 
از 2 تا 8 سال، مدیریت: 

علیــرضا   فخـاریان 
جلسه اول رایگان  
514-996-1620

azfeb1514

آموزش سنتور 
در کلیه سطوح 

ابتدایی،  مقدماتی، ردیف 

صابر جلیل زاده 
514-585-6178

tilMar'10P

حمل ونقل 
سرویس حمل و نقل 

حرفه ای:  شهری
 و سراسر کانادا 

بهترین سرویس، 
کمترین بها 

 ارزیابی رایگان 
514-983-4828

azoct0113UP

استخـدام
به یک نفر خانم برای 

نگهداری از مادر سالمند 
و انجام بعضی کار خانه، 

)در ناحیه »ریوسود«(
<< باشرایط خوب >>

فورا  نیازمندیم. 
لطفا باشماره تلفن زیر 

تماس بگیرید: 
514-882-9273

feb14P

فروش کلیه بلیت 
برنامه ها و کنسرت ها 

همه روزه در تپش دیجیتال

514-223-3336
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www.amirsam.ca

امیرسامکبک و کانادا: بازار امالک... 

نکات ضروری در هنگام 
خرید ملک به منظور 

سرمایه گذاری
در هنگام خرید ملک به منظور 
نکات  به  باید  گذاری  سرمایه 
مهمی  توجه نمود تا این سرمایه 
برای شما سود  بتواند  گذاری 
دهی  مناسب همراه با کمترین 

استرس را همراه داشته باشد.
یکــی  از ایــن عوامــل، توانایی  
بازپرداخت اقســاط وام مســکن 

می  باشد. 
اشــتباهی  که برخی  افــراد انجام 
می  دهند این است که می  پندارند 
که نــرخ بهره وام مســکن 
و  ماند  خواهد  پایین  همیشه 
یا اینکه مواردی نظیر از دست 
یا خدای نکرده  و  دادن شغل 
طالق و جدایی را در نظر نمی 

گیرند. 
این دســته از افراد )که معموال به 
امالک به صورت ســرمایه گذاری 
زودبازده می  نگرند( بر این باورند که 
همیشه و هر روز بر ارزش امالک 
افزوده شده و هر وقت این اتفاقات 
رخ دهند ملک را فروخته و ســود 

باالیی  نصیبشان می  گردد.  
در مواردی دیده شده که حتا افراد 
با درآمد باالتر از 300000 دالر در 
ســال، دچار این قبیل اشتباهات 

می  گردند .  
بدهی باال و بی  رویه، در هنگام بروز 
مشکالتی که ما  قادر به جلوگیری 
از آن نمی باشــیم  نظیر از دست 
دادن شغل و...، مانند طنابی به دور 
گردن می  باشد که هر لحظه تنگ 

تر می  گردد . 

دیگر  اهمیت  حائز  نکته 
ملک  خرید  مــورد  در 
جهت ســرمایه گذاری، 
مقدار پیش پرداخت اولیه 

می  باشد. 
اگــر مقــدار 25-30 درصد 
پیش پرداخــت برای خرید 
ملک دوم و یا ســوم خود را 
ندارید، بهتر است صبر کنید 
تا پس انداز شما بیشتر شود. 
همیشــه نســبت قرض به 
دارائــی را در نظر بگیرید و 
مراقب باشــید که از 0.50 

بیشتر نگردد. 
نسبت قرض به دارائی=

 دارایی/قرض . 
باز  مورد مهم دیگــر قدرت 
پرداخت وام مسکن در هنگام 
افزایش نرخ بهره و یا کاهش در 

آمد می  باشد. 
بهتر است که نسبت قرض به در 
آمد از 0.36 بیشــتر نگردد. سعی  
نمایید این نسبت را با حذف کردن 
درآمد همســرتان، انــدازه گیری 
نمایید تا مشخص گردد که آیا در 
هنگام از دســت دادن شغل یکی  
از شــما، آیا هنوز قدرت پرداخت 
مخــارج ملک را بــه تنهایی  دارا 

می  باشید یا خیر. 
از طرفی  دیگر می  توانید این نسبت 
را در صــورت افزایش 10 درصد 
در مخارج ملک به دســت آورید 
)یک درصــد افزایش در نرخ بهره 
تقریبا معادل 10 درصد افزایش در 

پرداخت ماهیانه می  گردد(. 
اگــر فکــر می  کنید که بــا این 
محاسبات هنوز به راحتی  قادر به 
پرداخت قرض خود می  باشید وقت 
خرید ملک بعدی شما فرا رسیده 

است.
نکته قابل تامل دیگر، دانستن 

وقت فروش ملک می  باشد.  
اگر به طور متوالی و مستمر در باز 
پرداخت وام مسکن دچار مشکل 
ملک  فــروش  وقت  می  گردیــد 

فرارسیده است. 
در این مواقع، هر چه بیشــتر بر 
نگهداری ملک پافشاری شود، به 
همان مقدار میزان اســترس باال 
رفته و بزودی اثر منفی  آن بر روی  
رابطه خانواد گی، سالمت و بازدهی 

کار نمایان می  گردد.

میزان تقاضای 
کاندومینیوم نوساز 
درمرکزشهرمونترال

بر اساس جدیدترین آنالیز گروه التوس 
که هر سه  ماه یکبار انجام می گیرد، 
میزان تقاضا در مورد کاندومینیوم های 
نوساز در مرکز شهر مونترال همچنان 
باالست. علیرغم افزایش ساخت و ساز 
کاندومینیوم در شهر مونترال، میزان 
تقاضا برای این نوع ملک به قوت خود 

باقی  مانده است.
طبق تحقیقات این گروه، در ســال 
2013، تعــداد 1550 کاندومینیوم 
نوساز در مرکز شهر مونترال به فروش 
رســید. با این وجود در سه  ماه آخر 
سال 2013، این مقدار کمی  کاهش 
داشت. در این مدت تعداد 350 واحد 
از این نوع ملک به فروش رســید در 
حالی  که در هر دوره سه  ماهه اول سال 
گذشته تعداد 400 واحد کاندومینیوم 
به فروش رسید .  در آخر سال 2013، 
در مجموع 55 پروژه کاندومینیوم با 
تعداد 8083 واحد در حال ساخت و 
یا در مرحله پیش فروش در مونترال 
به ثبت رســید که 63 درصد از این 

تعداد به فروش رسیده اند. 
این گزارش هم چنان نشان می  دهد 
که در سال 2014 از تعدادشروع پروژه 
های جدید کاسته خواهد شد که این 
امر به فروش واحد هایی فروخته نشده 

کمک فراوانی  خواهد نمود. 

