
یک ایرانی خنستین زن برنده 
معتبرترین جایزه جهانی 

ریاضیات   
6 ...........

کلینیک مدیکال آلفامدیک
1253 Guy      (514) 933- 8383 
روبروی

بل سنتر 
3

 construction

has begun4

___________
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

1174
سال21 شماره 1174
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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
Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W.
                   H3G 1M6
info@exportfx.ca

   مطمئن ترین روش  
      انتقــال ارز  
   در کمترین زمان

       بهترین بها
GUYجنب دانشگاه کنکوردیا 

خدمات ارزی خدمات ارزی 

کنسرواتورها از سیاست تفرقه افکنانه خود 
چیزی بدست خنواهند آورد! 

یکبار دیگر کنسرواتورها، به رهبری استیون هارپر، 
با توسل به یک اقدام نه چندان متین، 

اعتبار جاستین ترودو را مورد حمله قرار دادند 
که، طبق معمول، انعکاس 

نامطلوب آن نصیب خودشان شد
11  ........................................

»دختران کوچک باردار؛ 
پسران کوچک عیالوار«

کودکان،  این  خانواده های  میان  »در 
فرهنگ تجاوز وجود دارد. تجاوز، اتفاقی 
است که ممکن است از ۵سالگی برایشان 
بیفتد، بزرگترها به آنها تجاوز می کنند و 
با این موضوع آشنا هستند. این موارد هم 
فقط مربوط به کودکان محله های شوش 

و دروازه غار نیست؛ اطراف 
شهرری خیلی از دختران 
در سن 12سالگی ازدواج 

می کنند ..............  13

داعش: پارامترجدید 
معادله قدرت 

پیشروی های  به  داعش  که  درحالی 
ممتد خویش در مرکز و شمال عراق 
ادامه می دهد ایاالت متحده آمریکا 

به طور محدود وارد صحنه نبرد علیه 
این نیرو شده است. برای بسیاری این 
پرسش پیش می آید که آیا واشنگتن 
از عراق در سال  از خروج خود  پس 
باز  کشور  این  به  دیگر  بار   2۰11

می گردد یا خیر.
نیروی  عراق  به  دیگر  بار  آمریکا  آیا 

نظامی وارد می کند؟ 
نیروهای داعش  آیا قرار است که 
خود را در مقابل یک چالش نظامی 

بزرگ ببینند؟ 
آیا تغییری در استراتژی خاورمیانه ای 

آمریکا روی داده است؟ 
13  .........................

رامین عباسى 
Ile perrot Toyota

• قیمت هاى استثنائى 

دهمین کنفرانس ایران شناسی با حضور بیش از 4۵۰ استاد و کارشناس 
در هتل بناونچور مونتریال روز ششم آگوست آغاز و شام گاه روز شنبه 1۰ 

آگوست پس از برگزاری حدود یک صد جلسه سخنرانی و بحث و گفتگو، به 
کار خود پایان داد........... 1۵

محمد نوری زاد به »پدیده« معماگونه ای تبدیل شده که نه می توان بر بی پروایی اش
 مهر باطل زد و نه آنچه که می کند و می نویسد را یکجا با خوشباوری پذیرفت...........5 

امیرسام:
امالک 

36 >>

تنه  ـُ ماریا ک

36 >>     

داعش؛ شمشیر دو لبه آمریکا در خاورمیانه

کانادایی ها زیادی مالیات 
می دهند ............... 9 

ظرفیت مهاجرت »اسکیلد 
ورکر« و »خوداشتغالی« 

استان کبک تکمیل شد...... 8

جنبش مشروطه
چهاردهم َامرداد

کوتاه و به زبان ســاده
در 7 سکــانس
 12...................

سیستم بهداشتی کانادا بیش 
از آنچه شما فکر می کنید به 
سیستم آمریکایی ها شبیه است

 8 .....................
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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

گاراژ مکانیکی 
کلیه خدمات و تعمیرات اتومبیلی های 
آمریکایی، اروپایی، ژاپنی 
در دو نشانی:الوال و ژان تالون
درخدمت ایرانیان و افغانی های عزیز 
با مدیریت علی غالمی

3855 rue Jean Talon Est (Montreal)     Tel.: 514-374-7445
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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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رامین عباسى
        نامى آشنا و مورد اطمینان:   در خدمت جامعه ایرانى

 TOYOTA قبل از امضاى قرارداد هر نوع اتومبیل •
     با من متاس بگیرید 

• قیمت هاى استثنائى براى صاحبان تاكسی 
• براى دریافت بهترین نرخ بهره و قیمت با من متاس بگیرید

Ile perrot Toyota 
2100 Blv. Du traversier 
pincourt   QC J7V 0K8

Ramin Abbasi
Tel :1(877)361-2047
Tel : (514) 453-2510
Cel: (514) 865-2594
rabbasi@ileperrot.toyota.ca

Coming soon
Toyota Camry
2015
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»یک: رهبر نباشد، دو: سپاه نباشد«!
22 امرداد 1393

آنچه که درسال 13۵7 "انقالب" 
نام گرفت، درواقع چیزی جز فوران 
آتش فشان خشم و نفرت اکثریت 
مردم نسبت به محمدرضاشاه نبود.  
پرداختــن به این که این خشــم 
و نفرت بجا بود یا نابجا، ناشــی از 
عملکرد محمدرضاشــاه بود یا - 
چنان که سلطنت طلبان دوآتشه 
می گویند - ناشی از "ناسپاسی" 
مردم، موضوع و درگنجایش این 
نوشتار نیست.  اما، هرچه که بود، 
آن "انقالب" یک زمین لرزه بزرگ 
سیاســی ایجاد کــرد که موجب 
زیرورو شدن و ویرانی جامعه شد 
بــی آن که درآن دگرگونی واقعی 
- کــه مفهوم راســت و درســت 
"انقالب" است - ایجاد کرده باشد.

این زمین لرزه سیاسی موجوداتی 
را از اعماق به سطح جامعه پرتاب 
کرد که چند ســال پیــش از آن 
حتی خالق و خیــال پردازترین 
نویســندگان هم نمی توانستند 
وجود آنان را در یک داستان کامال 
تخیلی به تصویر کشند.  موجوداتی 
چون: آیت الله خمینی، شیخ صادق 
رفسنجانی،  بهشــتی،  خلخالی، 
خامنه ای، خزعلی، جنتی، مصباح 
یزدی، مال حسنی، واعظ طبسی، 
احمد  فالحیــان،  الهــدی،  علم 

خاتمی، محمد خاتمی، 
سعید مرتضوی، سعید 
محمــود  حجاریــان، 
احمدی نــژاد، برادران 
الریجانی، سرداران ریز 
و درشــت رجزخوان و 
توخالی سپاه و... و... و... 
درنوع خود  که هریک 

یک پدیده هستند.
"انقــالب" در عرصــه 
ادبیات و هنر نیز عاری 
از این "پدیده" ها نبود: 
 - مخملباف  محســن 

ســینماگر حزب اللهی دوآتشه 
ای کــه پس از ســال ها فیلم 
سازی در چهارچوب "اسالمی"، 
سرانجام طاقت نیاورد و برعلیه 
ظلم و خفقان حکومت آخوندی 
شورش کرد و راه تبعید درپیش 
گرفت.  اکبر گنجی، مسعود ده 
نمکی، محمد نوری زاد و... هم در 

زمره "پدیده" هایی هستند که اگر 
"انقالب" رخ نمی داد، شاید جامعه 
از وجود و حضور آنــان در درون 

خود ناآگاه می ماند.
در میان "پدیده" های گروه اخیر، 
محمد نوری زاد کارنامه، عملکرد و 
جایگاهی متفاوت با بقیه دارد.  او که 

تا پیش از به اصطالح 
انتخابات رسوا و تقلب 
آمیز خرداد 1388، در 
زمره ذوب شــدگان و 
والیت  مقرب  مریدان 
مطلقه فقیه بــود، به 
خفته  وجدان  ناگهان 
اش بیــدار شــد و با 
درجه   18۰ چرخشی 
ای به منتقد بی پروا و 
افشــاگر نابکاری های 
والیت بدل شــد و با 
نگارش و انتشــار نامه 
هایــی خطاب به مقام 
گوشه  رهبری،  معظم 

هایی از خطاها و سیاهکاری های 
او را برمال کرد.  پس از انتشار آن 
نامه ها و برباد دادن آبروی نداشته 
رهبرمعظم، نــوری زاد چندی به 
ســفر به کردســتان و خوزستان 
با عنوان "ســفر صلح و دوستی" 

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 

 . . . عش ا د ن  عو .طا . . ن ا یر ا

}<< ادامه در صفحه: 38{

کلنیک پزشکی ابن سینا
روزهای جمعه:       از ساعت 9 تا 12 صبح 

مراجعین و بیماران عزیز را می پذیرد. 
_______________________________

همچنین قابل توجه مسافران عزیز: 
جهت هرگونه واکسیناسیون برای سفرهای 

خود به این کلینیک مراجعه کنید.

4084 Boul. St-Laurent
Tel.: 514-849-7373   |    Tel.: (514) 288-9281

Fax: (514) 288-4682 
Metro: St-Laurent, Buss 55

شهباز خنعی
Shahbaznakhai8@
gmail.com

بدون 
قــرار 

قبلی

تو جــه: 
نشانی 
جدید

ـــــــــــــــ
استخوان جهان به لرزه فتاد!

ویدا فرهودی

گفت یاری به غم چه آمیزی
باید از تلخی اش بپرهیزی
تا به کی فکر غـّزه و داعش
اشک بر دفترت چرا ریزی

زندگی کن برای شادی خود
از چه بر درد ها می آویزی

شد قلم خشمگین و این سان گفت
زخم ها را چگونه بگریزی؟
کودکان را ببین کنار جسد

با حقیقت مباد بستیزی!
در توانم به غیر وصفش نیست
تا مگر چون تویی به پا خیزی

شعر گوید که بایدم گفتن
عالمی را مگر برانگیزی

استخوان جهان به لرزه فتاد
زین مصیبت چسان بپرهیزی!؟

تابستان 2۰14

محمد نوری زاد به »پدیده« 
معماگونه ای تبدیل شده که 

نه می توان بر بی پروایی اش 
مهر باطل زد و نه آنچه که می 

کند و می نویسد را یکجا با 
خوشباوری پذیرفت...

برآورد سازمان ملل متحد: 
بیش از یک میلیون در عراق آواره شده اند

مقامات کرد: 
آواره های 

گیر افتاده در 
کوهستان سنجار 
را جنات دهید!

بی بــی ســی- 14وت: 
عراق  کردستان  مقامات 
بین المللــی  از جوامــع 

درخواست کرده اند تا به عملیات 
نجات عراقی هایی کــه هنوز در 
کوهستان ســنجار در شمال این 
کشور گیر افتاده اند مبادرت ورزند.

این در حالی اســت کــه آمریکا 
پیشتر اعالم کرده بود که برنامه ای 
برای فــراری دادن هزاران نفر که 
از بیم پیکارجویان گــروه دولت 
اسالمی )داعش( به این کوهستان 

پناه برده اند ندارد.
یکی از نمایندگان کردهای عراق 
گفت که این دسته از اقلیت های 
مذهبی، از جمله ایزدی هایی که 
به کوهستان سنجار پناه برده اند، 
هنوز در خطر شدید حمله گروه 

دولت اسالمی قرار دارند.
آمریکا کــه در طی روزهای اخیر 
یک گروه از ارتش این کشــور را 
برای ارزیابی موقعیت به کوهستان 
سنجار فرســتاده بود، وضعیت را 

بهتر از قبل برآورد کرده است.
اما مقامات این کشــور وعده داده 

اند که ارســال کمک های انسان 
دوستانه به این مناطق ادامه خواهد 

یافت.
وضعیت اضطراری جدی

در عیــن حــال و در پــی 
نظامیان  شــبه  پیشروی های 
گروه دولت اسالمی )داعش( در 
شمال عراق، سازمان ملل متحد 
وضعیت  کشور  این  سراسر  در 
اضطراری بســیار جدی اعالم 

کرده است.
مقامات کردستان عراق در استان 
دوهوک می گویند حدود 1۵ هزار 
آواره جنگی بــه این منطقه پناه 
آورده اند و تامین غذای مورد نیاز 
آنها با اتکا به کمک های ساکنان 
محلی، که جمعیت شان به مراتب 
کمتر است شمار جنگ زدگان، کار 

دشواری است.
ســازمان ملل متحد برآورد کرده 
است که حدود یک میلیون و 2۰۰ 
هزار نفر در اثر جنگ داخلی عراق 

آواره شده اند.
ســازمان ملل همچنین 
شــرایط اضطــراری در 
سه کشــور دیگر یعنی 
سوریه، ســودان جنوبی 
و جمهــوری آفریقــای 
مرکــزی را نیز به همان 
میــزان عــراق جدی و 
وخیم توصیف کرده است.

نیکوالی مالدنــوف، نماینده ویژه 
ســازمان ملــل گفت کــه اعالم 
"وضعیت اضطراری مرحله 3" به 
بسیج بیشتر نیروها، و منابع مالی، 
غذایــی و کاال بــه منظور کمک 
رسانی به هزاران نفر که در اثر این 
بحران مجبور به ترک خانه هایشان 

شده اند کمک می کند.
آقــای مالدنــوف در ادامه گفت 
که وضعیت آوارگان در ســنجار 

همچنان وخیم است.
سازمان ملل متحد هشدار داده بود 
که ده ها هزار نفر آواره در کردستان 
عراق که از برابر شبه نظامیان دولت 
اسالمی به کوهستان گریخته اند، 
همچنــان در این محــل گرفتار 
آمده اند و 'برای نجات جانشان به 

امدادرسانی نیاز دارند'.
عمدتــا  را  آوارگان  جمعیــت 
اقلیت هــای مذهبی، به خصوص 

ایزدی ها تشکیل می دهند.
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یک ایرانی نخستین زن برنده 
معتبرترین جایزه جهانی 

ریاضیات
مریم میرزاخانی: زیبایی ریاضیات 

را به صبر درمی یابید!
"چیره دســت در گســتره  قابل 
توجهی از تکنیک ها و حوزه های 
متفاوت ریاضی، او تجسم ترکیبی 
کمیاب است از توانایی تکنیکی، 
بلندپروازی جسورانه، بینش وسیع 

و کنجکاوی ژرف."
این توصیف رسمی کمیته 'مدال 
فیلدز' از مریم میرزاخانی اســت؛ 
ریاضیدان ایرانی و استاد دانشگاه 
اســتنفورد که ایــن جایزه مهم، 
مشهور به 'نوبل ریاضیات' را برده 

است.
مدال فیلدز باالترین جایزه ای است 
که یک ریاضیدان می تواند دریافت 
کند. اهمیت تعلــق آن به مریم 
میرزاخانی از آنجا بیشتر می شود 
که او نخســتین زنی است که از 
آغاز اهدای مدال فیلدز و تاریخ 78 
ساله آن، به این مدال دست یافته 

است.
پروفسور فرانســس کروان، استاد 
دانشــگاه آکســفورد و از اعضای 
کمیته انتخاب مــدال فیلدز، به 
بی  بی ســی گفت امیدوار اســت 
تعلق این مدال به مریم میرزاخانی 
الهامبخــش دیگــران شــود و 
دختران و زنان بیشتری با باور به 
توانایی های خودشــان به ریاضی، 
که گاه 'حــوزه ای مردانه' قلمداد 

شده است، جذب شوند.
'از اول مشخص بود'

اســتاد ریاضی  نوحــی،  بهرنگ 
دانشگاه کویین مری لندن، وقتی 
مریم میرزاخانی دوم دبیرستان بود 
در یک دوره حل مساله المپیاد به 
او و چنــد نفر دیگر درس می داد. 
آقای نوحی گفت: "از همان زمان 
مشخص بود که مریم میرزاخانی 
و دوســتش رویا بهشــتی جزو 

بهترین ها هستند."
او می گویــد: "به محض اینکه در 
هاروارد شــروع کرد مشخص بود 
که کارش خوب اســت. مشخص 
بود که تز دکترایش یک تز انقالبی 

است."
به گفتــه بهرنگ نوحــی، مریم 
میرزاخانی اولین دختری بود که به 
تیم المپیاد ریاضی ایران راه یافت.

مریم میرزاخانی همچنین اولین 
دختری بود که در المپیاد ریاضی 
ایران طال گرفت. اولین کسی که 
دو سال مدال طال گرفت و اولین 
فردی بود کــه در آزمون المپیاد 

ریاضی نمره کامل گرفت.
'می خواستم نویسنده شوم'

خانم میرزاخانی چند سال پیش و 
در مصاحبه با وبسایت انستیتوی 
ریاضــی کلی، گفته بــود که در 
کودکی آرزو داشت نویسنده شود.

او گفــت: "وقتی کــه بچه بودم 
رویایم این بود که نویسنده شوم. 
هیجان انگیزتریــن لحظاتم را به 
خواندن رمان می گذراندم، در واقع 
هر چیزی را به دســتم می رسید 

می خواندم."
را  خــود  مصاحبــه  آن  در  او 
'خوش شانس' توصیف کرد: وقتی 
دوره ابتدایی را تمام می کرد جنگ 
ایران و عــراق به پایان رســید، 
به مدرســه فرزانــگان )زیر نظر 
سازمان ملی پرورش استعدادهای 
درخشان( رفت و خانواده اش از او 

حمایت می کرد.
عالقه اولیه او به علوم از طریق برادر 
بزرگترش ایجاد شــد و بعدتر در 
دبیرستان این عالقه بر ریاضیات 
متمرکز شــد. مریــم میرزاخانی 
در دوره المپیاد به حل مســائلی 
دشــوارتر پرداخت امــا به گفته 
خودش مهمتر از آن، ورودش به 
دانشگاه شریف و آشنایی با استادان 

و دانشجویان دیگر بود.
می گویــد:  میرزاخانــی  مریــم 
"هرچه بیشتر وقت روی ریاضی 
می گذاشــتم، بیشــتر بــه ذوق 

می آمدم."
او پس از پایــان تحصیالتش در 
دانشگاه صنعتی شریف تهران به 
آمریکا رفت و دکترای خود را در 

دانشگاه هاروارد گرفت.
مریم میرزاخانی در 31 سالگی و 
در دانشگاه استنفورد به عالیترین 
جایگاه دانشگاهی و مقام استادی 

رسید.
او پیــش از تدریس در دانشــگاه 
اســتنفورد، مدتی نیز در دانشگاه 
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داعش؛ شمشیر دو لبه آمریکا در خاورمیانه

کورش عرفانی
درحالی که داعش به پیشروی های 
ممتد خویش در مرکز و شــمال 
عراق ادامه می دهد ایاالت متحده 
آمریکا به طور محدود وارد صحنه 
نبرد علیه این نیرو شده است. برای 
بسیاری این پرسش پیش می آید 
که آیا واشنگتن پس از خروج خود 
از عراق در سال 2۰11 بار دیگر به 

این کشور باز می گردد یا خیر.
آیا آمریکا بار دیگر به عراق نیروی 

نظامی وارد می کند؟ 
آیا قرار است که نیروهای داعش 
خــود را در مقابل یــک چالش 

نظامی بزرگ ببینند؟ 
اســتراتژی  در  تغییــری  آیــا 
داده  روی  آمریــکا  خاورمیانه ای 
است؟ نوشــتار کنونی به بررسی 

این سواالت می پردازد.

داعش: پارامترجدید معادله 
قدرت

عراق در سال 2۰۰3 توسط آمریکا 
اشغال شــد. از آن زمان جنگ و 
تروریسم دو محور اصلی رویدادها 
در این کشــور بود. در حالی که 
آمریکا، در همان زمان ریاســت 
جمهوری جرج دبلیو بوش اعالم 
کرد که جنگ در عراق با »پیروزی 
ایاالت متحده« به پایان رســیده 
اما آن چه به عنوان »تروریســم« 
مطرح می شــد هرگــز در عراق 

مهار یا مغلوب نشد. در نهایت نیز 
آمریکا، در سال 2۰11، بدون آن 
که موفق به مهار خشــونت ها در 
این کشور شده باشد، بدون هیچ 
امیدی به آینده عراق، آنجا را ترک 

کرد.
تســلط مافیای نوری مالکی که 
از حمایت تهران برخــوردار بود، 
ساختار قدرت در این کشور را به 
یک عرصه انحصاری تبدیل کرد. 
آمریکا بدون توجه به عواقب این 
انحصارگرایی، عــراق را به مالکی 

واگذار کرد و رفت.
پس از آن، در مناطق سنی نشین 
نارضایتی اوج گرفت و جریان های 
قومی و مذهبی کــه تا آن زمان 
عمدتا روی مبارزه با »اشغالگران 
آمریکایــی« متمرکــز بودند، به 
رویارویــی سیاســی و نظامی با 
دولت مرکــزی پرداختند. نوری 
مالکــی کــه احســاس می کرد 
می تواند با ســرکوبگری خواست 
مشــارکت جویی سنی ها را پاسخ 
دهد، در جریان آخرین انتخابات 
پارلمانی عراق ناگهان خود را در 
مقابــل مقاومتی دید که دیگر نه 

فقط سیاسی، که نظامی بود.
سنی  وعشــایر  قبایل 
عراق، ناامیــد از پایان 
حضور  به  بخشــیدن 
غیرســازنده  و  دوباره 
مالکــی در راس قــوه 

بار دســت  این  مجریــه، 
به اســلحه بردند تا شاید 
این گونــه حــق خــود را 

بازیابند.
در این میان جریان معروف 
به »داعش« با سازماندهی، 
تجهیزات، آمــوزش و نیز 
تمام  با  استراتژیک،  برنامه 
قــدرت وارد صحنه شــد. 
این نیرو با خشونت بی حد 
خود  بی مانند  بی رحمی  و 
چنان خویش را در صفحه 

شطرنج سیاسی عراق جا 
انداخت که کسی را یارای انکار 

آن نبوده و نیست.
کردهای عــراق که ضعف 
دولت مرکــزی را فرصتی 
برای خودنمایی و کســب 
استقالل می دیدند، در ابتدا 

و با باور بــه ناکارایی و ضعف 
دولت مرکزی، نیت خود را در این 
باره را با شــعف اعالم کردند. بی 
خبر از این که نیروی در حال رشد 
داعش برای دســتیابی به منابع 
مالی نمی توانــد از تصرف منابع 
نفتی موجود در اقلیم کردستان 
چشم پوشی کند. هجوم داعش به 
سوی موصل و در روزهای اخیر به 
سوی اربیل، نیروی نظامی دولت 
اقلیم کردستان را به عقب نشینی 
واداشــت و معلوم شد که در پس 
ظاهر پرســر وصدای این دولت، 
پشــتوانه جدی موجود نبوده و 

نیست.
با فروپاشــی ارتش عــراق از یک 
ســو و هزیمت نیروهای نظامی 
کرد از سوی دیگر، مشخص شد 
کــه داعــش در گام بعدی خود، 

      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 

آمریکا، ایران، جهان...
از خودمان... 

}<< ادامه در صفحه: 28{

شعـرو ترانه...

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

سیمین بهبهانی
ستاره دیده فروبست و آرمید بیا

شراب نور به رگ های شب دوید بیا
ز بس به دامن شب اشک انتظارم ریخت

گل سپیده شکفت و سحر دمید بیا
شهابِ  یاد تو در آسمان خاطر من
پیاپی از همه سو خّط زر کشید بیا

ز بس نشستم و با شب حدیث غم گفتم
ز غّصه رنگ من و رنگ شب پرید بیا
به وقت مرگم اگر تازه می کنی دیدار

بهوش باش که هنگام آن رسید بیا
به گام های کسان می برم گمان که تویی

دلم ز سینه برون شد ز بس تپید بیا
نیامدی که فلک خوشه خوشه پروین داشت

کنون که دست سحر دانه دانه چید بیا
امیِد خاطرِ  سیمینِ  دل شکسته تویی

مرا مخواه از این بیش ناامید بیا

انتظــار
باز ای دلبرا که دلم بی قرار توست 

 وین جان بر لب آمده در انتظار توست 
 در دست این خمار غمم هیچ چاره نیست 

 جز باده ای که در قدح غمگسار توست 
 ساقی به دست باش که این مست می پرست 
 چون خم ز پا نشست و هنوزش خمار توست 

 هر سوی موج فتنه گرفته ست و زین میان 
 آسایشی که هست مرا در کنار توست 

سیری مباد سوخته ی تشنه کام را 
 تا جرعه نوش چشمه ی شیرین گوار توست 

 بی چاره دل که غارت عشقش به باد داد 
 ای دیده خون ببار که این فتنه کار توست 

 هرگز ز دل امید گل آوردنم نرفت 
این شاخ خشک زنده به بوی بهار توست 

 ای سایه صبر کن که براید به کام دل 
آن آرزو که در دل امیدوار توست 

  بیا 

ن 
را

ل ای
غز

ی 
نو

 با
ی

را
ت ب

الم
 س

ی
زو

آر
با 

دوست ارجمند و همکار دیرین پیوند، 
هنرمند خوش ذوق شهر، سیروس جان یحیی 

آبادی، آغاز بیست و دومین سال فعالیت پیوند را 
با این کاریکاتور نغز، به بروبچه های پیوند 

شادباش گفته است! 
وامدار همیشه و هنوز اوئیم. 

رحیمیان 
از ابتدایی 
فارغ التحصیل

می شود؟! 



8 8www.paivand.ca            PAIVAND: Vol. 21  no.1174    Aug. 15,  2014  سال 21 شماره   1174 24 امرداد 1393 

زن ایرانی  برنده جایزه ریاضی...     << ادامه از صفحه: 6

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 

6035 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 

نشانی جدید: 

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 
۵ 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 

ساعات کار: صبح       عصر
دوشنبه تا جمعه:  3۰: 8      3۰: 6 

شنبــه ها :             9             4 

تو جــه: یکشنبه ها:           1۰         3۰ : 1
نشانی جدید 

کانـــــادا... کلیسای
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-Laurentو QC H4L 1K4

Metro: Cote Vertu 
Tel.: 514-261-6886

کشیش 
رضا بناساز

سیستم بهداشتی کانادا بیش از آنچه شما فکر 
می کنید به سیستم آمریکایی ها شبیه است

ایرانتــو-  18 مرداد: 
کانادا در فهرستی که 
کیفیت سیســتم  از 
کشورهای  بهداشتی 
المنافــع  مشــترک 
تهیه شــده، به مقام 
ته  از  دوم  حزن انگیز 

جدول دست یافت.
ایــن رتبــه ضعیف 
بالفاصلــه از ســوی 
کســانی که خواهان 
ســازی  خصوصــی 

سیستم بهداشــتی هستند مورد 
اســتفاده قرار گرفــت. آنها اصرار 
می کنند که اگر کانادا اجازه ورود 
بیشتر سرمایه های خصوصی را به 

این بخش صادر کند، 
- زمــان انتظار بیمــاران کاهش 

خواهد یافت، 
- واکنش اورژانس ها بهتر خواهد 

شد و خالصه 
- همه، از پزشک و پرستار تا بیمار 
راضــی تر خواهند شــد, اما آنها 

اشتباه می کنند.
باید دانست که سیستم بهداشتی 
ما هم اکنون مرکب از بخش های 

خصوصی و عمومی می باشد.
سیستم بهداشــتی کانادا بخاطر 
عدم حضــور بخــش خصوصی 
نیست که از دیگر کشورها متمایز 
می گردد، برعکس بخاطر وسعت 

حضور بخش خصوصی است.
تنها 7۰ درصد از نیازهای پزشکی و 

بهداشتی کانادایی ها تحت پوشش 

عمومی  سیســتم 
قــرار دارد، بســیار 
کمتر از ســهم 84 
درصدی در بریتانیا 
و 8۵ درصدی نروژ 
و حتی ســهم 77 

درصدی فرانسه.
ما برخالف سیســتم  سیســتم 
بهداشــتی ای که تقریبا در تمام 
کشــورهای توســعه یافته وجود 
دارد، پوشش کاملی برای داروهای 
نسخه ای ارائه نمی دهد. همچنین 
پوشش سیســتم بهداشتی کانادا 
در زمینــه هایی مانند مراقبتهای 
خانگی یا مراقبتهای طویل المدت 
هم کامل نیست. متاسفانه در واقع 
سیستم ما بیشتر شبیه سیستم 

ایاالت متحده است.
همانند سیستم آنها، پوشش بیمه 
ای بسیاری از کاناداییها در زمینه 
هایی مانند داروهای نســخه ای، 

مراقبتهای خانگــی و مراقبتهای 
طویل المدت از طریق 
کارفرماهایشان تأمین 

می گردد. 
اجرای  بجــای  امــا 
سیاستهایی در جهت 
نزدیک کــردن ما به 
سیســتم هایــی که 
کارکرد بهتری داشته 
انــد، اکنون این خطر 
وجــود دارد که کانادا 
قدمی رو به عقب هم 

بردارد.
قرار اســت ســپتامبر 
آینــده دادگاهــی در 
بریتیــش کلمبیــا به 
شکایتی از سوی چند 
کلینیک که بر مبنای 
نقض قانون اساسی بنا 
شده رسیدگی کند. اگر کلینیک 
ها برنده شــوند پزشــکان قادر 
خواهند بود عــالوه بر مبلغی که 
از دولــت دریافت می کنند، برای 
بعضی از خدمات ویژه پزشــکی 
هر مبلغی را که مــی خواهند از 
بیمار مطالبه نمایند. مشکل این 
اســت که این تغییرات ما را یک 
قدم به بدترین سیستم بهداشتی 
موجود در میان کشورهای توسعه 
یافته نزدیکتر خواهد کرد، یعنی به 

ایاالت متحده.
•

تنها 70 درصد از 
نیازهای پزشکی 
کانادایی ها زیر 
پوشش سیستم 

عمومی قرار دارد!

پرینستون درس می داد.
پیــش از اینکه مــدال فیلدز به 
مریم میرزاخانی تعلق بگیرد، او به 
چندین جایــزه و افتخار دیگر در 

حوزه ریاضی رسیده بود.
رامین تکلو، استاد ریاضی دانشگاه 
ایلینوی شیکاگو می گوید: " مریم 
میرزاخانــی حتی بــدون گرفتن 
فیلدز هم در میــان معروفترین 

ریاضیدانان جهان بوده است."
حلظه آها!

در بیانیــه مطبوعاتی مدال فیلدز 
آمده است: "اغلب به نظر می رسد 
کــه بــه خاطــر پیچیدگی ها و 
ناهمگنی های فضاهــای مدولی، 
این غیرممکن اســت که بشــود 
مســتقیم روی آنهــا کار کرد. اما 

نــه بــرای میرزاخانی. او شــهود 
هندسی قوی ای دارد که به کمک 
آن می تواند مســتقیما با هندسه 
فضاهای مدولی دست و پنجه نرم 

کند."
ارتبــاط دادن چند حوزه مختلف 
ریاضی به یکدیگر به عنوان یکی 
از دســتاوردهای علمــی مریــم 

میرزاخانی ذکر شده است.
بهرنگ نوحی، اســتاد دانشــگاه 
کویین مری، دربــاره اهمیت کار 
میرزاخانی می گوید:  مریم  علمی 
"نه فقط مســائلی که حل کرده 
بلکه  هســتند،  مهمی  مســائل 
روش هایی که برای حل آنها ابداع 
کرده بــه دیگر ریاضیدان ها ابزار و 
دیدگاه های خوبی برای حل مسائل 

دیگر می دهد."
مریم میرزاخانی در مصاحبه خود با 
کلی گفته بود: "بدون عالقه داشتن 
به ریاضی ممکن است آن را سرد 
و بیهوده بیابید. اما زیبایی ریاضیات 
خــود را تنها به شــاگردان صبور 

نشان می دهد."
]مطالعه  بخــش  "پرارزشــترین 
ریاضی[ لحظه ای است که می گویی 
'آها!'. ذوق کشف و لذت فهمیدن 
چیزی جدید. احســاس ایستادن 
بــاالی یک بلندی و رســیدن به 
دیــدی شــفاف و واضح.")بی بی 

سی( 
•

ظرفیت مهاجرت »اسکیلد ورکر« و 
»خوداشتغالی« استان کبک تکمیل شد

21 مرداد- ایرانتــو: طی گزارش 
اداره مهاجرت کبک، روز دوازدهم 
آگوست ظرفیت ۵۰۰ متقاضی خود 
 Entrepreneur ( اشــتغالی کبک
and Self- Employed( پر شده 
اعالم شد و کلیه پرونده هایی که 
فایل نامبر دریافــت نکرده اند به 
متقاضیان عودت داده خواهد شد.

طی همین گزارش ظرفیت 6۵۰۰ 
متقاضی اســکیلد ورکر کبک نیز 

همچنین پر شده اعالم شد.

هردو کتگوری کبک از اول آپریل 
ســال 2۰1۵ مجددا پرونده می 

پذیرند.

با توجه به بســته شدن این 
کتگوری ها الزم به یاد آوری 
اســت که برنامه ۵۰ شغلی 
اسکیلد ورکر فدرال هنوز باز 

بوده و پرونده می پذیرد.
نیز  اشتغالی  متقاضیان خود 
می توانند از طریق بریتیش 

کلمبیا تشکیل پرونده دهند.
•
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موسسه حسابداری و مالیات اکسالن کانـــــادا...

با مدیریت کارشناس  حسابداری و مالیات از دانشگاه مک گیل، 
با بیش از 20 سال جتربه  در مونتریال 

• سرویس حرفه ای 
•  100 % محرمانه 

Tel.: (514) 806-0060 
Fax: (514) 484-1992

16 Westminster N., Suite 100
Montreal, QC. H4X 1Z1
xlon38@gmail.com

عباس شفیعی 

فروش کلیه بلیت  برنامه ها و کنسرت ها 
همه روزه در تپش دیجیتال

514-223-3336

اسپشیال عالی
------

فقط ماه جوالی
1(   30 ساعت آموزش 
رانندگی فقط:  999 
دالر 2( آموزش بدون 

محدودیت تا زمان 
گرفنت گواهینامه فقط 

2500 دالر
5253  DECARIE 
SUIT  204, 
MONTREAL (QC) H3W 3C3

Tel.: 514-482-9494 
Cell: 514-953-8013 
Toll free: 1-844-482-9494

Professional Truck 
Driving School

آموزشگاه حرفه ای رانندگی کامیون »دیان«

درآمد 
ساالنه تا

 90 هزار 
دالر

بهترین موقعیت شغلى براى مهاجران 

• 1( تضمین گرفتن گواهینامه 
       در مدت 3 تا ۵ هفته.

• 2( آموزشگاه حرفه ای ماشین های 
          سنگین با مدیریت ایرانی

• کلیه خدمات حسابداری به رانندگان شامل:
 IFTA ، US DOT، دریافت کلیه مجوزهای 
کانادا و آمریکا،  صدور بیمه کانادا و آمریکا 

دوره آموزشى ویژه براى جهت رانندگان جدید 
 flatbed

آماده شوید! 
ا  برای ادامه تحصیل و بازار کار

انگلیسی بیاموزید!
نامنویسی کالس های انگلیسی

     روزانه و شبانه:متام وقت یا نیمه وقت  نه

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

à l’intégration du marché du travail
______________________________

COURS EN ANGLAIS DE JOUR ET DE SOIR
DISPONIBLES, TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL______________________________
• alphabétisation • présecondaire • secondaire (DES) 
• pour l’admission au cegep • pour les programmes 

d’études professionnels

Inscriptions pour le jour:  
le  11, 18, 20, 28 août et 2 septembre 2014 de 9:00 à 11:00  

Session:  le 27 août au 27 novembre 2014
Inscriptions pour le soir:  

le 28 août et le 2, 3 et 10 septembre 2014 de 17:00 à 19:00
Session:  le 8 septembre au 17 décembre 2014

Inscriptions pour le secondaire:  
le  13, 19, 21, 29 août et le 3 septembre de 9:00 à 11:00

Session:   le  27 août au 27 novembre 2014

RENSEIGNEMENTS:  514-337-3856
CEA St. Laurent Adult Centre

950 Fraser (Metro  Cote-Vertu)
Ville St. Laurent, Quebec 
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آماده شوید! برای ادامه حتصیل و بازار کار
انگلیسی بیاموزید!

نامنویسی کالس های انگلیسی

روزانه و شبانه

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

Maria Cottone 
Immigration Consultant  of Canada 

Regulatory Council (ICCRC)
Registered with the Government of Quebec 

ماريا کتنه
عضو شورای مشاوران مهاجرت به کانادا

 ثبت شده نزد دولت کبک

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 

 

 
www.mariacottone.com 

 

تنظيم دعوتنامه
مشاوره حضوری

اقامتتمديد کارت
تمديد ويزای موقت

و غيرهتقاضای تابعيت  
 

مهاجرت به کانادا
فدرال، کبک، استانی

:شامل
تخصصی
کارآفرينی

سرمايه گذاری
الت همسر يا والدينکف

يا کانادائیکبکتجربه 
================================

 با تعيين وقت قبلی
 

من به زبان شيرين فارسی 
 به شيرينی صحبت ميکنم

۱۸تا۱۲تماسساعات

 

کامی منفرد مدير امور ايرانيانبا رايگان از ايران به مونترالخط مستقيم وتماس با 
)۰۲۱(شمارهپيشاز تهران بدون پيش شماره و از شهرستان با  

داخلی ۳۷۴۷  (۰۲۱) ۹۷۱ - ۱۸۷۴           
۲۴تا۲۱ساعتازوجمعهتادوشنبه: ايرانوقتبهتماساوقات  

 

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

 

و اکنون به شکرانه ميگذردهمراه داشته ببرکتبا خودکهمبيماری سرطانچهار سال از بهبوی 
و به خاطر در باب سالمتی از راه طبيعیعالیبا تجربه و تحصيالتکاملم از راه طبيعی و از درمان

بهترين لذت برای من کمک به ديگر دردمندان ميباشد    لطفا با من تماس بگيريددلم،  
Facebook: Nutrition and Well Being with Maria Cottone  

 

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

à l’intégration du marché du travail
COURS EN ANGLAIS 

DE JOUR ET DE SOIR
DISPONIBLES, TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL

alphabétisation • présecondaire 
• secondaire (DES)• pour l’admission au cegep
• pour les programmes d’études professionnels

Inscriptions pour le jour:  
4, 12 et 18 novembre 2013 de 9:00 à 11:00 

Session:  le 2 décembre au 21 mars 2014
Inscriptions pour le soir:  

le 3, 4, 11 décembre  et le 8 janvier 17:00-19:00
Session:  le 13 janvier au 27 mars 2014

Inscriptions pour le secondaire:  
le 8, 14 et 21 novembre 9:00 à 11:00

Session:  le 2 décembre au 21 mars 2014
RENSEIGNEMENTS:

514-337-3856
CEA St. Laurent Adult Centre

950 Fraser (Metro: Cote-Vertu)
Ville St. Laurent, Quebec 

پردرآمد ترین خواننده سال
به گزارش مجله فوربس مادونا، ستاره پاپ آمریکا 
پردرآمدترین خواننده سال بوده است. مادونا از 
طریق اجرای کنســرت و فروش آهنگ هایش 
۱۲۵ میلیون دالر )۹۲ میلیــون یورو( درآمد 
داشته است. با فاصله زیادی از مادونا، لیدی گاگا 
با ۸۰ میلیون دالر و بن جووی با 7۹ میلیون دالر 

درآمد در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

یک کلمه ساخته شده در اینترنت، 
"لغت سال" دیکشنری آکسفورد

 )Selfie( "دیکشنری آکســفورد لغت "سلفی
را به عنوان "لغت سال ۲۰۱3" اعالم کرد. این 
لغت را کاربران اینترنت ساخته اند و از آن برای 
تگ گذاری در شبکه های اجتماعی در اینترنت 
استفاده می کنند. اشاره این لغت به عکس هایی 
 .)self portrait( است که فرد از خود می گیرد
چنیــن عکس هایی با رواج هــر چه بیش تر 
گوشی های هوشــمند به وفور در شبکه هایی 
نظیر فیس بوک و اینستاگرام مشاهده می شوند.

آیا مرگ خودگزین 
)یوتانازی( در کبک 

قانونی می شود؟
5  آذر: یک دهه است که بلژیکی ها 
اتانــازی یا همان مرگ آســان را 
قانونی کرده اند. استان  کبک هم 
در حال به تصویب رساندن قانونی 

مشابه است.
در بلژیک، متقاضی »مرگ آسان« 
باید مبتال به بیماری یا درد جسمی 
و ذهنی العالج قطعی ناشی از یک 

بیماری یا حادثه باشد. 
درخواست باید در حضور پزشک 
معالج و بدون هرگونه فشار بیرونی 
با دســتخط خود بیمار که از نظر 
روحی سالم و دستکم هجده ساله 

است نوشته شود.
بعد از مشاوره های فراوان با پزشک 
معالج بیمار، باید پزشک دیگری 
که رابطه ای با بیمار و پزشک قبلی 

ندارد معرفی شود.
اگر پیش بینی زمان طوالنی برای 
مرگ طبیعی بیمار وجود داشته 
باشــد، مراجعه به پزشک سوم و 
همین طور روانپزشک یا متخصص 
همــان بیمــاری که فــرد به آن 

مبتالست، الزامی است.
بین زمان درخواست و انجام اتانازی 
دستکم یک ماه فاصله زمانی باید 

وجود داشته باشد.
مرگ آســان در بلژیک محدود به 
بیماران نیست، بلکه هر فرد بالغی 
می تواند درخواستی بنویسد که اگر 
روزی بر اثــر حادثه یا بیماری به 
کمای غیرقابل برگشت دچار شد، 
او را اتانازی کنند. بیمار می تواند هر 
لحظه که بخواهد درخواستش را 
لغو کنــد و برای این کار نیازی به 

حضور پزشک نیست.
در بلژیک یک پروفســور دانشگاه 
و متخصــص  بروکســل   VUB
ســرطان ایــن روزها ســردمدار 

یوتانازی است. 
دکتر ویم دیســتلمان به احتمال 
زیاد با همه پزشــکانی که شــما 
می شناسید متفاوت است. از نظر 
او، فــوت بیمار یعنــی که کار به 

درستی انجام شده است.
او کــه نامش با مرگ شــناخته 
می شود، از ســال 2002 میالدی 
که یوتانازی در بلژیک قانونی شد 
فعالیتش را در این زمینه شــروع 

کرد.
ر  د

پزشــک  این  ســپتامبر 
شصت ساله جان بیماری 
به نام ناتان ورهســت را با 
تزریق مرگبــار گرفت. او 
که ۴۴ سال بیشتر نداشت 
دو بــار به طور ناموفق زیر 
تیغ جراحــی برای تغییر 

جنسیت رفته بود.
سال قبل هم او برادران ۴5 
ساله دیگری را به آن دنیا 
فرســتاد. مارک و ادی که 
مادرزاد ناشنوا بودند، وقتی 
فهمیدند که بدلیل اختالل 
ژنتیکی بزودی بینایی شان 

را هم از دست می دهند، به سراغ 
دکتر دیستلمان آمدند و او هم به 

تقاضای این دوقلوها عمل کرد.
یک پیرمرد 6۴ ســاله هم در بین 
بیمارانی که سال گذشته این دکتر 
یوتانازیست کارشان را هموار کرده، 
دیده می شــود. خانواده این فرد 
وقتی از موضوع خبردار شدند که 
باید برای مراسم کفن و دفن لباس 

می پوشیدند.
لیســت افرادی که این پزشــک 
بلژیکی اتانازی کرده، فراتر از این 
نام هاست و این چند مورد آنهایی 
بوده که رسانه بیشتر در موردشان 

حرف زده اند.
بــرای بعضی ها نــام او به معنای 
تجسم خطرات قانونی یوتانازی به 
حساب می آید. البته همه این طور 
فکــر نمی کنند و مثــال خیلی از 
بلژیکی هــا او را بــه عنــوان یک 

قهرمان می شناسند.
ماه گذشــته بیش از سیصد نفر 
در شمال بروکسل دور هم جمع 
شدند تا به حرف های دیستلمان 

درباره مرگ گوش کنند.
او آن شــب لباس رســمی تنش 
نکرده بود، بلکه با یک شلوار جین 
آبی و پیراهنی ســاده و پولیوری 
مشــکی در جمــع عالقمندانش 

حاضر شد.
او بــرای حاضران شــرح داد که 
چگونه در جلسه ای دو ساعته به 

کمک پاورپوینت و جک و 
شوخی، درخواست یوتانازی 
را به بیمارانش ارایه می دهد.