تاکید بانک مونترال در مورد 
انتخاب بهره ثابت وام مسکن

بخش ســرمایه گذاری بانک 
را  تازگی گزارشی  به  مونترال 
در مورد این ســوال به انجام 
رســانید که کدام نــوع وام 
مسکن برای مصرف کنندگان 

بهتر می  باشد؟
بــا توجه به نرخ پاییــن بهره وام 
مسکن و چشم انداز مثبت نسبت 
آمریکای  اقتصــادی  وضعیت  به 
شمالی، بانک مونترال اکیدأ توصیه 
می  نماید که درخواست کنند گان 

وام مسکن، نوع ثابت آنرا انتخاب 
نمایند. همچنیــن کاهش ارزش 
دالر کانــادا و افزایــش احتمالی  
قیمت اجناس، ممکن اســت به 
باالرفتن هزینه هــا بیانجامد که 
این عوامل باعث می  گردد که بانک 
مرکزی کانادا در ثابت نگه داشتن 

نرخ بهره پایه بازنگری نماید.
بر اســاس گــزارش هــای بانک 
مونترال، باال رفتن سود دهی  اوراق 
قرضــه کانادا و آمریکا، شــاخص 

خوبی  برای پایان قریب الوقوع نرخ 
پایین بهره وام مسکن می  باشند.

در انتظار ایــن افزایش نرخ بهره، 
اغلب بانکها درســت قبل از رونق 
فصلی بازار امالک، تخفیف هایی 
قابل مالحظه ای را بــر روی نرخ 
هایی بهــره خود که شــامل وام 
مســکن نیز می  گــردد را اعمال 

نموده اند .     
شاد و سربلند باشید

____________
 yahoo news برگرفته شده از سایت
و سایت انجمن مشاورین 
امالک استان کبک
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کاهنان زرتشــتی به جای تعدیل 
فشــار آیین شــان، به سرکوب 
دگراندیشــان پرداختنــد و وضع 
را بغرنــج تر نمودنــد و مانی ها و 
مزدکیان را با وحشیانه ترین حالت 
سرکوب کردند و همه این عوامل 
به شکنندگی داخلی منجر گشت. 
علیرغم این عوامل درونی شکست، 
بر واقعیت تجاوز و چپاول لشــگر 

عرب نمیتوان چشم پوشید. 
عربهــا حمله کردند تــا ثروتها را 
بربایند و تجاوز کنند. انگیزه قوای 
اسالم محمدی غارت و تسلط بود 
و یک فرد واقعگرا و میهن دوست 
نمیتواند این تعرض دشــمنانه را 
بپذیرد. ما میدانیم هیچ جامعه ای 
دوســت ندارد اساطیر و نیاکانش 
را نستاند، هرچند در هر تاریخی 
خوب و بد در کنارهم ایستاده اند. 
آگاهی به ناتوانــی های تاریخی، 
مخالف مهرورزی نیست. هرچند ما 
باید با تواضع باشیم و بیاموزیم و از 
تجربه ها درس بگیریم، ولی تواضع 
بمعنای خودفراموشــی نیســت، 
بمعنای پذیرفتن اســارت روحی 
نیست. اسالم اسارت و تسلیم ما را 
میخواهد و آخوندیسم هویت ایرانی 

ما را میخواهد برباد دهد.
•

ششم، بله ما باید به آینده بنگریم، 
ما بایــد در خاورمیانه به همکاری 
منطقــه ای در زمینــه علمی و 
تکنولوژیکی و زیست محیطی و 
اقتصادی و فرهنگی بپردازیم. ولی 
این همکاری ها بــا مبارزه علیه 
تروریسم اســالمی و فناتیسم و 
اســتبداد از یکسو و از سوی دیگر 
پیکار برای دمکراســی و ساختار 
دولتی الئیک و صلح طلبی، پیوند 

میخورد. 
در منطقه بلحاظ مداخله نیروهای 
هژمونی طلب خارجی و نیز تمامی 
مرتجعین اسالمی منطقه، امکان 
هــا و فرصت های بیشــماری از 
دست رفته است. عربهای مرتجع 
و اســالمگرایان حاکم بــر ایران 
نابودکننده منابع و فرصت ها بوده 

اند. 
پروژه همکاری اروپا که آقای زیبا 
کالم از آن یــاد میکننــد، برپایه 
خواســت صلح طلبی و پیشرفت 
حقوق بشر و دمکراسی بجلو میرود، 
اروپائیان دیگر نمی خواهند طرفدار 
جنگ باشند و رفاه و آسایش مردم 
مورد توجه آنهاست، اروپائیان نمی 

خواهند بــا پرچم دین کار کنند، 
آنها به فرهنگ دمکراتیک و الئیک 
و شــعور غیرمذهبی مردم تاکید 