یکی از حاضران، دیستلمان 
را شخصیتی خطاب کرد که 
عمرش را وقــف پایان درد 
و رنج انسان ها کرده است. 
سیمون ۷6 ساله اضافه کرد 
که به نظرش او زجر آدم ها 
را می فهمد و این را می شود 

حتی از چهره او نیز خواند.
حمایت از یوتانازی هر ساله 
تعداد  است.  افزایش  به  رو 
متقاضیان در اولین ســال 
تصویب قانون ۲3۵ نفر بوده است؛ 
در حالی که سال گذشته به 143۲ 

نفر رسیده است.

استان  کبک کانادا درصدد است 
تا با الگوبــرداری از بلژیک قانونی 

مشابه وضع کند.
در بلژیــک هم این داســتان به 
پایان نرســیده و دکتر دیستلمان 
و همراهانش در صدد هســتند تا 
یوتانازی را در این کشــور توسعه 
دهند. او می گوید که باید قوانین 
دســت و پاگیر در این باره حذف 
شود و کودکان بیمار و مجانین هم 

بتوانند به این گروه بپیوندند.
به نظر می رسد کبک در آینده ای 
نه چندان دور قانونی مشابه بلژیک 

تصویب کند.
حــرف و حدیث درباره پیامدهای 
تصویــب ایــن قانــون در کانادا 
زیاد اســت و به نظر می رســد با 
رســانه ها  موضوع،  جدی شــدن 

تمرکز بیشتری در این باره کنند.
روزنامه دات نت: منبع: نشنال پست
__________
Euthanasia (Greek: "good 
death">> the practice of 
intentionally ending a life 
in order to relieve pain and 
suffering.

Euthanasia

کانـــادا... 
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من به زبان شيرين فارسی 
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کامی منفرد مدير امور ايرانيانبا رايگان از ايران به مونترالخط مستقيم وتماس با 
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980 St. Antoine west suite 308 Montreal, Quebec H3C 1A8 
Tel: 514-656-8178 (Down Town) or 514-326-8103 (St. Leonard) 

 

و اکنون به شکرانه ميگذردهمراه داشته ببرکتبا خودکهمبيماری سرطانچهار سال از بهبوی 
و به خاطر در باب سالمتی از راه طبيعیعالیبا تجربه و تحصيالتکاملم از راه طبيعی و از درمان

بهترين لذت برای من کمک به ديگر دردمندان ميباشد    لطفا با من تماس بگيريددلم،  
Facebook: Nutrition and Well Being with Maria Cottone  

 

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

à l’intégration du marché du travail
COURS EN ANGLAIS 

DE JOUR ET DE SOIR
DISPONIBLES, TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL

alphabétisation • présecondaire 
• secondaire (DES)• pour l’admission au cegep
• pour les programmes d’études professionnels

Inscriptions pour le jour:  
4, 12 et 18 novembre 2013 de 9:00 à 11:00 

Session:  le 2 décembre au 21 mars 2014
Inscriptions pour le soir:  

le 3, 4, 11 décembre  et le 8 janvier 17:00-19:00
Session:  le 13 janvier au 27 mars 2014

Inscriptions pour le secondaire:  
le 8, 14 et 21 novembre 9:00 à 11:00

Session:  le 2 décembre au 21 mars 2014
RENSEIGNEMENTS:

514-337-3856
CEA St. Laurent Adult Centre

950 Fraser (Metro: Cote-Vertu)
Ville St. Laurent, Quebec 

پردرآمد ترین خواننده سال
به گزارش مجله فوربس مادونا، ستاره پاپ آمریکا 
پردرآمدترین خواننده سال بوده است. مادونا از 
طریق اجرای کنســرت و فروش آهنگ هایش 
۱۲۵ میلیون دالر )۹۲ میلیــون یورو( درآمد 
داشته است. با فاصله زیادی از مادونا، لیدی گاگا 
با ۸۰ میلیون دالر و بن جووی با 7۹ میلیون دالر 

درآمد در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

یک کلمه ساخته شده در اینترنت، 
"لغت سال" دیکشنری آکسفورد

 )Selfie( "دیکشنری آکســفورد لغت "سلفی
را به عنوان "لغت سال ۲۰۱3" اعالم کرد. این 
لغت را کاربران اینترنت ساخته اند و از آن برای 
تگ گذاری در شبکه های اجتماعی در اینترنت 
استفاده می کنند. اشاره این لغت به عکس هایی 
 .)self portrait( است که فرد از خود می گیرد
چنیــن عکس هایی با رواج هــر چه بیش تر 
گوشی های هوشــمند به وفور در شبکه هایی 
نظیر فیس بوک و اینستاگرام مشاهده می شوند.

آیا مرگ خودگزین 
)یوتانازی( در کبک 

قانونی می شود؟
5  آذر: یک دهه است که بلژیکی ها 
اتانــازی یا همان مرگ آســان را 
قانونی کرده اند. استان  کبک هم 
در حال به تصویب رساندن قانونی 

مشابه است.
در بلژیک، متقاضی »مرگ آسان« 
باید مبتال به بیماری یا درد جسمی 
و ذهنی العالج قطعی ناشی از یک 

بیماری یا حادثه باشد. 
درخواست باید در حضور پزشک 
معالج و بدون هرگونه فشار بیرونی 
با دســتخط خود بیمار که از نظر 
روحی سالم و دستکم هجده ساله 

است نوشته شود.
بعد از مشاوره های فراوان با پزشک 
معالج بیمار، باید پزشک دیگری 
که رابطه ای با بیمار و پزشک قبلی 

ندارد معرفی شود.
اگر پیش بینی زمان طوالنی برای 
مرگ طبیعی بیمار وجود داشته 
باشــد، مراجعه به پزشک سوم و 
همین طور روانپزشک یا متخصص 
همــان بیمــاری که فــرد به آن 

مبتالست، الزامی است.
بین زمان درخواست و انجام اتانازی 
دستکم یک ماه فاصله زمانی باید 

وجود داشته باشد.
مرگ آســان در بلژیک محدود به 
بیماران نیست، بلکه هر فرد بالغی 
می تواند درخواستی بنویسد که اگر 
روزی بر اثــر حادثه یا بیماری به 
کمای غیرقابل برگشت دچار شد، 
او را اتانازی کنند. بیمار می تواند هر 
لحظه که بخواهد درخواستش را 
لغو کنــد و برای این کار نیازی به 

حضور پزشک نیست.
در بلژیک یک پروفســور دانشگاه 
و متخصــص  بروکســل   VUB
ســرطان ایــن روزها ســردمدار 

یوتانازی است. 
دکتر ویم دیســتلمان به احتمال 
زیاد با همه پزشــکانی که شــما 
می شناسید متفاوت است. از نظر 
او، فــوت بیمار یعنــی که کار به 

درستی انجام شده است.
او کــه نامش با مرگ شــناخته 
می شود، از ســال 2002 میالدی 
که یوتانازی در بلژیک قانونی شد 
فعالیتش را در این زمینه شــروع 

کرد.
ر  د

پزشــک  این  ســپتامبر 
شصت ساله جان بیماری 
به نام ناتان ورهســت را با 
تزریق مرگبــار گرفت. او 
که ۴۴ سال بیشتر نداشت 
دو بــار به طور ناموفق زیر 
تیغ جراحــی برای تغییر 

جنسیت رفته بود.
سال قبل هم او برادران ۴5 
ساله دیگری را به آن دنیا 
فرســتاد. مارک و ادی که 
مادرزاد ناشنوا بودند، وقتی 
فهمیدند که بدلیل اختالل 
ژنتیکی بزودی بینایی شان 

را هم از دست می دهند، به سراغ 
دکتر دیستلمان آمدند و او هم به 

تقاضای این دوقلوها عمل کرد.
یک پیرمرد 6۴ ســاله هم در بین 
بیمارانی که سال گذشته این دکتر 
یوتانازیست کارشان را هموار کرده، 
دیده می شــود. خانواده این فرد 
وقتی از موضوع خبردار شدند که 
باید برای مراسم کفن و دفن لباس 

می پوشیدند.
لیســت افرادی که این پزشــک 
بلژیکی اتانازی کرده، فراتر از این 
نام هاست و این چند مورد آنهایی 
بوده که رسانه بیشتر در موردشان 

حرف زده اند.
بــرای بعضی ها نــام او به معنای 
تجسم خطرات قانونی یوتانازی به 
حساب می آید. البته همه این طور 
فکــر نمی کنند و مثــال خیلی از 
بلژیکی هــا او را بــه عنــوان یک 

قهرمان می شناسند.
ماه گذشــته بیش از سیصد نفر 
در شمال بروکسل دور هم جمع 
شدند تا به حرف های دیستلمان 

درباره مرگ گوش کنند.
او آن شــب لباس رســمی تنش 
نکرده بود، بلکه با یک شلوار جین 
آبی و پیراهنی ســاده و پولیوری 
مشــکی در جمــع عالقمندانش 

حاضر شد.
او بــرای حاضران شــرح داد که 
چگونه در جلسه ای دو ساعته به 

کمک پاورپوینت و جک و 
شوخی، درخواست یوتانازی 
را به بیمارانش ارایه می دهد.

یکی از حاضران، دیستلمان 
را شخصیتی خطاب کرد که 
عمرش را وقــف پایان درد 
و رنج انسان ها کرده است. 
سیمون ۷6 ساله اضافه کرد 
که به نظرش او زجر آدم ها 
را می فهمد و این را می شود 

حتی از چهره او نیز خواند.
حمایت از یوتانازی هر ساله 
تعداد  است.  افزایش  به  رو 
متقاضیان در اولین ســال 
تصویب قانون ۲3۵ نفر بوده است؛ 
در حالی که سال گذشته به 143۲ 

نفر رسیده است.

استان  کبک کانادا درصدد است 
تا با الگوبــرداری از بلژیک قانونی 

مشابه وضع کند.
در بلژیــک هم این داســتان به 
پایان نرســیده و دکتر دیستلمان 
و همراهانش در صدد هســتند تا 
یوتانازی را در این کشــور توسعه 
دهند. او می گوید که باید قوانین 
دســت و پاگیر در این باره حذف 
شود و کودکان بیمار و مجانین هم 

بتوانند به این گروه بپیوندند.
به نظر می رسد کبک در آینده ای 
نه چندان دور قانونی مشابه بلژیک 

تصویب کند.
حــرف و حدیث درباره پیامدهای 
تصویــب ایــن قانــون در کانادا 
زیاد اســت و به نظر می رســد با 
رســانه ها  موضوع،  جدی شــدن 

تمرکز بیشتری در این باره کنند.
روزنامه دات نت: منبع: نشنال پست
__________
Euthanasia (Greek: "good 
death">> the practice of 
intentionally ending a life 
in order to relieve pain and 
suffering.

Euthanasia

کانـــادا... 

کانادایی ها زیادی مالیات می دهند
تحقیق تازه ای که در کانادا 
انجام شــده نشان می دهد 
میزان مالیاتی که خانواده ها 
در کانــادا می پردازنــد از 
هزینه کل خورد و خوراک، 
مسکن و پوشاک آنها بیشتر 

است! 
ایــن تحقیق که توســط 
انســتیتو فریزر در ســال 
حاکی  انجام شده،   2۰13
از آن است که یک خانواده 

متوسط در کانادا درآمدش بیش 
از 77 هــزار دالر بــوده و بیش از 
32 هزار دالر هم مالیات پرداخته 
است؛ یعنی به اندازه 42 درصد از 
درآمدش صرف مالیات شده است. 
این در حالی است که میزان هزینه 
صرف شده برای مجموع خوراک، 
مسکن و پوشاک 36درصد از این 

درآمد بوده است.
ایــن در حالی اســت که مثال در 
ســال 1961، خانواده متوسط در 

کانادا ۵ هزار دالر درآمد داشــت 
و ۵7 درصــد از درآمدش را صرف 
خورد و خوراک، مسکن و پوشاک 
می کرد. این خانواده تنها 34 درصد 
از درآمدش )حدود 167۰ دالر( را 

صرف پرداخت مالیات می کرد. 
تحقیق انســتیتو فریزر مالیات را 
به صورت کلی )فدرال، اســتانی و 
محلی( مورد محاســبه قرار داده 
است. انســتیتو فریزر می گوید از 
سال 1961 تاکنون، مالیات کلی 

متوســط  خانــواده 
میزان  بــه  کانادایی 
1832 درصد افزایش 
یافته اســت. این در 
حالی اســت که مثال 
هزینــه مســکن در 
همین فاصله زمانی به 
درصد،  میزان 137۵ 
هزینــه پوشــاک به 
و  درصد  میزان 62۰ 
هزینه خورد و خوراک 
به میزان ۵46 درصد افزایش یافته 

است. 
انســتیتو فریزر اعالم کرده که با 
این اوصاف، کانادایی ها دارند پول 
بیشتری به جیب دولت می ریزند 
و پول کم تری را صرف اولویت های 

خودشان در زندگی می کنند.
•

درگذشت همزمان یک زوج بعد از ۶۲ سال زندگی مشترک
بی بی سی- 7 اوت: 

یــک زوج اهــل کالیفرنیای 
آمریکا پس از 62 سال زندگی 
مشترک تقریبا همزمان از دنیا 

رفته اند.
دان و مکسین سیمپسون اهل 
شهر بیکرزفیلد به فاصله چهار 
ساعت از یکدیگر درحالی که 
تا آخرین لحظات دست هم را 

می فشردند درگذشتند.
ملیسا اســلون گفت که اول 
مادربزرگش درگذشت و وقتی 
پیکر او را از اتاق خارج کردند 

پدربزرگش هم از دنیا رفت.
او به شبکه کی ای آر او گفت: "دان 
فقط می خواســت که با همسر 

نازنینش باشد. او عاشق مادربزرگ 
ما بود، و تا آخر زندگی این عشق 

ادامه داشت."

دان 9۰ ساله و مکسین 87 ساله 
بودند.

آنها اولین بار در سال 19۵2 در 
بیکرزفیلد آشــنا شدند و همان 

سال ازدواج کردند.
زمانی که دان به عنوان مهندس 
راه و ساختمان برای ارتش آمریکا 
کار می کرد ایــن زوج مدتی را 
در آلمان گذراندند و یک پســر 
18 ماهه را از سرای کودکان بی 
سرپرست به فرزندخواندگی قبول 

کردند.
اما آنها بار دیگــر در بیکرزفیلد 
ساکن شدند. مکسین پرستار شد 

و دان شرکت خود را راه انداخت.
آنها یک پسر و پنج نوه دارند.

اگر سازش نکنیم، اوباما کانادا را از پیمان 
تجاری اخراج می کند!

ایرانتو -2۰ مــرداد: یک گروه 
پرنفــوذ از کنگــره آمریکا می 
گویــد اگر کانادا بــازار لبنی و 
طیور خود را باز نکند کاخ سفید 
می بایستی راه این کشور برای 
ورود به یک پیمان مهم تجاری 

ببندد.
14۰ عضو کنگره از هر دو حزب 

دمکرات و جمهوریخواه در نامه ای 
که خطاب به باراک اوباما فرستادند 
اصرار کردنــد که اگر کانادا تن به 
سازش ندهد بایستی از مذاکرات 
پیمان تجاری حوزه اقیانوس آرام 
TPP که از دوازده کشور تشکیل 

شده اخراج گردد. 
آنها در این نامه می گویند " ما از 
عدم اشتیاق کانادا در این زمینه، که 
دست آوردهای احتمالی کشاورزان 
آمریکایی را مورد تهدید قرار می 
دهد، ناراضی هســتیم. ما اصرار 
داریم که مذاکرات TPP بدون هر 
کشوری، از جمله ژاپن و کانادا، که 
تمایلی برای بــاز کردن بازار خود 

نشان نمی دهند ادامه یابد".

ایــن نامه در زمانی منتشــر می 
شود که اوباما در تحکیم حمایت 
از برنامــه های تجــاری خود از 
جمله پیمان TPP با گرفتاریهایی 
مواجه گردیده اســت. ازجمله او 
"اختیار گسترش  نتوانسته  هنوز 
تجارت" را از کنگره به دست آورد؛ 
اختیــاری که به او اجازه می دهد 
بدون مراجعه مجدد به کنگره به 
عقد این پیمان تجاری اقدام نماید. 
این نامه بازتابی از ناامیدی موجود 
در دولــت اوباما هم هســت که 
از امتناع کانادا نســبت به بحث 
این  عرضــه  سیســتم  پیرامون 
کشــور در روند مذاکرات پیمان 
TPP می باشــد؛ سیستمی که از 
تولید کنندگان محصوالت لبنی 

و همچنین مــرغ و تخم 
مرغ کانادا در مقابل رقبای 
خارجی حفاظت می کند؛ 
رقبایی مانند ایاالت متحده، 

اروپا، استرالیا و نیوزیلند.
مقامات کانــادا از واکنش 
این  به  نســبت  مستقیم 
نامه خــودداری نموده اند 
از  اما رودی هانســی یکی 
دستیاران اد فاست، وزیر تجارت 
می گوید که کانادا متعهد اســت 
 TPP کــه در مذاکرات پیمــان
نقشی ســازنده ایفا کند و مانند 
همه کشورهای به دنبال پیمانی با 

استانداردهای باال می باشد. 
که  معتقدند  تجارت  کارشناسان 
دفاع سرسختانه اوتاوا از سیاستهای 
حمایتــی اش خطــر تضعیــف 
موقعیت کانادا بــه عنوان یکی از 
مذاکــره کننــدگان و اعتبار بین 

المللی کشور را در بر دارد.
•
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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

___________________________________
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.

کانـــادا... 

JAMES LYNG ADULT CENTRE
5440 Rue Notre Dame W, 

Montréal (H4C 1T9)
LIONEL-GROULX & BUS 191 WEST

EXPRESS BUSES TO AND FROM METRO
Tel.: (514) 846-0019

www.jlac.ca

مرکز آموزشی بزرگساالن جیمز لینگ
 انگلیسی  |  فرانسوی بیاموزید

   نامنویسی ترم پائیزی
REGISTRATION:    AUGUST 14, 15 & 18   (8:00 am - 2:00 pm)

NON-REFUNDABLE FEE: $100.00 (COST OF BOOKS INCLUDED)
(CASH OR INTERAC ONLY)
BASIC ENGLISH

Monday to Friday 8:30 am - 12:30 pm
FRENCH for the work-place

Monday to Friday: 8:30 am - 12:30 pm

FALL SESSION AUGUST 27 – NOVEMBER 27, 2014
********************

BRING ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS (originals only)
CANADIAN CITIZENSHIP CARD

VALID PERMANENT RESIDENT CARD
CONFIRMATION OF PERMANENT RESIDENCE (IMM 5688 or IMM 5292)
CERTIFICAT DE SELECTION DU QUEBEC (R8 or RA) (plus a study permit)

YOU MUST ALSO BRING
ONE SMALL PHOTO

VALID QUEBEC MEDICARE CARD or  VALID QUEBEC DRIVER’S LICENSE 
 PASSPORT

N.B. STUDENTS UNDER THE AGE OF 18 MUST BE ACCOMPANIED BY A PARENT.

ضربه دیگر محافظه کاران بر سیاست های مهاجرتی کانادا
ایرانتو- 1۵ مرداد -هفته گذشته 
دولت فدرال بــا اعمال تغییراتی 
کوچک در مقرارت مهاجرتی انجام 

برای  داد حداکثر ســن 
"فرزند وابسته" را کاهش 
داده و راه را برای اعمال 
هرگونه اســتثنا در این 

زمینه را بست.
تا ایــن ماه هــر فرزند 
مجــردی که زیــر 21 
ســال سن داشــت به 
عنوان "فرزند وابســته" 
شناخته می شد و محق 

به همراهی با والدین خود بودند. 
همچنین اســتثناهایی برای آن 
دســته از فرزندان مسن تری که 
دانشجوی تمام وقت بوده و از نظر 
مالی به والدین خود وابســته اند 
هم در نظر گرفته شده بود. اما بنا 
بر تصمیم دولت از اول آگوســت 
امســال حداکثر سن به 18 سال 
کاهش یافته و تمام استثناها هم 

منتفی گردیده است.
دولت مدعیســت این تصمیم دو 

مبنا دارد. 
اول اینکــه دولــت قصــد دارد 
تعریف "فرزند وابسته" در قوانین 
مهاجرتی را با استانداردهای کانادا 
هماهنگ نماید. فارغ از اینکه بیش 
از 43درصد از جوانان بیســت تا 

بیست و نه ساله کانادایی همچنان 
با والدین خــود زندگی می کنند 
و بخــش بزرگی از کســانی هم 

که زندگی مســتقلی دارند هنوز 
وابستگی اقتصادی به والدین خود 

را حفظ کرده اند. 
اســتدالل دیگر دولت این است 
که بهره وری کاری آن دســته از 
مهاجرانی که تحصیالت دانشگاهی 
خــود را در کانادا انجــام داده اند 
بیش از کســانی است که پس از 
پایان تحصیالت خــود وارد کانادا 
می شوند. دولت مدعیست هر چه 
دیرتر آنها را به این کشور بیاوریم 

ضرر ما بیشتر خواهد بود.
اما با اجرای این مقررات ضرری که 
به دلیل از دست دادن تعداد زیادی 
مهاجر جذاب که می توانســتند 
همــراه والدین خــود وارد کانادا 
شــوند نصیب ما خواهد شد، چه 

مقدار خواهد بود؟ و با جدا کردن 
اعضای این خانواده ها چه مقدار از 
بهره وری کار آنها از دست خواهد 

رفت؟
از ســوی دیگــر بنا بر 
قانون  این  دولت  برآورد 
مانع از ورود حدود هفت 
هزار جــوان، که حدود 
هشــتصد نفــر از آنان 
فرزندان پناهندگان می 
باشد، به کانادا می گردد. 
رهــا کردن ایــن تعداد 
جــوان بــدون حمایت 
های روحی و مالی والدینشان در 
سرزمین هایی که غالبا خطرناک 
هم می باشند، کاری غیر اخالقی 
است. اعمال تغییرات اخیر از سوی 
دولتــی که سیاســتهای محدود 
کننده متعددی در زمینه مهاجرت 
به کانادا اجرا نمــوده تعجبی به 
همراه نخواهد داشت. اما این خود 

هیچ افتخاری نیست.
با این قانون ما کمی بیشتر درهای 
خــود را بســتیم و از مالحظه و 
پذیرایی مان نســبت به مهاجران 
کاسته شده اســت؛ آنهم تنها بر 
مبنای این ایده بی بنیان که می 
تــوان مردمان را فقــط به عنوان 
واحدهای اقتصادی در شمار آورد.

صد ساله گی جنگ جهانی اول 
مــرداد:  ایرانتــو- 14 
استیون هارپر، نخست 
وزیر کانادا، روز یکشنبه 
14 مرداد، در مراســم 
صدمین  بزرگداشــت 
جهانی  جنگ  سالگرد 
اول به همراه گروهی از 
قربانیان  های  خوانواده 

شرکت کرد.
از تعــداد 42۰ هــزار 

سربازی که در آن زمان 
به جنگ رفتند، 6۰ هزار ســرباز 
کانادایــی جان خود را از دســت 

دادند.
اگر چــه جنگ جهانــی اول در 
آنطرف اقیانوس در جریان بود، ولی 
در کانادا نیز این جنگ به نحوی 

دیگر زندانی و تلفات داشت.
در سال 1914 میالدی، مهاجران 
کانادایــی از کشــورهای اتریش، 
مجارســتان، آلمان و دیگر قدرت 
های مرکزی در اردوگاه ها زندانی 

شده بودند. بیش از 8۰۰۰ نفر که 
تابعیت کانادا را نیز داشتند در این 

دوران زندانی شده بودند.
این سیاست دولت کانادا که تحت 
قانون اقدامات جنگ توجیه شده 

بود دو بار دیگر هم رخ داد.
یک بار در طول جنگ جهانی دوم 
که ژاپنی های کانادایی را  زندان و 
بازداشت کردند، و یک بار هم در 

طول بحران 197۰ کبک رخ داد.
جالب ذکر اســت که آثاری از این 

اردوگاه ها نمانده است، 
و هیچگونــه اثــری از 
اسناد رسمی دولتی از 

آن دوران باقی نیست.
اگر چه هیچ تاریخی از 
آن دوران باقی نیست، 
ولی مــی توان از پارک 
ملی »بنف« یاد کرد که 
بخش عظیم را زندانیان 

آن دوران آباد کردند.
 2۰۰8 ســال  در 
دولــت کانــادا یــک بودجه 1۰ 
میلیون دالری جهت پروژه های 
بزرگداشــت و کمــک به انجمن 
ها و اقوام بازمانــدگان آن دوران 

اختصاص داد.
در برنامه بزرگداشــت امسال نیز 
1۰۰ لــوح یادگاری در سراســر 
کشور به عنوان یادبود پرده برداری 

شد.
•

بهروز دوانی: درخدمت ایرانیان عزیز 

اینترنت، تلویزیون،  تلفن خانگی 
<< سرویس فیبر نوری 

________________
Behrooz davaniبدون قرارداد   |   بهای مناسب 

Account manager
Behrooz.davani@bell.ca

M: 514-258-4168
Internet, TV,  home phone

Fibe services, 
No contract, 

Reasonable prices
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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 

• 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 12 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 ) ۰21 (

1874 - 971 ) ۰21 ( داخلی 3747
اوقات تماس به وقت ایران: دوشنبه تا جمعه و از ساعت 21 تا   24

آدرس جدید ما روبروی درب مترو Langelier؛ طبقه باالی Laurentian Bank می باشد: 

6621, Sherbrooke Street East, Suite 103, 
Montreal, Quebec, H1N 1C7

www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com
Tel: 514-656-8178

کانادا و کبک....

فروش کلیه بلیت     برنامه ها و کنسرت ها 
همه روزه در تپـــــش دیجیتال

5 1 4 - 2 2 3 - 3 3 3 6

کنسرواتورها از سیاست تفرقه افکنانه خود 
چیزی بدست نخواهند آورد

سرمقاله گازت 7 آگوست 2۰14 
یکبار دیگر کنسرواتورها، به رهبری 
استیون هارپر، با توسل به یک اقدام 
نه چندان متین، اعتبار جاستین 
ترودو را مورد حمله قرار دادند که، 
طبق معمول، انعکاس نامطلوب آن 

نصیب خودشان شد.
در همین هفته استیون بالنی، وزیر 
ایمنی همگانی، بیانیه ای منتشر 
کرد و طی آن ترودو را متهم کرد 
که با گروهی تماس گرفته است که 
گویا کانادائی ها را به رادیکالیسم 
تشویق می کند تا به القاعده ملحق 
شده و در عملیات توصیف ناپذیر 

بنیادگرائی درگیر شوند.
جولیــان فانتینــو، وزیــر امــور 
»وتران«ها )سربازان پیشین( هم 
به وی ملحق شــده و گفته است: 
جاستین ترودو از نظر امنیتی قابل 
اعتماد نیست، زیرا در مورد جرایم 
سهل انگار اســت، طرفدار قانونی 
شدن ماری جواناست و حاال هم با 
گروه های بنیادگرای مذهبی افت 

و خیز دارد.
این مطالــب در مقابــل گزارش 
تلویزیون Sun News عنوان می 
شود که مربوط بود به دیدار ترودو 
از مسجد ال ســنت النبویه، واقع 
در حوزه انتخابیه خود پاپی نو، در 

مارس 2۰11.
در سال 2۰۰8، در مدارک وزارت 
دفــاع آمریکا، به این مســجد به 
عنــوان یکی از مراکــز یارگیری 

القاعده اشاره شده بود.
اما این مطلــب در آوریل 2۰11 
در روزنامه نیویــورک تایمز درج 
گردیده بود که یکماه بعد از دیدار 
ترودو از مسجد یاد شده است. از 
آن گذشته، اشــاره »موشکافانه« 
به این »انباره تهدید« برمی گردد 
به ســال هــای 199۰، که بمب 
گذار مالنیوم احمدرسام و زندانی 
گوانتانامو، محمد الصالحی مدتی را 

در آن مسجد مخفی شده بودند.
منظور کنسرواتورها از این کنایه 
آنست که گویا ترودو با تروریست 
ها گل می گفته و گل می شنیده 
اســت. این آخرین نمونه از سری 
نارنجک های ترور شخصیت است 
که جلوی پای او انداخته می شود، 
که همه آنها بسوی پرتاب کننده 

گان کمانه کرده اند.
لیبرال ها با سرپرستی رالف گودل، 
رهبر پارلمانی آنان، در جواب چنین 
اظهاراتی گفتند که دیدار ترودو از 

مسجد نامبرده قبل از افشای این 
قضیه بوده است. وانگهی، اگر دولت 
هارپر، در سال های بین 2۰۰8 تا 
،2۰11 از تهدید مهمی آگاه بوده، 
میبایســتی اقدام می کرده است. 
نویسنده مقاله حق را به گودل می 

دهد.
اما موضوع اساســی اینســت که 
کنسرواتورها به رهبری هارپر کی 
متوجه خواهند شــد که سیاست 
هــای لجن پاشــی به شــهرت 
اشــخاص، که ســوغاتی وارداتی 
از ایاالت متحده اســت، همیشه 
نتیجه وارونه داده و موجب تضعیف 
موقعیت آنان در کبک شده است؟

تــرودو در توضیحــی در مــورد 
دیدارش از مسجد یاد شده گفته 
اســت: »ظرفیت و آمادگی برای 
پیونــد با مردم چیزی اســت که 
هر نخســت وزیر باید به آن توجه 
داشته و به آن دلبسته باشد. گفتگو 
کردن تنها با کسانی که موافق شما 

هستند کافی نیست.«
نویســنده مقاله معتقد است این 
اظهارات تــرودو، که با بی تکلفی 
هم بیان شده اند، بیشتر مشوقند تا 
آنچه کنسرواتورها پیش می کشند.

در ادامه مقاله می خوانیم:
در عالم سیاست، برجسته کردن 
نواقصی که ما را از هم جدا می کند 
آسان است، اما ایجاد زمینه اتحاد 

به مراتب سخت تر است.
از همان زمانــی که اروپائی ها در 
این مملکت سکونت گزیدند، کانادا 
کوشیده است تا در میان گوناگونی 
ها یگانگی بوجود بیاورد، یگانگی 
بین بومی و غیربومی، کاتولیک و 
فرانسوی،  و  انگلیسی  پروتستان، 
محلــی و مهاجر و باالخره بین ما 

و دیگران.
در عرصه سیاســت های استانی، 
پارتی کبکوا به رهبری پولین ماروا، 
با عاریه گرفتن الگــوی دیگران، 
»منشور ارزش ها« را پیش کشید 
که نمونه بارزی از سیاست تفرقه 

افکنانه است.
در یــک سیســتم دموکراســی 
پارلمانی چند حزبی، ســعی در 
تقسیم کردن مردم، جهت کسب 
یک دولــت اکثریت بــا آراء یک 
اقلیت بزرگ، جــزء آدرس غلط 
دادن چیز دیگری نیست. اما باید 
توجه داشت که هزینه اجتماعی 
چنین روشــی باالســت. منشور 
ارزشــها به همبستگی اجتماعی 
در کبک آسیب رساند. طرح ترور 
شخصیت ها از سوی کنسرواتورها 
هم وحدت ملی در کانادا را تهدید 
می کند- مگر آنکه اشخاص نیک 
اندیش صدای خود را بلند کرده و 
با این تاکتیک نامعقول به مخالفت 

جدی برخیزند. 
•

استیون هارپر کی 
متوجه خواهد شد 

که سیاست های ترور 
شخصیت نتیجه وارونه 
داده، موجب تضعیف 

موقعیت آنان می شود؟ 
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سالروز مشــروطه 

________________________________________________
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا 

 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

_______________
1010 de la Gauchetière, Suite 1315
Montréal (Québec) H3B 2N2

Tel.: 514-574-4540
Fax: 1-855-698-8872
www.ak-law.ca     
email: info@ak-law.ca

امیرکفشداران
وکیل دعاوی

  Contract Law 
  Family Law 
  Real Estate Law 
  Commercial Lease 
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جنبش مشروطه 
کوتاه و به زبان ســاده

در ۷ سکــانس:
•

کانس اول: 

با افزایش حقــوق گمرکی، تجار 
تهران به صدر اعظم )عین الدوله( 

شــکایت می کنند. همین که 
در شــکایت از مقام اجرایی به 
مقام اجرایی باال تر باید شکایت 
کنی نشان دهنده آن است که 
تفکیک قوا و دســتگاه مستقل 
قضا وجود نداشته است. پاسخ 
صدراعظــم چنین بــود: »این 
چیســت؟  دیگر  لوطی بازی ها 
همه تان را می گــذارم در دهانه 

توپ. بروید دنبال کارتان!«.
ریاســت گمــرک »ممالــک 
محروســه« هم با »مسیو نوز« 
بلژیکــی بــود. او هــم از بین 
کلمات فارسی که یاد گرفته بود 

بازرگانان مسلمان و معترض را با 
این لفظ عتاب و خطاب می کند: 

پدر سوخته ها!
•

سکانس دوم: 
به خاطر افزایش حقوق گمرکی، 
قند که کاالیی وارداتی بود طبعا 
گران می شود. عالء الدوله - حاکم 
وقت تهران- به بازرگانان دســتور 
می دهــد قیمت قنــد را به قبل 

بازگردانند.
آن ها می گویند پیش صدر اعظم 
رفتیم ولی از مســیو نوز حمایت 
کرد و مــا نمی توانیــم قیمت را 
کاهش دهیم. ایــن مقام اجرایی 
هم در جایگاه قاضی می نشیند و 
دستور می دهد چند نفر از بازاری ها 
را بیاورند و به جرم گران فروختن 
قند »چوب بزنند«. این رفتار با تجار 
محترم و معتمد بازار، بازرگانان را 
به خشــم می آورد. چاره را در این 
می بینند که سراغ مقام باال تر بروند 

که   همان صدر اعظم بود.
پاســخ عین الدوله در عصر قبل 
مشــروطه چنین است: من اجازه 
داده بــودم. در کار حاکم من حق 

مداخله ندارید!
•

سکانس سوم: 
مسیو نوز بلژیکی از مشاهده تحقیر 
مخالفان خود بــه وجد می آید و 
درصدد تحقیر باالتری بر می آید. 
عکسی منتشر می شود که او را در 
لباسی شبیه روحانیون با عمامه و 
ردا و در حال کشیدن قلیان نشان 
می دهد. اعتــراض به مردم عادی 
هم تســری می یابد و ســه گروه 
در ســه محل متحصن می شوند: 
مسجد شاه، مسجد جامع و زاویه 

حضرت عبدالعظیم.
•

سکانس چهارم: 
تحصن کننــدگان به جای اینکه 
تنها خواستار تنبیه رییس گمرک 
شوند یا فقط کاهش قیمت قند را 
جدی تری  خواست های  بخواهند 
مطرح می کنند: محــدود کردن 
دایره اختیارات سلطنت و تاسیس 
عدالت خانه. این اولین بار بود که 
مردم عادی سخن روشنفکران را 

تکرار می کردند. انگار رساله 
جماعت  ایــن  را  مجدیه 

خوانده بودند.
•

سکانس پنجم:

عین الدوله گروهی از اوباش را اجیر 
می کند تا با چوب و چماق به جان 
متحصنین بیفتنــد. او که به قول 
ناظم االسالم کرمانی »گرم عروس 
تازه خود - دختر مظفر الدین شاه« 
بود احساس می کرد   همان گونه که 
از عالء الدوله به او شکایت می کنند 
و به جایی نمی رسند از خود او هم 
باید به مظفر الدین شــاه شکایت 
برند و البته به طریق اولی به جایی 
نخواهند رسید. وقتی موقر السلطنه 
را واداشته بود دختر شاه را به اکراه 
طالق دهد می پنداشــت شکایت 
جمعــی متحصن هم بــه جایی 

نمی رسد.
•

سکانس ششم: 
عده ای بازداشت می شوند و در این 
میان یک نفــر که ظاهرا طلبه ای 
بوده کشته می شود و ماجرا که از 
خواست روشنفکران آغاز شده و به 
بازاریان رسیده بود توده های عادی 
و روحانیون را هم درگیر می سازد.

•
سکانس هفتم: 

در مراسم تشــییع جنازه هم باز 
عده ای کشته می شوند. این بار ُتجار 
و کســبه به باغ سفارت انگلستان 
پناه می برند و رسما تقاضای اعالم 
مشــروطیت و تشــکیل مجلس 
را مطرح می کننــد. قضیه چنان 
فراگیر می شــود که حمایت شاه 
بیمــار از عین الدوله عمال منتفی 
می شود و او به ناچار کنار می رود 
و مظفر الدین شاه به صدور فرمان 

مشروطیت تن می دهد.
شماری از مورخان اما مشروطه را 
به صــورت درهم روایت می کنند 
در حالی که اتفاقات بعدی را باید 
تفکیک کــرد. همچون مخالفت 
جانشــین مظفــر الدین شــاه با 
نکردن  مشروطه خواهان و دعوت 
نمایندگان مجلس به مراسم تاج 
گذاری و به توپ بستن مجلس که 

مربوط به بعد است.
ثمره مشروطه این است که قدرت 
از انحصار یک نفر خارج شــد. تا 
پیش از مشروطه، قبله عالم مالک 

جان و مال و ناموس مردم بود. جان 
هر که را که می خواست می ستاند. 
ولو صدر اعظم میرزا تقی خان امیر 
کبیر باشد. دستور می داد فالن زن 
از شوهر خود مطلقه شود و به عقد 
او یا مقام منصــوب او درآید و هر 
مالی را که می خواستند تصاحب 
می کردند. جامعه هم این ها را در 
زمره حقوق شاه می دانست چندان 
که میرزا تقی خان امیر کبیر که 
به دستور شــاه به شهادت رسید 
لقب شهید نگرفت اما ناصر الدین 
شاه قاجار که با گلوله میرزا رضای 
کرمانی از پا درآمد شــاه شــهید 

خوانده شد.
مشــروطه برای این بود که شاه 
نه علــی االطالق کــه به صورت 
مشروط و مقید و از کانال مجلس 
و عدالــت خانه ســلطنت کند. 
اینکه بعد تر چه اتفاق افتاد و این 
آرمان تا چــه میزان تحقق یافت 
از ارزش ایــن کار نمی کاهد. ناصر 
الدین شــاه و مظفر الدین شاه از 
ســفرهای خود مصنوعات جدید 
را می آوردند. از اتومبیل و دوربین 
ســینما تا ابزار های دیگــر. آنان 
شیفته مدرنیسم و تجدد ظاهری 
شده بودند و روشنفکران زمان روح 
مدرنیته را در مشروط کردن قدرت 
شاه و تشکیل مجلس می دانستند 
و مشــروطه ورود این دستاورد به 

ایران بود.
محمــد علــی شــاه در توجیه 
دعوت نکردن از مجلسیان گفت: 
»می خواهنــد قــوای مملکت را 
تجزیه کنند تا از اختیارات شــاه 

خارج شود«.
روحانیون در قبال مشروطه دو نوع 
موضع داشتند. گروهی که معتقد 
بودند جسارت های شاه و صدراعظم 
را باید پاسخ دهند خصوصا اینکه 
طلبه ای به نام عبدالحمید هم در 

زمره کشته شده هابود.
گروه دیگر اما گمــان می کردند 
شــریعت به خطر می افتد چون 
اقتدار ســلطنت را یک ضرورت 
می دانســتند حال آنکه تحوالت 
بعدی نشان داد بیشترین تهدید 
علیه روحانیت از جانب دو شــاه 
- رضا شاه و پســرش- ابراز شد و 

به مجموعه تالش هایی که از دوره 
ناصر الدین شاه قاجار آغاز شد 
و در زمان سلطنت مظفر الدین 
شاه به ثمر رسید و قصد آن ایجاد 
پارلمان و عدالت خانه و مشروط 
بود  ســلطنت  و  قدرت  کردن 
جنبش یا انقالب مشروطه خواهی 
گفته می شود و باید تصریح کرد 
این انقالب شکست نخورد چون 
آگاهی مردم، کم شدنی نیست 
و هر رخــدادی که برای جامعه 
آگاهی های تــازه بیاورد یک یا 

چند قدم رو به جلوست.

اتفاقا با الغای ســلطنت و تشکیل 
جمهــوری به نام اســالم بود که 
روحانیت و شریعت به عرصه علنی 

سیاسی آمدند.
در یک سو آیات ثالث نجف )سه 
مرجع تقلید( و شاخص ترینشان 
آخوند خراســانی حامی مشروطه 
بودنــد و در ســوی دیگــر نیز 

روحانیونی به شدت مخالف.
آشنایی با این مخالفت ها و رقابت ها 
برای درک تحوالت بعدی سیاسی 
هم بسیار رهگشاســت. در میان 

روحانیون مخالف، متفاوت ترین و 
تند ترین موضع را شیخ ابوالحسن 

نجفی مرندی اتخاذ کرد:
او چنان بدبین بود که لفظ مشروطه 
را با شرک یکسان دانست و نوشت: 
»حروف این دو هم به حساب ابجد 
مساوی است و از هر دو رقم ۵6۰ 

به دست می آید.«
به این هم بسنده نمی کند و جای 
دیگری می نویســد: امام دوازدهم 
ابتدای شــدت های فتنه های آخر 
زمان را در دعای افتتاح با عبارت 

»وشدت الفتن بنا« معین کردند 
که به حساب ابجد می شود 1324 
یعنی   همان سال اعالم مشروطیت 
)به هجری قمــری( - ]ایدئولوژی 
نهضت مشروطه- سواعق سبعه- 
ابوالحســن نجفی مرندی- نوشته 
فریدون آدمیت/ مقاله دکتر مهدی 
نجفی زاده در اطالعات سیاسی - 

اقتصادی شماره 27۵[

عصر ایران؛ مهرداد خدیر

چهاردهم َامرداد

بازداشت زوج ونکووری به اتهام جاسوسی
1۵ مرداد: زوج ۵4 و ۵3 ساله 
کانادایی که ســه دهه گذشته 
در چین زندگی می کردند به 
ظن دزدیدن اســرار نظامی و 

جاسوسی بازداشت شده اند.
کوین و جولیــا داون گرت در 
 Peter's طول این سال ها کافه
Coffee House را در شــهر 
Dandong اداره می کردند. این 

کافه یکی از مکان های مورد عالقه 
خارجی ها و مهاجران در داندونگ 

به حساب می آید. 
نکته اینجاســت که این زوج در 
طول همه این  ســال ها - حداقل 
در ظاهــر - از سیاســت گریزان 
و عاشــق چین بودند. آنها رابطه 
خوبی با چینی ها داشــتند و این 
بازداشت باعث شگفتی دوستان و 

آشنایان شان شده است. 
به نوشــته وال  اســتریت  ژورنال 
مقامــات تاکیــد کرده اند که این 
زوج »بــه ظــن دزدیدن اســرار 
دولتی دربــاره ارتش و تحقیقات 
ملی دفاعی چین« تحت بازجویی 
قرار دارند. این زوج آخرین بار در 

6:1۵ بعداز ظهر جمعه به پسرشان 
اس ام اس زدند و بعد از آن خبری 
از آنها نشــده اســت. به پسر آنها 
گفته شده که برای پدر و مادرش 

لباس بیاورد.
به گفته ســایمون گرت، پسر 27 
ساله کوین و جولیا، این زوج پیش 
از مهاجــرت به چیــن در 1984 
می کردند.  زندگــی  ونکــوور  در 
ســایمون در چین متولد شده و 
حاال در ونکــوور زندگی می کند. 
برادر 21 ســاله او، پیتر، به همراه 
پدر و مــادر در داندونگ زندگی 
می کند که بزرگترین شهر مرزی 
چین به حساب می آید و همسایه 

کره شمالی است.

و احتماال همین همسایگی باعث 
دردسر شده است.

دالیل احتمالی بازداشت
به گفته پســران خانواده، کوین 
این اواخر به سفر به کره شمالی 
و عکاســی از محموله های باری 
ارسالی به این کشور عالقه خاصی 
پیــدا کرده بــود! برخــی از این 
محموله ها البته غیرقانونی بوده اند.