میورزند. 
بطور مســلم اروپا و دولتهای آن 
دارای اهداف اقتصادی و خواهان 
تقویت قــدرت رقابتی هســتند 
زیرا در دنیای مســابقه اقتصادی 
قرار دارند و بطور مسلم نیروهای 
دمکــرات و ضــد فســاد و مردم 
هوشیار به نارســائی ها آگاهند و 
آنها نباید قدرت اغواگری و فریبنده 
مراکز قــدرت را فراموش کنند. با 
توجه به آنچه بیان شــد حکومت 
ایــران و دولتهای منطقــه از این 
منطق بدور هستند و بعالوه زمینه 
فرهنگی و اجتماعی در کشورهای 
منطقه نیز بسیار عقب مانده و با 
سنتهای کهنه دینی درگیر است. 
این عقب ماندگی ناشی از عوامل 
گوناگون است و بویژه عاملی چون 
حاکمیت اسالم، ایدئولوژی دینی و 
بینش تمامی شخصیتها و احزابی 

که از اسالم تغذیه میکنند. 
بنابراین برای راهگشائی همکاریها 
بایــد اســالم را بــدرون زندگی 
خصوصی ســوق داد، زیرا جنگ 
مدام مذهبی شیعه و سنی و وجود 
حکومتهای دینی، نابودکننده هر 

تالش جدی است.
•

هفتم، چــرا افــرادی مانند آقای 
زیباکالم در پی تخطئه این انتقاد 

از اسالم هستند؟ 
چه گلی پیامبر عرب بر سر تاریخ و 
هویت و زبان و ارزشهای فرهنگی و 

روشنفکری ما زده است؟ 
ایــن همه امامــزاده پرســتی و 
آخوندگرائی و ســتمگری دینی 
و خرافات فلــج کننده که جامعه 
درگیــر آنســت ناشــی از ایــن 
ایدئولــوژی مذهبــی اســت که 
حاکمان را در منافع خود حمایت 
میکند. حال چرا روشنفکرانی مانند 
آقای زیباکالم خود را فدای تارموی 
محمد میکنند، مدافع اسالم اند و 
بــرای ادامه حیــات آن همراه با 
قدرت حاکم به سرکوب ذهنی و 

ایدئولوژیک دیگران می پردازند؟ 
از  مهمی  که بخش  است  واقعیتی 
روشنفکران و قلم بدستان ایران دین 
خو هستند و خواسته یا ناخواسته 
برای ادامه یــک ایدئولوژی دینی 
تحــت عنوان "احتــرام به اعتقاد 
تــوده" بمبارزه علیــه خردگرائی 

فلسفی و آزادمنشــی در اجتماع 
دست زده وعلیه رهائی روان آدمی 

تالش میکنند. 
عوامل ســیاهی جامعــه متعدد 
هستند و تحلیل جامعه دشوار و 
پیچیده میباشد. این مشکل برای 

شناخت انسانها هم صادق است. 
آنها پیچیدگی های بسیار دارند و 
رازهای پنهانی بیشماری را در خود 
نگاهداری میکنند. چگونه ذهنیت 

انسان روشنفکر عمل میکند؟ 
چگونه شــیفته دین غیر خودی 
میگردد یــا بطور کلــی در برابر 
پدیده دین چگونه دســتخوش از 

خودباختگی میگردد؟ 
روانشناســی روشــنفکر ایرانــی 

چیست؟ 
سست فکری و عدم شجاعت و نیز 
تاریخ ژرف دیــن خوئی این افراد 
چه نقشــی در شخصیت امروزی 

آنان دارد؟ 
روشــنفکران دنیای عرب بشدت 
دین خو و اسالم سرشت هستند 
و نمی توانند بدون اســالم نفس 
بکشــند، زیرا اســالم تنها مرجع 
اصلی تاریخی هســتی شناسانه 

آنهاست. 
روان مــا کامال ماننــد روان آنان 
عمل نمیکند. از آنجا که با عربها 
تاریخ مشترکی نداریم، روشنفکران 
ایرانی که این مرز را میشــکنند و 
خود را رها میسازند بمراتب بسیار 
فراوانند. ولی بهرحال بخش مهمی 
ایران ترس  از جامعه روشنفکری 
دارد و در بند پنهان و آشکار دین یا 
اسطورهای دینی میباشد. نخبگان 
چــپ و دمکرات و جمهوریخواه و 
ملی گرا واصالح طلب بیشماری 
هستند که فرصت طلب و محافظه 
کار و کمک رسان قدرت مذهب در 

جامعه هستند. 
بسیاری از روشــنفکران ایران در 
نسبت  ذهنی  سرسپردگی  نوعی 
به مذهب اســالم قرار گرفته اند و 
در این زمینه فاقد جسارت انتقادی 
بوده و از شعور فرهنگی آزادمنشانه 

برخوردار نیستند.

•
_____________

)توجه: این نوشــته اندکی کوتاه 
شده اســت. برای خواندن کامل 

متن به سایت مراجعه کنید. 
www.news.gooya.com/
politics

زنده بمان گابو!
گابریل گارسیا 

مارکز از بیمارستان 
مرخص شده است

مکزیکوسیتی عفونت ریه و مجاری ادراری در 1982، کــه مدتی بــه دلیل جایــزه نوبل ادبیات در ســال برجســته اهل کلمبیا و برنده گابریل گارسیا مارکز، نویسنده  در  بستری بود،  مرخص شده و به بیمارستانی 
او به دلیل سنش بستری بود گفته است که وضع آقای گارســیا مارکــز در آنجا ملی علوم پزشکی و تغذیه که یکی از ســخنگوهای موسسه خانه بازگشته است. جســمانی 

در سالهای اخیر کمتر در انظار آقای مارکز که 87 ســال دارد همچنان آسیب پذیر است.
عمومی ظاهر شده است.

از گابریل گارسیا 
عنوان  به  مارکز 
یکی از بزرگترین 
ن  گا یســند نو
زبان  اسپانیایی 
تاریخ یــاد می 
ها  ده  و  شــاهکار او، رمان صد ســال میلیون نفر در سراســر جهان شــود 

تاکنون صد ســال تنهایی که در سال تنهایی را خوانده اند. یافت  انتشــار  بیــش از 30 میلیون نســخه 1967 
گفته است که او در خانه بهبود موسســه ملی علوم پزشــکی ژاکلیــن پینــدا، ســخنگوی فروش کرده است.

نویس در خانه همچنان زیر نظر ســی می گوید که این رمان آلبرتو ناجــار، خبرنگار بی بی خواهد یافت.
پزشکان خواهد بود.

و  د
ل  ســا
 ، پیش
بــرادر 
گابریل 
گارسیا 
کز  ر ما
علنــا 

م  عال ا
کرد که 
فراموشی )دمانس( رنج می برد این نویسنده برجسته از بیماری 

می کنم چون فکر می کنم که مشکل حافظه دارد. گاهی گریه "گابو )نــام خودمانی گابریل( بدیهی می پرســد. به گفته او به او زنگ می زند و سوال های او گفته بود که برادرش گاهی و دیگر نمی نویسد.
از دیگــر آثار گابریل گارســیا مرگ و ژنرال در هزارتوی خود عشق سالهای وبا،  گزارش یک دارم از دستش می دهم."

  BBC  .مارکز است
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کشــورهای  می گوینــد  آنهــا 
توسعه یافته بطور تاریخی مسئول 
گرم شدن هوای زمین هستند و 
حذف این تقســیم بندی به آنها 
امکان می دهد که بار مســئولیت 

خود را به دوش دیگران بیندازند.
به گفته دیگو پاچکو، رییس هیئت 
نمایندگــی بولیوی "ایــن اولین 
قدم برای کشورهای توسعه یافته 
اســت که بگویند تمام کشورها 
باید مسئولیت تغییر آب و هوا را 

بپذیرند."
با در نظر انتشاز گازهای گلخانه ای 
از زمان انقــالب صنعتی در قرن 
هجدهــم، آمریکا بزرگترین آلوده 
کننده اقلیم جهانی بوده است. اما 
چین در حال حاضر بیش از آمریکا 
آالیندگی ایجاد می کند و میزان 

آن هم رو به افزایش است.
فرصت پانزده ساله

هــر چه حرکت از ســوخت های 
فسیلی به سمت انرژی های پاک و 
تجدیدشونده کندتر باشد رسیدن 
به اهداف سازمان ملل سخت تر و 

گران قیمت تر می شود.
با روند فعلی تا سال 2100، دمای 
زمین 3.7 تا 4.8 درجه سانتیگراد 
افزایش خواهد داشــت و سطح 
آب دریاها 26 تا 82 ســانتی متر 
باال خواهد آمــد که این به گفته 
متخصصان "فاجعه بار" خواهد بود.

برای  می گویند  کارشناســان  اما 
حفظ هدف تعیین شده انتشار دی 
اکسید کربن و گازهای گلخانه ای 
باید تا سال 2100 به صفر برسد 
اما با روند فعلی در سال 2100 جو 
زمین دو تا سه برابر میزان فعلی از 

گاز گلخانه ای انباشته خواهد شد.
در ســال های 2000 تــا 2010 
افزایش مصرف سوختهای فسیلی 

باعث رشد سریع اقتصادی در دنیا 
شد و تولید این گازها میلیاردها تن 

افزایش یافت.
یوبا ســوکونا یکی دیگر از روسای 
می گوید  گزارش  تدوین  کارگروه 
"اقدامات انجام شده تاکنون هیچ 
کاهشی در انتشار این گازها ایجاد 
نکرده و هیچ تاثیری هم بر سرعت 

افزایش آن نداشته است."
این گزارش می گوید برای رعایت 
ســقف دو درجــه و جلوگیری از 
فجایعی که عدم رعایت ان ایجاد 
خواهد کرد یک فرصت پانزده ساله 
وجود دارد و بعد از سال 2030 کار 
"بسیار دشوارتر" و گزینه های پیش 

رو بسیار کمتر می شود.

این گزارش هشــدار داده  افزایش 
انتشار دی اکســید کربن در کره 
زمیــن فقــط در صورتی متوقف 
می شود که "تغییری بسیار بزرگ" 
در نحوه استفاده از انرژی بوجود آید 
و در آن بر جایگزینی سوخت های 

فسیلی تاکید شده است.
اما در حالیکه تکنولوژی استفاده 
از سوخت های پاک تر و کارآمدتر 

از  اســتفاده  امــا  دارد  وجــود 
سوخت های فسیلی و زغال سنگ 
در کشورهای در حال توسعه رو به 

افزایش است.
این گزارش هشدار داده است اگر 
اقدامات جدی و وســیعی به اجرا 
در نیاید دمای کره زمین تا ســال 
2030 دو درجــه افزایش خواهد 

یافت که بسیار خطرناک است.
این گزارش را صدها کارشــناس 
از پنجاه کشــور دنیا تهیه کرده و 
دانشمندان و نمایندگان دولت ها 
با دقت بسیار تهیه آن را زیر نظر 
داشته اند. متن کامل آن که دو هزار 
صفحه است چند روز دیگر منتشر 

خواهد شد.
مجمــع بین المللی تغییرات 
اقلیمی در گزارش اول خود 
بشر را عامل اصلی گرم شدن 

هوای زمین دانسته بود.
در گزارش دوم هشــدار داده  
شــد که تغییرات شدید آب 
و هوا بشــر را از نظر تامین 
غذا، بهداشت، زیر آب رفتن 
خشــکی ها و امنیت تهدید 

می کند:
"ابعاد فزاینده گرم شدن ]آب 
و هوای کره زمین[ احتمال 
تغییــرات شــدید، فراگیر و 
غیر قابل برگشت اقلیمی را 

افزایش داده است."
گزارش دوم همچنین نشان می داد 
که کــه سیســتم های طبیعی و 
انسانی در تمام قاره ها و اقیانوس ها 
در دهه هــای اخیر تحــت تاثیر 
تغییــرات اقلیمی مختلــف قرار 
از ذوب شدن یخچالها  گرفته اند، 
گرفته تا گرم شــدن پرمافراست 

)زمین های یخ زده(.
•

مجمع بین المللــی تغییرات اقلیمی 
)IPCC(

این مجمع که اعضــای آن را هزاران 
دانشمند داوطلب تشکیل می دهند، 
برنامه  از مشــارکت  در سال 1۹88 
محیط زیست ســازمان ملل متحد و 
تشکیل  هواشناسی  جهانی  سازمان 
اجتماعی- و  فنی  اطالعات  تا  شــد 

اقتصادی در مورد گرم شدن کره زمین 
را گردآوری کند. این سازمان کوچک 
که مقر آن در ژنو است دوازده کارمند 
دارد و 1۹۵ کشور دنیا در آن مشارکت 

دارند.