به عالوه، به نوشته گلوب اندمیل 
این زوج در خانه شــان کلیسای 
خانگی هــم راه انداخته بودند و 
فرزندان شــان آنهــا را »مبلغین 
مســیحی« توصیف می کنند که 
البته فقط کارهــای خیریه انجام 
می دادند و فعالیت تبلیغی نداشتند. 
به گزارش گلوب اندمیل، در چین 
عمومــا علیــه خارجی ها چنین 
اتهاماتی مطرح نمی شود. در چین 
مجــازات این اتهامات حبس های 

طوالنی مدت و حتی اعدام است.
<< عکــس: کویــن و جولیا بــه همراه 
پسرشان سایمون و دخترخوانده شان هانا
)روزنامه. نت(
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ایــران... 

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!

دی جی بین المللی 
با جدیدترین و 
کامل ترین آلبوم 
آهنگ های ایرانی وخارجی
DJ الکاپون 
)تیمور( 
درخدمت ایرانیان گرامی 
Tel.: (514) 692-0476
www.facebook.com/
djalcapone.taymour

جشن عروسی، تولدها، مهمانی های 
خود را  با  ما  برگزار کنید!

www.paivand.ca
هر یکم و پانزدهم ماه 

را بر روی سایت بخوانید 

John F. Kennedy Adult Education Centre
3030 Villeray Street East,   

Montreal, Qc.  H2A 1E7  

Tel.: (514) 374-2888
www.jfkac.ca 

__________________________
   St. Michel در چند قدمی مترو(
<< اتوبان 4۰ خروجی سن میشل(

__________________________________

کالس های انگلیسی مقدماتی
اطـالعات نامنـویسی

REGISTRATION  INFORMATION
انگلیسی مقدماتی روزانه: 

آگوست     18،  19،  2۰،  21        2۰14 تاریخ نامنویسی:  
2۰14    28  ،27  ،26  ،2۵       

9 تا 11 صبح  زمان نامنویسی: 

انگلیسی مقدماتی شبانه: 
آگوست     19،  2۰،  21     2۰14 تاریخ نامنویسی:  
2۰14   27  ،26  ،2۵       

۵ تا 7 بعدازظهر   زمان نامنویسی: 
_________________________________________

تـاریخ بـرگزاری کـالس ها 

انگلیسی مقدماتی: روزانه و شبانه
27  آگوست     تا     27  نوامبر   2۰14  روزانه:  

دوشنبه تا جمعه:  8:3۰ صبح تا 12:3۰ بعدازظهر    

27  آگوست     تا     17  دسامبر   2۰14  شبانه:  
دوشنبه تا پنجشنبه:    ۵:3۰  عصر تا 9:3۰ شب   

شهریه:   1۰۰ دالر   باید تماما پرداخت شود.
                      )نقد، کارت بانکی، ویزا، مسترکارد( 

  شهریه شامل کتاب 
)برای کالس های روزانه  یا  شبانه( می شود. 

مدارک مورد نیاز  
)نسخه اصلی(:
If you were born out of the 
country, your PASSPORT
is REQUIRED.

ONE  OF  THE  FOLLOWING
DOCUMENTS (ORIGINAL  ONLY) 
REQUIRED:
-Medicare Card  
-Hydro bill  
-Other proof (ask staff)
TRANSPORTATION
St. Michel Metro
• Bus #67: operates on 
   St. Michel Boul.
• Bus #99: operates on 
   Villeray Street
• Bus #92: operates 
  on Jean-Talon 
  which intersects with 
  St. Michel Boul.

»دختران کوچک باردار؛ پسران کوچک 
عیالوار«

روزنامه شهروند در گزارشی با 
باردار،  تیتر »دختران کوچک 
پســران کوچک عیالــوار« به 
بررسی ازدواج در سنین کودکی 
و پیامدهای آن پرداخته است. 
ایــن روزنامه ضمــن گزارش 
میدانــی پیامدهای بــارداری 
دخترانی که در سنین کودکی 
یا نوجوانی در کرج، شــهر ری 
یا مناطقــی از تهران از جمله 

دریافت  بــدون  منطقه شــوش 
خدمات بهداشتی، خود و کودکان 
شان دچار آســیب های جسمی 

شده اند، نوشته است: 
»هفته گذشــته بود که براساس 
آمار 9 ماه اول سازمان ثبت احوال 
ایران  سال 92، اعالم شد بیش از 
پنج درصد زنانی که در این مدت 
ازدواج کرده اند  کمتر از 1۵ ســال 
سن داشته اند یعنی 3۰ هزار نفر.«

الناز محمدی گزارش نویس روزنامه 
شهروند با اشاره به اینکه »حاال اما 
تحلیلی ای  ویژه نامه  این سازمان، 
منتشــر کرده که آمــار ازدواج و 
طالق در کل  سال 92 در آن آمده 
و براساس آن حدود ۵۰  هزار نفر 
از زنانــی که در این  ســال ازدواج 
کرده اند، کمتر از 1۵ ســال« بوده، 

نوشته است: 
»سن حدود 2۵۰  هزار نفر از این 
زنــان، بین 1۵ تا 19 ســال بوده 

است.«
این روزنامه نوشته است که »توزیع 
ســنی ازدواج های ثبت شده  سال 
92 نشان می دهد که 129 هزار و 
78۰ رویداد ازدواج، بین مردان 2۰ 
تا 24 ســال با زنان 1۵ تا 19ساله 

اتفاق افتاده است.« 
به نوشــته روزنامه شــهروند این 
آماری از ازدواج هایی است که ثبت 
شده و شامل ازدواج های نیست که 
طی آن »دختران و پسرانی را که 
زیر 1۵ سال دارند، ازدواج می کنند  
ازدواج شان هیچ جا ثبت نمی شود.
گزارش نویــس تاکید کرده تعداد 
زیــادی از دختران هســتند که 

»ازدواج می کنند اما هیچ تالشی 
برای ثبت آن ندارند: به یک دلیل؛ 

آنها شناسنامه ندارند.« 
طرح  »مدیر  مظفریــان،  طراوت 
مادرانه جمعیت امام علی« درباره 
این ازدواج ها گفته اســت: »آنها 
ازدواج هایشــان را ثبت نمی کنند 
چون بیشترشان شناسنامه ندارند 
چون ازدواج های پدر و مادرشــان 
هم ثبت نشده است. آنها کودکان 
"بی" هستند؛ بی شناسنامه، بی غذا، 

بی کتاب.«
این فعال اجتماعی همچنین گفته 
اســت که »خانه های این بچه ها 
کوچک اســت مثال دو در دو متر 
یا 12 متــر و به همین دلیل آنها 
از بچگی همه چیــز را از نزدیک 
می بینند. روابط پدر و مادرهایشان 
و بقیه مســائل را؛ چــون پدر و 
مادرهای آنها اکثرا معتادند و بدون 
مقدمه رابطه جنسی برقرار می کنند 
و بچه ها از نزدیــک همه چیز را 
می بینند. بچه هــا اوایلش خیلی 
می ترســند و این در روحیه شان 
خیلی اثر بــدی می گذارد، بعدها 
امــا کم کم می فهمند که این یک 
اتفاق دیگری است. به همین دلیل 
است که آنها زود به بلوغ جنسی 

می رسند.«
طراوت مظفریان همچنین گفته 
اســت: »در میان خانواده های این 
کــودکان، فرهنگ تجــاوز وجود 
دارد. تجاوز، اتفاقی است که ممکن 
اســت از ۵سالگی برایشان بیفتد، 
بزرگترها به آنها تجاوز می کنند و 
با این موضوع آشــنا هستند. این 
فقط  هــم  موارد 
مربوط به کودکان 
محله های شوش و 
نیست؛  غار  دروازه 
شــهرری  اطراف 
دختران  از  خیلی 
در سن 12سالگی 
ازدواج می کننــد. 

مثال موردی را داشــته ایم که در 
14سالگی زایمان کرده اند.«

این فعال اجتماعی از »شــرایط 
پزشکی زنان کوچکی« به روزنامه 
شــهروند گفته اســت که بعد از 

زایمان دچار مشکل می شوند: 
»رشد استخوان های لگن خاصره 
دختران نوجــوان هنوز تکمیل و 
نهایی نشده است و تا 18سالگی 
به بزرگترین اندازه خود نمی رسد. 
همین مســأله در مادران کوچک 
باعث می شود تا جنین هم فضای 
کافی برای رشــد نداشته باشد و 
اصوال نوزادان آنها بسیار کم وزن و 
کوچک متولد می شوند. در بسیاری 
از مواقــع هــم نمی توانند به طور 
طبیعی زایمان کنند و باید حتما 
تحت عمل ســزارین قرار بگیرند. 
احتمال مرگ نوزادان متولد شده 
از مادران نوجوان بسیار بیشتر از 
مادران بالغ و باالی 2۰ سال است.«

محیــا واحدی، مدیــر خانه علم 
دروازه غار، نیز به این روزنامه گفته 
اســت: »این بچه هــا می خواهند 
زودتر از این شــرایط فرار کنند، 
خانواده هــا هم از بچگی در گوش 
بچه هــا می خوانند که باید ازدواج 
کنی. آنها هم فکر می کنند بهتر 
است ازدواج کنند تا درس بخوانند. 
ادبیاتشان جنسی اســت و بلوغ 
زودرس دارنــد. آنها مدرســه هم 
نمی روند، هیچ آینده ای برای آنها 

تعریف نشده« است.
روزنامه شــهروند از قــول مدیر 
خانه علم دروازه غار  نوشته است: 
»این بچه ها اکثرا دچار افسردگی 
می شوند. فقط هم دخترها نیستند؛ 
این فرهنگ برای پسرها هم وجود 
دارد. مثال پیمان پسری 13ساله 
است و می گوید خانواده اش به او 
می گویند تو دیگــر خیلی داری 
بیکار می گردی و وقت زن گرفتنت 

است.«
•
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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: 

 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

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 

در شهــر  
مدرسه دهخدا

شنبه ها:  1 تا ۵ 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: 626-۵۵2۰ )۵14(
-------------------------

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 

www.addhi.net
info@addhi.net
--------------------

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 

سازمان دگرباشان جنسی ایران: 
www.irqo.net

در شهــر  

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

کانــادا دی: گروه همبستگی
گزارش جشن روز کانادا )2( 

اعضای گروه همبستگی، بانو تینا فرشاد 
گهر، مهــدی رفعت پناه، احمد مصطفی 
لو، ابراهیم درویشعلی، دکتر شریف نائینی، 
رضا زرین، فرشــاد فضلی، ناصر صادقیان 
و علیرضا فروتن فرد، بیاری یکدیگر آنچه 
که در توان داشتند را بکار گرفتند تا ایران 
جایگاهش را آنگونه که شایســته است، 
بهمراه سایرکشورها دراین هما یش بزرگ 

به نمایش بگذارد. 
در دو سوی خیابان سنت کاترین انبوهی 
از مردم برای تماشا وتشویق آمده بودند . 
زمان حرکت آغاز شــد  و ایران با پالکارد 
نقاشــی شــده بزرگی از کاخ و ســرباز 
هخامنشی که نشان فروهراین باور ریشه 
ای ودرونی ما ایرانیان برروی آن نقش بسته 
بود به همراه پرچم ایران وکانادا که بوسیله 
بانوان، توران نژاد، تینا، کتی کرکچی، هانی 
و نگار، افراشــته شده بود بهمراه دختران 
خردسال با لباسهای زیبا ورنگارنگ شان 
که در جلو قرار داشــتند . پخش آهنگ 

های شاد ایرانی تمامی تماشا گران را در 
فضای خیابان سنت کاترین بشادی ورقص 
تحت تأثیرقرارداده که با تکان دادن دست 
همسویی وپشــتیبانی خود را نشان می 

دادند. 
شــرکت کنندگان به همراه فرزندانشان 
با لباسهای زیبایی از شهر های گوناگون 
ایران، شــیراز، بلوچ، بختیاری، لرستان، 
بندرماهشهر، خوزستان، ترکمن، خراسان 
و افرادی که با ابتکار خود نمادی از ایران 
را برتن داشــتند، رقص کنان مســیراین 

همایش را پیمودند. 
این ویژگی ســبب شــد تا روزنامه گزت 
مونترآل در گزارش خود از بین 6۰ کشور 
با 24۰۰ نفر شــرکت کننده، نگاره ای از 
لباس ایران را بچاپ برساند و این کار یک 
پیروزی بزرگی برای شناساندن بخشی از 
فرهنــگ ایران وتاثیرخوب و مثبت آن بر 
جامعه ای که درآن زندگی می کنیم برای 

تمامی ایرانیان می باشد. 
اعضای گروه همبســتگی بدینوسیله از 

تمامی، بانوان، مریم وفرزندانشان، 
فرزندانشان،  بهمراه  اســدی  بانو 
دورسا، لیوســا، مهتاب، سهیال و 
جناب حسین عربی، مهدی کرمی 
و مهدی معالی وهمسرشــان و 
بسیاری دیگر که با پوزش نامشان 
درلیســت ثبت نام نبود وبا لباس 

دراین  محلی 
یــش  هما
شرکت جسته 

بودند. 
همچنیــن 

فرشاد  جناب 
تپش دیجیتال 
همــواره  که 
و  پشــتیبان 
جامعه  همیار 
نیســت،  ا یر ا
رفعت  جناب 
پناه که تمامی 

هزینه این همایش را پشتیبانی نمودند، 

همچنین کسانی که لباسهای 
محلی خود را به ما امانت داده 
بودند و یکایک شما گرامیان 
که در دو سوی خیابان شرکت 
کنندگان را مورد مهر و تشویق 
خود قرار دادید سپاســگزاری 

می نمایند. 
مهر ورزیــده نگرها )نظرات( 
وخرده گیری های )انتقادات( 
خود را باما در میان گذاشته، باشد که در 

این جایگاه، که از آن تمامی ایرانیان است 
با همیاری و پشتیبانی یکدیگر در فضایی 
که راه کشای همبستگی بیشترویگانگی 
ایست گام برداشته، تا بتوانیم آنچه را که 
دربخشــهای گوناگون بنام فرهنگ ایران 
زمین می باشد را به فرزندانمان وکشوری 

که درآن زندگی می کنیم بشناسانیم. 
تلفن پیوند باما 
514-325-3012
514-808-5070 
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}<< ادامه در صفحه: 39{ }<< ادامه در صفحه: 39{

دهمین کنفرانس دوساالنه انجمن بین المللی ایرانشناسی در مونتریال 
The International Society for Iranian Studies (ISIS)

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

www.iranian-studies.com

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه مونتــــــریال ...
برای مهـاجرین
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فیلم های ایرانی در جشنواره مونترال
سی و هشتمین دوره جشنواره جهانی فیلم مونترال

www.ffm-montreal.org
ایسنا: سی و هشــتمین دوره جشنواره جهانی فیلم 
مونتــرال از 21 اوت تا اول ســپتامبر 2۰14 برگزار 

می شود.
به گزارش خبرنــگار بخش ســینمایی خبرگزاری 
دانشــجویان ایران )ایسنا(،این جشنواره امسال هیچ 
فیلمی از ایران را در بخش مسابقه اصلی خود انتخاب 
نکرده و تنها فیلم "با دیگران" ســاخته نخست ناصر 

ضمیری در بخش مسابقه فیلم های اول نمایش دارد.
در ایــن بخش بهمن 
منتقــد  مقصودلــو، 
ســاکن  و  قدیمــی 
نیویورک و مستندساز 
در هیات داوری ســه 

نفــره بخش رقابتی فیلم های اول حضور دارد که 18 
فیلم این بخش را مورد ارزیابی قرار خواهند داد.

جشنواره فیلم مونترال 3۵۰ فیلم از 74 کشور جهان 
را در برنامه خود گنجانده که شــامل 16۰ فیلم بلند 

سینمایی می شود.
در فهرست اعالم شده جشــنواره مونترال تولیدات 
دیگری از سینمای ایران و نیز نام های ایرانی با فیلم های 

تولید کشورهای دیگر به چشم می خورد.

در بخش غیررقابتی سینمای جهان سه فیلم بلند 
سینمایی ایرانی حضور دارند. 

آگهی نامنویسی
<< 2014-2015 >>

  مدرسه زبان فارسى 
   ایرانیان وست آیلند

با کادر آموزشی مجرب در تاریخ 

شنبه 6 سپتامبر   2014
در مکان هر ساله

    نامنویسی می کند.

• آمادگی      • اول ابتدایی تا سوم دبیرستان
• كالس هاى رقص،  نقاشى، تئاتر، موسیقى، یوگا، بسكتبال  

• كالس هاى تقویتى ریاضیات و فیزیک، فرانسه و تاریخ  
      براى دوره هاى دبستان و دبیرستان  به زبان فارسى، فرانسه و انگلیسى

نشانی مدرسه:
 Des Sources High School        2900 Lake (DDO)

Tel.: 514-626-5520
Email: icsow@yahoo.com

Facebook : Iranian cultural society of west island

دهمین کنفرانس ایران شناســی 
با حضــور بیش از 4۵۰ اســتاد 
و کارشــناس در هتــل بناونچور 
مونتریال روز ششم آگوست آغاز و 
شام گاه روز شنبه 1۰ آگوست پس 
از برگزاری حدود یک صد جلســه 
سخنرانی و بحث و گفتگو، به کار 

خود پایان داد.
ریاســت کنفرانس امسال را دکتر 
مهــرزاد بروجردی، اســتاد علوم 
سیاســی در دانشــگاه سیراکیوز 

)آمریکا( به عهده داشت.
بیــش از 4۵۰ تن از اســتادان و 
کارشناســان ایرانی و غیر ایرانی 
دانشگاه ها  ایران شناسی  مطالعات 
و موسسات تحقیقی و پژوهشگران 
مستقل و نیز دانشجویان رشته های 
ایران شناســی به مدت چهار روز 
مقاالت حاصل از مطالعات خود، در 
زمینه ایران شناسی در رشته های 
گوناگــون تاریخــی، سیاســی، 
فرهنگی، ادبــی و هنری، در همه 
دوران های تاریخ ایران را در یک صد 
جلسه بحث و گفتگو با همکاران و 

عالقمندان در میان گذاشتند.
ایران شناسی  مطالعات  کنفرانس 
هر دو سال یکبار از سوی انجمن 
بین المللی مطالعات ایران شناسی 
به تنــاوب در یکی از شــهرهای 
آمریکای شمالی و بقیه کشورهای 

جهان برگزار می شود. 
انجمن بین المللی ایران شناسی 
نخســتین بنیاد ویــژۀ مطالعات 
ایران شناسی اســت که در سال 
196۰ میــالدی در خارج از ایران 
تاسیس شده است. این انجمن از 
آغاز تالش کرده اســت همواره به 
معیارهــا و ضوابط پژوهش مدرن 
علمی و دانشگاهی پایبند باشد، با 
نهادهای پژوهشی مشابه همکاری 
کند، از جانبداری های سیاســی 
و مکتبی پرهیز کرده و استقالل 

مالی خویش را حفظ کند.
دو ســال پیش نهمین کنفرانس 
بین المللی ایران شناســی در شهر 
اســتانبول در کشور ترکیه برگزار 
شــد. با اینکــه محــل برگزاری 
کنفرانــس نهم به ایــن دلیل در 
شهر اســتانبول برگزار شد که به 
دلیل مسافت کوتاه و نیاز نداشتن 
به دریافت ویزا، تعداد بیشتری از 
استادان و پژوهشگران دانشگاه های 
ایران بتوانند در کنفرانس شرکت 
کنند، اما به دلیل تهدید مقامات 
رسمی و غیر رســمی جمهوری 
اســالمی در مورد عواقب شرکت 
در آن کنفرانــس، تعداد زیادی از 
استادان ساکن ایران به کنفرانس 
نیامدند و این موضوع به شــدت 

مورد اعتراض شرکت کنندگان در 
کنفرانس قرار گرفت.

در سال 2۰۰8 هفتمین کنفرانس 
بین المللی ایران شناســی در شهر 

تورنتو برگزار شد.
کنفرانس بعدی در ســال 2۰16 
در شــهر ویــن پایتخت کشــور 
اتریش برگزار خواهد شد و دکتر 
تورج اتابکی، استاد و رئیس بخش 
خاورمیانه و آسیای مرکزی انستیتو 
بین المللی تاریخ اجتماعی دانشگاه 
آمستردام در هلند، ریاست آن را 

بعهده خواهد داشت.
در ایــن کنفرانس هــا گروهی از 
پژوهشــگران و استادان مطالعات 
کشــورهایی  از  شناســی،  ایران 
نظیر افغانستان، استرالیا، اتریش، 
بلغارســتان، کانادا، کوســتاریکا، 
دانمارک، مصر، فرانسه، گرجستان، 
هندوستان،  مجارســتان،  آلمان، 
ایران، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، 
لبنان، هلند، زاندنو، رومانی، روسیه، 
اسپانیا، سوئیس، ترکیه، اوکراین، 
انگلســتان، ایاالت متحد آمریکا 
و  وازبکستان، شــرکت می کنند 
حاصل آخرین پژوهش های خود 
را با همکاران شان و دیگر شرکت 
کننــدگان در این کنفرانس ها در 

میان می گذارند.
نوشــته هــا و بررســی های این 
پژوهشــگران که در ده ها نشست 
نشانگر  می شــود  ارائه  کنفرانس 
پژوهش های آنان دررشــته های 
سراسر  در  ایران شناسی  گوناگون 
جهان است. مطالعات ایران شناسی 
از زمینه هایی چــون تاریخ ایران 
باستان، ســنتهای دینی ایرانی و 
پژوهشهای قرآن شناسانه گرفته 
تا بررسی روابط ایران با امپراطوری 
عثمانی، روسیه، هندوستان، ایاالت 
متحد آمریکا و اسرائیل و بسیاری 
کشورهای دیگر را پوشش می دهد. 
همچنیــن مطالعــات در زمینه 
موســیقی، هنرهای زیبا، تئاتر و 
ســینمای ایران، زبــان و ادبیات 
فارســی، معمــاری، صنعتگری، 
اقتصاد، سیاست و حکومت و روابط 
خارجی نیز موضــوع های مورد 

بحث در این کنفرانس هاست.
در روز پنجشــنبه 7 آگوســت، 
تمــام اتاق های کنفرانس کوچک 
و بزرگ هتل هیلتون مرکز شهر 
برگزاری  بــه  اختصاص  مونترآل 
32 جلسه سخنرانی و گفتگو در 
باره موضوعات گوناگون، از جمله 
خردگرایی و سیســتم قضایی در 
فلسفه شــیعه؛ اقتصاد و توسعه 
سیاسی در ایران و دخالت خارجی 
در فاصله دو جنگ جهانی؛ حضور 

روشــنفکران،  کانادا؛  در  ایرانیان 
نخبگان سیاسی و طبقه متوسط 
در ایران پــس از انقالب؛ مردی و 
مردانگی در ادبیــات و فیلم های 
ایرانــی؛ ابعــاد مذهبــی عدالت 
اجتماعی در ایران پس از انقالب؛ 
وضعیت نژاد، قومیت و هویت میان 
ایرانیان مهاجر؛ فرهنگ تجسمی 
در ایــران مــدرن؛ گفتمان های 
انقــالب و موضوعات  مدرنیته و 

هنری و ادبی دیگر بود.
پس از برگزاری جلسات بعدازظهر، 
در ســالن بزرگ اجتماعات محل 
کنفرانس، با حضــور تقریبا همه 
کنفرانس،  در  افراد شرکت کننده 
نخســت با نمایش فیلم کوتاهی، 
یاد بیش از بیست تن از استادان 
و پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی 
کــه در دو ســال گذشــته جان 
سپرده بودند، گرامی داشته شد و 
سپس چند جایزه اختصاص داده 
شده از سوی نهادهای مختلف به 
پژوهشــگران جوانی که کارهای 
تحقیقاتی برجســته ای در زمینه 
ایران شناســی انجام داده اند اهداء 

شد.
در همین مراســم دکتر احسان 
یارشــاطر، با وجود کهولت سن 
)در آستانه 9۵ سالگی( و دشواری 

سرپاایستادن، پشت تریبون 
رفــت و چند جمله ای در 
آثار شــهرنوش  از  تقدیر 
پارســی پور بیــان کرد و 
جایــزه  3 هــزار دالری 
به  یارشــاطر«را  »لطیفه 
نویسنده رمان های »طوبا 
و معنای شب« و »مردان 
اثر  بدون زنــان« و چند 

دیگر اهداء کرد.

 به گفته بسیاری از شرکت 
کنندگان، کنفرانس امسال، 
برخی مشــکالت  به رغم 
زیاد  تعداد  به ویژه  ناگزیر، 
که  پنل هایی  هم زمانی  و 
به خاطر موضوع بحث و 
سخنرانی ها و نیز شهرت 
تعدادبیشتری  سخنرانان، 
از مخاطبــان را جــذب 
می کرد و در همان زمان 
جلسات دیگری را تقریبا 
می کــرد،  بی مخاطــب 
کنفرانــس پربار و موفقی 

بود.
در روز دوم کنفرانس، یکی 
از پراستقبال ترین جلسه ها 
میزگرد بحــث و گفتگو 

فیلم«از دریاها با من بگو«، ساخته 
رضا عالمه زاده،در بخش مستند 

سینمای جهان شرکت دارد. 
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کلیسای 
اجنیلی فارسی 
زبان مونتریال 



کشیش جالل عادل

خداوند محبت است 

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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



چون آن نادیده را دید 
استـــــوار ماند...

آنچه  که  بــرای  انســان  همواره  
مهم  بوده  اســت ، تماس  و ارتباط  
با چیزهــای  دیدنی  اســت . اما 
افســوس  که  چیزهــای  دیدنی ، 
موقتی  و ناپایدارنــد و به زودی  از 
میان  خواهند رفت . برای  آنانی  که  
می خواهند با "عالم  دیگر" ارتباط  
داشته  باشند، چیزهای  دیدنی این  
دنیا زندانی  بیش  نمی نماید. اما اگر 
پدیده های  دیدنی  از میان  خواهد 
رفت ، آیا بهتر نیست  از همین  اآلن  

در پی  چیزهای  نادیده  بشتابیم ؟

بســیاری  از مردم  به  وجود خدا 
اعتقاد دارند، اما انتقاد می کنند که  
چرا نمی توانند خدا را ببینند؛ این  
قبیل  افراد سطحی نگر معتقدند 
که  اگر می شــد خدا را دید، همه  

مردم  به  او ایمان  می آوردند.

عدۀ  دیگری  نیز هستند که  خود 
را ُمْلِحــد یا ضدخــدا می نامند؛ 
اینها معتقدند که  اگر خدا وجود 
می داشت ، می شد او را دید. هرچه  
که  نادیدنی  باشد، غیرمعقول  است  

و غیرقابل  پذیرش .

امــا یك  نفر را می شناســیم  که  
اشــتیاق داشــت  خدا را ببیند، 
نه  با انگیزۀ  ســطحی نگران  و نه  
با دیدگاه  ملحــدان ، اما به خاطر 
اشتیاقی  که  برای  شناختن  بیشتر 
خدا داشت . او به  خدا عرض  کرد: 
»مستدعی  آنکه  جالل  خود را به  
من  بنمایی .« عجیب  اســت  که  
خدا او را برای  این  درخواســت  
سرزنش  نکرد، فقط  به  او هشدار 

داد و فرمود: 
»روی  مرا نمی توانی  ببینی  زیرا 
انســان  نمی تواند مــرا ببیند و 
زنده  بماند.« این  جواب  کاماًل 
روشن  و قابل  درك  است . اما 
خدا نکتۀ  دیگری  نیز فرمود 
که  چندان  قابل  درك  نیست . 
خدا فرمود که  موسی  را در شکاف  
صخره  خواهد گذاشت  و از مقابل  

او عبور خواهــد کرد، اما نخواهد 
گذاشت  او را از روبرو ببیند، بلکه  
وقتی  عبور کند، خواهد گذاشت  
که  او را از پشت  سر ببیند )خروج  

.)23-18 :33

منظور چیست ؟ 
آیا هیچ  عالم  الهی  توانسته  این  را 

درك  کند؟ 
در پس  این  وعده ، رازی  هســت . 
در پس  واقعه ، یعنی  وقتی  موسی  
خدا را از پشت  سر دید نیز رازی  
هست . ایمان  درســت  در همان  
نقطه ای  آغاز می شود که  راز آغاز 

می شود. 
تا زمانی  که  از خدا وعده ای  غریب  
دریافت  نکرده ایم، وعده ای  که  ما 
را به  حرکت  وادارد، مسائل  الهی  
برایمــان  چیزی  جــر مذهب  و 
فلسفه  و الهیات  نخواهد بود. برای  
درك  این  نکته  کــه  خدا نادیدنی  
اســت ، ایمان  زیادی  الزم  نیست . 
او نادیدنی  است  فقط  به  این  دلیل  
ســاده  که  نامحدود و الیتناهی  

است . 
ما فقط  چیزهایــی  را می توانیم  
ببینیم  که  حدی  دارند. ما در واقع  
فقط  حدود اشیاء را می بینیم ، نه  
آنگونه  که  آنها در واقعیت  هستند. 
خدایی  که  به طور مطلق  بدون  حد 
و نهایت  است ، هیچگاه  تبدیل  به  
"مفعولی " برای  چشم  ما نخواهد 
شد؛ او خود فاعل  هر فعلی  است ، 
او سرمنشأ تمامی  واقعیت  است ؛ او 
"چیز" نیست ، بلکه  "روح " است . 

به  همین  جهت  مسیح  فرمود که  
خدا روح  است  و هر که  بخواهد او 
را بپرســتد، باید به  روح  و راستی  

بپرستد.

خدا خدایی  است  نادیدنی . 
انسان  نمی تواند او را ببیند، مگر 
اینکه  او خودش  خود را بر انسان  
آشکار سازد. خدا نادیدنی  است  و 
غیرقابل  دسترس ، چرا که  به غایت  
عظیــم  و الیتناهی  اســت . پس  
وقتی  خود را آشکار و 
مکشوف  می سازد، در 
واقع  خــود را فروتن  
آن   به   تا  می ســازد 
شکل  ظاهر شود که  
برای  مــا قابل  ادارك  

گردد. 

به عبارت  دیگر، او خود را کوچك  
می سازد. این  امر دیگر به  مسائل  
دینی  و فلسفی  مربوط  نمی شود، 
بلکه  امری  است  مربوط  به  ایمان . 
فقط  در قلبمان  می توانیم  این  را 
درك  کنیم . این  امری  است  غریب  
اما ممکــن ؛ خــدا "می خواهد" 
که  با انســان  ارتباط  داشته  باشد. 
فروتنی  خدا همیشــه  منجر به  
به   می گردد.  مکاشــفه ای   فعلی  
دیگر سخن ، او کوچك  می شود تا 
توجه  ما را جلب  کند. المتناهی  
بودن  جوهر اوست  و فروتنی  ظاهر 

و تجلی اش .

این  امر ممکن  است  به نظر انسان  
متناقض  جلوه  کند. انســانی  اگر 
بزرگ  باشد، نمی تواند کوچك  هم  
باشــد و اگر کوچك  باشد، دیگر 
نمی تواند بزرگ  باشــد. اشــیاء 
بی جان  نیز نمی توانند شــکل  و 
قالب  خود را تغییر دهند. آنها فقط  
شی ء هستند. اما خدا خالء متعال  
است . اگر غیر از این  بود، چگونه  
یعقوب  می توانست  اعتراف  کرده ، 
بگوید: »خدا را روبرو دیدم  و جانم  

رستگار شد«
)پیدایش  32: 3۰(. 
هر مخلوقی  که  بــه  خدا نزدیك  
شود، از صحنۀ  هستی  محو خواهد 
شد. اما فیض  خدا سبب  می شود 
که  خود را تــا درجه ای  فروتن  و 
کوچك  سازد که  انسان  با دیدن  او، 

به جای  نابودی ، حیات  یابد.

این  به  معنی  آن  نیســت  که  خدا 
کوچك  است ؛ خدا خود را کوچك  
می ســازد؛ یا به عبارت  ساده تر، او 
خود را فروتن  می ســازد تا بتواند 

خود را به  بشر مکشوف  نماید. 
خدا غیرقابل  تغییر است ، به  همین  
دلیل  نمی تواند کوچك  شــود. به  
همین  دلیل ، وقتــی  وارد حوزۀ  
ادراك  بشــری  می گردد، خود را 
فروتن  می سازد تا خود را مکشوف  

نماید.

هیچ  انســانی  نمی توانــد از یك  
انفجــار اتمی  جان  ســالم  به در 
ببرد، هرچقدر هم  نیرومند باشد. 
به  همان  ترتیب ، هیچ  بشــری ، 
هــر چقدر هم  از لحاظ  اخالقی و 
معنــوی  دارای  کماالت  و فضایل  

باشــد، نمی تواند در محضر خدا 
بایستد. پس  چگونه  در طول  تاریخ  
بعضی  از انســانها به  خود جرأت  
داده اند و خواستار آن  شده اند که  

روی  خدا را ببینند؟ 
آنــان  قطعًا بــه  این  راز دســت  
یافته اند که  چیزی  فراتر از نیروی  
اخالقی  و معنوی  بشر وجود دارد، 
چیزی  دیگرگون . انسانهایی  از این  
دست  از قدوســیت  خدا بی خبر 
نیستند؛ اما آنان  به  یك  راز دست  
یافته  بودند، راز محبت  خدا. این  
محبت  خدا اســت  که  امکان  این  
را فراهم  می سازد که  هر کس  که  
بــرای  دریافت  فیض  الهی  فروتن  

می شود، بتواند به  او تقرب  جوید.

اما افسوس  که  انسان  خاکی  خدا 
را نمی پذیرد؛ او در هر شــکل  و 
حالتی  که  می کوشــد با انســان  
ارتبــاط  برقرار کند، انســان  از او 
می پرهیزد. اگر با قدرت  و جبروت  
خود را به  مکشــوف  سازد، انسان  
می گریزد، همچون   و  می هراسد 
زمان  موســی ؛ اگر خود را فروتن  
سازد و در هیأتی  مظلوم  و متواضع  
ظاهر شود، مورد تمسخر و تحقیر 
انســان  واقع  می گردد و سرانجام  
"مصلوب" می شود. »خوار و نزد 
مردمان  مردود و صاحب  غم ها و 
رنج دیده  و مثل  کسی  که  روی ها 
را از او بپوشــانند و خوار شده  که  
او را به حســاب  نیاوردیم« )اشعیا 

.)3 :۵3

آیــا خدا راه  دیگــری  برای  
به   خود  ســاختن   مکشوف  
انسان  داشت ، جز راه  عیسی ، 

فرزند یگانه اش ؟ 
آیا می توانید خــدا را در هیأت  و 
ظاهر دیگری  تصــور کنید، جز 
هیأت  عیســی ، فروتن ، متواضع ، 
مالیم ، پر از لطــف  و عطوفت  و 
شــفقت ؟ در مقابل  این  خدا چه  
واکنشی  نشان  می دهید؟ بیایید 
همچون  موســی ، عار مسیح  را 
دولتی  بزرگتر از خزائن  این  جهان  
بپنداریم  و به ســوی  پاداش  الهی  
نظر بداریم  و آن  نادیده  را ببینیم  و 

"استوار" بمانیم  
)عبرانیان  11: 26 و 27(.
•
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آیا فرزندان مان برای رفتن به مدرسه آماده هستند؟
همیشه روزهای نخست شروع سال 
تحصیلی با هراسی غیرقابل انکار برای 
فرزندان همراه است. هراس از ورود به 
محیطی دیگر غیر از خانه و آشنایی 
با معلمین جدید و همکالسی هایی 
تــازه... حال به همه ی این هراســها 
باید غریبه بودن بــا زبان و فرهنگ 
کشور جدید را نیز اضافه کرد. بدون 
شک شرط اولیه باال بردن اعتماد به 
نفس در فرزندان اســت تا با توجه به 
مهارتهایی که در خانه کســب کرده 
اند توانایی الزم برای ورود به محیط 
مدرســه و حضور در کالس درس را 

پیدا کنند.
در کشــوری غیر از وطن، به مراتب 
مسوولیت والدین نسبت به کنترل این 
پروسه بیشتر و بیشتر میشود و توجه 

بیشتری را میطلبد. 
یکی از این موارد بســیار مهم، آماده 
کردن آنها برای ورود به کالسی است 
پر از کودکان دیگر از ملیت ها و فرهنگ 
های متفاوت و نباید فراموش کرد که 
ما از دیاری آمده ایم که از همان ابتدا 
پسرها و دخترها را از هم جدا میکنند 
و بســیاری از بچه ها به خیال همان 
جدایی وارد مدرسه میشوند و گاه با 
مسائلی مواجه میگردند که نه رویشان 
میشــود با والدین بازگو کنند و نه به 
تنهایی توانایی حل آن را دارند و نباید 
همه اش را بگذاریم به پای فشارهای 

مهاجرت و ندانستن زبان! 
این مسائل اگر در زمان درست خودش 
حل نشــود چه بسا برای همیشه در 
شخصیت فرزندمان به عنوان یك نقطه 

ی تاریک خواهد ماند... 

به عنوان مثال بسیاری 
از فرزنــدان دختر ما 
بــا روحیــه ی آرام 
خصوصــا در مقطع 

از  شناختی  دبستان، 
روحیه پســرها و ارتباط 

با آنهــا ندارند و به یکباره 
وارد محیطی میشوند که 

باید چندین ســاعت بنشینند کنار 
دست یك پسر از یك ملیت و فرهنگ 
متفــاوت، و هر رفتاری را که میبیند 
در ذهنش ثبت میشــود؛ و برعکس 
فرزنــد پســرمان با وجــود همه ی 
شیطنتهایش، وارد محیطی میشود ُپر 
از پسرهای بازیگوش از دیگر ملیتها که 
تفاوت کارهایشان از زمین تا آسمان 

است. 
و در بسیاری از موارد بعد از چند ماه 
میبینیم که گاه فرزندمان گوشه گیر 
شــده و یا بالعکس آنقدر هیجاناتش 
زیاد از حد گشته که نمیشود کنترلش 
کــرد! از ایــن رو بهتر اســت روزی 
نیم ساعت بعد از مدرسه در محیطی 
آرام بنشــینیم و با فرزندمان حرف 
بزنیم در خصوص اینکه روزشان را در 
مدرسه چطور گذراندند؛ از دوستانش 
بپرســیم؛ از معلمش؛ شاید چند روز 
اول از حرف زدن ســرباز بزند، اما به 
مرور درمی یابد کــه ما آنقدرها هم 
درگیــر کار و روزمرگیهای خودمان 
نیســتیم و تمایل داریم به شنیدن 

حرفهایش... 
حداقل در یکی از کارهای داوطلبانه 
ای کــه مدرســه در روزهــای اول 
پیشنهاد میدهد شــرکت کنیم و با 

معلمها و کادر مدرسه آشنا شویم. 
شاید این امر به نظر بدیهی 
بیایــد، ولی در ایــن غربت 
روحیــه خاصی بــه فرزندان 
میدهد. گاه میبینید که آنها 
در زمــان عصبانیــت حرفی 
میزنند که در فرهنگ ما خیلی 
هم زشــت و ناپسند نیست و روزمره 
در میان ایرانیها جریان دارد! ولی در 
فرهنگ اینجا بسیار زشت و زننده به 
حساب آمده و ناخواسته باعث دردسر 
خواهد شد و برای همیشه در پرونده 
فرزندمان ثبت خواهد گشت و همین 
طور برعکس. گاه از تــازه وارد بودن 
فرزند ما سوءاســتفاده میکنند و در 
بازی و شوخی حرفهایی میزنند که 
باید بخواهیم سریعا هرآنچه ناراحتش 
کرده را بازگو کند تا رسیدگی شود. 
خصوصا شوخی هایی در مورد رنگ 
پوست، نژاد پیوستگی ابروها و... اینها 
از آن دست مسایلی است که تکرارش 
جریمه ی اخراج از مدرسه را در پی 
خواهد داشــت! در همه ی مدارس 
مشاورین کاربلدی برای ارائه خدمات 
اینچنینی به فرزندان مهاجران هستند 
و آشــنایی با آنها بسیار مفید است. 
یادمان نرود همه چیز به ندانســتن 
زبان و تازه واردی برنمیگردد و همه 
اینها را الزم نیست فرزندانمان بدانند! 
میشــود آرام و به دور از استرس این 
موارد را کنترل کرد تا استقالل الزم 
را به دست آورده و حمایت شود برای 

ورود به محیطی تازه و ناآشنا...
جــان کالم اینکه دریابیــم عزیزان 

کوچکمان را...   •

خانواده: در سرزمین نو...   
مریم رحیمی 
)مونتریال( 

کالس های 
کارآموزی حرفه ای 

تحصیالت  عمومی 

انگلیسی وفرانسوی 
رایگان بیاموزید!

هم اکنون نامنویسی کنید: 
ظرفیت کالس ها محدود است آینده ای درخشان در انتظار شماست

متخصص فروش

7484
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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 19 
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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
7626 Yonge Street, Unit  5
Thornhill, ON   L4J 1V9
Tel.: 905-882-5720
Toll Free: 1877-626-9700
unitedtours@bellnet.ca
www.unitedtours.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

نسرین عین الهی 
مایکل برمن:

مشاوران امالک 
درخدمت جامعه 
ایرانیان مونتریال
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  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
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
  Dr. Naji Wakil (spécialité 
   CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE: 
  Dr. Liu Chen Kiow

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

کلینیک دندانپزشکی آریا 
در مرکز شهر

دکتر شهروز رضانیا          جراح دندانپزشک 
دکتر مهری حیدری         جراح دندانپزشک 
دکتر مهبد مظفری دانا    جراح دندانپزشک 

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.           Dr. Mehri Heidari D.M.D.   
Dr. Mahbod Mozafari Dana 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 

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 

»پزشک خانواده«

 درخدمت متامی فارسی زبانان و كليه هموطنان گرامی

پذیرش تعداد محدودی بیمار
هر روز ساعت 12- 8

Dr. Elham Khayat
Clinique Medical Plein Ciel
475 Boul. de la Cote Vertu

Tel : 514-337-3171 Cote Vertu

دکتر الهــام خیاط

عامر مورو رضا نژاد 

AGATE
Group Immobilier
(Gholam) REZA NEJAD                                
courtier immobilier 
Real Estate Broker
Tel:  514-700-1060
Cell: 514-865-7146 
nejad@agateimmo.com
Fax: 514-313-5777     
www.agaterealtygroup.com
4030 Boul.de la Cote-Vertu, Suite 111 ,Saint-Laurent, Qc  H4R 1V4
VANCOUVER . TORONTO . MONTREAL . CALGARY

نجمن مشاورین امالک 
- عضو  رسمی ا

تصیمیم گیری بهترین خرید و فروش
گام با شما ربای  - هـمراه و ه

             امالک تجاری، بیزنیس، مسکونی    و مزرهع 
-   کمک رد تهـیه انواع وام اهی مسکونی و تجاری 

-   ارزیابی ملک شما    جهت خرید و یا فروش 
-   آماده پاسخگویی و ربآوردن خواسته اهی شما رد امور امالک 

                                     رد خدمت جامعه ی اریانیان گرامی 

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری 
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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  

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 >>

هیپنوتیزم:  زیر نظر استاد علی سلیمی

بافراگیری دنیای دوم هیپنوتیزم می توانید به راحتی بر تمام مشکالت خود غلبه کنید
•  اگر از مشکالت روحی رنج می برید 

• اگر دچار فشارهای روانی و استرس هستید 
• اگر دچار میگرن های حاد، وسواس های فکری می باشید

• اگر دچار دلشوره و هیجان و اضطراب،ترس می باشید و یا هر گونه ناراحتی های بی دلیل 
دیگر می توانید با فراگیری سلف هیپنوتیزم بر مشکالت خود غلبه کنید.

 American board of   رد تخصصی هیپنوتراپیست از ـُ زیر نظر استاد علی سلیمی، با ب
hypnotherapist و عضو انجمن متافیزیک  نیوجرسی 

با چهل سال تجربه در ایران ،امریکا و کانادا
Center medicale colombus:   1140 Jean Talon East Montreal.Qc.H2R.1V9

Tel: 514.347.4353
EMAIL:ga_salimi@hotmail.com         WEBSITE:  www.hypnohelpelio.com 

کاسپین

 قبــل از 
هر گونه سفر 
با ما متاس 

بگیرید! 

• پکیج های ویژه برای سفرهای هوایی 
    به ایران و سراسر جهان 

• سفر با همه خطوط هوایی معتبر 
• ما بهترین ها را برای شما ضمانت می کنیم.