اقتصــادی دولــت شــاره تحت 
الشــعاع اعتصابات گروه رادیکال 
تر دانشجوئی واقع شد و درحالی 
که اکثریت محصلین با مســاله 
افزایــش هزینه ثبت نــام برای 
بهبود وضع عمومی و رفع کسری 
بودجه دانشگاه ها مخالفتی اصولی 
نداشتند و دولت نیز قول می داد 
تا در سیستم مدیریت موسسات 
آموزش عالی تجدیــد نظر کند، 
لیکن برای خروج از بن بست چاره 
ای جز مراجعــه به صندوق های 
رای نبود و عمال نیز دولت اکثریت 
شاره در پایان دوره عمر چهار ساله 

خود بود. 
 PQ علیرغم استفاده فرصت طلبانه
از نارضایتی موجود از لیبرال ها و 
خستگی مردم از سه دوره پیاپی 
انتخابات  نتیجه  حکومت شــاره 

غیرمترقبه بود. 
حزب کبکی با 54 کرســی دولت 
اقلیــت را تشــکیل داد، اما رای 
دهنــدگان با اهداء 50 کرســی 
به لیبرال هــا عمال گفتند که در 
صورتی که PQ نتواند و یا نخواهد 
به وعده های خــود عمل کند و 
ســعی ننماید تا در یک همکاری 
مسالمت آمیز با لیبرال ها به دنبال 
بهبود وضع عمومــی اقتصادی و 
اجتماعی کبک نباشد و یا لیبرالها 
ســعی نکنند که یک خانه تکانی 
واقعی انجام ندهند انتخابات بعدی 
سرنوشت ساز خواهد بود، اما گویا 
حــزب کبکی این پیــام را کامال 

نشنیده بود. 
بحران دانشگاه ها با دادن امتیازات 
به دانشــجویان و افزایش ندادن 
هزینه ثبت نــام خاتمه یافت اما 
چهار صد میلیون دالر کســری 
بودجه دانشگاهی یکسره از بودجه 
این موسســات کم شد و دانشگاه 
هائی که عمال بدلیل نداشتن پول 
کافی در شــرایط بدی بودند و آن 
افزایش شــهریه قرار بود وسیله 
نجاتشان باشد نه تنها آنرا نیافتند 
که کســری جدیدی نیــز بر آنها 
تحمیل شد. مالیات بهداشت که 
قرار بود حذف گردد ســر جایش 
باقی ماند و تازه دولت ماروا دریافت 
که وضع اقتصــادی به هیچ وجه 
رضایت بخش نیســت و از دست 
رفتــن کارها روز به روز دولت را با 
مشــکالت جدید روبرو می کرد. 
از تابســتان 2013 زمزمه منشور 
ارزش های کبک توسط طراح آن 
برنارد درین ویل و جناح چپ گرا 
و افراطی تر PQ مطرح شد که در 
آن عالوه بر مســاله جدائی دولت 
و مذهب و الئیســیته، استفاده از 
عالئــم کامال مشــخص مذهبی 
مانند حجاب برای کارمندان دولت 

ممنوع می گردید. 
داســتان شــهرک »هروویــل«، 
کمیسیون یک ساله بوشارد تیلور 
درخواســتهای  قبول  مــورد  در 
مذهبی  هــای  درزمینه  منطقی 
)بخصوص به مسلمانان( و قطبی 
شدن جامعه در مورد این مسایل 
در ســابقه ذهنی رای دهندگان 
بسیار تازه بودند. نظرسنجی های 
داخلی و عمومی نشــان می داد 
که در شهرهای کوچک و مناطق 
دور افتاده بیرون شهرهای بزرگ 
و بخصوص در بین رای دهندگان 
فرانســوی زبان "منشور ارزشهای 
کبک" بصورت گسترده مورد توجه 
قرار گرفته و در شــهرهای بزرگ 
نیز تا اندازه ای از آن پشتیبانی می 

گردد. 
 PQ با شروع 2014 در درون حزب
مشخص شده بود که منشور وسیله 
و ســوژه اساســی برای انتخابات 
بعدی است و وقتی دولت مصمم 

شد تا آنرا بصورت الیحه ای تقدیم 
مجلس نماید بسیاری از رهبران 
و نخست وزیران ســابق از حزب 
کبکی و رجــال قدیمی بصورت 
واضح مخالفت خود را با طرح یاد 
شده الاقل در فرم موجودش اعالم 
نمودند و آنرا بــرای کبک صالح 

نمی دیدند. 
اما خانم ماروا و جناح چپ تصمیم 
خود را گرفته بود و زمینه را برای 
اعالم انتخابــات آماده می کردند. 
در اواخر مــاه مارس زیر فشــار 
اولین  دولت  سرانجام  اپوزیسیون 
بودجه کامل خود را انتشــار داد؛ 
بودجه ای کــه در آن هزینه های 
بســیاری از قبیل مهد کودک و 
شهریه ها افزایش داشته و بسیاری 

از برنامه ها حذف شده بودند. 
پس از انتشــار بودجه، مجلس به 
تعطیلی یک هفته رفت و بالفاصله 
پس از آن و قبل از تقدیم بودجه 
خانم مــاروا درخواســت انحالل 
مجلس و شروع انتخابات را نمود، 
اشــتباه بزرگی که رای دهندگان 
بخاطــر آن حزب PQ را شــدیدا 

تنبیه نمودند. 

پیام رای دهندگان در 7 آوریل 
ورود پــالدو به صحنــه مبارزات 
همــراه با نتایج منفــی داخلی و 

خارجی برای PQ بود. 
از یک سو حزبی که شالوده فلسفی 
خود را سوســیال دموکرات می 
داند اینک یکی از ســرمایه داران 
معروف راســت را که بــه اعمال 
قــدرت و رویائی بــه هر قیمت با 
اتحادیه های کارگری سازمان ها و 
موسسات زیر قدرتش معروف بود 
به درون صفوف خود وارد کرده بود 
و نیروهای ترقی خواه و سمت چپ 
طیف از این حرکت شدیدا ناراضی 

بودند. 
از ســوی دیگر لیبرال ها تفکر و 
نشان دادن واضح خواست جدائی 
طلبی او را نشــانه کامل از برنامه 
پنهان PQ برای انجام رفراندوم دوم 
در مدت چهار ســاله بعدی دولت 
احتمالی اکثریت حزب کبکی می 
دانستند و با تمام قدرت براین طبل 
می کوبیدند و خانم ماروا عاجزانه 
در مقابل این سوال که آیا رفراندوم 
را برگزار خواهد کرد یا نه، پاسخی 
برای ارائه دادن نداشت و کماکان از 
زبان دو پهلو و شاید ابهام استفاده 
می کرد و چه بسا اگر قدرت اعتماد 
به نفس را می داشــت و صریحا 
اعالم می کرد که »در چهار سال 
آینده و در اولیــن دولت اکثریت 
PQ رفراندومــی در کار نخواهــد 
بود« نتیجه انتخابات چیزی دیگر 

می بود. 
منشــور   charte de valeurs
ارزشــهای کبک، پــروژه ای که 
به تنهائی قرار بود ســتون اصلی 
خیمه انتخابات و ضامن پیروزی 
PQ باشد بطور کامل به فراموشی 
سپرده شده بود و در نظرسنجی ها 
فقــط 7% از مردم آن را موضوعی 
برای بحث و تبادل نظر و اهمیت 
می دانســتند و تمــام گروه های 
سنی زیر 50 سال به گونه ای با آن 

مخالف بودند. 
رای دهندگان این منشور را مغایر با 
روح آزاد کبک که خواستار زندگی 
مســالمت آمیز و استفاده از تمام 
آزادی های فردی در کنار یکدیگر 
است دانستند و آنرا لکه سیاهی به 
چهره ترقی خواه ایالت کبک دیدند 
و بــا رای خود خط بطالنی بر این 

ایده و پروژه کشیدند. 
الیه های سنی جوانتر که با زندگی 
در شبکه های ارتباطی اجتماعی 
عمال در یــک موزائیک رنگارنگ 

»اتنیک« زندگی می کنند، از اینکه 
این منشور باعث دو قطبی شدن 
و پارگی هارمونی اجتماعی گردیده 
است عصبانی بودند و با رای منفی 

خود آنرا به نمایش گذاردند. 
حزب کبکی این شانس را داشت 
که قبل از اعالم انتخابات با  کبک 
ســولیدر QS و CAQاتحاد برای 
آینده کبک که با قسمت هائی از 
منشور موافق بودند، در درون روح 
همکاری مســالمت آمیز که پایه 
اصلی دولت اقلیت است، همکاری 
کند و قانونی که هم تضمین کننده 
آزادی هــای فردی باشــد و هم 
آورد  بوجود  چهارچوبی مشخص 
که هیچ گروهی نتوانــد از آزادی 
های فــردی در زمینه بخصوص 
مذهبی ســوء اســتفاده نماید را 

تصویب کند. 
اما خانم ماروا و اطرافیانش تصمیم 
دیگری را در ذهن داشتند و مردم 
نیز پاسخ نهائی را به ایشان دادند. 

یکی دیگر از مهم ترین نتایج این 
انتخابات آن بود که رای دهندگان 
گفتند دوران دوپهلو صحبت کردن 

تمام شده است. 
ایشان می خواهند که سیاستمداران 
با جرات برنامه های خود را مطرح 
کنند و تمام ســعی خود را برای 
ثبات سیاسی و اقتصادی و بهبود 
وضع عمومی مــردم بکار گیرند. 
افزایش میزان محبوبیت CAQ از 
حدود 7% در هفته نخست مبارزات 
به 25% در هفته آخرین در توجه 
رای دهندگان به این حزب دلیلی 
براین واقعیت بود. فرانسوا لوگو در 
حالی که می دانست هنوز کبک 
آماده نیســت که دولتی دســت 
راســتی و طرفدار ســرمایه را در 
راس کار قرار دهد لیکن با شجاعت 
برنامه های واضح خود را اعالم می 
کرد و قول می داد در ده و بیست 
سال آینده هیچ صحبتی در مورد 
رفراندوم و استقالل کبک در بین 
نخواهد بود. و رای دهندگان با 22 
کرسی جایزه او را دادند و درعین 
حال به لیبرال هــا نیزپیام دادند 
که CAQ در آســتانه در ورودی 
ایســتاده و لغزش آنها مساوی با 

دولت بعدی CAQ خواهد بود. 
و شاید مهمترین پیام این انتخابات 
ایــن بود که بعد از دو رفراندوم در 
سال های 80 و 95 مردم کبک و 
بافت موجود آن که در عرض این 
سی ســال تغییر بنیادی و عمیق 
نموده است مایلند در درون کانادا 
باقی بمانند و عالقه ای به استقالل 

کبک ندادند. 