• تورهای استثنایی به سراسر جهان 
___________________________________________• بیمه مسافرت 

Caspian Travel
4684 Boul.des Sources, bureau 001B      Montreal, QC

Tel:514-421-0111
Fax:514-421-0112        info@caspiantravel.com

___________________________________________

آژانس مسافرتی 

• Special deals on air tickets 
   to IRAN and around the world.
• Flight with all major Airlines,
• We Guarantee the best deals for Iranians
• Special tours around the world 
• Travel Insurance.

بهترین سرویس 
نــازل تـرین 

بهـا

آزیتا 
514-814-7700
azita.caspiantravel

@videotron.ca

نرگس 
514-708-4722

narges.caspiantravel
@videotron.ca
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خدمات آرایشـی

%70
OFF

ویژه برای هموطنان عزیز

سوزاندن موهای بدن با لیزر 
)تا 3۰ آگوست (
--------
بندو ابرو رایگان

INSTITUT LEA
Estheticienne & Technicien 
LASER | Diplome cidesco 

internations du paris

-------------
4230 boul St-Jean, 

Suite 225
  D.D.O H9H 3X4 QC
Tel.:(514) 772-5787 
       (514) 620-3622

 LASER SPA

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

انتشـــارات  فرهنــگ
Maison du Graphique Full printing service

سرویس كارهاى چاپ، گرافیک، فروش كتاب
Tel: (514) 931-9-931
Fax: (514) 509-2893
www.maisongraphique.com
E-mail: farhangpublisher@videotron.ca

فالیر، بروشور، سرنامه، پاكت، كارت ویزیت، لوگو، ُمهر، كارت عروسى
) كتابهاى على میرفطروس رامى توانید از طریق انترنیت خریدارى منوده (

Super Special
1000 Business card

یكرنگ   39.99  دالر 

Special 
Business card

Full-Color 2 sides printed
5000    >>  $169.9

Super Special
کارت هاى  عروسی  جدید

 با قیمت هاى بسیارمناسب 
براى هموطنان عـزیز 

براى اطالعات بیشتر می توانید به وبسایت ما مراجعه کنید 

www.maisongraphique.com

كارت عروسى

بهروز دوانی: درخدمت ایرانیان عزیز 

اینترنت، تلویزیون،  تلفن خانگی 
<< سرویس فیبر نوری 

________________
Behrooz davaniبدون قرارداد   |   بهای مناسب 

Account manager
Behrooz.davani@bell.ca

M: 514-258-4168
Internet, TV,  home phone

Fibe services, 
No contract, 

Reasonable prices

توجه   توجه 

ساندویچی و اغذیه فروشی ایرانی »اِلــدا«
به علت اجنام برخی تعمیرات اضطراری 

تا اطالع ثانوی تعطیل است. 

________________
755 ATWATER 

Tel.: 514-933-4726
مجتمع جتاری بازرگانی ایرانیان  

   514-223-3336         514-827-6364     
در قلب
 NDG 

فروشنده متام قطعات لپ تاپ 
به قیمت های رقابت ناپذیر 

We Sell Laptop Accessories!
ــــ  باتری، چارجرز  ـــ
فروش کلیه لوازم یدکی  لپ تاپ 

با کیفیت عالی  | قیمت نازل 
www.fsotech.ca   |    seyedsadr@fsotech.ca

Office: 514-507-0773
Fax: 514-507-2029

www.paivand.ca
هر یکم و پانزدهم ماه 

را بر روی سایت بخوانید 

خدمات مهاجرتی پارسیس
مشهد،   ایران 

مژده   مژده    << بــزودی

مجتمع جتاری بازرگانی ایرانیان  
 از هم اکنون جهت دریافت اطالعات و رزرو محل 

       دفتر خود  در این مرکز با ما متاس بگیرید. 
     فیروز همتیان:    514-827-6364  

    فرشاد فضلی )تپش دیجیتال(: 514-223-3336   

در قلب
 NDG 
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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 

با بهای اجاره، صاحب خانه  دخلواه خود شوید!
ارزیابی رایگان      کمک برای اخذ وام 

     مسکونی و جتاری با کمترین بهره  
کمک برای تهیه وام مسکن برای تازه واردین  
      به کانادا و همچنین برای ایرانیان غیرمهاجر در 

     کانادا 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

لحظه های شیرین با 
سفرۀ عقد شیرین

Tel.: 514-624-2669
        514-912-5651

www.sofrehaghd-montreal.com

________________
Improve & Fix Credit Counsellor
Reza Ahmadi
Tel. :514-573-3550
Fax :514-416-4889   improvefixcredit@gmail.com

آیا مشکل اعتباری دارید؟ 
 

  آیا مشکل اعتباری دارید؟
  مواجه هستید؟Equifax Late Paymen R9 آیا با پرداخت دیرکرد
  آیا اعالم ورشکستگی کرده اید؟

          )الزم نیست 7 سال صبر کنید!( 
  آیا نیاز به ترمیم اعتبار بد دارید؟
  آیا می دانستید که اعتبار بد مانع پیشرفت و تحول

         مثبت در زندگی می شود؟
همین امروز با متاس با ما می توانید برای مشاوره محرمانه، 

رایگان و بررسی دقیق تمامی امور  اعتباری تان اقدام  کند. 
 ما بهترین راه حل را با ضمانت کمترین هزینه به شما ارائه می کنیم. 

مونتریال:   12 اکتبر 
Maison de la culture de Côte-des-Neiges 

5290 Chemin de la Côte-des-Neiges, 
Montréal, QC H3T 1Y2
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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

خوشمزه ترین کباب را، در جمع دوستان  داغ داغ  
در طبیعت زیبای مونتریال نوش جان کنید! 

Paivand 
Persian 
Picnic 
in the  PARC !

یکشنبه 14 سپتامبر 

با هم شاد باشیم  !بکوبیـم،  بــرقصیم... بنوشیم،بخندیم، بزنیم،  

ایرانیان مونتریال بستا بزرگ 
آخرین

ورودی رایگان: 

سرو غذا: از ساعت 12 ظهر 

پارکینگ:  شهرداری 

برای حمایت از تداوم این برنامه ها، 

غذا و نوشابه را درمحل بخرید. 

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

فروش کلیه بلیت 
برنامه ها و کنسرت ها 

همه روزه در تپش دیجیتال

514-223-3336

بنیاد فرهنگی نیما   با    همکاری کاجل کنکورد
نشست ها و دوره های آموزشی زیر را برگزار می کند:

نشست خصوصی30 دقیقه ای اطالعات حقوقی تنها با 25 دالر

پاسخ به پرسش های حقوقی شما در مورد قوانین کانادا و ایران 
در زمینه های گوناگون     زیر نظر کارشناسان حقوق 

به زبان های فارسی، انگلیسی و فرانسه
راه های تماس برای تعیین وقت قبلی:

تلفن: 43887۰7۰۵3 و ۵14217۰3۰6
 ca.info@collegeconcorde    :رایانامه

دوره های آماده سازی برای آزمون بالینی نظام پزشکی کانادا

NAC    OSCE    MCCQE II
برای پزشکان تحصیلکرده در خارج از کانادا

به زبان های انگلیسی و فرانسه
تلفن تماس: ۵1448۵۰9۵8

)Coaching( مشاوره و آمــوزیاری
درباره مسایل شخصی، خانوادگی، آموزشی، کاری و بازرگانی

برای رویارویی با ناسازگاری ها، 
شکوفا سازی توانایی های درونی و بهبودی کمی وکیفی

برای تعیین وقت قبلی:
تلفن تماس: 43887۰7۰۵3

جشنواره بین املللی فیلم مونترال
باغی هست

کاری از مسعود 
رئوف

مستند/ انیمیشن 
 3۰ دقیقه

23 و 24 اوت 2014

در باره فیلم:
دیکتاتــوری ایران تمامــی تالش خود 
را بــرای نابودی خاطــرات و تخیالت 
مردم بکار گرفته است. با بهره گیری از 
انیمیشن و تصویر، رئوف نشان میدهد 
که چگونه چشم انداز بصری فرهنگ و 
هنر به خطر افتاده تا حکومت دینی خود 
را مستقر کند. در عین حال نسل نوین با 
توسل به زبان هنر و بر پایه قدرت ایجاز 

در تقابل با رژیم ایستادگی میکنند.
 

در باره کارگردان / 
انیمیتور:

مسعود رئوف متولد ایران 
اســت، جایی که در آن 
نقاشی را آموخت. وی از 
ســال )1988( 1367 تا 
کنون در کانادا ســکونت داشته و پس 
از گذراندن دوره تخصصی انیمیشــن 
 )Sheridan College( در کالج شریدن
تعدادی انیمشین های کوتاه را کارگردانی 
و تهیه نمود. وی همچنین در بسیاری 
از مدارس ســاخت انیمیشن را تدریس 
کرده اســت. در ســال 1381 )2۰۰2( 
رئوف کارگردانی فیلم مســتند درختی 
که بخاطر میاورد را که مروریســت بر 
سرگذشت دانشجوی ایرانی تبار پناهنده 
ومقیم کانادا که دست به خودکشی زد، 
 National( برای انجمن ملی فیلم کانادا

Film Board of Canada( ساخت. 

این فیلم برنده جایزه نقره ایی بهترین 
مســتندها در کانادا و بهترین مستند 
اجتماعی در یورکتون و برنده نشان برنز 
درفســتیوال بین المللی فیلم و ویدئو 

کلومبوس در آمریکا شده است .
در ســال )2۰۰1( 1382 فیلم مستند 
آبی همانند شــلیک گلوله ای را تهیه 
و کارگردانــی کرد. این فیلم در ســال 
 Jutra 2۰۰4( 1383 برنــده جایــزه(
بهترین انیمیشن کوتاه در استان کبک 

شد. 
در عین حال فیلم آبی همانند شــلیک 
گلوله ای در چندین فســتیوال معتبر 
فیلم دیگــر همچون جشــنواره های 
جهانی فیلم های کوتاه Moondance و 
Vermontجوایزی را کســب کرده و در 
مراسم بازگشایی جشنواره های مونترال 

و تورانتو نیز بنمایش در آمده است. 
در سال )2۰۰۵( 1384 نیز رئوف تهیه 
و کارگردانی فیلم موجهــا درآغاز تولد 
را ارائه داد که برنده بهترین انیمیشــن 
کوتاه در فستیوال بین المللی فیلم ایالت 
Vermont در سال )2۰۰7( 1386 شد 
و در شب بازگشایی جشنواره بین المللی 
فیلم WhiteHead نیز بروی صحنه آمد. 
مســعود رئوف مدیریــت و پایگذاری 
چندیــن کارگاه آموزشــی فیلم های 
مستند و انیمیشــن را برعهده داشته و 
بنیانگذار گروه کارگاه آموزشی مبارزه با 
حاشیه سازی شهروندها از سال )2۰۰8(  

1387 تا کنون هست. 
 جدید ترین اثر مستند وی فیلم انیمیشن 

سی دقیقه ایست به نام باغی هست. 
•
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ضرورت مبارزه برای لغو شکنجه و اعدام
ــــــــــــــ ـــــــــــــــ     سخنرانان   ـ 

عزت مصلی نژاد     |   حسن پویا 
ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ     برنامه هنری    ـ 

گروه رقص خورشیدخانوم 
ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ     برنامه موسیقی   ـ 

Louise Dessertine   | rodrigo Salazar  |  mikhaelle Salazar   | Sergiu popa

 koshtaredahe60@gmail.com 
http://www.massacreiniran.com

شنبه ۶ سپتامبر ۲014
شروع برنامه: ۶/30 بعدازظهر
<< ورودی: همت عالی 
دانشگاه کنکوردیا
0J.A. de Sève Cinema
1400 de Maisonneuve w. 
Montréal, QC H3G 1M8
 تلفن آگاهی:
)۵14(  216  8۰6۵              

یادمـان یــاد یاران
به یاد خاوران ها در جای جای ایران 

و در همراهی با مادران خاوران که مبارزه و پایداریشان 
در گذرگاه زمان طنینی جهانی یافته است.

پرتوان علیه اعدام و شکنجه 
در مبارزه با رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی بایستیم. 

کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی 
دهه شصت در ایران - مونتریال 

نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم
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Å  الف در غریبی، گوز در بازار مسگرها

Å  الالئی میدونی چرا خوابت نمیبره

Å  لب بود که دندون اومد

Å  لقمان حکیم را گفتند : ادب از که آموختی ؟

گفت : از بی ادبان  ]]گلستان سعدی[[

Å  لگد به گور حاتم زده

Å  لولهنگش آب میگیره

Å  لیلی را از چشم مجنون باید دید

م
Å  ما از خیك دست برداشتیم

خیك از ما دست بر نمیداره

Å  ما اینور جوب تو اونور جوب

Å  ،ما اینور جوب تو اونور جوب

فحش بده فحش بستون، 

پیراهن یکی شانزده تومنه 

Å  مادر را دل سوزد، دایه را دامن

Å  مادر زن خرم کرده، توبره بر سرم کرده

Å  مادر که نیست با زن بابا باید ساخت

Å  مادر مرده را شیون میاموز

Å  مارا باش که از بز دنبه میخواهیم

Å  مار بد بهتر بود از یار بد

Å  مار پوست خودشو ول میکنه

اما خوی خودشو ول نمیکنه 

Å  مار تا راست نشه بسوراخ نمیره

Å  مار خورده افعی شده

Å  مار خیلی از پونه خوشش میاد دم لونه اش سبز میشه

Å  مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه

Å  مار گیر را آخرش مار میکشه

Å  مار مهره، هر ماری نداره

Å  مار هر کجا کج بره توی لونه خودش راست میره

Å  ماست را که خوردی کاسه شو زیر سرت بزار

Å  ماستها را کیسه کردند

Å  ماست مالی کردن

Å  ماستی که ترشه از تغارش پیداست

Å  ماست نیستی که انگشتت بزنند

Å  ما صد نفر بودیم تنها، اونها سه نفر بودند همراه

Å  ما که خوردیم اما نگی یارو خر بود سیرابیت نپخته بود

Å  ما که در جهنم هستیم یك پله پائین تر

Å  ما که رسوای جهانیم غم عالم پشمه

Å  مال است نه جان است که آسان بتوان داد

Å                                                                                         مال بد بیخ ریش صاحبش      

Å  مال به یکجا میره ایمون به هزار جا

Å  مالت را خار کن خودت را عزیز کن

Å  مال خودت را محکم نگهدار همسایه را دزد نکن

Å  مال خودم مال خودم مال مردمم مال خودم

Å  مال دنیا وبال آخرته

Å  مال ما گل مناره، مال مردم زیر تغاره

Å  مال مفت صرافی نداره

Å  پول باد آورده چند و چون نداره

Å  مال ممسك میراث ظالمه

Å  مال همه ماله، مال من بیت الماله
}<< ادامه در صفحه: 3۰{

 ZONYCHO
داروی درمان طبیعی
 ناخن های قارچی، 

زرد رنگ وخراب شده 
مخلوطی از روغن های
 اساسی، با 69 درصد 

آمار درمانی درمدت
 1۰ سال مطالعه 

 ZACHE
داروی  طبیعی پای ورزشکار

 )قارچ الی انگشتان پا و پاشنه های ترک خورده( 
مخلوطی از روغن های  اساسی حل شده در کره کاریته 

 ARTHODEX
مسکن دردهای عضالنی و مفصلی داروی طبیعی 

مخلوطی از چند روغن اساسی حل شده در کره کاریته 
محل فروش در مونتریال: 

تپش دیجیتال: 
Tel.: 514-223-3336
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 Martin( ســلیگمان  مارتیــن 
Seligman( پدر روانشناسی مثبت 
در تئوری خود می گوید، بااینکه 6۰ 
درصد از شــادی با ژنتیک و محیط 
فرد تعیین می شــود، اما 4۰ درصد 

باقیمانده به خودمان بستگی دارد.
ســلیگمان در کتاب خود سه نوع 
متفاوت از زندگی شــاد را توصیف 
می کند: زندگی لذت بخش، که در 
آن زندگی تان را تاجاییکه می توانید 
با لذت پر می کنید، زندگی درگیر که 
در آن زندگــی را در کار، بچه داری، 
عشــق و تفریح می بینید و زندگی 
معنی دار کــه در آن باالترین نقاط 
قدرتتان را می دانیــد و از آنها برای 
تبدیل شدن به چیزی بسیار بزرگتر 
و قوی تر از آنچه که هستید استفاده 

می کنید.
ســلیگمان می گوید که از بررسی 
باالترین حد رضایت کاماًل متعجب 
شده است. تحقیقات نشــان داده 
است که جســتجوی شادی هیچ 
ارتباطی با احساس رضایت ماندگار 
ندارد. درمقابــل، لذت مثل خامه و 
توت فرنگی است که به زندگی های 
رضایت بخشی که بر پایه جستجوی 
همزمان معنا و درگیری بنا شــده 

است، شیرینی می دهد.
بــا تمام ایــن حرف ها، افراد شــاد 
عادت هایــی دارنــد که شــما هم 
می توانیــد آنهــا را وارد زندگی تان 
کنید. افراد شاد و خوشحال، تمایالت 
و گرایشات خاصی دارند که آنها را 
در جستجوی معنا و مفهوم زندگی 
یاری کرده و در طول این مسیر به 

آنها انگیزه می دهد.


اطراف شان را با افراد شاد پر 
می کنند

شادی و لذت ُمسری است. محققان 
دریافته اند که آنهایی که اطراف خود 
را با افراد شاد و سرزنده پر می کنند، 
احتمال بیشتری برای شاد شدن در 
آینده دارند. این به تنهایی می تواند 
دلیل خوبی باشد که با افراد سرحال 

و شاد رفت وآمد کنید.


فقط وقتی لبخند می زنند که از ته 

دل باشد

طبق تحقیقات، حتی اگر واقعًا 
احساس شادی نکنید، ایجاد 
یک فکر شاد -- و بعد لبخند 
زدن بخاطــر آن -- می تواند 
سطح شادی شما را باال برده و 
بازده کاری تان را افزایش دهد. 
خیلی مهم است که لبخندتان 
از ته دل باشــد: این تحقیق 
نشــان داده است که لبخند 
مصنوعی وقتی افکار منفی در 

ذهنتان است می تواند روحیه تان را 
حتی بدتر هم بکند.


قابلیت انعطاف دارند

براساس تحقیقات پیتر کرامر، قابلیت 
انعطاف است که متضاد افسردگی 
است نه شادی. او می گوید افراد شاد 
می دانند چطور باید بعد از شکست به 
وضعیت قبلی خود برگردند. قابلیت 
انعطاف راهکاری است که انسان ها 
می توانند در مواجهه با ســختی ها 

زندگی از آن استفاده کنند.


برای شاد بودن تالش می کنند
بله، دقیقًا به همین سادگی: براساس 
دو تحقیقی که به تازگی انجام گرفته 
اســت، فقط تالش کردن برای شاد 
بودن می تواند سالمت احساسی شما 
را تقویت کند. تحقیقات نشان داده 
اســت که آنهایی که فعاالنه تالش 
می کنند احســاس شادی بیشتری 
کنند، باالترین سطح روحیه مثبت 

را داشته اند.


قدر اتفاقات خوب زندگی را 
می دانند

جشن گرفتن دستاورهای بزرگ و 
دشــوار زندگی خیلی مهم است اما 
افراد شــاد به پیروزی های کوچک 
خود نیز اهمیــت می دهند. وقتی 
برای دیدن اتفاقات خوب و مثبتی 
کــه در زندگی مــان می افتد وقت 
بگذاریم، یعنی پاداش های کوچک 
بسیار زیادی در طول روز به خودمان 
می دهیم. این می تواند تاثیری عالی 
بر روحیه مان داشــته باشــد. دقت 
کردن به اتفاقات خوب زندگی، حتی 
اگر بــه کوچکی عالی 
تان  چای  شدن طعم 
باشد، باعث می شود در 
مفید  روز حس  پایان 

بودن بیشتری کنید.


قدر لذت های کوچک 
زندگی را می دانند

خوردن یک بســتنی 
قیفی شکالتی، دیدن 
یک ســگ مهربان و 
بازیگوش، افراد شــاد 
همه  از  استفاده  برای 
و  لذت هــای کوچک 
ســاده زندگــی وقت 
می گذارند. پیدا کردن 
در چیزهــای  معنــا 
تمریــن  و  کوچــک 
قدرشناســی از آنهــا 
به احســاس شــادی 
و رضایــت عمومی از 

زندگی تان منجر خواهد شد.


زمانی از وقتشان را صرف اعمال 
بشردوستانه می کنند

بااینکه یک روز فقط 24 ساعت دارد، 
اما افراد مثبت بخشی از زمان خود 
را صــرف خوبی کــردن به دیگران 
می کنند که در مقابل فوایدی نیز به 
خودشان می رسد. یک تحقیق که 
ســالهای طوالنی به طول انجامیده 
بود، فواید بشردوستی و نوع دوستی 
را بررسی کرده اســت. نتیجه این 
تحقیق نشان داده است که کارهای 
داوطلبانه هم برای سالمت جسمی و 
هم روحی بسیار مفید است. افراد در 
کلیه سنین که برای کارهای مختلف 
داوطلب می شــدند شادتر بوده و از 
سالمت جســمی بهتر و افسردگی 

کمتری برخوردار بودند.


به خودشان اجازه می دهند که 
گذشت زمان را فراموش کنند

وقتی شدیداً درگیر کاری می شوید 
که هم دشوار و چالش انگیز است و 
هم معنادار و روحیه بخش، گذشت 
زمــان را فراموش می کنیــد. افراد 
شاد به دنبال چنین حسی هستند 
که خودآگاهی شــان را کمتر کرده 
و احســاس موفقیتشــان را بیشتر 
می کند. بــرای اینکه چنین حالتی 
اتفــاق بیفتد، آن فعالیــت باید به 
چشمتان داوطلبانه بیاید نه اجباری 
و همچنین باید اهدافی مشــخص 
برای رســیدن به موفقیت در ســر 

داشته باشید.


بحث های جدی را به 
غیبت کردن های جزئی ترجیح 

می دهند

برای اینکه احساس خوبی نسبت به 
زندگی پیدا کنید، باید گفتگوهای 
جزئی و پیش پاافتاده را کنار گذاشته 

و وارد گفتگوهای عمیق تر شوید.
یکی از پنج پشــیمانی افراد رو به 
مرگ این است که »کاش جرات ابراز 
احساساتم را داشتم«. بیشتر آدم ها 
افســوس می خورند که کاش کمتر 
پیش پاافتاده ای  موضوعات  درمورد 
مثل آب و هوا حرف می زنند و بیشتر 
درمورد آنچه در دلشان است صحبت 

به میان می آوردند.


برای دیگران پول خرج می کنند!
شاید هم پول خوشبختی می آورد! 
در یک تحقیق مشخص شد که پول 
خرج کردن برای دیگران نسبت به 
پول خرج کردن برای خود، تاثیری 

مستقیم تر بر شادی افراد دارد.


شنوندگانی خوب هستند

وقتی گوش می دهید، توانایی خود 
برای دریافت دانش بیشتر را تقویت 
می کنید که دقیقًا متضاد زمانی است 
که با کلمات و افکار منحرف کننده 
خود، دنیا را مسدود می کنید. گوش 
دادن همچنین راهی برای نشان دادن 
احترام به دیگران و اعتماد به نفس 
اســت. علم و اعتماد به نفس دلیل 
این اســت که به خودتان اطمینان 
داشته و دیدی مثبت به خود دارید و 
درنتیجه انرژی مثبت از خود ساطع 
می کنید. خوب گوش دادن مهارتی 
است که روابط شما را تقویت کرده 
و تجربیاتی رضایت بخش تر برایتان 

فراهم می آورد.


ارتباطات میان فردی ایجاد می کنند
فرستادن یک پیام کوتاه به دوستان 
بسیار راحت است اما وقتی صحبت از 
سالمتی تان به میان می آید، گرفتن 
پرواز هواپیما و رفتن به شهری دیگر 
برای دیدن یک دوست کار سختی 
است. تحقیقات نشــان داده است 
که تماس های انســانی و داشــتن 
روابط شخصی با دوستان به کاهش 

احساس اضطراب کمک می کند.


به نیمه پر لیوان نگاه می کنند
خــوش بینی فواید بســیار زیادی 
برای ســالمتی دارد که از جمله آن 
می تواند به کاهش استرس، تحمل 
بهتر درد و طول عمر اشــاره کرد. 
وقتی تصمیم می گیرید که نیمه پر 
لیوان را ببینید، سالمتی و شادی را 

هم انتخاب کرده اید.

سلیگمان بهترین خصوصیات افراد 
خوشبین را اینطور توصیف می کند:

»یکی از ویژگی های بارز افراد بدبین 
این اســت که آنها تمایل دارند که 
تصور کنند اتفاقات منفی و بد مدت 
زمان طوالنــی ادامه می یابند و این 
افراد همه کارهایی که انجام می دهند 
را دست کم گرفته و اشتباهات خود 
را پررنگ تر می بینند. از طرف دیگر 
افراد خوشــبین که با همین روی 
نامهربــان دنیا روبه رو هســتند، از 
دیدی دقیقًا متضاد به بدشانسی نگاه 
می کنند. آنها باور دارند که شکست 
فقط یک مانع موقتی است و تقصیر 
آنها نیست. آنها تصور می کنند که 
بدشانســی، عوامل محیطی و افراد 
دیگر در ایجاد آن نقش داشــته اند. 
این افراد وقتی با موقعیتی منفی و بد 
مواجه می شوند، آن را چالشی برای 

عادت های افراد شاد
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جمله اي وجود 
دارد كه اگر 
شما فرهنگ 
را هدايت 
نكنيد فرهنگ 
شما را هدايت 
مي كند. پس 
اگر خانواده ها و 
متوليان جامعه 
به هدايت 
درست نوجوانان 
نپردازند 
فرهنگ هاي 
نادرست بيرون، 
اين افراد را 
شكل خواهد 
داد

رقيه هديه اي بود از سوي خدا و ما هم تصميم 
گرفتيم اعضاي او را به كودكاني كه نيازمند 

آن هستند هديه كنيم تا خانواده هاي  ديگري 
داغدار از دست دادن كودكانشان نباشند

13

اشاره

دوره س��المندي در ايران ب��ه دوره زماني بعد از 60 س��الگي گفته 
مي ش��ود و اين دوره را به سه قسمت سالمندان جوان )60 تا 70 سال(، 
ميانس��ال )70 تا 80 س��ال( و س��المندان )80 س��ال به باال( تقس��يم 
مي كنند. س��المندان جوان و ميانس��ال در دوره س��المندي باتوجه به 
ش��رايط پس از بازنشستگي كه با بيكار شدن آنها همراه مي شود دچار 

درجاتي از گوشه گيري مي شوند. 
در اين دوره سالمندان از لحاظ جسمي نيز افت مي كنند و عضالت 
آنها كم حجم شده و سيستم قلبي و عروقي آنها دچار اختالل مي شود. 
در زنان پوكي استخوان و تغييرات در بينايي و شنوايي به وجود مي آيد. 
مجموعه اين تغييرات طبيعي در دوران كهولت همراه با آثار افسردگي 
و گوش��ه گيري باعث مي شود كيفيت زندگي سالمندان دچار افت شود 

و آنها هر روز خود را تنهاتر از گذشته احساس كنند.
اس��ت  راه هاي��ي  بهتري��ن  از  يك��ي  ورزش در دوران س��المندي 
ك��ه در كاه��ش اي��ن مش��كالت تأثيرگ��ذار خواهد ب��ود. ام��روزه در 
 كش��ور م��ا ورزش در دوران س��المندي ب��ه عن��وان ي��ك اس��تراتژي 

مطرح است. 
در گذش��ته علت اصلي م��رگ و مير بيماري هاي واگي��ردار بود اما 
امروزه بيماري هاي مزمن مانند س��رطان، ديابت و بيماري هاي قلبي و 
عروقي علت اصلي مرگ و مير در دوران س��المندي به شمار مي رود كه 

بخشي از آن به سبك و شيوه زندگي افراد مربوط مي شود. 
براي اصالح شيوه زندگي سالمندان جهت پيشگيري از بيماري هاي 
مزمن فعاليت هاي فيزيكي و ورزش��ي بهترين راه حل اس��ت. آثاري كه 
ورزش در س��المت س��المندان دارد متعدد اس��ت و آثار آن براس��اس 

تحقيقات دانشمندان معادل قرص هاي ضدافسردگي است. 
افراد س��المندي كه از داروهاي ضدافسردگي اس��تفاده مي كنند با 
ورزش و فعالي��ت فيزيكي مي توانند مصرف اين داروها را كاهش دهند. 
ورزش در س��المندان باعث بهبود خواب ش��ان مي شود و اعتمادبه نفس 

آنها را باال خواهد برد. 
شركت در برنامه هاي ورزشي گروهي باعث كاهش اضطراب و بهبود 
افسردگي در دوره سالمندي مي شود و با تقويت عضالت، افراد سالمند 

مي توانند امور شخصي و روزانه را به راحتي انجام بدهند. 
ادامه در صفحه 15 

 بايد و نبايدهاي ورزش سالمندان

دكتر احمد باقري مقدم
متخصص پزشكي ورزشي

141616 شيوه هاي كاهش ورودي زندان هاريشه جرايم سايبري و رايانه اي2 ميوه براي ذهن برتر
 فضاي سايبر شرايطي را به وجود آورده كه بزهكاران مي توانند درمكان هايي غير از 

جاهايي كه آثار و نتايج اعمال آنها ظاهر مي شود مرتكب جرم شوند و خسارات و صدمات 
بسياري به بارآورند

 زغال اخته تأثير توت فرنگي را بر فعاليت مغز دارد. اين دو ميوه قرمز رنگ نه تنها به 
فعاليت مناسب مغز و تقويت حافظه كمك مي كنند بلكه پيري را نيز براي زنان به تعويق 

مي اندازند

 يكي از روش هاي بازگرداندن مجرمان به اجتماع مي تواند به كارگيري اجباري آنها در 
شهرداري ها، اتوبوسراني، مترو و فروشگاه ها به جاي حبس در زندان ها باشد

كارشناسان ازدواج موفق را در سايه آموزش هاي والدين معرفي كردند

 8 سال طاليي 
در مدرسه ازدواج

صفحه 15 

   صفحه 14  عكس: فارس

 سال هجدهم  شماره 5126  يكشنبه  25 تير ماه 1391 25 شعبان 1433 15 جوالي 2012

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 سپس با پاک کردن جواب شرح 5126

اول، به حل شرح دوم بپردازید.

 

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

 افقي:
1- تعزيه- باالي كوه

2- از مركبات كه محصولي معجزه آسا 
و پ��ر ويتامين اس��ت- جمع ش��يء- 

شنونده
3- چارچوب- آهنگر ش��اهنامه- قشر 

و پوسته
4- نام- عدد ورزش��ي- رؤياي تش��نه 

لب- جمع نكته
5- پياپي- تار و رشته

6- مرحوم- كابوس مار!- شهر خرما
7- نوع��ي مار خطرناك- روش��ندل- 

خدا آن را از شما دور كند
8- ضد هزينه- نيم صداي گنجشك- 

نااميد
9- متحير- اس��تخوان پاش��نه پا- آباد 

نيست
10- پي��چ و تاب- غي��رت- نافرماني، 

تمرد
11- زمزمه كردن- دوباره كاري

12- وصل��ه هنري- نام مردانه- نوعي 
ساز- نوعي بستني

13- رتب��ه و پاي��گاه- كش��كينه- بچه 
ترسان معروف

14- س��رگردان، درب��ه در- برن��ا- س��از 
سيمي

15- روزنامه- طبق قانون اساس��ي پس 
از رهبري باالترين مقام رس��مي كشور 

است
 عمودي:

1- لنگ مي زند- از  آثار تاريخي و ديدني 
استان بوشهر

2- تنه��ا و غري��ب- اص��رار- بي چي��ز، 
تهيدست

3- كبوتر صحرايي- پرنده اي 
شبيه كبك- پي در پي بودن

4- پيامبر قوم عاد- عقيده و 
مسلك- آزاده- نخستين قوم 

ايراني
5- م��وش خرما- ع��داوت- 

پاسخ مخالفت آميز
خان��م  كالم  تك��ه   -6
گازه��اي  از  ش��گفت زده- 

بي رنگ- غده كودكانه!
7- آب چش��م- راز و ني��از- 

كشوري در قاره سياه
8- حومه كاشان- يار كلنگ!- 

برابري
9- س��رگرد قدي��م- نوع��ي 

گردش گروهي- انديشه
10- ب��رادر حضرت موس��ي )ع(- گروه 

محافظ- اطراف دهان
11- بخيه درشت- نوعي برنج مرغوب- 

بي خبر، غفلت كننده
12- رغبت- عدد يك رقمي- واپسين- 

گمان
س��يب زميني-  صف��ت  مس��افر-   -13

پوشاك سر
14- نوبت پاسباني- خيابان تزئين شده- 

واحد پول آلمان
15- دومين پادش��اه از سلسله صفويه- 

پوشش پرنده

 افقي:
1- بازيگ��ر خانم فيلم پرتق��ال خوني- 

جاي ماشين
2- ماه سوگواري- فيلسوف- شاطر

3- لباس بي آستر- جمع درس- طبيعت 
و ذات

4- كوچكتري��ن واح��د اطالعات��ي كه 
مي ت��وان در كامپيوتر نگه��داري كرد- 
آواي درشت- ناشناس تر- دعاي زيرلب

5- دربردارنده- طعام، خوراك
6- غذاي ش��مالي- گلي پربرگ- خاك 

بتونه
7- رش��ته پهن- تك گرايي- شهري در 

استان فارس
8- در ح��ال ش��يون- چي��دن غل��ه- 

تمجيد
9- پيش��وندي به معني سوي- عنوان 

شاهان مغول- عضو پا
10- ع��دد يك رقمي- جمع ش��يء- 

شركت خودروسازي ايراني
11- داس��تان كوتاه- شهري در استان 

خوزستان
12- پارچه نازك نخي- گياه دارويي- 

پسوند نسبت- شهري در آلمان
13- ش��خص غيرمعلوم- س��خن نغز- 

شناس
14- فارس��ي زبان- ماه پائيزي- لقب 

شيطان
15- فراموشي- نوعي غله جديد

 عمودي:
1- سرما- عنوان اثري از ايليا ارنبورگ 

منتقد روسي متولد كي يف
2- پيغمب��ر زم��ان اردش��ير بابكان- 

دربه در- گليم
بلندمرتب��ه-  نعم��ت-  افزون��ي   -3

بافندگي
4- شهر شمالي- داستان بلند كريستوفر 

فرانك- ضمير غايب- جد
5- برانشي- نوعي پارچه- محلي خوش 

آب و هوا در اطراف تهران
6- سخن صريح- بالش- مار در گويش 

آذري
7- پسوند شباهت- برنده جايزه صلح 
نوبل به سال 1993- برگزيده چيزي

8- اتحادي- فرخنده- ماه ميالدي
9- مهراس- فك- خطاب بي ادب

10- طايف��ه اي در عص��ر هخامن��ش- 
سرباز بحري- تذكره

11- مخف��ف گند- دلبري- 
اثر اميل زوال

12- تيم يوناني- نشانه اسم 
بزرگترين  ارجمند-  مصدر- 

گناه
فل��زي-  عناص��ر  از   -13
 گريز- ضمير اش��اره به جاي 

دور
تنگه اي  زلزله-  14- رهاورد 
جزي��ره  و  ايتالي��ا  مي��ان 

سيسيل- گدا
افس��انه ها-  نويس��نده   -15
ت��وده متراكم بخ��ار آب در 

هواي مجاور سطح زمين

جدول ويژه جدول عادي

حل جدول ويژه شماره 5125حل جدول عادی شماره 5125

سهيال نوري

به طور حت��م نمي ت��وان وج��ود چربي ها در 
ناحيه شكم يا ران ها را ناديده گرفت اما در مورد 
كبد چرب، موضوع كاماًل متفاوت اس��ت چرا كه 
نمي ت��وان چرب��ي هاي اي��ن ناحي��ه را ديد و يا 
احساس كرد، به همين دليل بسياري از افراد، از 

وجود اين عارضه بي اطالع هستند.
البته وجود چربي در ناحيه كبد طبيعي است 
ام��ا اگر چربي بيش از 5 الي 10 درصد وزن كبد 
را تشكيل دهد حاكي از آن است فرد به بيماري 
كبد چرب الكلي يا غيرالكلي مبتال است كه البته 
در بعضي از موارد خطرات و عوارضي جدي را به 

همراه خواهد داشت.
 كبد الكلي

بي��ش از 15 ميليون نفر در سراس��ر دنيا در اثر 
سوءاستفاده و يا استفاده بيش 
از حد ال��كل به اي��ن عارضه 
مبت��ال مي ش��وند ك��ه از اين 
ميان نزديك ب��ه 90 تا 100 
درصدشان دچار بيماري كبد 
چرب هستند. اين عارضه پس 
از نوشيدن مقدار متوسط و يا 
زياد مشروبات الكلي بروز پيدا 
مي كند. حتي پس از طي يك 
دوره كوتاه مدت مصرف فراوان، 
مشروبات الكلي بيماري كبد 
الكلي حاد را به وجود مي آورد. 
در اي��ن موارد، الكل، س��طح 
آنزيم هاي كبدي را تحت تأثير 

قرار مي دهد.
عوامل ديگري كه ممكن 
است شانس ابتال به بيماري 
كبد چ��رب را افزايش دهند 
 C عبارتن��د از: هپاتيت نوع

)منجر ب��ه التهاب كبد مي ش��ود(، مصرف بيش 
از حد آه��ن، رژيم غذايي، پيش��گيري و درمان 

چاقي.
 كبد چرب

در حال حاضر ش��ايع ترين علت بيماري هاي 
مزمن كب��دي در اياالت متح��ده، بيماري كبد 
چرب غيرالكلي است كه افراد با چربي اضافي در 
كبد مواجه هستند. اگرچه اين عارضه به التهاب 
و يا آس��يب جدي منجر نخواهد شد اما طبيعي 

هم نيست.
كبد چرب ب��ا التهاب، تجم��ع چربي و بافت 
فيبروز در كبد ش��ناخته مي ش��ود. اگرچه اغلب 
افرادي كه به بيماري كبد چرب مبتال مي شوند، 
دچار مشكالت جدي در كبد نمي شوند اما برخي 
از افراد، به علت ابتال به بيماري كبد چرب دچار 
س��يروز مي ش��وند. س��يروز اصطالحي است كه 
صدمات بسيار ش��ديد كبد و وخامت شرايط آن 

را به دنبال دارد. نارس��ايي كبد، س��رطان كبد و 
مش��كالتي از اين دس��ت از جمل��ه اين صدمات 

به شمار مي رود.
هر دو نوع از بيماري كبد چرب در حال شيوع 
اس��ت به طوري ك��ه 20 درصد افراد بزرگس��ال 
 NASH ممكن اس��ت به عارضه كبد چ��رب و
مبتال باش��ند و بي��ش از 6 ميلي��ون كودك نيز 
در چني��ن ش��رايطي وجود دارن��د. در اين ميان 
وجود عارضه فوق در جنين كودكان آس��يايي و 
اس��پانيايي شايع تر است. از س��وي ديگر شواهد 
حاكي از آن اس��ت عارض��ه كبد چرب غيرالكلي 
باعث افزايش خطر ابتال به بيماري هاي قلبي در 
كودكاني كه داراي اضافه وزن و يا چاق هستند، 

خواهد شد.
 علل كبد چرب

علت بيم��اري كبد چرب 
غيرالكلي مش��خص نيس��ت 
البته عوامل خاصي هس��تند 
كه افزايش ريسك درخصوص 
اين بيماري را نمايان مي سازند 
اما در برخي موارد، بدون هيچ 
عاملي بروز پيدا مي كند. با اين 
حال بيماري كبد چرب افراد 
ميانس��الي را ك��ه اضافه وزن 
داشته و يا چاق هستند، بيشتر 
در گير و مبت��ال مي كند. اين 
افراد معمواًل دچار كلس��ترول 
ب��اال و ي��ا تري گليس��يريد و 
همچني��ن ديابت مق��اوم به 

انسولين هستند.
ع��الوه ب��ر اي��ن در اث��ر 
اكس��يداتيو  عمل  اس��ترس 
)كه عدم تع��ادل بين توليد 
و ظه��ور ان��واع راديكال هاي 
آزاد اس��ت( در بدن انجام مي ش��ود كه منجر به 
وارد ش��دن آسيب به سلول هاي كبدي مي شود، 
انتشار پروتئين سمي و التهاب كبد و سلول هاي 
ديگر، مرگ سلول هاي كبدي )آپوپتوز( از عوامل 
ديگري هستند كه بيماري كبد چرب را به وجود 
مي آورند البته ساير علل بالقوه بيماري كبد چرب 

نيز عبارتند از: 
ويروس��ي،  هپاتيت ه��اي  داروه��ا،  مص��رف 
بيماري هاي خودايمني و ارث��ي مربوط به كبد، 

كاهش وزن سريع و سوءتغذيه.
در مطالعات اخير مش��خص شده است رشد 
بيش از ح��د باكتري در روده كوچك و س��اير 
تغيي��رات در روده، با بيماري كبد چرب مرتبط 
اس��ت. در حال حاض��ر نيز برخ��ي از محققان 
بر اي��ن باورند اين م��وارد، نق��ش مهمي را در 
پيشرفت عارضه كبد چرب به NASH را بازي 

مي كنند.

 عارضه كبد چرب حاد بارداري
اگرچه اين عارضه بسيار نادر است اما ممكن 
اس��ت در دوران ب��ارداري در كبد م��ادر چربي 
ساخته ش��ود كه در اين صورت مادر و جنين را 
در مع��رض خطر جدي ق��رار مي دهد. همچنين 
ممكن اس��ت منجر به نارس��ايي كب��د و كليه، 
عفونت ش��ديد يا خونريزي شود. تا به حال علت 
اين عارضه به طور كامل مشخص نشده است اما 
اين احتم��ال وجود دارد ك��ه هورمون ها در اين 
ميان نقش داشته باشند. به محض اينكه چنين 
عارضه اي تشخيص داده شود بايد مادر در اسرع 
وقت به مراكز پزش��كي انتقال داده ش��ود تا او و 
جنين تحت مراقبت هاي ويژه قرار گيرند و به اين 
ترتيب عملكرد كبد در عرض چند هفته به حالت 

عادي بازخواهد گشت.
 عالئم ابتال به بيماري كبد چرب

عارضه كبد چ��رب اغلب آرام و خاموش بوده  
بخص��وص در آغ��از ابت��ال به اين بيم��اري هيچ 
نشانه اي ندارد اما در صورت پيشرفت و در طول 
يك دوره از س��ال يا حتي دهه ها ممكن اس��ت 
باعث خس��تگي، از دس��ت دادن وزن يا اش��تها، 
ضعف، تهوع، س��ردرگمي، اخت��الل تمركز، درد 
در قس��مت مركز يا سمت راس��ت باالي شكم، 
بزرگ تر شدن بافت كبد و تيره شدن رنگ پوست 

بخصوص در ناحيه گردن يا زير بغل، شود.
از س��وي ديگر عالئم مرب��وط به بيماري هاي 
كب��د الكلي و كب��د چرب غيرالكل��ي با يكديگر 
متفاوت هس��تند و اگر س��يروز توسعه پيدا كند 
كبد توانايي خود را از دس��ت مي دهد و عالئم و 
نشانه هايي مانند احتباس مايع، خونريزي داخلي، 
تحليل عضالت، يرقان )زردي پوست و چشم ها( 

و نارسايي كبد بروز مي كند.
اغلب وجود عارضه كب��د چرب در طول يك 
معاين��ه معمولي قابل تش��خيص اس��ت. ممكن 
است پزشك در زمان معاينه متوجه بزرگ شدن 
كبد ش��ود و ي��ا اينكه در پاس��خ آزمايش خون، 
نش��انه هايي از عارضه كبد چ��رب را ببيند. البته 
سابقه بيماري و معاينه باليني نيز شك پزشك را 

به يقين تبديل مي كند.
آزمايش خون، افزايش آنزيم هاي خاص كبدي 
را نش��ان مي دهد و ممكن است ش��امل آالنين 
آمين��و ترانس��فراز )ALT( و آس��پارتات آمينو 
ترانسفراز باشد. البته مطالعات تصويربرداري نيز 

وجود اين عارضه را اثبات مي كنند.
از طرفي تأييد و تشخيص بيماري كبد چرب 
با بيوپس��ي كبد ميس��ر اس��ت. پس از بي حسي 
موضع��ي اين روش نمونه برداري انجام مي ش��ود 
و نمون��ه زي��ر ميكروس��كوپ ق��رار مي گيرد تا 
نش��انه هايي از چربي، التهاب و ساير موارد تأييد 
شود و به اين ترتيب اقدامات الزم درماني نسبت 

به اين عارضه صورت گيرد. 