دورمنای احزاب پس از 7 آوریل 
قدر مسلم این پایان نهضت جدائی 
طلبی در کبک نخواهد بود. مردم 
کبک همــواره از زمان تشــکیل 
فدراسیون کانادا دارای حس وطن 
پرستی خاصی بخصوص در مورد 
زبان و فرهنگ فرانسوی بوده اند و 
این احساس کماکان ادامه خواهد 
یافت و هر رهبر و حزبی در راس 
قدرت خود را ملزم به دفاع از این 
خواسته ها خواهد دانست و تصور 
اینکه کبک به یک ایالت انگلیسی 
زبان مانند ســایر ایــاالت کانادا 
تبدیل خواهد شد تصوری اشتباه 
و محاسبه تاکتیکی بسیار غلطی 

خواهد بود. 
اما پس از شکست مفتضحانه بالک 
کبکــی BQ در آخرین انتخابات 
فــدرال و اینک شکســت حزب 
کبکی PQ در صحنه ایالت، سوال 
جدائی کبک الاقل برای ده ســال 
آینده به پشت صحنه رانده شده 

است. 
در حالــی که نتیجــه انتخابات 

7 آوریل "نــه" محکم به نهضت 
جدائی طلبی اســت درعین حال 
"آری" محکم تر به حفظ شرایط 
موجود کبک در درون کانادا است، 
به این معنی کــه کبک و کبکی 
ها خواستار ادامه حیات در درون 
کانادا با داشتن اختیارات خاص و 
حمایت کامل از فرهنگ و هویت 

فرانسوی خویش هستند. 
حزب کبکی PQ اینک تا حداقل 
یکســال درگیر انتخــاب رهبری 
بعدی خود خواهد بــود و باید با 
یک ارزیابی معنوی نشان دهد که 
مسیر آینده اش چیست. چنانچه 
بخواهند تمام ارزش های سوسیال 
دموکراســی و ترقی خواهانه چپ 
طیف را حفظ کرده و دنبال ایده ال 
استقالل کبک باشند شاید تنها راه، 
ادغام و یکی شدن با چپ گرایان 
حزب همبستگی کبک QS باشد 
که نشان داده است آلترناتیو چپ 
در کبک جای و مکانی برای خود 
دارد اما مسلما فقط در همین حد 
و با توجه به برنامه هایشان و موضع 
شان در رابطه با جدائی کبک هیچ 
شــانس واقعی دربدســت آوردن 

قدرت برایشان موجود نیست. 
از ســوی دیگر اگر ناسیونالیست 
های حزب کبکی که خواســتار 
قدرت بیشتر برای کبک در درون 
داخلی  برندگان  کانادا هســتند، 
کشمکش های PQ باشند، شانس 
ادغام زیادی بــا حزب اتحاد برای 
آینده کبــک CAQ وجود دارد و 
نتایج 7 آوریل نشان داده است که 
رای دهنــدگان به گونه ای جدی 
به دادن شانس و واگذاری قدرت 
به دولت محافظه کار و راست در 
کبک برخورد کــرده اند و اینک 

آرام آرام بحث از رفراندوم بســوی 
بحث در مورد سیاست های چپ و 

راست کشیده میشود. 
به باور نگارنده انتخابات 7 آوریل 
نقطه پایانی بر PQ در شکل فعلی 
آن بود و باید دید که این حزب در 
کدام سوی طیف ذوب خواهد شد. 
اما لیبرال ها و آقای فیلیپ کویار 
اینک با بهترین و شــاید آخرین 

شانس خود مواجه شده اند. 
نتایج کمیســیون فســاد اداری 
شــاربونو در یک سال آینده بدون 
شــک حاوی اخبار ناخوشایندی 
خواهد بود. رای دهندگان کبکی 
گناه گذشته را به پای فیلیپ کویار 
نگذاشته اند، اما منتظرند ببینند او 

چگونه عمل خواهد کرد. 
چنانچه آقای نخست وزیر کسانی را 
که شبهه ای از شک دوروبرآنهاست 
را از دولــت و تصمیم گیری کنار 
گذارد و تمام پیشنهادات احتمالی 
کمسیون شاربونو را عمل کرده و 
مجرمان احتمالی در درون حزب 
را اگر وجود داشته باشند از حزب 
اخــراج و خانه تکانی واقعی انجام 
دهد، لیبرال ها را که ذاتا در مرکز 
طیف سیاسی اند و با خواسته های 
رای دهندگان نزدیکی بیشــتری 
دارند، بــرای دو یا ســه دوره در 

حکومت نگاه خواهد داشت. 
اما هرگونه لغــزش و کوتاهی، با 
پاسخی سخت در انتخابات اکتبر 
2018 مواجه خواهد داشت. آقای 
فیلیپ کویار و لیبرال ها باید ضمن 
درس گیــری از تجربــه PQ در 
2014 یادشان باشد که همواره در 
آینه نگاه کنند چرا که CAQ پشت 
سر آنها و در فاصله کوتاهی درحال 

حرکت است. 

موفقیت بسیار کند و آرام اما دائمی 
همبســتگی کبک QS نیز یکی 
دیگر از پیامدهــای این انتخابات 
بود- جنــاح چپ و ترقی خواهان، 
طرفداران محیط زیست، طرفداران 
برنامه هــای اجتماعی، طرفداران 
ها،  فمینیســت  رایگان،  آموزش 
جدائی طلبان و خالصه نیروهای 
چپ طیف سیاسی اینک مرکزی 
یافته اند تا در آنجا دور هم جمع 
شده و نیروهای خود را هماهنگ و 

متمرکز نمایند. 
شکی نیســت که وجود ایده آل 
ها چپ همواره در سیســتم های 
دموکراتیک در کشورهای سرمایه 
داری وســیله ای برای موازنه در 
برنامه هــای دولت های در قدرت 
است اما حزب همبستگی کبک 
QS تــا مطرح شــدن به صورت 
آلترناتیوی جدی در صحنه سیاسی 
کبک راه بسیار طوالنی در پیش 
دارد و علیرغم اینکه جامعه کبکی 
و رای دهنــدگان آن اصوال دارای 
گرایش سوسیال دموکرات هستند 
اما هنوز جائی برای حکومت چپ 
 QS مطلق که پایۀ اصلی وجودی
است در جامعه کبک وجود ندارد. 
همانطوری که در نوشــته قبلی 
یــادآوری کــردم رای دهندگان 
کبکــی افــرادی آگاه و دقیــق 
هســتند. نتایج انتخابات 7 آوریل 
بار دیگر ثابت کرد که مردم کبک 
انتخابات را جدی می گیرند و در 
هر موقعیتی پاســخی مناسب به 
احزاب براساس کارنامه کاری آنها 

می دهند. 
•
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انواع کباب ها و خورش های ایرانی: کیفیت عالی ، قیمت مناسب

انواع اقالم خواربار، حبوبات، خشکبار و...  انواع گوشت کوساله، گوسفند، مرغ،سوسیس  و... 

انواع میوه جات و سبزیجات - با کیفیت عالی و بهای رقابت ناپذیر - در سوپراخوان

کیفیت عالی  

قیمت مناسب

________________

755 ATWATER   روبروی کبابسرا

Tel.: 514-933-4726 (IRAN)

ساندویچی و 
اغذیه فروشی ایرانی 

»اِلــدا«

حلیم داغ
• شنبه و یکشنبه ها

از 10 صبح 

مغز، زبان الویه انواع ساندویچ ها: 
کوکوسبزی، 

کتلت کشک و 
بادمجان 

سوسیس بندری، 
دلمه و...  

ساعات کار: 
همه روزه از 11/30 صبح تا 11 شب

دوشنبه ها: تعطیل است

انواع شیرینی های ایرانی 

خنودچی، گردویی، برجنی، 

توت، رولت، نان خامه ای 

زولبیا، بامیه، و... 

پخت در محــل 

اسپشیال روزانه: )با سفارش قبلی(
ساندویچ 

+ سوپ

+ نوشابه

$6.5
0
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چای قلمی و باروتی 
گالبی محصول 

هندوستان رسید 

since 
1993

  گوشت گوسفند تازه، گوساله، مرغ، انواع چای مساله جات، ترشیجات،    
        مرباجات و شیرینی جات، انواع برنج باسماتی، میوه جات خشک 

 حواله پولی سریع و مطمئن  در افغانستان 
       و پاکستان پذیرفته میشود.  

 انواع ظروف تازه رسید و قالی های ترکی زیبا 
     در اندازه های مختلف 

CD  و DVD افغانی تازه... 

فروشگاه کوه نور 
بزرگترین و کامل ترین فروشگاه 
مواد غذایی افغانی و ایرانی 

 کیفیت عالی و قیمت مناسب 
آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است 

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه 

ُبراسارد
و  الوال

انــواع 
کارت تلفن

 2550 Lapiniere (Brossard) 
Tel.: (450) 676-9550
 398 boul. Curé-Labelle (Laval)
Tel.: 450-934-7744

دکتر ریموند رضایی 
Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده 

7روز 
هفته 

بدون وقت قبلی

کلینیک مدیکال آلفامدیک

1253 Rue Guy  (Metro: Guy)

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

Tel.: (514) 933- 8383   

PAiVAND

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرت ها 
همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

ساعات کار:
 ۹ صبح تا 1۰ شب 

همه روزه

لحظه های شیرین با 
سفرۀ عقد شیرین

Tel.: 514-624-2669
        514-912-5651

www.sofrehaghd-montreal.com

www.akhavanfood.com

>> West Island: 
15760 boul Pierrefonds  

Pierrefonds   (Facing Rona)
Tel.: 514-620-5551

>> NDG: 
6170 Sherbrooke W. 
Tel.: 514-485-4744 

NDG
وست آیلند 

هرآنچه نیازشماست... 
همه زیر یک سقف!

 فالوده اخوان 

 بستنی اکبرمشتی، 

   نان لواش 

 نان گاتای ارمنی 

 نان نازوک ارمنی 

 نان خشک 

با دانه کتان، سیه دانه و کنجد 

با طعم های گوناگون رسید 

____________________________________
1863 Ste-Catherine W.  (Corner: St- Marc) 

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

اولین مرکز ارائه خدمات ارزی به ایران در مونتریال 

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

GUY

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

به مدیریت:
 بیژن احمدی 

Tel.: 514-996-9692

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس 
    در کمتر از 24 ساعت
    )حتی پس از ساعات اداری(
   نقل و انتقال سریع ارز 
    به اقصی نقاط جهان 
  تضمین بهترین نرخ روز 
     با کمترین کارمزد 
   آخرین اطالعات ارز 

با بیش از 30 سال پیشینه  در ارائه خدمات ارزی 
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تپـش دیجیتال 
www.tapeshmontreal.com

 کاست و کامپکت دیسک،

 کتاب، کارت تلفن
6162 Sherbrooke w. 
Tel.: 514-223-3336

تبدیل سیستم های 
ویدیوئی

REMAX 3000 INC.
9280 Boulevard de l’Acadie, 
Montréal, QC H4N 3C5
www.immobilierrashidian.com

مشاور امالک: 
مسکونی و جتاری 
 ارزیابی رایگان    
  تهیه وام مسکن 

Reza Rashidian
Real Estate Broker

رضارشیدیان
Office:  (514) 333-3000
Cell.: (514) 578-3175

 بهتـــرین حلیم      داغ 

را در سوپراخوان نوش جان کنید! 

 انواع کباب، جوجه کباب، 
چلوکباب کوبیده و...

بهروز
باباخانی

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 

 سرویس رایگان 
برای خریداران و 
سرمایه گذاران 