گام هاي بي صداي يك بيماري

     عارضه كبد چرب 
اغلب آرام و خاموش 
بوده و هيچ نشانه اي 

ندارد اما  در طول 
يك دوره از سال 

باعث خستگي، از 
دست دادن وزن يا 

اشتها، ضعف، تهوع، 
سردرگمي، اختالل 
تمركز و... مي شود
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جمله اي وجود 
دارد كه اگر 
شما فرهنگ 
را هدايت 
نكنيد فرهنگ 
شما را هدايت 
مي كند. پس 
اگر خانواده ها و 
متوليان جامعه 
به هدايت 
درست نوجوانان 
نپردازند 
فرهنگ هاي 
نادرست بيرون، 
اين افراد را 
شكل خواهد 
داد

رقيه هديه اي بود از سوي خدا و ما هم تصميم 
گرفتيم اعضاي او را به كودكاني كه نيازمند 

آن هستند هديه كنيم تا خانواده هاي  ديگري 
داغدار از دست دادن كودكانشان نباشند

13

اشاره

دوره س��المندي در ايران ب��ه دوره زماني بعد از 60 س��الگي گفته 
مي ش��ود و اين دوره را به سه قسمت سالمندان جوان )60 تا 70 سال(، 
ميانس��ال )70 تا 80 س��ال( و س��المندان )80 س��ال به باال( تقس��يم 
مي كنند. س��المندان جوان و ميانس��ال در دوره س��المندي باتوجه به 
ش��رايط پس از بازنشستگي كه با بيكار شدن آنها همراه مي شود دچار 

درجاتي از گوشه گيري مي شوند. 
در اين دوره سالمندان از لحاظ جسمي نيز افت مي كنند و عضالت 
آنها كم حجم شده و سيستم قلبي و عروقي آنها دچار اختالل مي شود. 
در زنان پوكي استخوان و تغييرات در بينايي و شنوايي به وجود مي آيد. 
مجموعه اين تغييرات طبيعي در دوران كهولت همراه با آثار افسردگي 
و گوش��ه گيري باعث مي شود كيفيت زندگي سالمندان دچار افت شود 

و آنها هر روز خود را تنهاتر از گذشته احساس كنند.
اس��ت  راه هاي��ي  بهتري��ن  از  يك��ي  ورزش در دوران س��المندي 
ك��ه در كاه��ش اي��ن مش��كالت تأثيرگ��ذار خواهد ب��ود. ام��روزه در 
 كش��ور م��ا ورزش در دوران س��المندي ب��ه عن��وان ي��ك اس��تراتژي 

مطرح است. 
در گذش��ته علت اصلي م��رگ و مير بيماري هاي واگي��ردار بود اما 
امروزه بيماري هاي مزمن مانند س��رطان، ديابت و بيماري هاي قلبي و 
عروقي علت اصلي مرگ و مير در دوران س��المندي به شمار مي رود كه 

بخشي از آن به سبك و شيوه زندگي افراد مربوط مي شود. 
براي اصالح شيوه زندگي سالمندان جهت پيشگيري از بيماري هاي 
مزمن فعاليت هاي فيزيكي و ورزش��ي بهترين راه حل اس��ت. آثاري كه 
ورزش در س��المت س��المندان دارد متعدد اس��ت و آثار آن براس��اس 

تحقيقات دانشمندان معادل قرص هاي ضدافسردگي است. 
افراد س��المندي كه از داروهاي ضدافسردگي اس��تفاده مي كنند با 
ورزش و فعالي��ت فيزيكي مي توانند مصرف اين داروها را كاهش دهند. 
ورزش در س��المندان باعث بهبود خواب ش��ان مي شود و اعتمادبه نفس 

آنها را باال خواهد برد. 
شركت در برنامه هاي ورزشي گروهي باعث كاهش اضطراب و بهبود 
افسردگي در دوره سالمندي مي شود و با تقويت عضالت، افراد سالمند 

مي توانند امور شخصي و روزانه را به راحتي انجام بدهند. 
ادامه در صفحه 15 

 بايد و نبايدهاي ورزش سالمندان

دكتر احمد باقري مقدم
متخصص پزشكي ورزشي

141616 شيوه هاي كاهش ورودي زندان هاريشه جرايم سايبري و رايانه اي2 ميوه براي ذهن برتر
 فضاي سايبر شرايطي را به وجود آورده كه بزهكاران مي توانند درمكان هايي غير از 

جاهايي كه آثار و نتايج اعمال آنها ظاهر مي شود مرتكب جرم شوند و خسارات و صدمات 
بسياري به بارآورند

 زغال اخته تأثير توت فرنگي را بر فعاليت مغز دارد. اين دو ميوه قرمز رنگ نه تنها به 
فعاليت مناسب مغز و تقويت حافظه كمك مي كنند بلكه پيري را نيز براي زنان به تعويق 

مي اندازند

 يكي از روش هاي بازگرداندن مجرمان به اجتماع مي تواند به كارگيري اجباري آنها در 
شهرداري ها، اتوبوسراني، مترو و فروشگاه ها به جاي حبس در زندان ها باشد

كارشناسان ازدواج موفق را در سايه آموزش هاي والدين معرفي كردند

 8 سال طاليي 
در مدرسه ازدواج

صفحه 15 

   صفحه 14  عكس: فارس
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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 سپس با پاک کردن جواب شرح 5126

اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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 افقي:
1- تعزيه- باالي كوه

2- از مركبات كه محصولي معجزه آسا 
و پ��ر ويتامين اس��ت- جمع ش��يء- 

شنونده
3- چارچوب- آهنگر ش��اهنامه- قشر 

و پوسته
4- نام- عدد ورزش��ي- رؤياي تش��نه 

لب- جمع نكته
5- پياپي- تار و رشته

6- مرحوم- كابوس مار!- شهر خرما
7- نوع��ي مار خطرناك- روش��ندل- 

خدا آن را از شما دور كند
8- ضد هزينه- نيم صداي گنجشك- 

نااميد
9- متحير- اس��تخوان پاش��نه پا- آباد 

نيست
10- پي��چ و تاب- غي��رت- نافرماني، 

تمرد
11- زمزمه كردن- دوباره كاري

12- وصل��ه هنري- نام مردانه- نوعي 
ساز- نوعي بستني

13- رتب��ه و پاي��گاه- كش��كينه- بچه 
ترسان معروف

14- س��رگردان، درب��ه در- برن��ا- س��از 
سيمي

15- روزنامه- طبق قانون اساس��ي پس 
از رهبري باالترين مقام رس��مي كشور 

است
 عمودي:

1- لنگ مي زند- از  آثار تاريخي و ديدني 
استان بوشهر

2- تنه��ا و غري��ب- اص��رار- بي چي��ز، 
تهيدست

3- كبوتر صحرايي- پرنده اي 
شبيه كبك- پي در پي بودن

4- پيامبر قوم عاد- عقيده و 
مسلك- آزاده- نخستين قوم 

ايراني
5- م��وش خرما- ع��داوت- 

پاسخ مخالفت آميز
خان��م  كالم  تك��ه   -6
گازه��اي  از  ش��گفت زده- 

بي رنگ- غده كودكانه!
7- آب چش��م- راز و ني��از- 

كشوري در قاره سياه
8- حومه كاشان- يار كلنگ!- 

برابري
9- س��رگرد قدي��م- نوع��ي 

گردش گروهي- انديشه
10- ب��رادر حضرت موس��ي )ع(- گروه 

محافظ- اطراف دهان
11- بخيه درشت- نوعي برنج مرغوب- 

بي خبر، غفلت كننده
12- رغبت- عدد يك رقمي- واپسين- 

گمان
س��يب زميني-  صف��ت  مس��افر-   -13

پوشاك سر
14- نوبت پاسباني- خيابان تزئين شده- 

واحد پول آلمان
15- دومين پادش��اه از سلسله صفويه- 

پوشش پرنده

 افقي:
1- بازيگ��ر خانم فيلم پرتق��ال خوني- 

جاي ماشين
2- ماه سوگواري- فيلسوف- شاطر

3- لباس بي آستر- جمع درس- طبيعت 
و ذات

4- كوچكتري��ن واح��د اطالعات��ي كه 
مي ت��وان در كامپيوتر نگه��داري كرد- 
آواي درشت- ناشناس تر- دعاي زيرلب

5- دربردارنده- طعام، خوراك
6- غذاي ش��مالي- گلي پربرگ- خاك 

بتونه
7- رش��ته پهن- تك گرايي- شهري در 

استان فارس
8- در ح��ال ش��يون- چي��دن غل��ه- 

تمجيد
9- پيش��وندي به معني سوي- عنوان 

شاهان مغول- عضو پا
10- ع��دد يك رقمي- جمع ش��يء- 

شركت خودروسازي ايراني
11- داس��تان كوتاه- شهري در استان 

خوزستان
12- پارچه نازك نخي- گياه دارويي- 

پسوند نسبت- شهري در آلمان
13- ش��خص غيرمعلوم- س��خن نغز- 

شناس
14- فارس��ي زبان- ماه پائيزي- لقب 

شيطان
15- فراموشي- نوعي غله جديد

 عمودي:
1- سرما- عنوان اثري از ايليا ارنبورگ 

منتقد روسي متولد كي يف
2- پيغمب��ر زم��ان اردش��ير بابكان- 

دربه در- گليم
بلندمرتب��ه-  نعم��ت-  افزون��ي   -3

بافندگي
4- شهر شمالي- داستان بلند كريستوفر 

فرانك- ضمير غايب- جد
5- برانشي- نوعي پارچه- محلي خوش 

آب و هوا در اطراف تهران
6- سخن صريح- بالش- مار در گويش 

آذري
7- پسوند شباهت- برنده جايزه صلح 
نوبل به سال 1993- برگزيده چيزي

8- اتحادي- فرخنده- ماه ميالدي
9- مهراس- فك- خطاب بي ادب

10- طايف��ه اي در عص��ر هخامن��ش- 
سرباز بحري- تذكره

11- مخف��ف گند- دلبري- 
اثر اميل زوال

12- تيم يوناني- نشانه اسم 
بزرگترين  ارجمند-  مصدر- 

گناه
فل��زي-  عناص��ر  از   -13
 گريز- ضمير اش��اره به جاي 

دور
تنگه اي  زلزله-  14- رهاورد 
جزي��ره  و  ايتالي��ا  مي��ان 

سيسيل- گدا
افس��انه ها-  نويس��نده   -15
ت��وده متراكم بخ��ار آب در 

هواي مجاور سطح زمين
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سهيال نوري

به طور حت��م نمي ت��وان وج��ود چربي ها در 
ناحيه شكم يا ران ها را ناديده گرفت اما در مورد 
كبد چرب، موضوع كاماًل متفاوت اس��ت چرا كه 
نمي ت��وان چرب��ي هاي اي��ن ناحي��ه را ديد و يا 
احساس كرد، به همين دليل بسياري از افراد، از 

وجود اين عارضه بي اطالع هستند.
البته وجود چربي در ناحيه كبد طبيعي است 
ام��ا اگر چربي بيش از 5 الي 10 درصد وزن كبد 
را تشكيل دهد حاكي از آن است فرد به بيماري 
كبد چرب الكلي يا غيرالكلي مبتال است كه البته 
در بعضي از موارد خطرات و عوارضي جدي را به 

همراه خواهد داشت.
 كبد الكلي

بي��ش از 15 ميليون نفر در سراس��ر دنيا در اثر 
سوءاستفاده و يا استفاده بيش 
از حد ال��كل به اي��ن عارضه 
مبت��ال مي ش��وند ك��ه از اين 
ميان نزديك ب��ه 90 تا 100 
درصدشان دچار بيماري كبد 
چرب هستند. اين عارضه پس 
از نوشيدن مقدار متوسط و يا 
زياد مشروبات الكلي بروز پيدا 
مي كند. حتي پس از طي يك 
دوره كوتاه مدت مصرف فراوان، 
مشروبات الكلي بيماري كبد 
الكلي حاد را به وجود مي آورد. 
در اي��ن موارد، الكل، س��طح 
آنزيم هاي كبدي را تحت تأثير 

قرار مي دهد.
عوامل ديگري كه ممكن 
است شانس ابتال به بيماري 
كبد چ��رب را افزايش دهند 
 C عبارتن��د از: هپاتيت نوع

)منجر ب��ه التهاب كبد مي ش��ود(، مصرف بيش 
از حد آه��ن، رژيم غذايي، پيش��گيري و درمان 

چاقي.
 كبد چرب

در حال حاضر ش��ايع ترين علت بيماري هاي 
مزمن كب��دي در اياالت متح��ده، بيماري كبد 
چرب غيرالكلي است كه افراد با چربي اضافي در 
كبد مواجه هستند. اگرچه اين عارضه به التهاب 
و يا آس��يب جدي منجر نخواهد شد اما طبيعي 

هم نيست.
كبد چرب ب��ا التهاب، تجم��ع چربي و بافت 
فيبروز در كبد ش��ناخته مي ش��ود. اگرچه اغلب 
افرادي كه به بيماري كبد چرب مبتال مي شوند، 
دچار مشكالت جدي در كبد نمي شوند اما برخي 
از افراد، به علت ابتال به بيماري كبد چرب دچار 
س��يروز مي ش��وند. س��يروز اصطالحي است كه 
صدمات بسيار ش��ديد كبد و وخامت شرايط آن 

را به دنبال دارد. نارس��ايي كبد، س��رطان كبد و 
مش��كالتي از اين دس��ت از جمل��ه اين صدمات 

به شمار مي رود.
هر دو نوع از بيماري كبد چرب در حال شيوع 
اس��ت به طوري ك��ه 20 درصد افراد بزرگس��ال 
 NASH ممكن اس��ت به عارضه كبد چ��رب و
مبتال باش��ند و بي��ش از 6 ميلي��ون كودك نيز 
در چني��ن ش��رايطي وجود دارن��د. در اين ميان 
وجود عارضه فوق در جنين كودكان آس��يايي و 
اس��پانيايي شايع تر است. از س��وي ديگر شواهد 
حاكي از آن اس��ت عارض��ه كبد چرب غيرالكلي 
باعث افزايش خطر ابتال به بيماري هاي قلبي در 
كودكاني كه داراي اضافه وزن و يا چاق هستند، 

خواهد شد.
 علل كبد چرب

علت بيم��اري كبد چرب 
غيرالكلي مش��خص نيس��ت 
البته عوامل خاصي هس��تند 
كه افزايش ريسك درخصوص 
اين بيماري را نمايان مي سازند 
اما در برخي موارد، بدون هيچ 
عاملي بروز پيدا مي كند. با اين 
حال بيماري كبد چرب افراد 
ميانس��الي را ك��ه اضافه وزن 
داشته و يا چاق هستند، بيشتر 
در گير و مبت��ال مي كند. اين 
افراد معمواًل دچار كلس��ترول 
ب��اال و ي��ا تري گليس��يريد و 
همچني��ن ديابت مق��اوم به 

انسولين هستند.
ع��الوه ب��ر اي��ن در اث��ر 
اكس��يداتيو  عمل  اس��ترس 
)كه عدم تع��ادل بين توليد 
و ظه��ور ان��واع راديكال هاي 
آزاد اس��ت( در بدن انجام مي ش��ود كه منجر به 
وارد ش��دن آسيب به سلول هاي كبدي مي شود، 
انتشار پروتئين سمي و التهاب كبد و سلول هاي 
ديگر، مرگ سلول هاي كبدي )آپوپتوز( از عوامل 
ديگري هستند كه بيماري كبد چرب را به وجود 
مي آورند البته ساير علل بالقوه بيماري كبد چرب 

نيز عبارتند از: 
ويروس��ي،  هپاتيت ه��اي  داروه��ا،  مص��رف 
بيماري هاي خودايمني و ارث��ي مربوط به كبد، 

كاهش وزن سريع و سوءتغذيه.
در مطالعات اخير مش��خص شده است رشد 
بيش از ح��د باكتري در روده كوچك و س��اير 
تغيي��رات در روده، با بيماري كبد چرب مرتبط 
اس��ت. در حال حاض��ر نيز برخ��ي از محققان 
بر اي��ن باورند اين م��وارد، نق��ش مهمي را در 
پيشرفت عارضه كبد چرب به NASH را بازي 

مي كنند.

 عارضه كبد چرب حاد بارداري
اگرچه اين عارضه بسيار نادر است اما ممكن 
اس��ت در دوران ب��ارداري در كبد م��ادر چربي 
ساخته ش��ود كه در اين صورت مادر و جنين را 
در مع��رض خطر جدي ق��رار مي دهد. همچنين 
ممكن اس��ت منجر به نارس��ايي كب��د و كليه، 
عفونت ش��ديد يا خونريزي شود. تا به حال علت 
اين عارضه به طور كامل مشخص نشده است اما 
اين احتم��ال وجود دارد ك��ه هورمون ها در اين 
ميان نقش داشته باشند. به محض اينكه چنين 
عارضه اي تشخيص داده شود بايد مادر در اسرع 
وقت به مراكز پزش��كي انتقال داده ش��ود تا او و 
جنين تحت مراقبت هاي ويژه قرار گيرند و به اين 
ترتيب عملكرد كبد در عرض چند هفته به حالت 

عادي بازخواهد گشت.
 عالئم ابتال به بيماري كبد چرب

عارضه كبد چ��رب اغلب آرام و خاموش بوده  
بخص��وص در آغ��از ابت��ال به اين بيم��اري هيچ 
نشانه اي ندارد اما در صورت پيشرفت و در طول 
يك دوره از س��ال يا حتي دهه ها ممكن اس��ت 
باعث خس��تگي، از دس��ت دادن وزن يا اش��تها، 
ضعف، تهوع، س��ردرگمي، اخت��الل تمركز، درد 
در قس��مت مركز يا سمت راس��ت باالي شكم، 
بزرگ تر شدن بافت كبد و تيره شدن رنگ پوست 

بخصوص در ناحيه گردن يا زير بغل، شود.
از س��وي ديگر عالئم مرب��وط به بيماري هاي 
كب��د الكلي و كب��د چرب غيرالكل��ي با يكديگر 
متفاوت هس��تند و اگر س��يروز توسعه پيدا كند 
كبد توانايي خود را از دس��ت مي دهد و عالئم و 
نشانه هايي مانند احتباس مايع، خونريزي داخلي، 
تحليل عضالت، يرقان )زردي پوست و چشم ها( 

و نارسايي كبد بروز مي كند.
اغلب وجود عارضه كب��د چرب در طول يك 
معاين��ه معمولي قابل تش��خيص اس��ت. ممكن 
است پزشك در زمان معاينه متوجه بزرگ شدن 
كبد ش��ود و ي��ا اينكه در پاس��خ آزمايش خون، 
نش��انه هايي از عارضه كبد چ��رب را ببيند. البته 
سابقه بيماري و معاينه باليني نيز شك پزشك را 

به يقين تبديل مي كند.
آزمايش خون، افزايش آنزيم هاي خاص كبدي 
را نش��ان مي دهد و ممكن است ش��امل آالنين 
آمين��و ترانس��فراز )ALT( و آس��پارتات آمينو 
ترانسفراز باشد. البته مطالعات تصويربرداري نيز 

وجود اين عارضه را اثبات مي كنند.
از طرفي تأييد و تشخيص بيماري كبد چرب 
با بيوپس��ي كبد ميس��ر اس��ت. پس از بي حسي 
موضع��ي اين روش نمونه برداري انجام مي ش��ود 
و نمون��ه زي��ر ميكروس��كوپ ق��رار مي گيرد تا 
نش��انه هايي از چربي، التهاب و ساير موارد تأييد 
شود و به اين ترتيب اقدامات الزم درماني نسبت 

به اين عارضه صورت گيرد. 

گام هاي بي صداي يك بيماري

     عارضه كبد چرب 
اغلب آرام و خاموش 
بوده و هيچ نشانه اي 

ندارد اما  در طول 
يك دوره از سال 

باعث خستگي، از 
دست دادن وزن يا 

اشتها، ضعف، تهوع، 
سردرگمي، اختالل 
تمركز و... مي شود
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خدمات آرایشی
با ختفیف ویژه 

برای هموطنان عزیز 
Tel.:(514) 772-5787
        (514) 620-3622

خدمات ارزی 
514-844-4492

مژده   مژده    << بــزودی

مجتمع جتاری بازرگانی ایرانیان  
 از هم اکنون جهت دریافت اطالعات و رزرو محل 

       دفتر خود  در این مرکز با ما متاس بگیرید. 
     فیروز همتیان:    514-827-6364  

    فرشاد فضلی )تپش دیجیتال(: 514-223-3336   

در قلب
 NDG 

آیا پوکر اعتیادآور است؟

اگر ســری به پوکــر کالب های 
مونتریال بزنید متوجه می شوید 
تعــدادی نــه چندان کمــی از 
ایرانی های مهاجر شب ها را آنجا 

صبح می کنند. 
درباره احتمــال اعتیاد به پوکر و 
نحوه مقابله با این مشکل بیشتر 

بدانید.
همه ما دربــاره اعتیــاد به قمار 
کم وبیش اطالعاتی داریم. می دانیم 
کــه اعتیاد به قمــار زندگی های 
فراوانی را بربــاد داده و باید از آن 
دوری کــرد. اما ایــن روزها نوع 

تازه ای از این اعتیاد در حال رشد 
است که خطرناک تر از انواع دیگر 

به نظر می رسد. اعتیاد به پوکر.
مرکز  متخصصــان  گفتــه  بــه 
HelpGuide، این اعتیاد خطرناک 
است چون پوکربازها عموما اعتیاد 
به پوکر را باور نمی کنند. اما همین 
بــازی ظاهرا کم خطــر طوری بر 
زندگی افراد تاثیر می گذارد که به 
گزارش سایت responsiblenz در 
بعضی محله های شهرهای بزرگ 
آمریکا اعتیاد به پوکر از اعتیاد به 

الکل و مواد مخدر فراگیرتر است.

•
چطور به پوکر معتاد 

می شوند؟
عالقه به پوکر به آرامی 
شروع می شود. ممکن 
اســت در تلویزیــون 
بازی هوشمندانه و برد 
پوکرباز  میلیون دالری 
مشــهور ایرانی االصل 
" آنتونیو اسفندیاری" 
را ببینید و فکر کنید: 
»هی! مــن  هم بلدم!« 
اعتیاد به پوکر ممکن 
است با پوکر دوستانه 

آغاز شود:
رفقا را یک دوشنبه شب برای بازی 
به خانــه دعوت می کنید و آنها را 
می برید. پول زیــادی نصیب تان 
نمی شــود اما حس می کنید که 
چقدر بازی جذابی است و عالوه بر 
شانس به هوش هم نیاز دارد. بعد 
در جمع هــای جدی تر اما باز هم 
دوستانه پوکر بازی می کنید. برد 
و باخت در اینجا جدی تر است اما 
می شود قضیه را جمع وجور کرد. 

اما آن روزی که پوکر با غریبه ها را 
شــروع کردید ماجرا کامال تغییر 
می کند. روزی که پوکر آنالین را 

کشف می کنید متوجه می شوید 
که دیگر به هیچ چیزی دیگری در 
دنیا نیاز و عالقه ندارید. هیچ چیز 
مثل پوکر شما را سرحال نمی آورد. 
تعداد زیادی از آدم ها به پوکر معتاد 
می شــود چون چند باری خوب 
برده اند و دوست دارند دوباره ببرند. 
برای عده دیگــری آن هیجان و 
ترشح آدرنالین موقع بازی اهمیت 
دارد. عــده دیگری چنــد بار بد 
باخته انــد و حاال بازی می کنند تا 
شاید آن باخت ها را جبران کنند. 

•
نظر اجنمن روان پزشکان آمریکا 

درباره اعتیاد به قمار
متاســفانه اعتیاد به قمار و پوکر 
انجمن روانپزشکان  واقعیت دارد. 
»قماربازی های  از  گروهی  آمریکا 
زیرشــاخه  در  را  مشــکل دار« 
 impulse control disorder
و بخش های  دسته بندی می کند 
 Addictive جدی تر آن را در رده

Disorderها قرار داده است. 
 Impulse( اختالل کنترل تکانه -
control disorder( ناتوانــی برای 
مقاومت در مقابل یــک تکانه یا 
انگیزه اســت که برای دیگران یا 
خود شــخص خطرناک است و با 
احســاس لذت پس از تحقق آن 

همراه می شود. 
روان شناسان شــش نوع رفتار را 
جزء نشانه های ابتال به همین این 
که  می کنند  دسته بندی  اختالل 

سومی به بحث ما مربوط است. 
3( قماربازی بیمارگونه:

عبارت است از دوره های قماربازی 
که منجر به درهم گســیختگی 
اجتماعی-اقتصادی، مقروض شدن 

و فعالیت های غیر قانونی شود.
پوکربازهای  روان پزشــک ها  پس 
مشــکل دار را یا معتــاد قلمداد 

می کنند یا دچار disorder جدی.
اما کی بفهمیم که خودمان به پوکر 

معتاد شده ایم یا نه؟ 

چطــور با اعتیاد بــه پوکر مقابله 
کنیم؟ 

اگــر توانســتید به ایــن توصیه 
متخصصان عمل کنید: اگر فعال 
نمی توانید بی خیال پوکر شــوید 
فقط و فقط با دوستان نزدیک تان 

بازی کنید، نه غریبه ها.
خوش بختانه در مونتریال در ورودی 
تمــام کازینوهــا و پوکرکالب ها 
اعالن هایی وجود دارد که از شما 
می خواهد اگر با قمار مشکل دارید 

با آنها تماس بگیرید.
شــما می توانید از خدمات رایگان 
آنها استفاده کنید و با روانشناس 
متخصص ترک اعتیــاد به قمار 
مشــاوره کنیــد. در ضمــن این 
امکان هم وجود دارد که خودتان 
این  درخواست ممنوع الورودی به 

مراکز را بدهید.
تا دیر نشده دست بکار شوید.

•
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داعش؛ شمشیر دو لبه آمریکا در خاورمیانه...     << ادامه از صفحه: 7 حکایت شوخ طبعاِن روزگاِر تلخ
»حضرنامه ابرقو« به این ترتیب آغاز می شود: 
»بر این خاک، بر این آبادِی پنجه در پنجه کویر 
افکنده، مبادا خوار بنگرید. بر این سرزمین 
خاک و رمل، بر این آبادی برآمده از خشــت 
خام و صبورِی آدمــی، ایلغارها، فاتحان و 
اسیران، کاروان ها و مسافران و زائران و تاجران و قهرمانان و شجاعان 

و دل خستگان و عاشقان بسیار گذشته اند.«
خواندنی،  داستان  مجموعه  این 
دربــاره شــهر کویــری ابرقو و 
مردمانش در استان یزد است و در 
آن همه رقم آدم پیدا می شود، از 
دزد و گردنه گیر و ژاندارم و شوفر، 
تا بقال و کفاش و دالک و محصل 

و معلم و مال و حتی اجنه.
دکتر رســول نفیسی، نویسنده 
کتــاب درباره نــام آن می گوید:  
»کلمــه حضرنامــه را خود من 
ســاخته ام، چنیــن اصطالحی 
در فارســی وجود نــدارد. یعنی 
انســانی که در سفر نیست و در 
حضر است، و در حضر به جایی 
فکر می کنــد. ابرقو را هم از این 
لحاظ انتخاب کردم که زادگاهم 
است و از سویی بسیاری از مردم 
ایران فکر می کنند اصال همچین 
جایی وجود نــدارد و یک جای 

تخیلی است.«
آقای نفیسی که بیشتر به واسطه 
جامعه شناســی  در  تخصصش 
سیاسی ایران شناخته شده با این 
کتاب نثر روان، مدیریت کلمات 
و گنجینه واژگانش را به نمایش 
گذاشته. او می گوید تالش کرده 
سیر ابرقو - به عنوان نمونه ای از 
شهرهای تاریخی ایران- از سنت 
به مدرنیته و عوض شــدن روح 
شــهر و روحیــه مردمانش را تا 
پیش از باز شــدن پای تلویزیون 
به آنجا، نشان دهد:  »می خواستم 
روند گذار ایران سنتی به مدرن 
را نشان دهم. در این روند گذار، 
یک شهر فعال و زنده مثل تبریز 
را در نظر نگرفتم؛ بلکه رفتم به 
سراغ یک شهر حاشیه ای. مسئله 
دیگر این بود که فکر کردم نسل 
من آخرین نسلی است که با ایران 
قدیم و با فرهنگ مستمر و بدون 
انقطاع ایران از دوران بسیار قدیم 
تا حال ارتباط داشته. من شاهد 
فرهنگ شــادخواری، گذشت و 
دوستی، عدم خشونت، و برخورد 
بردبارانه آدم ها بــا همدیگر و با 
طبیعت بوده ام که در کتاب هم 
می بینید. یعنی یک جور فرهنگی 

که چه در مقابــل جامعه و چه 
طبیعت آنقدر سختی دیده که 
مدارا پیشه کرده، و در عین حال 
با طنز و شوخی و دوستی به آن 

جواب می دهد.«

حضرنامــه ابرقو، 18 داســتان 
کوتاه را در قالــب دو بهره ارائه 
اول سرگذشــت  بهره  می دهد. 
»قبادخــان و ســکول، دالرام و 
و  آیت اللهی  جهانگیر، حاجعلی 
بهــرام، میزآقو و بمون، و بعضی 
ابرقویی های دیگر...« و بهره دوم 
قصه »آقا نور، آسید نورعلی، حاج 
ســید نورعلی واعظ، ورود شیخ 
ناصح و پیری« است که همزمان 
است با انقالب ســال 13۵7 در 

ایران.
هر کدام از داستان ها به تنهایی 
کامــل و بی نقص اســت اما در 
نهایت، چهل تکه  ابرقو و مردمانش 

را تکمیل می کند. 
طــرح روی جلــد کتــاب نیز 
کار بابک گرمچــی، هنرمند و 
گرافیست ساکن تهران است که 
چندین طرح دیگر را نیز برای این 
کتاب آماده کرده بود که هنگام 
چاپ کتاب از آن ها استفاده نشد. 
حضرنامه ابرقو، فارغ از محتوا و 
نثر خوش خوان و بدون دست انداز 
و کلمــات فاخــرش، جزئیاتی 
ظریف دارد و در خالل داستان ها 
از طریق اشــارات، خواننده را در 
جریان تاریخ حدودی ماجرا قرار 
می دهد. مثال در جایی می گوید: 
»حاج رضا مثل سایر توده ای ها 
رادیوهای خارجی گوش می داد و 
از آن طریق بود که متوجه شد در 
کوبا انقالبی در حال شکل گرفتن 
است«، یا یک جای دیگر به ورود 
کارمند اصالحات ارضی به ابرقو 

اشاره می شود.

رسول نفیسی درباره ایده اولیه و 
منبع الهام حضرنامه ابرقو جمله 
 ،Amos Oz ای را از عاموس عوز
نویسنده اسرائیلی وام می گیرد و 
»اگر  می گوید: 
فقــط در  آدم 
خانواده خودش 
شــده  بزرگ 
باشــد و جای 
دیگری را ندیده 
می تواند  باشد 
اســتفاده  بــا 
همان  تــم  از 
خانــواده  یک 
تــا ابد کتاب و 
ادبیات بنویسد. 
یعنــی  ایــن 
استفاده خالقه 
واقعیــت  از 
من  و  موجود، 
هــم همیــن 
کرده ام.  را  کار 
تــا 14  مــن 

ســالگی در ابرقو بودم. سر ظهر 
در زیرزمین خانــه صدای پرواز 
مگسی در حیاط شنیده می شد و 
شب ها که پشت بام می خوابیدیم 
کاروانی  زنگوله شترهای  صدای 
در دوردست یا صدای آواز کسی 
در دوردســت شــنیده می شد. 
تلویزیونــی هم در کار نبود. یادم 
می آید که یک رادیویی بود که 
آن هم بــه زور صدایی ازش در 
می آمد وهیچ چیزی نمی شــد 
ازش فهمید. همین چیزها باعث 
شــده بود که مردم لهجه خاص 
خودشان را داشــته باشند. من 
بعدا پس از حدود چهل سال که 
برگشتم اصال از آن ابرقوی قدیم 
خبری نبود. همه چیز مثل همه 
جا شده بود و مردم مثل تهرانی ها 

حرف می زدند.«

نفیســی در خــالل تعریف این 
مجموعه داستان بسیار خواندنی، 
ظرایفــی از ســاز و کار زندگی 
روزمــره ســاکنین ابرقــو ارائه 
می دهد. مثــال وقتی می خوانیم 
»ابرقویی ها با لهجه ی ساییده ی 
زردشتی- یزدی شــان که پر از 
طنز و لغز و کنایه و ضرب المثل 
بود...« تصوری از لهجه و ادبیات 
آنان دســتمان می آید. در جایی 
»ابرقویی ها  دیگر می خوانیم که 
هنوز کرباس آبــی می بافتند و 
بســیاری از رعیت ها هنوز شلوار 
یا  می پوشیدند«  کرباسی  گشاد 
در گوشــه ای دیگر با ُاس یوسف 
ِ  تلمبه ســاز آشــنا می شویم که 
»دستار به ســر و لباده ای کهنه 
به تن دارد«، که هر دو تصویری 
از طرز لباس پوشــیدن آنان در 
دهه 132۰ و 3۰ خورشــیدی و 
قصه ها  فضاسازی  می دهد.  قبل 
نیز بی نقــص و تصویری، و پر از 
جزئیات است. اغراق نیست اگر 
بگوییم در قصه آســیاب کیقباد 
»بوی حنامانند چای با بوی هیزم 
سوخته« از البالی کلمات بیرون 

می زند.
روایتی از بعضی از این داستانها، 
حدود بیســت ســال پیش در 
ماهنامه َپر منتشر شد که آقای 
نفیسی آن ها را روایاتی »بیشتر 
توصیف  اتنوگرافیک«  و  سندی 

می کند. 
)ماهنامــه َپــر از ســال 1986 
تــا ژانویه 2۰۰4 در واشــنگتن 
منتشر می شد.( نفیسی می گوید: 
»به آن ها چهار پنج تا داســتان 
اضافه کردم و تبدیلش کردم به 
ادبیات. آن موقع یکی از بهترین 
مشــوق هایم برای تبدیل آن به 
کتاب داریــوش همایون بود.« او 
می گوید در حال کار بر روی جلد 

دوم حضرنامه ابرقو است.
حضرنامه ابرقــو در 14۵ صفحه 
و توســط خانه هنــر و ادبیات 
گوتنبرگ در ســوئد چاپ شده 
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دکتر رسول نفیسی
کتــاب  ...

می تواند اربیل، مرکز کردستان عراق 
و نیز بغداد، پایتخت این کشور را به 
تصرف خــود در آورد. این موقعیت 
حســاس، ایاالت متحده آمریکا را در 
مقابل یک گزینش بسیار سخت قرار 
داد: یا انفعال و تماشای افتادن عراق 
در دست داعش با عواقب آن و یا اقدام 
نظامی هرچند محدود که دســتکم 
بتواند مانع از تحقق فوری این سناریو 

شود.
ایــن وضعیت، پای آمریکا را بار دیگر 
به عراق باز کــرد. در این میان نباید 
نقش فشار ناشی از انتقادهای سخت 
اوباما  انفعالی  نمایندگان بر سیاست 
در ســوریه را نادیده انگاشت. برخی 
از اعضای کنگــره و نه فقط از حزب 
جمهوریخــواه، این ایــراد را به کاخ 
سفید وارد می کنند که در غیاب یک 
سیاست فعال در سوریه، سبب بقای 

اسد و تقویت داعش شده است.

بازگشت آمریکا به عراق
باراک اوباما، تالش زیادی کرده است 
کــه برای جهانیــان و از جمله برای 
دولتمردان عراقی روشن سازد که به 
دنبال بازگشت نظامی به عراق نیست 
و هدف از این تصمیم، کمک به حفظ 
جان آمریکایی های مستقر در عراق و 
نیز کمک بشردوستانه به عراقی های 
آواره ای است که زندگی شان در خطر 

است.
اوباما تاکید کــرده که آمریکا راه حل 
کوتاه مدت برای بازگرداندن صلح به 
عراق ندارد و خواهان درگیر شــدن 
در یک جنگ یــا عملیات درازمدت 
در این عرصه نیســت. اوگفته است 
که این وظیفه خود عراقی هاست که 
در این بــاره چاره جویی کنند، هم از 
پس نیروهــای داعش برآیند و هم با 
همدیگر عراق متحد و یکپارچه فردا 

را بسازند.
این که ایــن آرزوی اوباما تحقق پیدا 
کند جای تردید بسیار دارد. اما این نیز 
که رئیس جمهور آمریکا این مطالب 
را به طور صادقانه عنوان کرده باشد، 
جای شک است. نخست به این خاطر 
که سنی ها اینک در موضع قدرت قرار 
دارند و بدون یک عقب نشینی سیاسی 
چشــمگیر از جانب شیعیان شانس 
تشــکیل دولت وحدت ملی ضعیف 

است.
معرفی نخست وزیرجدید در عراق که 
به طور مشخص عمر سیاسی مالکی را 
به پایان می برد، فرضیه وحدت ملی را 
تقویت می کند اما در این میان هنوز 
یک پارامتر هست که باید از نظر دور 
نداشــت و آن هم حضور سهمگین 
نیروی داعش به عنوان یک ساختار 
نامتعــارف سیاســی و یک تمامیت 

قدرتمند نظامی است.
آیا برای داعش دلیلی وجود دارد که 
بخواهد به عنوان یک بازیگر سیاسی 
جلوه کند در حالی که زور کافی برای 
تصرف مناطق مختلف عراق و استقرار 

»خالفت اسالمی« را دارد؟ 
این جاست که می بینیم ضعف نظامی 
دولت مرکزی عراق و نیز ناتوانی نظامی 
کردهــا، داعش را به طور دوفاکتو در 
موضعی برتر قرار داده و آن را به عنوان 
نیروی تعیین کننده جلوه گر می سازد. 
تنها عنصری که در این میان می تواند 
توازن قوا میان نیروی تهاجمی داعش 
و نیروهای تدافعی درعراق را به حالت 
تساوی درآورد، حضورعملیاتی نیروی 
نظامی آمریکا و شــاید دخالت سایر 

قدرت های غربی در این کشور است.
با وجــود آن که از عملیــات هوایی 
آمریکا در روزهای اخیر به عنوان نمود 
یاری رسانی غرب در تضعیف و کنار 
زدن داعش یاد می شود، اما دقت در 
فحوای سخنان اوباما معلوم می کند که 
این گزاره هنوز چندان اعتباری ندارد. 
یعنی واشــنگتن، حداقل به صورت 
بالفصل، برای نابودســازی داعش در 
عراق به این کشور لشگرکشی نخواهد 
کرد. آمریکا در پی آنســت که بازی 
طوالنی تر و پیچیده تــری را در این 

میان به پیش برد. یک بازی با چهار 
هدف:

•  آمریــکا امیدوارســت حــال که 
عراقی ها )شیعه، سنی و کرد( تحت 
فشار و سفارش آمریکا و هم پیمانانش 
در طول چندین ســال نتوانستند به 
یک وحدت ملی دست یابند، از ترس 
داعش به چنین امری متمایل شوند. 
این کارکرد غیر مستقیم داعش است 
که آمریکا مورد نظر دارد. تاکید رئیس 
جمهور آمریکا برای دستیابی هر چه 
ســریع تر به یک دولت وحدت ملی 
در سایه انتخاب نخست وزیر جدید 
حکایت از این وجه از استراتژی عراقی 

آمریکا دارد.
•   آمریکا می خواهد به دولت آینده 
عراق و نیز به سایر نیروهای سیاسی 
این کشــور یادآور شود که حضورش 
تا چه حد می توانــد برای آنها مفید 
و به ویژه غیرقابل پرهیز باشــد. این 
برای آمریکا بسیار مطلوب است که 
حضور نظامی دائمــی خود در عراق 
را با کمترین هزینه متحمل شــود 
و با اقدامات محدود نظامی، نقشــی 
سرنوشت ســاز را برای عراقی ها ایفا و 
آنها را به پیروی از خطوط راهبردی 
سیاســی و اقتصــادی آتی خویش 

متمایل سازد.
•  آمریکا بی میل نیست که از داعش 
به عنوان یک شمشیر داموکلس باالی 
سر کشورهای منطقه استفاده کند. در 
حال حاضر وحشت از حضور نیروهای 
داعش یا »داعش گونــه« در ایران و 
ترکیه مستولی است. پاره ای خبرها 
از نزدیک شــدن نیروهای داعش به 
مرزهای ایران و بعضی از گزارش های 
تایید نشده، از »آماده باش نیروهای 
نظامی ایــران در مرزهــای غربی« 
حکایت دارند. این برای واشــنگتن 
ایده آل اســت که تهران یا آنکارا، به 
واسطه ترس از نفوذ این نیرو در خاک 
خود، با آمریکا در زمینه سیاست های 

منطقه ای همکاری داشته باشند.
•   و سرانجام این که آمریکا می تواند 
با به عهــده گرفتن هدایت و رهبری 
عملیات منجر به نابودی داعش، نقش 
ناجی و پلیس منطقه را برای خود در 
میان کلیه کشــورهای این بخش از 
جهان و حتی ورای آن جا بیاندازد. در 
حالی که چین در این منطقه حضور 
نظامی ندارد و روســیه نیز به شدت 
درگیــر اوکرائین و رفتن احتمالی به 
ســوی یک جنگ محلی است، این 
ایاالت متحده است که به عنوان تک 
تاز منطقه، به همراه متحدین غربی 
خود، یعنی بریتانیا، فرانسه و برخی 
دیگــر از قدرت هــای جهانی، نقش 
ابرقدرتی خود را احیا کرده و به اعتبار 
بین المللی ضربه خورده خویش جان 

دوباره ای می دهد.
وضعیت ایران

در شــرایطی که آمریــکا می رود که 
عــراق و از بین بردن داعــش را به 
محور تازه ای برای بازگشت قدرتمند 
و کم هزینه به منطقه خاورمیانه تبدیل 
ســازد، جمهوری اســالمی ایران در 
یک موقعیت دشوار استراتژیک قرار 
می گیرد. موقعیتی که در آستانه آغاز 
دور نهایی مذاکرات بر سر توافقنامه 
نهایی و حل و فصل معضل اتمی این 
کشور، تهران را در مقابل انتخاب های 

سختی قرار می دهد.
جمهوری اســالمی احساس می کند 
که زیر چشــم وی، جاپای محکم او 
در منطقه، یعنی عراق تحت سیطره 
مالکی، به دست نیروهایی می افتد که 
یا به طور فعال )مانند داعش( و یا به 
طور بالقوه )مثل آمریکا در صورت عدم 
توافق( با او در تخاصم به سر می برند. با 
کنار زده شدن مالکی درعراق، از این 
پس کمک رســانی به رژیم بشار اسد 
برای حکومت ایران بسیار دشوارتر و 
پرهزینه تر می شود. امری که ممکن 
است ســبب تضعیف بیشتر اسد در 

سوریه و در نهایت سقوط آن شود.
چشم انداز یادشــده برای رژیم ایران 
ناخوشــایند است و فشار زیادی را بر 

تهران وارد می کند تا انتخابی دردناک 
را صورت دهد: یا عدم تسلیم در مقابل 
خواست های 1+۵  و تحمل فشارهای 
اقتصادی بیشتر، نفوذ احتمالی داعش 
به خاک ایران و در نهایت، اقدام نظامی 
آمریکا یا اسرائیل علیه تاسیسات اتمی 
ایران و یا، امضای توافقنامه نهایی در 
ماه نوامبر و پذیرش شرایطی که بدون 
کمترین تردیدی به استحاله گام به 
گام نظامی جمهوری اسالمی خود در 
شکل فعلی آن خواهد انجامید. چیزی 
که وحشت را دل بخش محافظه کار 

نظام انداخته است.
نبرد سیاسی در تهران در این باره 

باال گرفته است. 
حسن روحانی، آگاه است که فرصت 
همین هفته های باقیمانده است و بس. 
سخنان تند وی که با لحنی خشن و 
بی ســابقه مخالفان مذاکرات و توافق 
را »بــزدل« خواند، خبــر از آغاز دور 
تازه ای از نبرد سیاسی میان جناح های 
رســمی و یا مافیایی قدرت در ایران 
دارد. تیم حسن روحانی می داند که 
اگر تــا ماه نوامبر نظــام نتواند برای 
»نرمش قهرمانانه« به آمادگی و توافق 
درونی دست پیدا کند، آینده ای بسیار 
تیره در انتظار نظام و کشــور خواهد 
بود. بنابراین باید، تا دیر نشده، همه 

کارت ها را بازی کرد.
موانع منطقه ای

در این میان، رســیدن به یک توافق 
جمعــی در درون نظام تنها ضمانت 
موفقیــت مذاکرات نیســت. موانع 
دیگری در ورای اراده حکومت ایران 
وجــود دارد که می تواند از این توافق 
جلوگیری کنــد. یکی از آنها بدبینی 
شدید عربستان سعودی به این توافق 
و دیگری مخالفت شــدید اسرائیل 
بــا این امراســت. اســرائیل به طور 
استراتژیک هیچ گونه نزدیکی میان 
ایــران و آمریکا را برنمی تابد و بر این 
باورســت که چنین روابطی اسرائیل 
را منزوی و از فهرست ارجحیت های 

واشنگتن خارج خواهد ساخت.
در ایــن صورت قابل فهم اســت که 
چرا اوباما، -که حاضر نشــده بود در 
شرایطی به مراتب هولناک تر، تا مرز 
بمباران شــیمیایی، در سوریه دست 
به اقدام نظامی بزنــد-، در عراق وارد 
صحنه شــده است. آیا این امر را باید 
به شایعاتی که پیرامون حمایت غیر 
مستقیم اسرائیل از داعش مطرح است 

در پیوند ببینیم؟ 
آیا اسرائیل در پی آن بوده است که با 
تقویت نیروی رادیکالی مانند داعش، 
خاورمیانه را درگیر جنگی کند که در 
نهایت آن، هجوم نظامی به ایران امری 

طبیعی و عادی جلوه کند؟ 
آیا آمریکا با ورود نظامی خود به عراق 
در پی خنثی کــردن اهرم داعش در 
دست دیگران و تبدیل آن به یک ابزار 

نفوذ در مسیر منافع خود است؟
داعش: حریفی سخت

حضور نظامــی آمریکا در عراق امری 
پرخطراست. نیروهای داعش از خود 
قدرت زیادی نشــان داده اند تا حدی 
که یکی از مقامــات پنتاگون از آنها 
به عنــوان »جنگجویــان ماهر« نام 
برده اســت. داعش در ماه های اخیر 
ثابت کرده است که دارای نقاط قوت 
قابل توجهی است که آن را حتی در 
مقابل ارتش مجهــز و آموزش دیده 
آمریکا تبدیل به یک دشمن خطرساز 

می کند: 
نخســت آن که داعش از تجهیزات 

نظامی خوبی برخوردار است، 
دوم این که نیروهای آن بسیار باتجربه 

و آموزش دیده هستند، 
ســوم آن که آنها مناطق مناسبی را 
برای تصرف انتخاب می کنند و تا به 

حال بی گدار به آب نزده اند، 
چهارم این کــه آنها ضعف نیروهای 
دشمن )ارتش دولتی عراق و نیروهای 
پیشمرگه( را به خوبی شناسایی و از 

آن استفاده می کنند و 
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شادی ما رفت... 
شادی زندگی ما، پر زد و رفت.

جای شادی در پیش ما و همه آنهایی که او 
را می شناختند خیلی خیلی خالی است؛ 

آنقدر خالی است که حجم این جای خالی برای ما 
غیر قابل تصور است.

این ظلم طبیعت و این بی عدالتی بزرگ را او در حق خود اینطور تفسیر می 
کرد:

"هر روز و هر لحظه در سراسر جهان هزاران انسان بیگناه از بزرگ و 
کوچک،کودک، و نوجوان از بیماری، بی دارویی، جهل و خرافات، مبارزه بر 

ضد ظلم و ستم، قربانی خشم 
کو ر طبیعت می گردند و خمی هم به ابروی کائنات نمی نشیند؛تازه من از 

خوشبخت ترین آنها هستم که از امکانات فراوانی برخوردار بودم ". 

جای شادی ما در دل و جای، جای زندگی واطراف مان بسیار خالی است و 
ما چاره یی جز پذیرفتن این خشونت بی دریغ طبیعت را نداریم. می سوزیم 

و می سازیم. 
اما آنچه در این مدت، نبوِد او مارا دلگرمی می بخشید، گرمای مهر وهمدلی 
هاو همدردی های همه دوستان و آشنایا نی  بود که ما را مورد مهر و محبت 

فراوان خود قرار دادند.

 از شمایی که در آخرین روزها ما را دربیمارستان تنها نگذاشتید؛ 
از اعضای دور و نزدیک فامیل که از دورترین نقاط خودشان را به ما رسانده 

و هفته ها بر بالین شادی شبانه روز به خدمت به او  پرداختند؛ 
از شمایی که باپیشنهادهای کمک به ما دلگرمی می دادید؛ 

از تلفن ها، ایمیل ها و آگهی های  پر از گرمی و صمیمیت و همه و همه دیگر 
را سپاس بسیارداریم. 

سپاسی ویژه از یار وفادار او که تا آخرین لحظات دست دردست او داشت و 
تازمانی که گرمای  دست او به سردی نگراییده بود، در کنارش بود. او درس 

عشق و وفا را به همه آموخت. 
شادی بیش از 28 بهار را ندید و همانطور که آرزوی اوبود به آ غوش امواج 

خروشان اقیانوس ها  پناه برد که تا ابدیت به سیر و سیاحت جهان بپردازد. 
مهرتان افزون 

لی ال  صادقی،  
اکبر وکیلی 

زنــدگیــ  ...

سـپاس

آیا می شود جلوی افسردگی را گرفت؟
خودکشــی رابین ویلیامز بازیگر 
و کمدین محبــوب، مردم جهان 
را در شــوک فروبرده اســت. او از 
ســوء مصرف الــکل و همچنین 
افســردگی شــدید رنج می ُبرد و 
همین باعث توجه رسانه ها و مردم 
به مسئله افسردگی و خودکشی 

شده است. 
•

سالی چند نفر دست به خودکشی 
می زنند؟ چرا؟

هر ســال 34 هزار نفــر فقط در 
که  می کنند  خودکشــی  آمریکا 
این یعنــی هر 1۵ دقیقه یک نفر 
به زندگی خود خاتمه می دهد. )با 
این حساب آمار قربانیان خودکشی 
در این کشور بیشتر از قتل است.( 
بــه گزارش ســازمان بهداشــت 
جهانی تا سال 2۰3۰ خودکشی با 
پشت سرگذاشتن سرطان، سکته، 
جنگ و تصادف بــه عامل اصلی 

مرگ انسان ها تبدیل خواهد شد.
حدود 9۰ درصد کسانی که دست 
به خودکشی می زنند با مشکالت 
روحی روانی )بخصوص افسردگی( 

دست وپنجه نرم می کنند. 
بنا بر گزارش ها حدود 13 درصد 
افــراد در زمان هایــی در طــول 
زندگی شان دچار افسردگی شدید 

شده اند.
•

افسردگی قابل درمان است یا 
مزمن؟

اینکه بگوییم افسردگی یک بیماری 
مزمن اســت به این معناست که 
بیمار هیچ وقت بهتر نمی شود. این 
درست نیست. اکثر بیماران مبتال 
به افسردگی بهتر می شوند و عموما 
بهتر می مانند. البته ممکن است در 
دوره هایی به مصرف دارو یا صحبت 

با متخصص نیاز داشته باشند.
اســت  بیمــاری ای  افســردگی 
که بیشــتر از یک بــار در طول 
زندگی مان با آن مواجه می شویم. 
آن را باید بیــن »مزمن« و »قابل 

درمان« دسته بندی کرد.
•

آیا می توان از افسردگی جلوگیری 
کرد؟

آدم ها به دالیل مختلفی افســرده 
می شــوند. بعضی از افسردگی ها 
کامال بیولوژیکی هستند و به تغییر 
وضعیت شیمیایی مغز مربوط ند. 
چیزی در مغز تغییــر می کند و 
شــما افسرده می شــوید. بعضی 
از افســردگی ها با عوامل بیرونی 
آغاز می شوند. با افکار منفی، با از 

دست دادن فردی مهم در زندگی.
شــما نمی توانیــد جلــوی آغاز 
افسردگی را بگیرید اما می توانید با 

آن در مراحل اولیه اش مقابله کنید. 
اگر غمگین هســتید و عزیزی را 
از دست داده اید و عقایدی منفی 
دارید، صحبت کردن با یک دوست 
یا متخصص و مصرف دارو جلوی 
حرکت شــما به سمت افسردگی 

کامل را خواهد گرفت.
•

اگر احساس افسردگی کردیم چه 
کنیم؟

کنونی تان  احساس  معتقدید  اگر 
بیشــتر از یک غم ساده یا عمیق 

اســت، اگر معتقدیــد که به طور 
مداوم دل مرده و خالی هســتید، 
اگر احساس می کنید هیچ چیز در 
زندگی تان به شما لذت نمی رساند، 
اگر نمی توانید بخوابید، اگر با مردم 
بــا عصبانیت برخــورد می کنید، 
اگر نمی توانید تمرکز کنید، پس 
احتماال در معرض افسردگی قرار 
گرفته اید و باید دســت به کاری 

بزنید.
اول از همه با کســی که دوستش 
دارید یا قابل اطمینان است حرف 
بزنید و به او بگویید می خواهید از 
 licensed mental( یک متخصص
کمــک   )health professional

بگیرید. 
افســردگی چیز عجیبی نیست. 

نباید شرمسار باشید. 
•

آیا مصرف الکل، مواد مخدر 
و آرامبخش ها باعث افسردگی 

می شود؟

بله. ســوء مصرف الــکل یکی از 
عواملی است که می تواند شخص را 
به سمت افسردگی سوق دهد. سه 
گروه موادی که شما را به احتمال 
زیاد افســرده خواهند کرد این ها 

هستند: 
1( مشــروبات الکلی و مواد مخدر 
مثل کوکائین )مثال با قطع مصرف 
کوکائین اکثر بیماران دچار تغییر 

شدید مود می شوند.(
2 ( بنزودیازپین هــا: که در درمان 
بی خوابــی، اضطــراب، صــرع و 
همچنین به عنــوان آرامبخش و 
شــل کننده عضالنی کاربرد دارند 

و به انواع گوناگون مانند دیازپام، 
اگزازپــام، فلورازپام، آلپــرازوالم، 
کلونازپــام، میــدازوالم، تمازپام، 
تقســیم  و…  کلردیازپوکســاید 

می شوند.
3( فنوباربیتال که در درمان صرع، 
بی خوابــی و اضطراب نیز مصرف 

می شود.
•

آیا بی خوابی باعث افسردگی 
می شود؟

ما قبال فکر می کردیم بی خوابی یا 
کم خوابی از نتایج افسردگی است. 

اما تحقیقات جدید نشان می دهند 
که احتماال ماجرا برعکس اســت. 
بی خوابی و کم  خوابی طوالنی مدت 
می تواند افراد را به سمت افسردگی 

بکشاند.
خواب خــوب هم در این میان به 
تنظیم خلق وخــو کمک خواهد 

کرد.
اگــر فکــر می کنیــد یکــی از 
اعضــای خانواده یا دوســتان تان 

افسرده است…
وقتــی حس کردید کــه یکی از 
نزدیکان تــان از افســردگی رنج 
می برد بدون لحظه ای درنگ با او 
خلوت کنید و درباره ماجرا حرف 
بزنید. این روش یک استثنا دارد: 
زمانی کــه حس می کنید ممکن 
اســت طرف مقابل با حرف زدن 
شــما در خود فرو رود، به خودش 
آسیب بزند یا خودکشی کند بهتر 
است قبل از هر چیز با متخصص 

صحبت کنید.
اگــر می توانید با طــرف مقابل 
صحبت کنید، به او بگویید که چه 
چیزی در او می بینید. به او بگویید 
از اینکه او چنین احساساتی دارد 
احساس بدی دارید و دوست  دارید 
کــه کمک کنید. بعــد به همراه 
او برایــش از یک متخصص وقت 

بگیرید.

www.rouznameh.net

)به نقل از پرفسور ویلیام پوالک، 
)CBS مشاور پزشکی شبکه
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مرد را باید بوسیـــد!
مرد را باید بوسید!

حتی وقتی اعصاب نداره!
حتی وقتی ریشش بلنده!

حتی وقتی داد میزنه!
حتی وقتی بی تفاوت شده!

تو  وقتی سرش همش  حتی 

گوشیشه!
حتی وقتی شــبها دیر میاد 

خونه!
این مرد را باید بوسید...

و گذاشت كنار!
دنبال یه مرد خوب، مهربون، 

باشــخصیت، دست و دلباز، 
اعتماد  قابــل  توقــع،  بی 

وخانواده دوست می گردم... 
نه براى ازدواج...

خدا به ســر شاهده میخوام 
ببینم چه شکلیه اصال!؟

نطنـز... 

عادت های افراد شاد...     << ادامه از صفحه: 26

د 
یلن

ت آ
وس

>> West Island: 
15760 boul Pierrefonds  
Tel.: 514-620-5551

سوپر
اسپشیال های 

عالی  � 

همه روزه در 
اخوان وست آیلند 

کیفیت شرایتون! 
با قیمت سیدامساعیل!

تالش بیشتر می بینند.


ارزش موسیقی را می دانند
موسیقی قدرت بسیار زیادی دارد. 
درواقع آنقدر قوی است که می توانید 
تاثیری برابر با ماســاژدرمانی برای 
کاهش اضطراب داشــته باشــد. 
محققان یک تحقیق دریافتند که 
عالئم اضطراب در شرکت کنندگانی 
که به مدت ســه ماه به موسیقی 
گوش می دادند، برابر با آنهایی بوده 

است که ماساژ 1۰ ساعته طوالنی 
آهنگ های  انتخــاب  می گرفتند. 
مناســب نیز عامل مهمی اســت 
زیرا شــاد یا غمگین بودن آهنگ 
هم می تواند نگرش شما نسبت به 

جهان تغییر ایجاد کند.


در استفاده از تکنولوژی وقفه 
می اندارند

مدیتیشــن یــا کشــیدن چند 
نفس عمیق، جدا شــدن از لوازم 

الکترونیکــی و دوری از دنیــای 
ماشینی امروز، مزایای بسیار زیادی 
برای شــادتر کردنتان دارد. حرف 
زدن با موبایل می تواند فشارخونتان 
را افزایش داده و سطح استرستان 
را باال ببرد و نشستن مداوم پشت 
صفحــه کامپیوتر با افســردگی و 
اســت. مطمئنًا  خستگی مرتبط 
تکنولوژی دست از سر ما برنمی دارد 
اما وقفه انداختن در استفاده از آن 
می تواند به مغزتان فرصت شــارژ 

شدن دوباره و ریکاوری بدهد.


به معنویت می پردازند
تحقیقات اعمال مذهبی و معنوی 
را با شــادی در ارتباط می بینند. 
عادت های شــاد بودن مثل ابراز 
نیکوکاری  و  محبت  قدرشناسی، 
معمواًل در تمامی دستورات دینی 
و مذهبی عنوان شــده اند. در یک 
تحقیق مشــخص شد، بچه هایی 
که احساس می کردند زندگی شان 
معنــا و مفهوم دارد )که توســط 
دستورات دینی در آنها ایجاد شده 

است( بسیار شادتر بوده اند.
معنویت چیــزی ارائه می کند که 
جامعه شــناس قرن بیستم، امیل 
دورخیم از آن به »زمان مقدس« 
تعبیر می کند. دکتر الن ایدلر در 
کتــاب »فواید جســمی و روانی 
اعمال مذهبی/معنوی« می نویسد:

»زمان مقدس زمانی جدا از ساعاتی 
برای ما فراهم می آورد که بیشتر 
زندگیمــان تجربه می کنیم. برای 
دور شدن از هرج و مرج و شلوغی 
زندگی روزانــه، می توان زمانی به 
عبادت، نمــاز یا هر عمل معنوی 
دیگری کــه در فضایی خلوت و 
آرام صــورت گیرد، اختصاص داد. 
داشــتن زمانی برای استراحت از 
کار و مشغله های روزمره، به کاهش 
اســترس که یکی از عوامل اصلی 
بیماری های مزمن اســت، کمک 

می کند.


ورزش یکی از اولویت های 
زندگی شان است

ورزش موجب ترشح اندورفین در 
بدن می شــود که به شادی شما 
کمک می کند. تحقیقات نشان داده 
است که ورزش عالئم افسردگی، 
اضطــراب و اســترس را کاهش 

می دهــد و آن هــم بخاطر تولید 
موادی در مغز اســت که احساس 
شادی و آرامش را تقویت می کنند. 
بــه اضافــه اینکــه ورزش باعث 
می شود بدنمان را بیشتر تحسین 
کنیم و حتی اگــر وزنمان پایین 
نیاید یا انداممان تغییر فاحشــی 
نکند، احساس بهترین نسبت به 

خودمان و بدنمان پیدا کنیم.


از خانه بیرون می روند
احســاس سرزندگی  می خواهید 
کنید؟ فقط 2۰ دقیقه استفاده از 
هوای آزاد به شــما حس زندگی 
خواهد داد. طبیعــت غذای روح 
است. خیلی وقت ها وقتی احساس 
می کنیم کم انرژی شده ایم، به یک 
فنجان چــای روی می آوریم اما 
تحقیقات راه بسیار بهتری را برای 
برگرداندن انرژی به بدنمان نشان 
می دهند: اینکه با طبیعت ارتباط 
برقرار کنیم. و بااینکه بیشــتر ما 
چای مان را داغ دوســت داریم اما 
تحقیقات بیــرون رفتن در هوای 
آزاد را در هوای معتدل تر بیشــتر 

توصیه می کنند.


بیشتر می خوابند
از دنــده چپ بلند شــدن فقط 
یک مثل قدیمی نیســت. وقتی 
کم خوابی دارید، بیشتر در معرض 
بداخالقی، بی حوصلگی و قضاوت 
نادرســت هســتید. خواب خوب 
شب می تواند به افراد برای کاهش 
اضطــراب کمک کنــد. با خواب 
خوب، تعادل احساس افراد بسیار 

بهتر خواهد بود.


زیاد می خندند
قباًل هم شنیده اید: خنده بر هر درد 
بی درمان دواست. تحقیقات نشان 

داده است که خندیدن، ماده ای در 
بدن تولید می کند که به انسان ها 
برای تحمل استرس و درد کمک 

می کند.
براساس تحقیقات، خنده می تواند 
یک ورزش هم برایتان به حساب 
آید. دکتر لی برک، محقق تحقیقی 
که در سال 2۰1۰ درمورد تاثیرات 
خنده بر بدن انجام گرفت، توضیح 
می دهــد کــه واکنش بــدن به 
خنده های پشــت سر هم درست 
مثل واکنش بدن به ورزش پشت 
سر هم اســت. در همین تحقیق 
مشخص شــد که بعضی از فواید 
مربوط بــه ورزش کــردن مثل 
تقویت سیستم ایمنی بدن، کنترل 
اشتها و بهبود کلسترول می تواند با 

خندیدن هم به دست آید.


پر جنب و جوش راه می روند
تابحال دقت کرده اید که دوستان 
شــادتان در راه رفتنشان قدم های 
بلنــد برمی دارنــد؟ در تحقیقی 
اســنودگراس،  که توسط ســارا 
فلوریدا،  دانشــگاه  از  روانشناسی 
انجام گرفت، از شــرکت کنندگان 
خواسته شــد که یک راه پیمایی 
سه دقیقه ای انجام دهند. از نیمی 
از شــرکت کنندگان خواسته شد 
که موقــع راه رفتن قدم های بلند 
بردارند، دســت های خود را تکان 
داده و سرشــان را باال نگه دارند. 
گزارش  شــرکت کنندگان  ایــن 
دادند که بعــد از اتمام راه پیمایی 
احساس شادی بســیار بیشتری 
نسبت به شــرکت کنندگانی که 
قدم های کوتاه برمی داشته و حین 
راه رفتن نگاهشان را به پاهایشان 

می دوخته اند، داشته اند.
•

متن خوشامدگویی جدید در پروازهای داخلی 
با ســالم و صلوات به روح تمام 
مسافرین عزیز و با درود به وزیر 

محترم راه و ترابری.
ورود شما را به پرواز الیتناهی 
هواپیمای جمهوری اســالمی 

ایران خوشامد می گوییم...
خداوندا مشــیت خودت را در 
رســیدن و لقاء به خــود برما 
قراردادی و بر سرعت آن فزون 

کن.
مقصد ما به احتمال 99% بهشت 

موعود و احتماأل 1% مقصدی که بر 
روی بلیط درج شده می باشد.

خلبان پرواز کاپیتان بهشت زاده 

و گروه پروازی بد اخالق؛ ســفری 
خوش را برایتان آرزومند است.

لطفأ به عالمت نکشــیدن سیگار 

اصأل توجه ننمــوده و آخرین 
سیگار زندگیتان را به خوشی 
و لــذت دود نمایید. بســتن 

کمربندها اصأل ضرورتی ندارد.
در صــورت بــروز اشــکال در 
سیستم هوای کابین ماسکهایی 
از باالی سر شما آویزان خواهد 
شد که شــما قبل از آن رایحه 
احســاس  را  مالئــک  خوش 

خواهید کرد.
ارتفاع پرواز به احتمال قریب به 
یقین تا آسمان هفتم بوده و هوای 
بهشت بســیار عالی گزارش شده 

است.

              
مشتری : بیا این سوپو مزه کن!

چیزی   ، ایشاال  خیره   : گارسون 
داره؟

مشتری : فقط مزه کن
عوض  بگم  سرده  اگه   : گارسون 

کنن
مشتری : دارم خواهش میکنم فقط 

مزه کن
گارسون : من دارم خواهش میکنم 

اگه چیزی کم داره بگو
مشتری : برادر من ، میگم مزه کن. 

یعنی مزه کن
به حرفم گوش بده

گارسون : باشه االن میچشمش .. 
قاشق کجاس ؟

مشتری : اها !! ؟ قاشق کجاست ! 
مرتیکه عوضی!!


یکی از دالیلی که سرخپوست ا

همیشه به قطارا حمله می کردن
این بوده که دود قطار به زبون اونا 

فحش ناجوری میشه!! 


دختره استاتوس گذاشته:یه دوس 
پسر نداریم موهاش ِفر باشـه
"صداش کنیم ببعیه مـــن"

پسره  زیرش زده : بــع!

ملت تحت فشارن خداییش!!


بدبختی دو گیتی ، تقصیر این سه 
حرف است :

"پول!!"


طرف بی دعوت میره عروسی!
میبینــه جلوش دوتا در هســت:  
روی یکیش نوشته مهمانا با کارت 
و روی یکی نوشته مهمانان بدون 

کارت! 
چون کارت نداشته از در دوم میره 

تو. دوباره به دو در میرسه. 
روی یکی نوشته مهمانان با هدیه 
و روی یکی نوشته مهمانان بدون 

هدیه! 
چــون کادو نداشــتم از در دوم 
وارد میشه که میبینه برگشته تو 

خیابون اصلی!


من امسال با پشــه های محترم 
خونمون به یک توافق اولیه رسیدم

تعهدات بین طرفین:
من گزینه نظامی )پشه کش( رو از 

روی میز برداشتم
و اونام قول دادن غنی سازی خون 

من رو متوقف کنن!

البته بهشــون گفتم اگه بیان دم 
گوشم ویز ویز کنن گزینه نظامی 

هنوز رو میزه!
سایر توافقات هم محرمانس بهتون 

نمیگم؛
دور بعدی مذاکرات هم اوایل مرداد 

ماه…


از حموم اومدم بیرون... اومدم برقو 
خاموش کنم برق گرفتتم...

واسه مادر بزرگم تعریف کردم... یه 
دقیقه فکر کرد بعد میگه: 

برقم برقای قدیم... میگرفت درجا 
طرفو خشک میکرد!!

یعنی محبت میچکه ازشون!


یادش بخیر یه زمانی اسِم تابستون 
میومد یاده گیالسو هندونه و... اینا 

میوفتادم...
االن ســاپورت همــه چیو عوض 

کرده!


واییییییــی ، ترکیب رنگ قرمز و 
زرد چقدر قشنگ میشه !

تحلیل دخترها از بازی بایرن مونیخ 
و دورتموند!! 
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جلسه اجنمن زنان
زمان:  7  سپتامبر 2014 ساعت 11 صبح

با امید به دیدار همٔه شما
8043 St Hubert, 

Montréal, QC H2R 2P4 
(Metro: Jarry) 

>>  iwamontreal@gmail.com

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال 

Shield of Athena
آیا شما و کودکان تان شاهد خشــونت های خانوادگی 

بطور روزمره هستید؟ 
آیا برای رفع مشکالت تان احتیاج به فردی 

باتجربه در مسایل خانوادگی دارید؟ 
و آیا مشکل زبان دارید 

بدنبال همزبان خودتان هستید 
تا به مسایل  شما رسیدگی کند؟

های  مرجع رایگان و قابل اطمینان در خدمت خانواده 
افغان و ایرانی است و شما را گام به گام در همه مشکالت یاری می 

کند.     اگر آرامش خاطر می خواهید، تلفن را بردارید و 
        با شماره 8117-274-۵14 با ما تماس بگیرید.

شهادت ثانیه های کودکی
بنفشه سام گیس

جنگ فرصت زندگــی را از آدم ها 
می گیرد. 

فرصت نفس کشــیدن را. فرصت 
عاشــق بودن و عاشــق ماندن را. 
فرصت کودک بودن و جوان شدن 
را. تمام هنجارها را واژگون می کند 
و طعم نیستی اجباری را بیش از 
همه به کام مردمانی می نشــاند 
که در تمــام معاهدات بین المللی 
با عنــوان »غیرنظامــی« معرفی 

شده اند. 
معاهــدات بین المللــی در طول 
سال های گذشته تاکید داشته که 
حقوق غیرنظامیــان که کودکان، 
زنــان، ســالخوردگان، معلوالن و 
جنگی  مناطق  ساکن  شهروندان 
هستند باید در پله یی فراتر از دلیل 
افروختن آتش جنگ قرار گرفته و 

محترم شمرده شود. 
اما آمار قربانیان جنگ های داخلی 
و منطقه یی و بین المللی، حداقل 
طــی دهه گذشــته گویــای آن 
اســت که نیروهای درگیر جنگ 
معموال بــه این تاکیــد توجهی 
ندارند که بیشــترین آمار تلفات 
انسانی جنگ ها مربوط به جمعیت 
غیرنظامیان کشورهای جنگ زده 

است.

برش هایی از روایت زمان
به گزارش اعتماد، سازمان دیدبان 
حقوق بشر در آخرین گزارش خود 
از درگیری های نوارغزه، اعالم کرده 
که طی یک ماه گذشــته، در هر 
ساعت یک زن یا کودک در حمله 
»صهیونیست« ها کشته شده اند و 
در حالی که تاکنون بیش از هزار و 
8۰۰ فلسطینی در حمالت هوایی 
و زمینی صهیونیست ها به نوارغزه 
به شــهادت رســیده و بیش از 9 
هزار نفر زخمی شده اند، نیمی از 
کشته شدگان و زخمی ها، زنان و 

کودکان بوده اند. 
گزارشگران مستقر در غزه روایت 
کرده انــد که »هــر روز، مادران و 
کودکان بسیاری هستند که موفق 

به دیدن طلوع آفتاب نمی شوند.«
همین ســازمان در گزارش خود 
از عــراق اعالم کــرده که داعش، 
کودکان عراقی را به عنوان ســپر 
انسانی در مقابل تیراندازی نیروهای 
عراقی، انجام عملیات شناســایی، 
جابه جایی کیسه های شنی و سنگر 
سازی در مقابل نیروهای عراقی، 

مورد سوءاســتفاده قــرار داده و 
تاکنون شمار زیادی از کودکان را 

به کام مرگ فرستاده است. 
به گــزارش کمیســاریای عالی 
حقوق بشر عراق، از ابتدای حضور 
نیروهای داعش در موصل تاکنون 
1۵۰ کودک آواره به دلیل افزایش 
دمای هوا و ابتال به وبا جان خود را 
از دست داده اند و کودکان بازمانده 
هم با مشــکل کمبود غذا و نبود 

سرپناه مواجه هستند.
هماهنگ کننده کمک های انسانی 
ســازمان ملل متحد برای جنوب 
سودان بارها هشدار داده که جنگ 
داخلــی و قبیله یی این کشــور، 
رقمی در حــدود ۵۰ هزار کودک 
ســودان  منطقه  در  جنــگ زده 
جنوبــی را در معرض خطر مرگ 

ناشی از گرسنگی قرار داده است.
آنتونیو گوتیرس، کمیسیونر امور 
پناهندگان ســازمان ملل طی 3 
سال گذشــته بارها از کشورهای 
غربی درخواست کرده تا مرزهای 
خود را به روی آوارگان سوری که 
اغلب، زنــان و کودکان بوده اند باز 
کنند. گروه مخالفان دولت سوریه، 
طی جنگ سه ســاله از پسران و 
دختران خردســال به عنوان سپر 
بمبگذاری های  برای  یا  انســانی 

انتحاری استفاده کرده است.
طی همین مدت، تعداد زیادی از 
کــودکان آواره که در حال فرار از 
کشــور جنگ زده خود بودند، در 

دریای مدیترانه غرق شدند. 
بســیاری از کودکان پناهنده، در 
تحت  سوریه  همجوار  کشورهای 
آموزش های رزمــی اجباری قرار 
گرفتند تا به عنوان نیروی جنگی 
علیه دولت سوریه از آنها استفاده 

شود. 
یونیسف هم در ابتدای سال 2۰14 
گزارش داد که طی جنگ 3 ساله 
سوریه، بیش از سه میلیون کودک 
سوری به دلیل ویرانی مدارس، نبود 
امنیت و ترس از آسیب دیدن، فرار 
از جنگ یا از دست دادن خانواده، 
از امکان تحصیل محروم شده اند 
در حالی که ۵۰ تا 6۰ درصد این 
کودکان به کشورهای همسایه پناه 
برده اند و حتی در کشــور میزبان 

هم از آموزش محروم هستند. 
بنا بر اعالم سال 2۰13 کمیساریای 
ملل متحد در امــور پناهندگان، 
3 میلیــون و 7۰۰ هــزار کودک 
سوری، بر اثر جنگ داخلی کشور، 
جدا از خانواده و دور از والدین خود 

زندگی می کردند و از مجموع یک 
میلیون و 1۰۰ هزار کودک پناهده 
سوری در اردن یا لبنان، بسیاری 
از این کودکان مجبور بودند برای 
تامین معاش خانواده به مشــاغل 
دشوار مشغول باشند. گزارش های 
بین المللی حکایت از آن دارد که 
تعدادی از کودکان پناهنده سوری 
که در کشورهای همسایه سوریه 
پناه گرفته اند، برای تامین معاش 
خود یا خانواده ناچــار به فروش 
اعضای بدن خود به باندهای قاچاق 
اعضای بدن شــده اند و در حالی 

مقامات  که 
بین المللــی 
تایید کرده اند 
تعــداد  که 
ن  کا د کــو
شــنده  فرو
از  بیــش 
خریــداران 

اعضــای بــدن بوده، بیشــترین 
گزارش هــا درباره فــروش کلیه 
کودکان پناهنده بــوده چنان که 
گزارش 12 ماه منتهی به 2۰14 از 
فروش 1۵۰ کلیه توسط کودکان 
پناهنده سوری در لبنان حکایت 

دارد.
بر اســاس گزارش 2۰11 سازمان 
ملل، در این سال 11۰ کودک در 
بمباران های ناتو و ارتش افغانستان، 
کشته و 68 کودک مجروح شدند. 
یونیســف هم در گزارش ســال 
2۰13 خــود از افزایش  کشــتار 
کــودکان افغــان در اثر جنگ در 

افغانستان ابراز نگرانی کرد.
به  بین المللــی کمک  ســازمان 
کودکان در گزارشی در سال 2۰13 
هشدار داد که در سال های بعد از 
جنگ در لیبریا و طی ســال های 
2۰11 تا 2۰12، 82 درصدقربانیان 
خشونت های جنسی در این کشور، 

کمتر از 17 سال سن داشتند.
یونیسف در ســال 2۰12 گزارش 
داد که بر اثر درگیری های داخلی 
یمن، 94 کودک کشــته و 24۰ 
کودک نیز بر اثر تیراندازی، اصابت 
ترکش یــا بمبــاران توپخانه یی 

زخمی شده اند.

خون به قیمت بقا
زئیــر، تیمــور، ویتنــام، آنگوال، 
سیرالئون، سومالی، مصر و لیبی 
نام های دیگری اســت که باید به 
فهرست کشورهای درگیر جنگ 
و ناقــض حقوق کــودکان افزوده 
شــود؛ کودکانی که نه تنها هیچ 
آینده روشــنی پیــش رو ندارند 
بلکــه در روزهایی نه چندان دور، 
در صورتی که شانس زنده ماندن 
داشته باشند، به مردگان جانداری 
تبدیل خواهند شد که یک پیام را 
از چشم هایشان به مغزشان ارسال 

می کنند: »بجنگ تا بمانی«.

کودکان توانایی درک جنگ را 

 صلح را بسازیمنه به جنگ،

چه دوران 
وحشتناکی 
را از سر 

می گذرانیم!

ندارند
 فاطمه 

قاسم زاده 
)روانشناس 

کودک(
پدیده  جنــگ 
کی  حشــتنا و
است که تحمل 
آن حتــی برای 
ن  ال گســا ر بز
بســیار  هــم 
است.  دشــوار 
بیش  کودکان، 
بزرگســاالن  از 
ضربه  جنگ  از 
نــد  ر می خو

حوادثی  با  زیرا 
مواجه می شــوند که تجربه آن 
را نداشته اند. شاید کودکان غزه 
بیش از کودکان سایر کشورهای 
جنگ زده با مفهوم جنگ آشــنا 
باشند اما باز هم این تجربه، بسیار 
تلخ و دردناک اســت؛ تجربه یی 
که فروپاشــی خانواده ها یکی از 

بازتاب های آن است.
کودکان بازمانده از جنگ معموال 
گرفتار اختــالالت روانی همچون 
ترس هــا و اضطراب های بســیار 
شــدید و متمادی خواهند بود در 
عین حال که از زندگی طبیعی هم 
محروم می شوند. کودکان توانایی 
درک و تحمــل جنگ را ندارند و 
حتی اگــر تبعات جنگ همچون 
تخریب، ویرانی و آوارگی و از دست 
دادن والدیــن را با تبعات حوادث 
طبیعی مانند زلزله و سیل مقایسه 
کنیم بازهم بــه نتایج متناقضی 
مــدت جنگ  می رســیم. طول 
نخستین وجه تمایز تبعات جنگ 
و حــوادث طبیعی اســت. مدت 
زمان زلزله هیچگاه از یک ساعت 
هم فراتر نمی رود اما جنگ، روزها 
و ماه ها طول می کشد. در جنگ، 
گروهی از انسان ها، گروه دیگری 
را مــورد تهدید قــرار می دهند و 
می کشند اما در حوادث طبیعی، 
علت، ناآشکار و عامل، غیر انسانی 

است.
در حــوادث طبیعی از آن نفرت و 

خصومت تحمیل شده بر انسان ها 
خبری نیست و جو برقرار، تعامل 
و آرامش است و شاید باید به این 
نتیجه رسید که حوادث طبیعی، 
انســان ها را به یکدیگــر نزدیک 
می کنــد در حالی کــه محصول 

جنگ، خشم و نفرت است.

چه قیاسی ممکن است بین 
   کودکان جنگ و کودکان صلح

شیوا دولت آبادی 
روانشناس و مدیر عامل انجمن حمایت از 

حقوق کودکان
کودکان قربانی جنــگ، بیش از 
بزرگســاالن آســیب می بینند و 
محورهای بیشــتری از شخصیت 
آنها آســیب می بیند. انسان برای 
رشــد، نیاز بــه برخــورداری از 
حداقل های زندگی دارد و امنیت، 
اولین اولویتی است که در رتبه دوم 
پس از حداقل های مورد نیاز برای 
بقا قرار می گیرد. نتایج تحقیقات 
نشان داده که کودکان، یک آغوش 
را به خوراک فاقد محبت ترجیح 
می دهند. جنگ در کودکان، یک 
ایجاد  ریشــه دار  ناامنی  احساس 
می کند و کــودکان قربانی جنگ 
دارای شخصیت بســیار متزلزل 
و بسیار آســیب پذیر خواهند بود 
زیرا امنیــت روانی و جســمانی 
آنها در خالل جنگ آســیب دیده 
و بنابراین، شــخصیت آنها بسیار 
آســیب پذیر خواهد بود. کودکان 

بازمانــده از جنگ، حتــی توان 
مسوولیت پذیری، شادمانی و درک 
ظواهر و زیبایی های زندگی را هم 
از دســت می دهند. کافی اســت 
تصور کنیم که کودک خردسال، 
دنیا را از منظر حضور والدین خود 
می شناسد. والدینی که آنها هم در 
هر لحظه در اضطراب زنده ماندن 
یا کشته شدن هستند چه منظری 

را به کودک خود ارائه می دهند؟ 
امروز شــاهدیم که بســیاری از 
نوجوانانــی که بــه داعش ملحق 
جنگ  دست پروردگان  می شوند، 
داخلی ســوریه هســتند که به 
ســمت برخورد هرچه رادیکال تر 
با ایدئولوژی و انســانیت هدایت 
شــده اند. واقعا چه قیاسی ممکن 
اســت بین کودکان قربانی جنگ 
و ساکن کشــورهای جنگ زده با 
کودکان سایر کشورها؟ کودکانی 
کــه در امنیت رشــد کرده اند و 
جهان، به آنهــا بقا، رفاه، حمایت، 
شادی، زیبایی، آینده روشن و امید 
به بهتر را وعده می دهد در مقابل 
کودکانی که در جنگ، در ناامنی 
و فروپاشیدگی کشور و خانواده و 
شهر زندگی می کنند و تار و پود 
شخصیت شــان با خشونت بافته 

می شود.
)بر گرفته از خانه امن(
•

غــزه: تظاهرات ضد جنگ  در مونتریال
روز یکشنبه ظهر 1۰ اوت نزدیک به 1۰ هزار نفر 
از مردم مونترال در دفاع از مردم فلسطین دست 

به تظاهرات زدند. 
جامعــه مدنی کبــک، ســندیکاها، نهادهای 
شــهروندی، فدراســیون زنان کبک با محکوم 
کردن سیاست های هارپر در حمایت بی قید و 
شرط از دولت سرکوبگر اسرائیل خواستار پایان 
دادن به کشــتار مردم بیگناه فلسطین و پایان 

اشغال سرزمین های فلسطین شدند. 
در طــول تظاهــرات مردم پرچــم عظیمی از 
فلســطین را حمل می کردند که روی آن پیام 

های صلح جویانه خود را نوشته بودند. 
حضور یهودیان در کنار فلسطینی ها حامل پیام 
های همبستگی بود. چرا که مردم فلسطین حق 
دارند در سایه صلح، بدون خشونت و اشغال بسر 

برند. 
تظاهرات  این  در  مونترال  صلح  مادران 
شــرکت داشــتند. ایشــان نبرد نابرابر 
حکومتی مسلح به پیشرفته ترین سالح 
ها در مقابل مردمی ســاکن بزرگترین 
زندان بدون ســقف جهان که در فقر و 
فالکت، با بی آبــی و بی برقی، حتی در 

پناهگاه های سازمان ملل بمباران شده، کشته و مجروح می شوند و یا آواره می گردند را محکوم نمودند. 
به امیدی صلحی پایدار در منطقه و سراسر جهان 
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انواع ساندویچ های
تنوری، آبگوشت تنوری 

نان داغ کباب چاق!
انواع غذاهای ایرانی برای ذائقه  ایرانی

نوشابه های الکلی و غیر الکلی

پاتوق عموجمال

می دانستید...آیــا ورزشی:      یوسف تیزهوش ...

کاپ تنیس
Roger  

- مسابقات تنیس بانوان با 
شــرکت 4۰ بازیکن ماهر 
بین المللی در پارک جاری 
از یکــم اوت تــا 1۰ اوت 

برگزار شد. 
- این مسابقات با کمک 7۰۰۰۰۰ 
دالر از طــرف کمیســیون جلب 
ســیاحان و کمــک تبلیغاتــی 

UNIPRIX میسر شد. 
- فروش بلیت ها از 1۰ دالر به باال 
- شمار تماشــاچیان پیش بینی 

شده در حدود 17۰۰۰۰ نفر. 
- آقای اوژن الپی، مســئول این 
مسابقات فکر می کند تماشاچیان 
زیادی برای اوژنی قهرمان بســیار 
زیبا و خــوش انــدام کبکی که 
توانســته از ردیف 3۰۰ در مدت 
کوتاهی به رتبه هفتم صعود بکند، 
در به دیدار این رقابت های بیایند. 
- بــورس مســابقه ROGERدر 
حدود 3 میلیون دالر می باشــد. 
بلیت های مسابقه برای دیدن بازی 
اوژنی مثل طال فروخته شده بود. 

 - SANCHEZ VICARIOR
یکی از قهرمانان اسپانیولی متولد 
بارســلن در ســال های 1992 و 

1994، 29 عنوان قهرمانی داشته، 
برای دیدن مسابقات ROGERبه 

مونترال آمد. 
در اولین شب مسابقات از 
آن قهرمان سابق قدردانی 

شد.
- فراز بیادماندنی و تلخ 

رقابت ها: 
توقــف ناگهانــی مغلوب 
شدن اوژنی توســط یک بازیکن 
 SHELBY گمنام آمریکائی به نام

 . ROGER
- تمام پیش بینی های مفسرین 

ورزشی معکوس از آب درآمد. 
بالی ناگهانی نصیب اوژنی شد. او 
در ِســت دوم کمی بازی خود را 
کنترل نمود؛ توانست ست دوم را 
ببرد. اما در ســت سوم اشتباهات 
زیادی را انجام داد. او هوشــیاری، 
و و نیروی تمرکز فکری و روحیه 

خود را از دست داده بود. 
اوژن الپیــر مســئول  - آقــای 
برگزاری مســابقات تنیس بانوان 
در پایان مسابقات 1۰ اوت اظهار 
داشت چهار بازیکن کبکی: اوژنی، 
وزیناک، دوبوا، ابان نتوانســتند به 

جدول نهائی برسند. 
وی همچنین طی مسابقات مردان 
)در تورنتو( اضافه نمود که اوژنی در 
یک بــالی ناگهانی و بی نظمی با 

از دست دادن کنترل بازی، مغلوب 
حریف خود شد.

- در همین مقوله آقایان جکوویچ 
از کشور )صرب(، فدرر از سوئیس 
 TSONGA آقــای مصــاف  در 
)نفر پنجم دنیا از کشــور فرانسه( 

شکست خوردند. 
این دو بازیکن مشهور دنیا بخصوص 
)فدرر( نظم و کنترل بازی خود را 

از دست داده بود. 

در قسمت بانوان ونوس خواهر 
سرنا دو خواهر آمریکائی. 

ونــوس در حــدود 14 ســال در 
مسابقات شرکت نکرده بود و خواب 
این را می دیــد که روزی در یک 
مسابقه بین المللی به فینال برسد. 
او توانســت خواهر خود )سرنا( را 

6.3-6.2- 6.7 شکست بدهد. 
ونوس تا بحــال 37 بار به فینال 
مســابقات تنیس بانوان رســیده 

است. 
- طبق نظر مفســرین ورزشــی 
مســابقه بین دو خواهر آمریکائی 
بــازی کاپ  بهتریــن  از  یکــی 

ROGERS 2۰14 مونترال بود. 
- شخصیت های برجسته سیاسی 
YVES-BOLDUC وزیر فرهنگ 
 FRACOIS LEGAULT و 
حزب ائتالف جزء تماشاچیان به 

چشم خورده حضور داشتند. 
 SERENA قهرمانان تنیس جهانی
و SHARAPOVA از موقعی که 
عنوان قهرمانی بدست آورده اند تا 

بحال 3۰ میلیون دالر گرفته اند. 
 Agnieszka در فینال بانوان خانم
Radwanska از کشور لهستان در 
 VENUS فینال بازیکن آمریکائی
را شکســت داد و برنده یک چک 

441۰۰۰ شد. 
 1767۰۰  ROGERS در کاپ -
نفر تماشاچی شرکت کرده بودند. 

گزارش اکونومیست
 »آداب  و رسوم« سکس در ایران؛ پرده ها برمی افتند!

"اکونومیست"  معتبر  نشــریه 
چــاپ بریتانیا در شــماره روز 
شنبه 9 آگست )18مرداد( خود، 
در گزارشی از کنار رفتن پرده ها 

در خصوص روابط 
جنسی فزاینده در 
داده  خبــر  ایران 

است.
با  نشــریه،  ایــن 

توصیف تهــران به شــهری که 
»مدتها است به خاطر رواج روابط 
مشهور  زیرزمینی اش  جنســی 
شده« نوشته که »دامنه و سرعت 
تغییــرات اجتماعی بــه یکی از 
چالش های اساســی برای دولت 
و روحانیونی تبدیل شده که هر 
هفته در نماز جمعه به موعظه ی 

مردم می پردازند«.
گزارش اکونومیســت با استناد 
بــه نتایج تحقیــق اخیر "مرکز 
پژوهش هــای مجلس شــورای 
اســالمی" در ایــران می افزاید 

که »8۰ درصد دختــران مجرد 
ایرانــی دوســت پســر دارند« و 
روابط غیرقانونی تنهــا به روابط 
دختر و پسر محدود نمی شود به 
گونه ای کــه »17 درصد از 14۰ 
در  شرکت کننده  دانش آموز  هزار 
این تحقیق نیز گفته اند که دارای 
گرایش هم جنس گرایانه هستند«.

این گزارش، با اشــاره به پیشنهاد 
"مرکز پژوهش ها" برای تشــویق 
جوانان به "صیغه" به جای مقابله با 
روابط جنسی پنهانی، از "صیغه" به 
عنوان "ابزاری قانونی برای پوشش 
فساد و فحشا" در ایران نام برده و 
افزوده است که خود "روحانیان" 
به ویژه در شــهر مذهبــی قم از 

بزرگ تریــن  جملــه 
که  هستند  گروه هایی 
از ایــن قانون به منظور 
ازدواج هــای  توجیــه 

کوتاه مدت شان سود می برند.

به نوشته این نشریه ی بریتانیایی، 
گزارش این مرکز، در نظر گروه های 
"کمتــر محافظــه کار" ایرانی که 
خودشــان را به شوخی "مسلمان 
غیرواقعــی" توصیــف می کنند، 

چیزی جز تایید حقیقت نیست.
زهــرا، یــک دختــر 32 ســاله 
است  تحصیل کرده رشته شیمی 
که همراه با دوســت پســرش در 
شــمال تهران زندگی می کند. او 
با بیان این که برای داشتن رابطه 
جنسی نیازی به اخذ مجوز از سوی 
دولت احساس نمی کند، می گوید: 
»مــن تنها یک بــاز زندگی 
می کنم و کشورم را هم دوست 
آن قدر  نمی توانم  من  اما  دارم 

رهبران  تا  کنم  صبر 
کشورم بزرگ شوند.«

گفتنــی اســت "مرکز 
مجلس  پژوهش هــای 
اســالمی"، روز  شورای 
نوزدهم خردادماه گزارشــی را با 
عنــوان "ازدواج موقت و تاثیر آن 
بر تعدیل روابط نامشروع جنسی" 

منتشر کرد. 
این گزارش که نتیجه ی تحقیق بر 

روی 141 هزار و ۵۵۵ دانش آموز 
دختر و پسر دوره متوسطه در سال 
اســت،   1386-1387 تحصیلی 
در روزهــای اخیر یــک بار دیگر 
مورد توجه رســانه های ایران قرار 
گرفته و این رســانه ها به ویژه آن 
بخش از گــزارش را که از گرایش 
هم جنس گرایانــه ی دانش آموزان 
ایرانی پرده برداشــته، برجســته 

کرده اند.
این گزارش 82 صفحه ای، به دنبال 
بازتاب گســترده  روزهای اخیر، از 
روی وب سایت مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی حذف شده 

است.  )منبع: تقاطع(

»80 درصد دختران ایرانی دوست پسر 
دارند؛ 17 % دانش آموزان گفته اند که 
دارای گرایش هم جنس گرایانه هستند«

از میان نامه ها 

ایها الناس بگوش باشید !
خجسته قامسلو مونتریال 
ســاعت نزدیک به 6 صبــح بود که 
تلفــن منزل زنــگ زد. آنطرف خط 
زنی با لهجه هنــدی گفت که خانم 
چند روزی اســت که کامپیوتر شما 
»ســیگنال«! میفرستد و باید هرچه 
زودتر این اشکال برطرف شود وگرنه 

تمام فایل شما از بین می رود. 
حقیقت اینکه چند هفته ای بود که 
کامپیوتر من بسیار ُکند کار می کرد و 
شاید هم مثل صاحبش بوی الرحمن 

می داد. 
بهرطریق با خودم گفتم که مرحبا به 
این تکنولوژی کــه از راه دور ردیابی 
اشــکال کامپیوتر من و امثال من را 
می کنند. پشت میزم نشستم و خانم 
هندی با لهجه آنچنانی )چلیا مرانا!( 
گفت که دســت به موش نزنید و ما 

خودمان این کار را انجام می دهیم. 
چشــم به صفحه دوخته شده بود و 
این فلش سفید رنگ معجزه وار باال و 
پائین می رفت و تمام مشخصات من 

را کلیک میکرد. 
واقعا مرحبا به این پیشرفت. ساعتی 
تمام دستم به تلفن و چشم به صفحه 

کامپیوتر بود!
پرسیدم شما در هندوستان هستید 
یا مونترال؟ ضعیفه گفت که در هند... 
پس از مدتی گوشی را به سرپرست 
اصلــی اش داد و آقائــی باز با لهجه 
هندی گفت که مــا روی کامپیوتر 
شــما کار کردیم و حاال بایست برای 
این کار مبلغ 1۰ دالر آن هم با کارت 
کردیت بپردازید و این مبلغ به حساب 

مایکروسافت می رود. 
به خودم گفتم که به جهنم! 1۰ دالر 
اگر جلو ایــن تجاوز دیجیتال گرفته 

شود، ناقابل است. 
خواننده محترم ُلب کالم اینجاست، 
کردیت کارتم را آوردم شماره اش را 
خواندم گفت کــه کارت رویال بانک 
قابل قبول نیســت. )یعنی چه؟ نمی 

دانم.( 
اصرار کرد که کارت دیگری را استفاده 
بکنم. جواب دادم که به روح ماهاتما 
گاندی من در تمام عمرم فقط با یک 
کردیت کارت کار کردم و دیگر هیچ. 
ناگهان تلفن قطع شد. من ماندم که 
این تلفن چه بود؟ یعنی چه؟ جریان 

چیست؟ 
بالفاصله به مرکز مایکروسافت زنگ 
زده و پرســیدم آیا شما چنین برنامه 
ای دارید کــه 1۰ دالر چارج کنید و 

جواب دادند که به هیچ وجه! 
صبح شــد و بانک شروع بکار کرد به 
قسمت ســکوریتی رویال بانک زنگ 
زدم و جریان را اطالع دادم. بالفاصله 
 stop روی حســاب بانکــی و ویــزا
گذاشــتند. در ضمن خانمی که در 
سکیوریتی بانک به من جواب میداد 
گفت که بارها از هند به منزل او هم 
درس به همین طریق تلفن شده است 
و چون آنها می دانند که رویال بانک 
بســیار دقیق و سختگیر است کارت 
ویزای رویال بانک جن اســت و آنها 

بسم الله. 
القصه نتیجه ای که از این طریق سوء 
استفاده های دیجیتال بگیریم اینکه 

هم خودتان و هم آشنایان تان را آگاه 
کنید از این نوع حقه بازیها. 

عجیب اینکه شماره ای که روی تلفن 
من افتاده بود ُکد مونترال را داشــت 
از قرار آنها ُکد شــهرها را می دانند و 

اغفال می کنند. 
طبق معمول که من با بســیاری از 
سیاســت های خارجی کشــورهای 
جهان اول موافق نیســتم )آمریکا و 
کانادا و اروپــا( زیرا بارها اتفاق افتاده 
که تلویزیون منزل از چند کانال قطع 
شده و وقتی تلفن کمپانی را می گیرم 

هند و یا بنگالدش جواب می دهد. 
چون اگر دندان طمع را بکشند و به 
جوان های بیکار خودشــان دستمزد 
معقول بدهند ماها گرفتار هند و غیره 
نمی شــویم که ساعتی یک دالر هم 

دستمزد نمی گیرند. 
متوجه باشــیم که نیمی از جمعیت 
کره زمین در چین و هندوستان است 
یعنی بیش از 3 میلیارد نفر نان نخور... 
کــه به هر ترتیب شــده جیب اینور 
دنیا را خالی می کنند. چین شوخی 
سرش نمی شود ولی هستند هندی 
های گرسنه ای که گاو را سجده می 
کنند و حاضر نیستند که از گوشت آن 
استفاده کنند؛ برای گذران زندگی به 

این جور کارها رو می آورند. 
در خاتمــه به قول عوام که خریت )و 
اعتماد زیاد!( به علف خوردن نیست 
فقط مراقب باشــید و دیگران را هم 

آگاه کنید. 
•

این طایفه 3٥ ساله یک مملکت را سیاه کرده!
آیا می دانستید؟!

پسر  دانســتید  می 
امام  دامــاد  خمینی 

لبنانی  صدر  موســی 
است؟

نوه خمینی عروس سیستانی 
است تو نجف؟

حسن خمینی داماد بجنوردی 
است؟

الریجانــی همســر خواهر 
مطهری است؟

مطهری دامــاد برادر خامنه 
ای؟

محتشمی  داماد  تاجزاده 
پور است؟

باجناق  پور  محتشــمی 
خاتمی؟

همسر ســید محمد خاتمی 
خواهر زاده امام موسی صدر 

است؟
خاتمی  محمد  خواهــرزاده 

داماد رفسنجانی است؟
محمدرضا خاتمی همسر زهرا 
نوه دختری خمینی  اشراقی 

است؟
مهاجرانی داماد کدیور است؟

کدیور داماد ناطق نورى است؟
داماد  الهوتی  پســرهای  و 

رفسنجانی هستند؟
ری شــهری داماد مشکینی 

است و ...
ظاهرا 3۵ ســاله که در این 
مملکت یــک طایفه به هم 
را  ملت  و  کاره  راس  پیوسته 

سیاه کرده!
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دمکراسی شورایی
Demo.shorai@gmail.com

تلویزیون دمکراسی شورایی 

اطالعیه
برنامه های تلویزیون دمکراســی شورایی از 
اول اگوست، 1۰ مرداد ماه از کانال تلویزیونی 
دیدگاه  بــر روی ماهواره یاه ســت پخش 

می شود.
ساعات پخش برنامه های تلویزیون دمکراسی 

شورایی بدین قرار است:
روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته: 

ساعت نه و نیم شــب به وقت ایران، ساعت 
هفت شب به وقت اروپای مرکزی به مدت یک 

ساعت پخش می شود.
تکرار برنامه ها در روزهای 3 شنبه و ۵ شنبه 
هر هفته ساعت نه و نیم صبح به وقت ایران، 
ســاعت هفت صبح به وقت اروپای مرکزی 

خواهد بود.
اگر به تلویزیون ماهواره ای دسترسی ندارید، 
می توانید از طریق آدرس اینترنتی ســایت 
دیدگاه  و جی ال ویز به طور زنده و هم زمان 
برنامه های تلویزیون دمکراســی شورایی را 

مشاهده کنید:
http://www.didgah.tv/fa

در هفته ای که گذشــت وزرا و مشاوران اقتصادی 
کابینه روحانی در گفتگوهای مطبوعاتی و تلویزیونی 
و نیز ســخنرانی در گردهم آئی های سرمایه داران، 
به تشــریح اوضاع وخیم و ازهم گسیخته اقتصادی 
پرداختند. آن ها در مورد مهم ترین شــاخص های 
اقتصادی، آمار و ارقامی ارائه دادند که تنها یک چیز 

را نشان می داد: 
ورشکستگی نظام سرمایه داری حاکم بر ایران 
و شکست تام و تمام سیاست های اقتصادی 
جمهوری اسالمی در تمام دوران موجودیت 

آن.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در اجالس تشکل های 
صنعتی، معدنی و تجاری اســتان خراسان گفت: 
"طی سال گذشته نزدیک به ۵۰ درصد واحدهای 
تولیدی متوقف یا با رکود مواجه شــدند". او اذعان 
کرد که یک سال پس از روی کار آمدن روحانی از 
رشد اقتصادی خبری نیست و تولید ناخالص داخلی 
همچنان بــا 2/ 2 درصد منفی، زیر صفر قرار دارد. 
وی ادامه داد که هم اکنون ده ها هزار واحد صنعتی 
نیمه تمام در ســطح کشــور وجود دارد که عجالتًا 

متوقف شده اند. 
وزیر صنعت، سپس به وضعیت فالکت بار صادرات 
سرمایه داری ایران پرداخت و گفت صادرات غیرنفتی 
چنان کاهش یافته که از 4۰ میلیارد تجاوز نمی کند 
و ادامه داد، این در حالی اســت که فقط طی سال 
گذشــته ۵/ 2 میلیارد دالر شــکر وارد کشور شد. 
واردات برنــج به 1/ 2 میلیارد دالر و روغن نباتی به 
6/ 1 میلیارد رسید. او اشاره ای هم به وضعیت وخیم 
سیســتم بانکی نمود و معوقات بانکی را 8۰ هزار 

میلیارد تومان ذکر نمود.
وزیر اقتصاد جمهوری اســالمی، اما گزارشــی از 
افالس و ورشکستگی مالی دولت ارائه داد و حجم 
بدهی های داخلی دولت را 2۵۰ هزار میلیارد تومان 
اعالم نمود. وی افزود: تولید ناخالص داخلی در سال 
91 و پیش از رشــد منفی به بیــش از 7۰۰ هزار 
میلیارد تومان می رسید. این بدان معناست که دولت 
بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی بدهکار است.
نیلی مشاور ارشد روحانی در امور اقتصادی نیز در 
یک برنامه تلویزیونی گفت: "در دو ســال گذشته، 
درآمد ملی 2۰ درصد کاهش یافته اســت. نرخ ارز 
در مقایسه با ســال 84، ۵/ 3 برابر شده است، پایه 
پولی 8/ ۵ برابر و شاخص قیمت ها ۵/ 4 برابر شده، 
اما تولید فقط 2۰ درصد افزایش یافته است. ضمن 
این که تعداد شاغالن در همین مدت کاهش یافته 

است".
بــه این شــاخص های اقتصــادی، باید ســقوط 
شاخص های بورس را در 6 ماه اخیر افزود که از 89 

هزار به 71 هزار کاهش یافته و در طول همین مدت 
بیش از 8۵ هزار میلیارد تومان از ارزش بازار کاسته 
شد و اکثر سهام با افت ۵۰ درصد یا بیشتر مواجه 
شدند. این سقوط بهمن وار بازار سهام نیز به خوبی 
عمــق بحران و رکودی را کــه اقتصاد با آن مواجه 

است، بازتاب می دهد.
اما چرا بحــران اقتصادی تا به ایــن حد عمیق و 
ازهم گسیختگی اقتصادی گســترده است که وزرا 
و کارگــزاران اقتصادی رژیم، ورشکســتگی را جار 

می زنند؟
پاسخ آن ها البته مفتضحانه است. سال ها بود که تمام 
نابسامانی ها و بحران های جامعه ایران را بازمانده از 
دوران سلطنت پهلوی ها معرفی می کردند، اکنون اما 
جای آن را احمدی نژاد گرفته است. هر آنچه بحران 
و خرابی است، نتیجه سیاست احمدی نژاد است که 
در دوره زمامداری اش، سران رژیم، سیاست های او 
را می ستودند و او را تشویق می کردند. ازاین روست 
که وزیر صنعت، معدن و تجارت، پاســخ می دهد: 
"این همه ناشــی از بی توجهی به سیاســت گذاری 

صحیح در دولت گذشته بوده است".
دولتی که حاال می پذیرند عوام فریب بود و به گفته 
وزیر صنعت " در ســال91 اشتغال 36 درصد رشد 
منفی داشــت در حالی که دولت وقت وعده تولید 
2/۵ میلیون شغل را داده بود و در شرایطی که رشد 
اقتصادی کل کشورمنفی اســت وعده ایجاد 2/۵ 

میلیون شغل معنایی جز عوام فریبی ندارد.".
البتــه ناگفته نماند کــه عوام فریبی فقط مختص 
احمدی نژاد نبود. عوام فریبی شغل رسمی دستگاه 
روحانیت و جزء الیتجزای دولت دینی است. تمام 
ســران و مقامات جمهوری اســالمی، شارالتان و 
عوام فریب در حد اعالی آن هســتند. مگر همین 
آخوند روحانی وعده بهبــود اوضاع اقتصادی را در 
1۰۰ روز، 6 ماه و یک سال به مردم ناآگاه نداد و مگر 
همین امروز روحانــی و وزرای او دروغ و وعده های 
پوچ تحویل مردم نمی دهنــد؟ بر طبق آماری که 
مشاور اقتصادی ارشد روحانی ارائه داد، در دو سال 
اخیر که یک سال آن دوران زمام داری روحانی بوده 
اســت، درآمد ملی 2۰ درصد کاهش یافته اســت. 
درآمد ملی جزئی از محصول اجتماعی ســاالنه، یا 
تولید ناخالص داخلی اســت. چگونه ممکن است 
درآمد ملی کاهش یافته باشد، اما ادعا شود که تولید 
ناخالص داخلی افزایش یافته و نرخ رشد آن گونه که 
وزیر صنعت می گوید از منهای 6 درصد به منهای 2/ 
2 درصد رسیده باشد؟ یا بدون هرگونه بهبودی در 
شاخص های اقتصادی و تولیدی، درحالی که دولت 
آه در بســاط ندارد و وضعیــت بانک ها، صادرات و 
واردات وخیم، با به اصطالح سیاست های پولی بتوان 

در یک چشــم برهم زدن نرخ تورم را از 4۰ درصد 
به 2۵ درصد کاهــش داد. این ادعاها از همان نوع 

دروغ پردازی ها و عوام فریبی های احمدی نژاد است.
تردیدی نیست که احمدی نژاد در تشدید بحران و 
ازهم گسیختگی اقتصادی به ویژه با اجرای مرحله 
جدید آزادســازی قیمت ها که مــورد تأیید تمام 
جناح ها و گروه های وابســته به هیئت حاکمه قرار 
گرفت و سیاست به اصطالح تعرضی خارجی که از 
حمایت همه جانبه خامنه ای و همه دارو دسته های 
موسوم به اصول گرا برخوردار بود، نقش داشت. اما 
بحران اقتصادی رکــود - تورمی یار جدایی ناپذیر 
جمهوری اســالمی در سراســر دوران موجودیت 
آن بوده است. رفسنجانی، اقتصاد ازهم گسیخته و 
بحرانی را از موسوی تحویل گرفت و آن را با رکود 
و تورمــی وخیم تر تحویل خاتمی داد. خاتمی هم 
آن را به همین شکل به احمدی نژاد سپرد و او هم 
بحران رکود - تورمی اقتصاد سرمایه داری ایران را در 
ابعادی وخیم تر و گسترده تر از تمام دوره های قبل، 

به روحانی تحویل داد.
واقعیت این اســت که به جز تعدیل های بســیار 
کوتاه مدت و اندک تحت تأثیر افزایش درآمدهای 
نفتی، اقتصاد ســرمایه داری ایــران در تمام دوران 
سلطه جمهوری اســالمی بر ایران، با رکود و تورم 

مزمن همراه بوده است.
مشــاور اقتصادی روحانی، نیلــی به نحوی به این 

واقعیت اعتراف می کند و می گوید: 
"سال های زیادی داشتیم که تولید ناخالص داخلی 
ما رشد منفی داشته است. از سال 68 تا پایان 92 
دوره های متعددی داشــتیم که اقتصادمان رکود 
را تجربه کرده اســت و هیچ وقت به طور رسمی به 
مردم اعالم نشده است. بعضی مواقع در تک سال ها، 
رشد منفی 9 درصد هم داشتیم. در سال 87 رشد 
پایین یعنی صفر داشتیم. در سال 88 ، تورم، باالی 
3۰درصد رسید و در سال 92 به 3۵ درصد رسید. 

برخی سال ها نیز تورم باال مشاهده می شد مثل سال 
74 که تورم نزدیک به ۵۰ درصد بود. ". 

او می افزاید: "اگر ما تحریم نمی شدیم یعنی شرایط 
سال 91 و 92 در ادامه سال 9۰ پیش می رفت باز ما 

مشکل رکود تورمی را پیدا می کردیم ".
با این اوضاع، اکنون چه می خواهند و چه می توانند 

بکنند؟ 
پاسخ این است که راه حلی برای این بحران عمیق 
مزمن و ساختاری ندارند. به چه دلیل می توان این 
نتیجه گیری را کرد؟ اگر تمام دالیل اساســی تر را 
که بعداً به آن هــا خواهیم پرداخت، کنار بگذاریم، 
به این دلیل ســاده و روشن که سیاست اقتصادی 
روحانی، ادامه همان سیاســت شکست خورده ای 
است که از دوره زمام داری 
آغاز گردید،  رفســنجانی 
آن  احمدی نژاد  و  خاتمی 
را ادامه دادند و نتیجه اش 
آن چیزی است که اکنون 
مدیــران اقتصادی کابینه 
روحانــی در آمــار و ارقام 

فوق الذکر ارائه می دهند.
البته خودشان هم به طور 
ضمنــی می پذیرنــد که 
راه حلــی ندارند. مشــاور 
روحانی  ارشــد  اقتصادی 

می گوید: 
"در شــرایط سختی قرار 
داریم و خارج شدن از آن 
آسان نیست. رکود تورمی 
حاکــم بر کشــور از بعد 
تاکنون  از دوران جنــگ 
بی سابقه بوده است". وزیر 
صنعت، معــدن و تجارت 
هم می گوید: "مشــکالت 
صنعت  و  اقتصــاد  حوزه 
به ســرعت حل نمی شود. 
بــرای خــروج از رکــود، 
دولت برنامه هایی دارد که 
با انجام آن ها، کشــور در 
ســال 139۵ به وضعیت 
 139۰ ســال  در  خــود 
بازمی گــردد". آن هــم به 
یک شرط که شیطان های 
بزرگ به یــاری حکومت 
الله برخیزند و تحریم ها را 
لغو کنند. لذا وزیر صنعت 
و معدن می افزاید: "کاغذ 
بوده اند.  اثرگــذار  پاره ها، 
باید با مذاکره، اختالفات را 
کنار گذاشت. زیرا در غیر 
این صورت کشور در مسیر 
قرار  خود  توســعه  اصلی 

نمی گیرد".
اما اگر قرار بود لغو تحریم ها 

و یاری انحصارات جهانی و قدرت های 
امپریالیســت، مشکل گشــای بحران 
اقتصادی ایران باشند، می بایستی قبل 
از تحریم ها، جمهوری اسالمی بر این 
بحران غلبه کرده باشــد و حال آن که 
به اعتراف خودشــان بحران اقتصادی 
رکود - تورمی عمری به درازای استقرار 
جمهوری اســالمی و حتا چند سالی 

پیش از آن دارد.
لغو تحریم ها و یاری انحصارات جهانی، 
خیلی که موثر باشــد، می تواند بحران 
مالــی دولت را حل کنــد، هزینه های 
سرســام آور دســتگاه انگل دولتی را 
تأمین کند و ته مانده آن صرف واردات 
کاالهای مصرفــی گردد که نارضایتی 
توده مردم را کنترل نماید. در بهترین 
حالت ممکن نیز شــاید اندکی بحران 
موجود را تعدیل کنــد، اما نمی تواند 
رکود و تورم دورقمی را از میان بردارد.

چراکه گذشته از سیاست های اقتصادی 
روحانی که نتیجه ای جز تشدید رکود 
و تورم نخواهد داشت، بحران اقتصادی 
مزمن سرمایه داری ایران از آسمان نازل 
نشده و عامل خارجی آن را پدید نیاورده 
است، بلکه برخاسته از تضادهای شیوه 
تولید سرمایه داری و تشدید آن ها  است. 
هر بحران اقتصادی، کوچک یا بزرگ، 
ملی یا بین المللی، ریشه در تضادهایی 

دارد که ذاتی سرمایه داری اند. این تضادها و تشدید 
آن ها، که مارکس به تفصیل آن ها را موردبررســی 
قرارداد، ضرورتًا به بحران می انجامند. البته خود این 
بحران ها که انفجار قهری تضادهای شیوه تولیدند، 
راه حل های گذرا و موقتی نیز ارائه می دهند. این که 
تا چه حد این راه حل ها می تواند موثر باشد، وابسته 
به درجه ی تشدید تضادها و مراحلی است که شیوه 

تولید سرمایه داری از سر گذرانده است.
بحــران اقتصــادی ســرمایه داری ایــران امــا با 
پیچیدگی هایی توأم اســت که ناشی از تضادها و 
ویژگی های مختص ســرمایه داری ایران است که 
از مرحله تکامل سرمایه داری در مقیاس جهانی و 
چگونگی و شرایط خاص استقرار آن در ایران ناشی 

می گردد.
با فرمول بنــدی کلی بحران هــای اقتصادی نظام 
ســرمایه داری به تنهایی و بدون شناخت تضادهای 
ویژه این اقتصاد، نمی توان درک درســتی از بحران 
اقتصادی ایران داشــت و توضیــح داد که چرا این 
بحران حدود 4 دهه پیوسته ادامه داشته، دوره های 
اقتصادی به شکل کالسیک آن با مراحل مختلف 
طی نمی شوند، در شرایط رکود، به جای این که تورم 
کاهش یابد، افزایش می یابد و باالخره رکود و تورم 
مزمن به جزء جدایی ناپذیر این اقتصاد تبدیل شده اند.

با تحوالت رفرمیســتی دهه چهل، شــیوه تولید 
ســرمایه داری در ایران مســلط شــد. اما از همان 
آغاز بســط و توسعه سرمایه داری تابع نیاز سرمایه 
جهانی و تقســیم کار بــازار جهانی ســرمایه بود. 
صنایع و کارخانه ها رشــد کردنــد، اما نه بر طبق 
الگوی کالســیک آن در کشــورهای سرمایه داری 
پیشــرفته که اجزاء و بخش هــای مختلف اقتصاد 
در رابطه ای ارگانیک با یکدیگر قرار داشــتند. نیاز 
سرمایه انحصاری بین المللی به بسط بازار جهانی و 
تقسیم بین المللی کار در این بازار، محرک توسعه 
سرمایه داری ایران بود. سرمایه داری ایران می بایستی 
قبل از هر چیز بازاری برای صدور ســرمایه و کاال 
توســط انحصارات بین المللی باشد. لذا آنچه رشد 
کرد، اساسًا صنایع تولید کننده کاالهای مصرفی بود 
که نه فقط می بایســتی الاقل بخشی از مواد خام و 
کاالهای خود را به شــکل نیمه ساخته وارد کنند، 
بلکه رابطه ی ارگانیکی بــا بخش تولیدکننده این 
صنایع در داخل نداشتند. این رابطه فقط می توانست 
در مقیاس جهانی و از طریق کشــور صادرکننده 
سرمایه صنعتی انجام بگیرد. به عبارت دیگر، رابطه ی 
ارگانیکی که برای برقراری تعادل و توازن نسبی میان 
بخش تولید کننده وسائل تولید و بخش تولیدکننده 
کاالهای مصرفی باید وجود داشــته باشد، از همان 
آغاز وجود نداشت. حتا رابطه میان اجزای یک رشته 
تولید کاالهای مصرفی گسسته بود. صنعتی با این 
خصوصیات، تضادهای ویژه داشــت که الجرم در 
ویژگی بحران های اقتصادی نیز می بایستی خود را 
نشان دهد. در جنب این صنایع مصرفی، یک بخش 
گسترده خدمات نیز شکل گرفت که محرکی برای 
صنایع مصرفی باشد. نقش اصلی سرمایه داری ایران 
در بازار جهانی و تقســیم کار بین المللی آن، صدور 
نفت بود که نه فقط می بایســتی منبع رشد صنایع 
پیشرفته در کشورهای سرمایه داری امپریالیست و 
قدرتمند باشــد، بلکه محرکی برای رشد و توسعه 

صنایع مصرفی و بخش خدمات باشد.
اقتصــادی با این مختصات با اولین بحران با چنان 
ازهم گسیختگی روبه رو گردید که تمام تالش های 

طبقه حاکم در رژیم سلطنتی نتوانست آن را عالج 
کند. درحالی که رکود عمیق تر می شد، تورم نیز سیر 
صعودی به خود گرفت. این بحران، راه حلی انقالبی 
را از طریق دگرگونی مناسبات موجود طلب می کرد 
و از همین رو به مادر انقالب ایران برای ســرنگونی 

رژیم شاه تبدیل شد.
اما انتقــال قدرت به جناحی دیگــر از بورژوازی و 
استقرار جمهوری اسالمی، راه را بر حل این بحران 
بســت. جمهوری اسالمی نه فقط وظیفه و رسالتی 
برای حل این بحران نداشت، بلکه با استقرار دولتی 
دینی و سیاست های پان اسالمیستی منطقه ای و 
تشــنج زای بین المللی، تضادهایی را که سرمنشاء 
بحران بودند، تشدید کرد. ازهم گسیختگی صنایع 
به مقیاسی بی سابقه رسید. رکود اقتصادی عمیق تر 
شد و توأم با آن تورم دورقمی نیز رشد کرد. با پایان 
جنگ و مرگ خمینی، طبقه حاکم تالش نمود با 
احیاء سیاســت های اقتصادی دوران رژیم شاه، بر 
ازهم گســیختگی اقتصادی غلبه نماید. اکنون اما 
سیاست و برنامه سرمایه بین المللی، نئولیبرالیسم 
اقتصادی بود که از سوی نهادهای مالی انحصارات 
بین المللی به رژیم حاکم بر ایران دیکته شد. نتیجه 
اما به جای حل بحران، رکــودی عمیق و تورم ۵۰ 
تا 6۰ درصدی دوره دوم زمام داری رفسنجانی بود. 
بحران نمی توانست حتا با یاری انحصارات بین المللی 
و اجرای سیاست دیکته شده آن ها حل گردد، چراکه 
تضادهای نهفته در ساختار اقتصادی ایران حل نشده 
باقی ماندند و درنتیجه ی سیاست نئولیبرال تشدید 
شــدند. تحت عنوان خصوصی ســازی، بسیاری از 
کارخانه ها و مؤسسات تولیدی عماًل نیست و نابود 
شدند. به جای رشد تولید که نئولیبرالیسم وعده آن 
را می داد، داللی و بورس بازی و واردات رونق گرفت. 
به جــای حل معضل تورم، با آزادســازی قیمت ها، 
تورم، رشــدی جهشــی به خود گرفت. ادامه این 
سیاست حتا با درآمد 6۰۰ میلیارد دالری نفت در 
دوران احمدی نژاد نیز نمی توانست چاره ساز بحران 
اقتصادی و رکود و تورم باشد. اجرای مرحله جدید 
آزادسازی قیمت ها و حذف سوبسیدها به این بحران 
ابعاد بی سابقه ای داد. فقط این مانده بود که تحریم 
نفت، ضربه قطعی را وارد آورد و ازهم گســیختگی 
اقتصادی به نهایت خود برسد. مضحک اما اینجاست 
کــه کابینه روحانی وعده بهبــود اوضاع و غلبه بر 
بحران را از طریق ادامه همان سیاستی می دهد که 
عمیق ترین رکود و باالترین نرخ رشد تورم را به بار 
آورده است. البته کابینه روحانی چاره ای جز ادامه 
همین سیاست ندارد، چراکه بحران اقتصادی موجود 
هیچ راه حل جدی در چارچوب نظم ســرمایه داری 
ایران نمی شناســد. این بحران، تنهــا یک راه حل 

انقالبی دارد.
راه حلی که قادر است، تضادهای پدیدآورنده بحران 
را حل کنــد و توده های مردم ایــران را از عواقب 
فاجعه بار بحرانی که سال ها زندگی آن ها را تباه کرده 

است نجات دهد.
برانداختن دولت دینی حاکم، پایان بخشــیدن به 
سیاســت اقتصادی نئولیبرال، کنترل و مدیریت 
کارگران بر صنایع و مؤسســات بــزرگ تولیدی و 
خدماتی و تجاری، سازمان دهی تولید بر طبق یک 
نقشه و برنامه سرا سری با ابتکار و مداخله توده های 
کارگر و زحمتکش، این هاســت رئوس مهم ترین 
اقدامات برای پایان بخشــیدن به بحرانی که چهار 

دهه ادامه یافته و پیوسته تشدید شده است.
)نشریه کار شماره 674 (

بحران اقتصادی مزمن و ساختاری، 
راه حلی انقالبی را می طلبد
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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 (

اوتــاوا
2 بـاردرروز

مونتریال -اوتاوا
اوتاوا- مونتریال
1۵ دالر هر طرف، هر نفر 

تلفن رزرو: 

(613) 265-5899
azoct2013

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 27
توجه: پیوند مسوولیتی در  برابــر محتوای آگهی های مندرج ندارد. 

استخدام 
منایشگاه اتومبیل
در ناحیه  ان دی جی

به یک نفر برا ی کارهای 
دفتری: آشنا به حسابداری 

مسلط به زبان های انگلیسی و 
فرانسوی نیازمندیم. 

لطفا از طریق ایمیل زیر با ما 
تماس بگیرید: 

hondashopcanada@
gmail.com 

azmai

استخدام 
به یک نفر برا ی کار در 
نمایشگاه  اتومبیل های 

دست دوم،  
- با گواهینامه رانندگی -

فورا نیازمندیم. 
لطفا با شماره تلفن 
زیر تماس بگیرید: 

Tel.: 514-249-4707
azjuly

استخــدام
آیا بدنبال کار با ثبات و دراز مدت می گردید؟ 

دستیار  آشپز  برای کار در رستوران مکزیکی در 
مرکزشهر مونتریال   |    بصورت پاره وقت،  
)the grille/plack(  حداقل تجربه: 4 سال
با امکان کار تمام وقت در آینده نزدیک 

Tel.: 514-969-1883
azadiazaug1

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 2۰ 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 1۰ 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

جویای هم خانه 
به یک هم خانه خــانم 

نیازمندیم

Tel.:  438-994-8669
azaugfree

آموزش نقاشی 
آموزش

طراحی و نقاشی

هالــه افخــمی
Tel.: 514-670-3031

azaugfree

آموزش فرانسه 
آموزش زبان فرانسه
از مبتدی تاپیشرفته

توسط کارشناس ارشد زبان 
فرانسه، با بیش از 1۰ سال 
سابقه تدریس در موسسه 
کیش و قطب راوندی تهران

)مجتبی فالح(

Tel.: 514-965-1358 
aug-oct60PD

اجاره آپارمتان
آپارتمان 3 و نیم و ۵ نیم 

در طبقه باال، در دوپلکس، 
در ناحیه کت سنت لوک، 
شامل یخچال، اجاق گاز، 

ماشین لباسشویی و 
خشک کن، آماده اجاره  

Tel.: 514-885-4775
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

گلفروشی
وحید

زیباترین، تازه ترین، 
بهترین، بی نظیر! 

  برای هر اوکازیونی 
  برای هر بودجه ای 
  برای هر سلیقه ای

514-983-1726

استخدام
به یک پیتزامیکر باتجربه
)مینیموم دو سال تجربه(
مسلط به زبان فرانسوی 

برای کار درمرکز شهر
نیازمندیم.

Tel.: 514-266-1355
jalilh2001@yahoo.com  az  may1

استخدام
به چند نفر ویترس 

• نیمه وقت و تمام وقت  •
برای کار در کلبه عموجان   

نیازمندیم.
لطفا با شماره تلفن زیر 

تماس بگیرید: 
Tel.: 514-484-8072

استخدام
به چند نفر ویترس 

• باتجربه  •
برای کار در رستوران 

کبابسرا نیازمندیم.
Tel.: 514-933-0-933

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

مجری مراسم   عقد ایرانی
514-825-3170 

آمــوزش زبان انگلیسی 
با 12سال سابقه تدریس در موسسه کیش تهران 

عضو رسمی
TESOL CANADA/TESOL 

USA/TESOL TRINITY London
برگزاری کالس های خصوصی و نیمه خصوصی 

با شهریه مناسب :  برای مهاجرین
Conversation -IELTS -TOEFL

www.facebook.com/EnglishCollocationsForIelts
یونس حــامتی 

Tel.: 514-833-3848
az mai2014 25eachPendofjuly

باایرانی 
کــار
کنید! 

با پیوند همکاری کنید
نویسندگان، مترجمان، روزنامه نویسان 

جوان و تازه وارد، حتی شما... 
لم دارید، اگر عالقه مندید،  اگر دستی به ق 

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 

• 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

ارژنگ  ارژنگ 

نگهــداری 
ازساملندان
نگهداری از سالمندان 
دلبندشما، توسط خانم 

با تجربه، در خانه یا 
بیمارستان 

صوفی: همراه با رفرنس
514-717-9117

freeazmar

اوکازیون عالی 
فروش سالن 

آرایـــش
با قیمت و بازده مناسب

NDG در قلب

Tel.:514-433-2703
az14free

رئيس پليس 
راهنمايي و 
رانندگي

 نيروي انتظامي 
كشور با تأكيد 
بر نقش ويژه 
رئيس جمهوري 
دركاهش تلفات و 
حوادث رانندگي 
كشور از تحول 
اساسي و تغييرات 
جدي در نحوه 
صدور گواهينامه ها 
و آموزش رانندگي 
در كشور خبر داد

 

 

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

جدول عاديجدول ويژه

یک جدول با دو شرح
5127 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 

سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

13

15 تصميم  نحس
 سياوش يك روز دل به دريا زد و موضوع مهاجرت به تهران را با همسرش در ميان گذاشت 

اما براي مليحه دل كندن از پدر و مادر، زادگاه و بستگانش بسيار سخت بود

1614 توليد 2 هزار و 475دقيقه فيلم آموزشي 
 دفتر تكنولوژي و انتش�ارات كمك آموزشي وزارت آموزش و پرورش، 2 هزار و 475 دقيقه 

فيلم آموزشي مصور را براي معلمان و مدرسان پايه هاي دوم و ششم ابتدايي توليد كرد

آنچه در مدارس ما بيشتر شيوع دارد، 
ناهنجاري »سركج« است كه عوامل مختلفي 

در بروز آن نقش دارد، اما مهمترين آن »كيف 
مدرسه« است كه بچه ها در سنيني قرار دارند 

كه مستعد ناهنجاري هستند
صفحه 15 

 شتابگسترشبيمههاياجتماعيرويكرددولتعدالتمحور
گزارش ها، تحليل ها و نظرسنجي ها در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي نشان 
مي دهد كه تأمين اجتماعي به مفهوم عام و فراگير آن بهترين عامل استقرار 
امنيت و عدالت اجتماعي در كش��ور اس��ت و در اين زمينه صندوق تأمين 
اجتماع��ي به عنوان بزرگترين و گس��ترده ترين نهاد نظ��ام تأمين اجتماعي 
كش��ور هم از نظر گس��تره فعاليت ها و هم از نظر جمعيت تحت پوشش در 
كش��ور در راس��تاي مأموريت ها، اهداف و وظايف قانون��ي درخصوص ايجاد 
آرامش خاطر، امنيت ش��غلي در محيط كار، بهبود وضعيت توليد و استمرار 
پاي��داري اش��تغالزايي و همچني��ن تأمين مع��اش و تضمي��ن زندگي براي 
كارگران، كارفرمايان و بازنشس��تگان و مس��تمري بگيران تحت پوشش اين 
صن��دوق ام��كان و فرصت هايي را به لحاظ بيم��ه اي و درماني براي آحاد و 
اقش��ار مختلف مردم فراهم كرده است تا آنان از مزاياي بيمه هاي اجتماعي 

و درماني برخوردار شوند.
در س��ال هاي اخي��ر بوي��ژه در دولت هاي نهم و ده��م اقدامات مهم و 
اثرگذاري در زمينه ايجاد يك نظام تأمين اجتماعي جامع و كارآمد انجام 
شده است كه در مقايسه با دوره هاي گذشته تفاوت اساسي و چشمگيري 
دارد به طوري كه هم اينك جمعيت تحت پوش��ش اين صندوق بيش از 
11 ميليون نفر بيمه ش��ده اصلي و بيش از 2 ميليون نفر مس��تمري بگير 
دارد ك��ه با در نظر گرفتن خانواده بيمه ش��دگان ب��ه بيش از 34 ميليون 

نفر مي رسد.
 ب��ا اين اوصاف و پيش��رفت هاي صورت گرفت��ه همچنان صندوق تأمين 
اجتماع��ي در راس��تاي تحقق عدالت اجتماعي و بس��ط و گس��ترش انواع 
بيمه هاي اجتماعي به عنوان يكي از ابزارهاي مهم و بازوهاي توانمند دولت 
گس��تره چتر حمايتي و پوش��ش بيمه اي خود را به ديگر گروه هاي فعال در 
اجتماع نيز تس��ري بخشيده است تا آنان نيز با برخورداري از مزاياي دوران 
بازنشستگي، پيري، ازكارافتادگي، فوت و خدمات درماني ديگر دغدغه آتيه 

خود و افراد تحت تكفل را نداشته باشند.
يكي ديگر از نقاط قوت دولت در شش سال اخير كه به همت و تالش 
مس��ئوالن تأمين اجتماعي و ديگر صندوق ه��اي بيمه اي به مرحله عمل 
رس��يد اجراي بخش مهم از مفاد اصل 29 قانون اساس��ي در زمينه بيمه 
پايه همگاني براي تمامي افراد جامعه اس��ت ك��ه بنا بر گزارش هاي ارائه 
ش��ده در حال حاضر بال��غ بر 90 درصد گروه ه��اي مختلف جامعه تحت 
پوش��ش خدمات درماني هس��تند و از سوي ديگر تالش دولت براي بيمه 
كردن افرادي كه تحت پوش��ش هيچ صندوق بيمه اي نيستند، ادامه دارد 
و اين هدف متعالي در راستاي تحقق بخشيدن رفاه و تأمين اجتماعي در 
س��ند چشم انداز 20 ساله است، زيرا گسترش برنامه هاي تأمين اجتماعي 
به جمعيت كش��ور از جمله برنامه هايي است كه در دولت هاي نهم و دهم 
به عن��وان يك تكليف مهم و با هدف برخورداري افراد از س��المت، رفاه، 
تأمين اجتماعي، فرصت هاي برابر، توزيع مناس��ب درآمد مورد تأكيد قرار 

گرفته است.
 شتاب خدمات بيمه اي در سال هاي اخير اين اميدواري را براي شمار 
فراواني از كارگران و ديگر فعاالن اجتماعي ايجاد كرده است كه با حمايت 
دول��ت آرزوي ديرينه آنان در برخورداري از بيمه اجتماعي تحقق خواهد 
ياف��ت و اين دس��تاورد بزرگ به نام دولت خدمتگزار و س��ختكوش دكتر 

احمدي نژاد در بخش رفاه اجتماعي به ثبت خواهد رسيد.

موافقت پليس تهران با اكران شبانه سينماها در ماه مبارك رمضان
 به منظور رفاه حال خانواده ها و سينماداران و با توجه به تقاضاي اتحاديه سينماداران، پليس 

تهران با اكران شبانه سينماها در ماه مبارك رمضان به جز شب هاي قدر موافقت كرد
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سيدحسين قاآني

گفت وگوي تفصيلي   با رئيس پليس راهنمایي و رانندگي كشور

جاده،اتومبيل،راننده
امسالمنتظرتحوالتچشمگيرباشيد

یادداشت

 افقي:
1- يكي از برجسته ترين خصوصيات 
امام خميني)ره(- ص��داي برخورد 

ناخن با ساز 
2- نماب��ر- خودرو جنگ��ي- جار و 

جنجال
3- پيوس��ته و پشت سر هم- رونق 

بازار- وسيع و پهن
4- امر ب��ه آوردن- ح��رف نفرت- 

شفقت و مهرباني- پول خارجي
5- مرك��ز ريش��ه اي- گش��ايش- 

گذشتن و رد شدن
6- از س��ازهاي موس��يقي- ش��هد 

شيرين- لغزيدن پا
7- دچار ترديد- نوعي انگور- جايز

8- گرو گذارنده- پرنده آش س��رد 
كن- كشور نيشكر

9- رتبه كارمندي- قفسه شيشه اي- 
واحد شمارش صابون

10- مي برن��د ت��ا خبردار ش��وند- 
خانه- دومين رود طوالني اروپا پس 

از ولگا
11- ش��الوده- نش��انه ها و مقصدها- 

دندانه سوهان
12- فلز م��ادر- تزئين روي پلو- نت 

مخمور- دانه كش بي آزار
13- مث��ل، مانند- خرم��ن ماه – پر، 

آكنده
14- مجال و فرصت- از لوازم آرايش 

خانم ها- شهر روي آب
15- سپاسگزار- س��وغات اردبيل كه 

نشاط بخش و مقوي است
 عمودي:

1- شهري در استان خراسان شمالي- 
پيامبر بت شكن

2- جان��ور درخت��زي 
اس��تراليايي- مركز فلزي!- 

مرد بخشنده
3- بزرگت��ر- قس��متي از 
دس��تگاه كنترل اتومبيل- 

كارآموز پزشكي
4- خوبي، نيكويي- گوشت 
كباب��ي- فلز سرچش��مه- 

فاضالب
5- ثروتمند- تازه بنا شده- 

پول كشور آفتاب تابان
6- صنم- ميرا- سراسر

7- بازيكن خودي در تيم- 
گوين��د توانس��تن اس��ت- 

تفسير كننده

8- از ش��عراي نامدار سده شش- نيم 
صداي كالغ- جام گل

9- پيون��د ازدواج- ماه��ي خوراك��ي 
خليج فارس- مخفف هم او

10- انبوه مردم- پشيمان- نت ششم
11- روستا- شادباش گفتن- به هدف 

رسيده
12- به كفش بعضي ها ديده مي شود- 

كلمه شگفتي- آگاهي- ماچ
13- نام پس��رانه- ابر س��فيد- نقاشي 

كه خود را پيامر معرفي كرد
14- روز عرب- فن��ا- بندگان مقرب 

پروردگار
15- اژدهاي افسانه اي ژاپن- اليق

 افقي:
1- فيلمي به كارگرداني مهدي گلستانه 

)1389(- امضا
2- خرق��ه دراوي��ش- اي��ن ش��ركت 
چندمليتي در سال2010 رتبه دوم در 
بازار توليد رايانه شخصي در جهان را به 

دست آورد- چاره انديشي
3- تاكس��ي درياي��ي- واح��د حافظ��ه 

رايانه- مسبب
4- روشندل- بله آلماني- سخن چين- 

جمع نكته
5- قورباغه درختي- نورد- نوعي بازي
6- گلخانه- شاعر مداح پيغمبر- داخل

7- روزي دهن��ده- كتاب��ي از ص��ادق 

چوبك- رژه جنگي
8- جام��ه پيشكش��ي- عط��ا دادن- 

يرقان
9- ط��رف- نوع��ي اخت��الل رواني- 

خشك
10- س��ايه ه��ر چيز پ��س از زوال- 

سختي- از گل ها
11- عضوي در صورت- ثروتمند- نور 

كم
12- نيروگاه ش��مال ايران- پنبه زن- 

مخفف اگر- مثل
13- پيكار- جدا شده- مساوي
14- متداول- مرمر- از غذاها

15- شعر ژاپني- از بازيكنان اسبق و 
گلزن تيم ملي فوتبال ايران

 عمودي:
1- بيابان وس��يعي در جنوب رش��ته 

كوه البرز- كتابي از ناصر خسرو
2- صندلي چرخدار كودك- مجروح- 

رودي در جمهوري آذربايجان
3- پول امريكا- تخته رنگ نقاش��ان- 

كاشف نفت در ايران
4- جد رس��تم- ق��رار گرفت��ه- كلمه 

شگفتي- چرخ نخ ريسي
5- هافب��ك تهاجمي ويا رئال- نوراني- 

حرف يوناني
6- آش- ويرايش- يكي از مواد رسمي 

دوچرخه سواري پيست
7- آراي��ش- درخت ج��وان- نام قديم 

بهشهر
8- وس��يله اطالع رس��اني- از تيم هاي 

فوتبال بلژيك- سرافراز
9- آرايش تئاتري- آلرژي- جلوي زين 

اسب
10- نوعي اتومبيل س��واري همگاني- 
قاضي اموات هندوها- من 

و شما
11- پ��رز- جنگج��و- گل 

محمدي
12- آموخت��ه لقمان- رود 
ش��ولوخف- حالت دهنده 

مژه- جام ورزشي
13- خداش��ناس- تي��م 

فرانسه- مشهور
14- ح��اال- توب��ه كننده- 
نوعي س��س غليظ با طعم 

ترش و شيرين
15- مرك��ز س��يرالئون- 

نويسنده دن كيشوت

حل جدول عادی شماره 5126 حل جدول ويژه شماره 5126
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ش ب ي ه خ و ا ن ي ك م ر ك ش

2 ل ي م و ا ش ي ا ن ي و ش ا

3 ك ا د ر ك ا و ه ل ا ي ه

4 ا س م ا ا س ر ا ب ن ك ت

5 ت م س ت م ر ر ي س ه ه

6 ش ا د ر و ا ن پ و ن ه ب م

7 ك ب ر ا ن ا ب ي ن ا ب ل ا

8 د ر ا م د ج ي ك م ا ي و س

9 ه ا ج ش ت ا ل ن گ خ ر ا ب

10 خ م ح م ي ت ي ا غ ي گ ر ي

11 و ت ر ن م ت ك ر ا ر ك

12 ر ف و ي و ن س د ف ك ي م

13 م ق ا م س ي ا ر ل و ل و

14 و ي ل ا ن ج و ا ن ه ا ر پ

15 ج ر ي د ه ر ي ي س ج م ه و ر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ز ي ب ا ب ر و ف ه گ ا ر ا ژ

2 م ح ر م ك ن د ا ن ا ن و ا

3 ي ك ل ا د ر و س ك ي ا ن

4 ب ي ت ب م ا ن ك ر و ر د

5 د م ش ت م ل ا ش ا م و

6 و ا و ي ش ك ا ا ه ا ر م ل

7 ن و ا ر ا ن ف ر ا د ف س ا

8 ن ا ل ا ن د ر و ت ع ر ي ف

9 ف ر ا ا ي ل خ ا ن ز ا ن و

10 س ه ا ش ي ا ر ا ن ي ر ا ن

11 گ ن و و ل ا ه و ا ز ت

12 ر پ س ر ا ز ك ي ن ا س ن

13 ف ل ا ن ن ك ت ه ا ش ن ا

14 ت ا ج ي ك ا ب ا ن ر ج ي م

15 ن س ي ا ن ت ر ي ت ي ك ا ل ه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

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 
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www.paivand.ca
  آبونه مان گسترده 
  وب سایت قدرمتند 

  پخش وسیع 
----

www.paivand.ca
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

استخدام
 AKHAVAN

FOOD
به یک نانــوای مجرب 

ایرانی نیازمند است.
Tel.: 514-334-2380

جویای کار
خانمی آماده برای

انجام کارهای منزل
شما نظافت و غیره

تلفن اطالعات:
Tel.: 514-616-7035

azmay13U

استخـدام 
به یک آشپز ایرانی، 

خانم یا آقا، برای کار در 
رستوران نیازمندیم.

Tel.: 514-466-8116
foojanjahanian@

gmail.com
azJLY01Ponce

کاندو برای فروش
کاندو، 3ونیم، یکخوابه، 

ساخت 2۰۰3، طبقه اول، 
sqf 82۰، پارکینگ داخلی و 
بیرونی، جاکوزی/ فایرپلیس، 
1۰۰% آفتابگیر،  ایرکاندیشن، 
سیستم حرارتی + وسائل 

اضافی دیگر، 4 دقیقه پیاده تا 
مترو انگرینیون  )رضا نیک(

-- 229 هزار دالر --

Tel.: 514-365-7321
azaug15UP

آپارمتان سابلت
آپارتمان سه و نیم سابلت یا 
 Rock Hill-Cote انتقال لیز

Des Neiges استخر و سونای 
عالی، نزدیک دانشگاه مونترال 

و مترو ) 2 دقیقه( 
مجاور دریاچه و پارک مونترال: 

1۰98.۰۰ قیمت قدیم 
)با یا بدون اثاث(

Tel.: 514-341-1640
azjune12104
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پیوند درونکـــــوور هرهفته 
منتشر میشود:
Vancouver: 

Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,
765  GREENWOOD Rd., 

W. Vancouver,  B.C., V7S 1X8
------------------------

• 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 

نوشتارهای توهین آمیز معذور است. 
•  نقل نوشته ها-با ذکر ماخد- آزاد است.  

• استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست. 
--------------

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•   پیوند نشریه کوچکی است، لطفا سعی کنید 
نوشته ها از ۵۰۰ تا 1۰۰۰ 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

آرایشـــــگاه
  937-8296 ...........................................  VIVA
481-676۵ ........................................  EVE
شهرزاد ..........................................  489-69۰1 
فاطی  ........................................... 772-۵787  

 آژانس مسافرتی 
فرنازمعتمدی ................................ 842-8۰۰۰  
 94۰-1642 ............................. T.A.M مهری
اسکای.الن  ................................... 388-1۵88  
میناتراول........................... 8۵۵-332-۰۵۰۵

یونایتد  ............................ 416-22۵-۵۵۰9 
یونی گلوب )نسرین(  .................. 849-7711

آموزش رانندگی 
  ۵13-۵7۵2 .............................................. نینا 

آموزش موسیقی 
سیامک نصر  ................................... 6۵3-۵1۰7 
قره چه د اغی )پیانو(................ 484-8748 

آموزش نقاشی 
حمیرامرتضوی............................ 938-8۰66   

آموزشگاه حتصیلی 
مدرسه فارسی دهخدا.................. 484-2۰98  
مدرسه فرزانگان............................ 77۵-6۵۰8
مدرسه فارسی وست آیلند ........626-۵۵2۰   

اتومبیل- تعمیر
 637-۵321 ...................................... Auto RJ
931-2888 .............................. Westmount

 486-9994 ........... Pieces D'auto NDG
اتومبیل: خرید و فروش 

ALIXتویوتا ................................. 376-9191
الگانس لیزینگ.............................. 482-4۵۰۰ 
487-۰۰۰9 آلتیماکــس.............................. 

ازدواج 

شــیخ صالــح ....................... 366-1۵۰9   
لی لی صمیمی  ........................... 82۵-317۰

ارز
شریف .............................................. 223-64۰8  
گروه پاسیفیک ............................. 289-9۰11  
5 استار ............................................ ۵8۵-234۵

خضر................................................ 989-2229   
یونیون موندیال ........................... 937-۵192

  844-4492 ................................. Expert-FX
امالک و مسکن 

 827-6364 فیروز.......................  همتیان، 
امیرســام .................................... 7۰2-23۰9  
هاشمی، مسعود ......................... 298-4۵67 
اسالمی، مینو   .................................. 967-۵743
مریم خالقــی .......................... 983-۵41۵  
حمیدکاغذچی .......................... 928-۵41۵  
گیورگیزنیا،نینوس ..................... 816-4۰8۰  
نصر، مسعود  ................................... ۵71-6۵92 
رضا نژاد  ........................................... 86۵-7146
نسرین عین الهی  ....................... 839-7978

اجنمن ها و سازمان ها 
CSAIکمک به مهاجرین .........  932-29۵3 
ilsmontreal.org  .......  انجمن ادبی مونترال
انجمن دوستداران زرتشت ........8۰8-۵۰7۰
www.zaq.org ....... انجمن زرتشتیان کبک

مکیک ............................................. 373-۵777  
بنیاد سخن آزاد ............................ 944-8111  
info@addhi.net ....................... حقوق بشر

  249-4684  ........................................ IBNG
مولتی ساژ .................................  77۰-1771  

انجمن زنان مونترال......................................
iwamontreal@gmail.com

دانشجویان:کنکوردیا ............... 848-2424 
کتابخانه نیمــا ......................... 48۵-36۵2 
موسسه خوئی  ..............................  341-223۵ 

بیمه  و مشاور مالی 
علی پاکنژاد .................................... 296-9۰71 

پزشک 
آلفامدیک کلینیک ......................  933-8383   
بنفشه حجازی ............................... 288-4864  

تابلوسازی 
 931-7779 ............................. PLEXI Sign

تاکـسی 
اطلس ............................................. 48۵-8۵8۵

تبلیغات 
پیوند ............................................... 996-9692 

تدریس خصوصی 
ریاضیات و فیزیک .......................... 827-6329 

تدریس رقص 
خورشیدخانم)بیات( ..................  341-۵194  

ترجمه
دارالترجمه یکتا ..................... 439-8۵۰1 
سروران، نغمه .............................  889-876۵ 
یکتا، خاطره ................................ 67۵-۰694 
ایزدی،محمود ............................. 74۵-۰318  
بخشی،شهریار ............................. 624-۵6۰9  

چاپ
LITH COM )صمیمــی(...9۵1-4721 

حسابداری ومالیاتی 
انصاری، حسن ............................ 73۵-۰4۵2

مهتاب ثقفی .............................. ۵67-3169  
صدر، سرور .............................  777-36۰4  
حسین خردبین ........................... 242-6۰34 
عباس شفیعی .............................. 8۰6-۰۰6۰ 

حمل و نقل 
مونتریال ........................................ 442-8۰۵6

المپیک  ........................................... 93۵-33۰۰
مونترال/تورونتو   ........................... 887-۰432

خشکشویی 
  694-7۰36 .......................................... فرویوو 
اکســپرس ................................. 889-7392  

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  ..................................... 933-۰-933
بیبلوس  ........................................... ۵23-9۵96

کلبه عموجان .................................  484-8۰72  
پاتوق عموجمال  ........................... 933-8866

فاروس .......................................... 27۰-8437 
یاس ............................................   483-۰3۰3  
کارتیه.پرس .................................. 488-6367 
کوپولی ........................................ 483-۰۰۰۰ 
  989-8۵8۰ ................................ کوپولی)2( 

روانشناسی / روانکاوی 
دکتر بیتــا ................................ 999-2482  

سوپر و فروشگاه 
 48۵-4744 ......................... NDG  اخــوان
 62۰-۵۵۵1 ...............................  W. Isl.  اخوان
ماهی سن لوران ............................. 369-3474
نیـلو ................................... 812-9991 )4۵۰(
کوه نور ................................ 672-2324)4۵۰(
بینو ................................................... 728-4744
آریا )اوتاوا( ........................... ۵94-3636 )613(

شیرینی پزی و قنادی
سروین ............................................ ۵62-64۵3  

عکاسی )فیلمبرداری و آتلیه(
فتوشاپ ........................................ 846-۰221 
فتوبوک ......................................... 984-8944 
فتو ُرز ............................................... 488-7121

فـرش
قالی شویی کارگاه فرش............... 739-4888

فـال
شادی ............................................. 678-64۵1  

کامپیوتر 
 224-۰-224 .................................... KamNic

کارواش 
هما .................................................. 484-2644 

کلینیک کایروپرکتیک 
کلینیک ابن سینا ......................... 849-7373  

کتابفروشی 
تپش ................................. 223-3336  

کلیسا 
انجیلی فارسی زبان ......................  999-۵168  
مسیحیان  فارسی زبان ..............  261-6886 

گاراژ )درب(
 249-4684  ............................. UNI-TECK

گرافیک و طراحی
پیوند  ................................................. 996-9692

گرانیت
گرانیت آیل  ................................. 9۵2-74۰۰

عینک سازی 
فرهت )ایرانخواه( .......................... 481-۰671   

وام مسکن

بهروزآقاباباخانی ........................... 6۰6-۵626

وکیل دعاوی
امیرکفشداران .............................. 3۰3-2977

ویدیو
تپش دیجیتال ........................... 223-3336 

محضر
وحیدخلجی................................ 439-1444
نازگل فالح  ................  .....................    697-۰22۵ 

مهاجرت
ماریا کوتونه ................................ 6۵6-8178

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

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

 aesthetic فروش سالن
فروش سالن استاتیک در قلب وست مونت 

در ساختمان تجاری   << همراه با کلیه وسائل  
با 23 ساله سابقه کار، به علت بازنشستگی 

تلفن تماس: 
514-839-4907

az mai 1 

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

جویای همخانه
خانم<<  نزدیک دانشگاه 

کنکوردیا،   مبــله
 و شامل همه چیر:
 3۰۰ دالر درماه، 

438-382-7503
azmar15free

ساختمان 
انجام کلیه امور مربوط 
به بهسازی و بازسازی 

ساختمان،  نقاشی، 
کاشیکاری و... 

)امیـد(
514-812-5662

azjuly13free

ساختمان برای فروش و یا اجاره 
ساختمان 4 پلکس، در قلب NDG بسیار تمیز، 

در موقعیت و شرایط عالی 
برای فروش و یا اجاره 

متقاضیان جدی لطفا با شماره زیر تماس بگیرید. 

514-898-1913
azjune2014kambizsamson

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 
1۵ 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 حمل ونقل
سرویس حمل و نقل 

حرفه ای:  شهری
 و سراسر کانادا 

بهترین سرویس، 
کمترین بها 

 ارزیابی رایگان 
514-983-4828

azoct0113UP

فروش کاندو در مرکزشهر مونتریال 
Downtown near metro 
Guy-Concordia,
Nice studio in “Le St-
Mathieu”,
Renovated wood 
kitchen cabinets, 
granite tiles .
Third floor,
Elevator, 24h security.
Condo fees include: 
heating and electricity.

Outside pool.
>> Move-in ready. 

Could be sold 
fully furnished

--------------
Price to sell: 

Only 165,000$
--- No agents ---

Tel.: 514-575-8525
Tanaz 

oncepaypaljune15UP?

قابل توجه خامن ها 

فال قهوه 
و ورق 

توسط شادی  
(514) 678-6451

NikpourPendssep14
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Permanent workers
Maximum number of 
applications
The maximum number of 
6500 applications for a se-
lection certificate received 
under the Regular Skilled 
Worker Program has been 
attained.
Applications received 
beyond this maximum 
number will be returned to 
the candidates.
The attainment of the 
maximum number of 
applications does not apply 
to you if: 
• you submit an application 
under the Programme de 
l’expérience québécoise 
(Québec experience pro-
gram);
• you have a valid employ-
ment offer in hand;
• Citizenship and Immigra-
tion Canada has informed 
you that it has agreed to 
process your application 
for permanent residence in 
Canada;
• you are a temporary 
resident and eligible to 
submit an application for 
a Certificat de sélection du 
Québec.

New rules regarding the 
intake and processing 

of applications will come 
into effect on April 1, 2015.
For more information on 

the conditions of admis-
sion, visit the page Re-
quirements of the Immi-
gration Program for skilled 
workers.
 

Investors
The intake dates for appli-
cations submitted under 
the Investor Program, from 
September 8 to 19, 2014 
and December 1 to 12, 
2014, have been post-
poned. The new dates and 
processing methods will 
be announced shortly.
When the 2014-2015 
budget was presented, 
it was announced that a 
mechanism for the distribu-
tion of applications among 
financial intermediaries 
would be developed. This 
new mechanism will come 
into effect in the next few 
months and details will be 
posted on the Ministère’s 
website.
 Entrepreneurs and

self-employed workers
Maximum number of 
applications:
 The maximum number 
of 500 applications for a 
selection certificate received 
under the Entrepreneur and 
Self-Employer Worker pro-
grams has been attained. 
New rules regarding the 
intake and processing of 
applications will come into 
effect on April 1, 2015.
The above information can 
be found on the Quebec 
Immigration website. 
Keep safe, stay healthy and 
make sure laughter is in 
your everyday life. 
________
Maria Cottone
Regulated Canadian Immi-
gration Consultant
Registered with the Quebec 
Government
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.
com 

 Quebec
Immigration
Since April 1, 2014, new 
rules have been adopted 
regarding the maximum 
number of applications for 
a Certificat de sélection du 
Québec submitted by per-
manent workers, investors, 

entrepreneurs and self-em-
ployed workers that will be 
received by the Ministère. 
These new rules will be in 
effect from April 1, 2014 to 
March 31, 2015. 
The rules pertaining to 
the maximum number of 
applications that will be 
received do not in any way 
reflect a change in Qué-

bec’s immigration objec-
tives (in French, 219 Kb). 
By limiting the number of 
applications received, the 
Ministère will be able to 
process a greater number 
of pending applications 
thereby reducing process-
ing times. 

MARIA khanoum

www.amirsam.ca

کبک و کانادا: بازار امالک... 
امیرسام
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در   چنــد وقت اخیر بــه کرات 
درباره خرید امالک نو ساز یا پیش 
خرید آنهــا از طرف خوانندگان و 
عالقمندان به خرید ملک پرسش 

هایی مطرح شده است. 
در این ارتبــاط تکرار مقالۀ زیر را 
)که در حدود دو ســال پیش در 
پیوند به چاپ رســیده،( خالی  از 

فایده ندانستم.

 خرید خانٔه نوساز و یا قدیمی  
فوایدی  دارای  کــدام  هــر 

می  باشد. 
خانه های نوســاز از لحاظ مصرف 
انرژی مقرون به صرفه تر هستند 
و بــا معیارهای اســتاندارد امروز 
مطابقت بیشــتری دارند. مواد و 
اجناس بکار رفته شده در ساخت 
مدرن تر هســتند و دیگر اینکه 

خریدار در انتخاب جنس و رنگهای 
به کار رفته شده در ساخت، مانند 
نوع کابینت آشــپزخانه و یا نوع 
کفپوش سالن و یا اطاقها و خیلی  

موارد دیگر حق انتخاب دارد. 
از طرف دیگــر خانه های قدیمی  
اغلب ارزان تر از خانه های نوســاز 
هســتند و معموال از نظر محلی 
دارای ثبات بیشــتری می  باشند 
و تقریبا کاستی هایی  را که بعد از 
خرید ملک نوساز به وجود می  آید، 

ندارند. 
)به عنوان مثال می  توان به شــارژ 
ماهیانٔه بعضی  از آپارتمانها اشاره 
کــرد که ابتــدا در آپارتمان های 
نوساز بر اساس متراژ هر آپارتمان 
محاســبه می  شــود، ولی  پس از 
فــروش تمام واحدهــا اغلب این 

هزینه افزایش می یابد !( 

بنابر این اگر تصمیم به خرید 
خانه نوساز دارید حتما به نکات 

زیر توجه بفرمائید:
•

1. مشاور امالک:
به عنوان اولین اقدام حتما قبل از 
ویزیت اولیه خانه مدل  با مشــاور 
امالک خود تماس بگیرید و از وی 
اطالعات دقیق از قیمتها در منطقٔه 

مورد نظر را جویا شوید. 
تمام مذاکــرات در مورد جزئیات 
امور مربوط به قرارداد و قیمت را به 
او وا گذار نمایید. نماینده فروشی  
که در مدل ســاخته شده مالقات 
می  کنید مشــاور ســازندۀ ملک 
می  باشد و طبیعتًا از لحاظ کاری 
به دنبال تامین منافع وی می  باشد. 
ولی  اگر شما دارای مشاور امالک 
خودتان باشید نه تنها از سرویس 
یک شخص حرفه ای در این مورد 
به صورت رایگان استفاده می  کنید، 
بلکه مشــاور امالکتــان به دنبال 
جلب نظر و منافع شــما می  باشد 
و می  تواند اطالعات دقیق تری از 
لحاظ ســاختار خانه، نوع و مدت 
گارانتــی، تفاوت ها در نوع قیمت 
گــذاری، کیفیت و حتــا انتخاب 
زمین و یــا واحد مورد نظرتان به 

شما ارائه بدهد.
•

2. نوع سازندٔه ملک و سوابق 
قبلی : 

هر کدام از انبوه سازان در ساخت 
نوع خاصی  از ملک شهرت بیشتری 
دارند. قبل از گرفتن هر تصمیم از 
مشاور خود بخواهید تا از شهرت و 
توان مالی سازنده ملک اطالع کافی  

به شما ارائه کند.
•

3. اطالعات در مورد منطقه :
تا حد امکان از تمام امکانات موجود 

در محلۀ مورد نظر آگاهی  یابید. 
از شــهرداری منطقه در مورد نوع 
ســاخت و ســاز آینده زمینهای 

ساخته نشده پرس و جو کنید.
قانون هــای ســاختمان در مورد 
آپارتمان هــا و  townhouseها را 
حتما قبل از امضا قرارداد به دقت 

مطالعه کنید. 
)معموال این قانونها به زبان فرانسه 
نوشته می  شوند و اگر به این زبان 
آشنایی کامل ندارید، از مشاورتان 
بخواهید تا آن را برای شما ترجمه 

نماید(. 
دیگر ایــن که به فاصله محل کار 
خــود و منطقۀ مــورد نظر توجه 

خاصی  بنمایید.
بخش دوم )پایانی( 
در شماره آینده

تورنتو و ونکوور عوامل 
اصلی  افزایش قیمت 

امالک کانادا

طبق آخریــن تجزیه و تحلیل 
بانک مونترال، آقــای داگالس 
پورتر Douglas Poerter، اقتصاد 
دان ارشــد این بانــک، اظهار 
می  دارد که قیمت امالک در 11 
سال گذشته بیشــتر از 2 برابر 
افزایش داشته و این که قیمت 
امالک در کانادا به طور متوسط 
۵3 درصد بیشتر از قیمت امالک 

در ایالت متحده می  باشد. 
با این وجود، کل مبلغ بدهی وام 
مسکن Mortgage کانادایی ها 
1.23 تریلیون دالر می  باشد که 
برابر با 6۰ درصد تولید ناخالص 

داخلی  کانادا می  باشد.
ایــن گزارش بــدون توضیحی 
در مــورد علل مســتقیم این 
پدیده، خاطر نشان می نماید که 
کالنشهر ونکوور و تورنتو، باعث 
بوجود آمدن شرایط کنونی  بازار 

امالک کانادا می  باشند. 
با این وجود، اغلب اقتصاد دانها 
نظریه رشد حبابی امالک کانادا 

را رد می نمایند. 

همچنین از لحاظ اســتطاعت 
خریداری ملــک، آقای پورتر بر 
این عقیده اســت که متوسط 
ماهیانه باز پرداخت وام مسکن 
در حال حاضر کمتر از مقداری 
می  باشــد که  در ســال 1988 

پرداخت می  شد.
عوامل دیگــری نظیر جمعیت 
) افراد بین 2۰ تا 38 ســال( و 
خریداران خارجی ، نقش مهمی  
را در افزایش قیمت امالک ایفا 

نموده اند. 
بر طبقــه این آنالیز، از ســال 
199۰ قیمت امالک هر سال به 
طور متوسط 2.1 درصد افزایش 
داشــته است که خیلی  نزدیک 
به میزان تولید ناخالص داخلی  
)2.3 درصد( بوده است. در آخر 
اینکه طبق نظر آقــای پرتردر 
آینده نزدیک شاهد افزایش نرخ 
بهره و یا وضع قوانین سختگیرانه 
تــر در مورد اخذ وام مســکن 

نخواهیم بود.
 

خانٔه نوساز 

یا خانٔه قدیمی؟!

www.paivand.ca
هر یکم و پانزدهم ماه        را بر روی سایت بخوانید 
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تپـش دیجیتال 
www.tapeshmontreal.com

6162 Sherbrooke w.         Tel.: 514-223-3336

تبدیل سیستم های
 ویدیوئی

در جلسات مجانی آموزش عکاسی 
استودیو »فوتوبوک« شرکت نمایید. 

برای اطالع از زمان این جلسات در بزرگترین 
گروه فیسبوکی ایرانیان مونترآل، یعنی:
»همه چیز در مورد مونترآل«

Info pratiques sur Montréal
عضو شوید.  تلفن استودیو فوتوبوک: 

(514) 984-8944
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM   

پیج استودیو فوتوبک در فیسبوک:   
WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1

راوی مونتریال... خوش!آموزش عکاسی به زبان      ...

26

آنقدر عاشق پیشه است که از یاد می برد 
تابستان است! ساعتی چنان گرم و 
مهربان و ساعتی دیگر بارشی بی 
امان... هوایــش را میگویم هوای 

مونترال... 
چند ســال هم که اینجا ماندگار 
شده باشی، باز همین که آسمان 
صاف باشــد و خورشــید نمایان، 
گاه فراموشــت میشود چك کردن 

نواسانات این هوا... مانند دیروز!
با کرختِی ناشی از بیخوابی شبانه، 
برخاستم و دیدم پرتو نور از البالی 
پرده افتاده روی برگهای ُحســن 
یوسف... فنجانی قهوه خوردم و به 
توصیه ی رفیقی مهربان که نگران 
حالم میشــود گاه و بیگاه، بدون 
آنکه چك کنم ســایت هواشناسی 
را، مســیری را تعیین کردم برای 

دویدن. درســت از پشت خانه و به دور 
از هیاهوی خیابانهــای پرتردد و مانع... 
هندزفری را در گوشــم گذاشتم و براه 
افتادم... پس از ساعتی دور شدم از محله 
های آشنا و رسیدم به بهشت همیشگی 
ام روی تپه... ســکوتی مطلق و آرامش 
بخش، همان چیزی که نیازمندش بودم. 
کمی روی چمنها نشستم تا نفسی تازه 
کنم، که متوجه شدم هوا رو به تاریکی 
است. دلهره ی عجیبی به جانم افتاد به 
یکباره... سریع برخاستم و راِه برگشت در 
پیش گرفتــم. یکی دو کوچه دورتر، یك 
مرتبه همه چیز به هم ریخت! آســمان 
پر شــد از ابرهای تیره و طوفانی شدید 
وزیدن گرفت... نه راه پس مانده بود نه راه 
پیش... نه ایستگاه اتوبوسی میان آنهمه 
خانه ی ویالیی و نه ســرپناهی... دیگر 
باران نبود، سیل بود که از آسمان سرازیر 
میشد... دستانم را حایل َسرم کردم. بی 
فایده بود! مانند اینکه در استخری بیفتی 
و تالش کنی خیس نشوی! به قیامت می 
مانست... دلم نمی خواست به حریم خانه 
ای وارد شــوم و بهراسند این صاحبان 
پیرشان و باعث دردسر شوم ناخواسته... 
راه رفتن برایم سخت تر میشد، تا اینکه 
توجهم جلب شد به خانه ای که شیروانی 
داشت و تمام دیوارهایش پر شده بود از 
پیچك های چند ساله... میشد بی آنکه 
دیده شــوم کمی زیر سقف کنار خانه 
بمانم تا هوا آرام تر شود. با تردید به سمت 
فرورفتگی کنار پنجره رفتم. جایی نمانده 
بود از تنم که خشك مانده باشد... موبایل 
را درآوردم و چنــد مســیج برای همان 
رفیق فرســتادم و از پیشنهادش کمال 
تشــکر را کردم. به دنبال تلفن اطلس 
تاکســی بودم که دیدم پیرزنی از همان 
پنجره ی کوچك اشاره میکند و چیزی 
میگوید. دستانم را به حالت عذرخواهی 
جلو رویم گرفتم تا دریابد که ســارق یا 
مزاحم نیســتم. ولی متوجه شدم به دِر 
پشت ســرم اشاره میکند... با تردید من 
هم در را نشان دادم، که به تایید سرش را 
تکان داد. دستگیره را چرخاندم و در باز 
شد. بعد صدایی َخش دار ولی مهربان با 
لهجه ای واضح به انگلیسی از انتهای راهر 
گفت:" بیا داخل". من هم بلندتر تشکر 
کردم و گفتم:"تمام لباسهایم خیس است 
همینجا میمانم". گفت:"کفش هایت را 
دربیاور و بیا". حس آشنایی بود از جنس 
مهربانــی مادربزرگهای دیار... بوی کیك 
نارگیلی فضا را پرکرده بود... انتهای راهرو 
دِر کوچکی بود که به نشیمنی بزرگ باز 
میشد. پیرزنی با موهایی یك دست سفید، 
روی صندلی چرخداری نشسته بود کنار 
همان پنجره. با دیدنم آه بلندی کشید 
و با شوخ طبعی گفت:"استخر بودی؟" 
خنده ام گرفت. گفتم:" باران غافلگیرم 
کرد و همین حاال زنگ میزنم تاکسی". 
گفت:"ایرادی ندارد. بمان داخل تا ماشین 
برسد". رفیقم که جرات تماس گرفتن 

نداشــت، برایم تلفن اطلس تاکسی را 
نوشت. تماس گرفتم. وقتی قطع کردم 
پیرزن لبخندی به لب داشت. متعجب 
شدم اما قبل از آنکه حرفی بزنم به فارسِی 
غریبی گفت:" از همان پشت پنجره که 
دیدمت حس کردم بوی وطن میدهی"... 
مات مانــدم به حرفــش. گفتم:"باورم 
نمیشــود ایرانی هســتید"! آه عمیقی 
کشید و سرش را تکان داد... اشاره کرد 
به تابلوی روی دیواِر پشت سرم. برگشتم 
ناخواداگاه و چند قدم به جلو رفتم. باور 
کردنی نبود آنچه را می دیدم! تابلو فرشی 
بزرگ با نقوشی مینیاتور... رنگهایی گرم 
و هماهنگ... دستی به تابلو کشیدم. نرم 
بود مانند ابریشم. گفت:" در دوران جوانی 
زمانیکــه مجرد بودم و تن نداده بودم به 
این کوچ اجباری، شــاگرد رســام عرب 
زاده بودم و نزد او قالی بافی را آموختم. 
با هیجــان میان حرفش گفتم:"من هم 
عاشــق کارهایش هســتم و چندین و 
چند بار از موزه اش در خیابان پاسداران 
دیدن کردم". اشکی گوشه ی چشمانش 
نشست و ادامه داد... "ازدواج کردم همان 
زمان و آمدیم این ســر دنیا و دیگر هم 
نتوانستم باز گردم"... درد عمیقی به جانم 
نشســت. دوباره به تابلو چشم دوختم. 
اینبار گویا تار و پودش یک عمر خاطره 
و حســرت را فریاد میزدند... صدای بوِق 
کوتاهی از بیرون شــنیده شد. از پنجره 
نگاهی کرد و گفت:" تاکسی آمد" با خود 
گفتم کاش کمی دیرتر تماس میگرفتم... 
دلم میخواست ساعتها همانجا بنشینم 
و او از جوانی اش بگوید و من بنویســم. 
حس کردم حالم را دریافت. خجالت زده 
شدم. تشکر کردم بابت مهرش و گفتم 
که دیدنش یکــی از زیباترین و عجیب 
ترین اتفاقات زندگی ام شد در این جزیره. 
دوباره دستی به تابلو کشیدم. خداحافظی 
کردم تا بــروم که گفت:"صبر کن" بعد 
اشــاره کرد به ظرفی نقره روی بوفه ی 
چوبــی زیر تابلو و گفت:"لطفا از خودت 
پذیرایی کن". درش را باز کردم... ظرف 
پر بود از ُنقل های بیدمشک. چندتایی 
برداشتم که گفت:"بیشتر بردار". مشتم 
را ُپر کردم از نقل هایش... تاکســی بوق 
کوتاه دیگری زد. گفت:"اگر باز در باران 
و بــرف گیر کردی به نزدم بیا" تشــکر 
کردم و بیرون زدم... باران همچنان می 
بارید. شدیدتر از قبل... ُنقل ها را در دهان 
گذاشتم و عطر گالب و بیدمشک مستم 
کرد و مرا ُبرد به خانه ی پدری... همانطور 
که دورتر میشــدیم به عقــب نگاهی 

انداختم و با خود گفتم
فقط خدا میداند این جزیره چه گنجهایی 
در خــود نهفتــه دارد... گنجهایی پر از 
حسرت پر کشیدن به گذشته... گذشته 
هایی شیرین... بعد از چند دقیقه به خانه 
رسیدیم و مرد راننده به فارسی گفت:" 

پانزده دالر رفیق"...
•

Light Painting
»نور« یا »روشــنایی« از قدیــم االیام در 
فرهنگ ما عنصر مقدسی بوده و حتی آب 
را که به خودی خود منبع نور نیســت، به 
غلط »روشــنایی« میدانیم! یا مثال وقتی 
برای رفتگانمان دعا میکنیم، از آن خالق دانا 
میخواهیم که »نور« به قبر آن شادروانان 
بتاباند تا ِحســگر نوری اش در عالم غیب 

منّور گــردد! به همین علت، خطبه 
امروز عکاس شهر در مورد »نقاشی 
با نور« یا همان اصطالح استعماری 

Light Painting  است.
بر خالف تصور خیلی از علما که همیشه 

شــب هنگام دوربین های خود را از ترس 
تاریک شدن عکسها غالف میکنند، میتوان 
با استفاده از تاریکی شب و تنها با اندکی 
نور و مسلح به »سه پایه عکاسی«، به جنگ 
دیــو عالم ظلمات رفت و تصاویر بســیار 

زیبایی را خلق نمود.
در بخش های گذشــته، مقاالت جامع و 
کاملی در باب عکاسی در شب و با استفاده 
از نور محیط به حضور انورتان معرفی کرده 

بودیم. 
اهّم نکات عکاســی در شب با نور طبیعی 
محیط ایــن بود که با بــاز کردن دریچه 
دیافراگم دوربین میتوان نور بیشــتری را 
به حسگر داخل دوربین رساند. همچنین 
با پایین آوردن سرعت شاتر دوربین، زمان 
نوردهی به حســگر بیشتر شده و تصاویر 

روشنتر خواهند بود. 
فاکتور آخر هم باال بردن مقدار حساسیت 
به نور یا همان ISO میباشد که به کمک 
آن میتوانیم تقریبا از هر جنبنده، رقصنده 

و نیز هر شیئ بی حرکتی عکس بگیریم.
و اما »نقاشــی با نور« میتواند جلوه های 
بســیار ویژه ای در عکسهای شبانه ایجاد 

کرده و دوست و دشمن را به تعجب 
وادارد. قضیه از این قرار اســت که در 
زمانی که دوربین را بر روی ســه پایه قرار 
داده ایم، سرعت شاتر را پایین آورده و در 
تمام مدتی که شــاتر دوربین باز است، با 
استفاده از یک چراغ قوه، بر روی سوژه نور 

میتابانیم. 
چنانچه منبع نور خیلی قوی باشد، احتیاط 
واجب آنست که از پشت دوربین به سوژه 
نور بتابانیم امــا در صورتی که منبع نور، 
از قدرت کافی برخوردار نباشــد، میتوان 
مســتقیما در مقابل دوربین ایستاد و به 

سمت دوربین نورافشانی کرد.
مومنین و مومنات عنایت داشــته باشند 
که برای تهیه افکتهای نوری در عکس و 
»نقاشی با نور« نیازی به لوازم فوق پیشرفته 
و گرانقیمت عکاسی نداریم و هر »وسیله 
مقدسی« که نوری از خود ساطع میکند 
میتواند به عنوان وســیله نورافشانی مورد 

استفاده قرار بگیرد. 
برای روشــن تر شدن مطلب، چند مثال 

میزنیم: 
چراغ قوه بزرگ شــکاری و یا نظامی که 
مجهز به چند فیلتر رنگی هستند، فشفشه، 
چــراغ قوه های کوچک جیبی موجود در 
مغازه دالراما، جاسویچی هایی که مجهز 
به چراغهای کوچک LED هستند، جا 
سویچی های لیزری با نور قرمز و سبز 
)که در سینماهای وطنی کاربرد فراوان 
دارند!(، شمع، نور موبایل، و حتی هاله 
ی نور دور ســر برخی خواص، همگی 
میتواننــد در تهیه ایــن افکت زیبا به 
ما کمک کنند. با اســتفاده از یک تکه 
پالستیک شــفاف رنگی بسته بندی 
محصوالت مختلف و چسباندن آنها بر 
روی یک چراغ قوه نیز میتوان چندین 

نور رنگی مختلف بوجود آورد. 
با توجه به مقدار نور محیط میتوان در 

زمانی که دیافراگــم دوربین بر روی مثال 
عدد 11 تنظیم شده، زمان باز بودن شاتر 
را در وضعیت 1۵ ثانیه تنظیم نمود و در 
تمام طول این 1۵ ثانیه و در مقابل دوربین، 
با حرکت دادن چراغ قوه و یا ســایر منابع 
نوری کوچک، شکلها و حتی حروف خاصی 

را برای دوربین به تصویر کشید.
بهترین نتیجه زمانی بدســت میآید که 
شــخصی که چراغ قوه را در دست دارد، 
ملبس به پیراهن و شــلوار مشکی بوده و 
نهایتا خود این »شبح خبیث« در تصویر 

ثبت نخواهد شد. 
مثال در نظر بگیرید که شخصی که جلوی 
دوربین اســت، با اســتفاده از چراغ قوه و 
حرکات دستش، نام خود را با حرکات نور 
در مقابل دوربین به تصویر بکشد. وقتی که 
عکس آماده شــود، فقط نام شخص مورد 
نظر در تصویر خواهد بود و بقیه قسمتهای 
زمینه، بدون تغییر و شــفاف باقی خواهد 
ماند. میتوان با حرکت دادن چراغ قوه در 
مقابل دوربین، تصویر یک انسان، ماشین و 

هر چیز دیگری را بوجود آورد. 
کاربرد دیگر »نقاشــی با نور« زمانی است 
که قصــد داریم از یک بنا، درخت، صخره 
و هر چیز دیگری در شب عکس بگیریم و 
برای زیبا تر شدن تصویر و همچنین نشان 
دادن جزئیات بیشتر سوژه، از نور تکمیلی 
یک چراغ قوه هم استفاده کنیم. برای این 
منظور، کافی است در زمانی که دیافراگم 
دوربین )مثال در طول 2۰ ثانیه( باز است، 
از پشت دوربین، و آرام آرام، نور چراغ قوه را 
به صورت یکنواخت بر روی تمام قسمتهای 
سوژه حرکت میدهیم. وقتی که 2۰ ثانیه ما 
به پایان برسد، شاتر دوباره بسته و عکس 
ما آماده است. مشاهده خواهید کرد که کل 
بنا یا درخت، نورانی شده و نور یکنواختی، 
کل سوژه را پوشانده است در حالیکه بقیه 
قســمتهای تصویر و آسمان به رنگ های 

تیره هستند.
میتوان از قوه تخیل خود اســتفاده کرد و 
صدها طرح جالب را در تصویر به نمایش 
گذاشت. مثال میتوانیم از دوستان خواهش 
کنیم که لباس ســفیدی بر تن کند و بی 
حرکت، در مقابل دوربین و در جای تاریکی 
بایستد. پس از شــروع زمان عکاسی که 
حدود 1۵ ثانیه و یا بیشتر است، با استفاده 
از حرکت دادن یــک چراغ قوه در اطراف 
بدن او، برایش بال بگذاریم تا به آن نقش 
برجسته معروف کورش کبیر در پاسارگاد، 

یا »انسان بالدار« شبیه شود!

نور دیده تان صد چندان!
•

 ..
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برجن مرغوب پری 
<< محصول هندوستان در خور سلیقه مشکل پسند ایرانی

www.akhavanfood.com

در انواع گوناگون 

سنتی سیالدودیمعمولی

داعش؛ شمشیر دو لبه آمریکا  !«...       << ادامه از صفحه: 28شهباز:»یک: رهبر نباشد، دو: سپاه «!...     << ادامه از صفحه: 5
پرداخــت و ســپس در اعتراض 
به مصادره لــوازم رایانه ای و فیلم 
برداری اش توسط مأموران وزارت 
اطالعات، یک چند نیز در برابر این 
وزارت خانه به اعتراض و تظاهرات 

یک نفره پرداخت.
نــوری زاد محل ایــن تظاهرات 
تک نفری را "قدمگاه" می نامد و 
چندی اســت که آن را به مقابل 
درخیابان  امریکا  ســابق  سفارت 
صالقانی )تخت جمشید( منتقل 

کرده است.  
روایت حضور او در هفته گذشته 

نکات جالبی دربردارد.  
محمد نوری زاد در این روایت می 
نویســد: »این روزها دارم به این 
نتیجه می رسم که باید رسما همه 
ی ما از شــاه پهلوی تشکر کنیم 
که تا دید مردم نمی خواهندش، 
راهــش را گرفت و رفت.  اما بعید 
می دانم اینها بــا همه مخالفتی 
که مردم دارند، دســت از قدرت 
بشویند.  و اگر شده حمام خون راه 
بیندازند، به این سادگی از قدرت 
کناره نمی گیرند.  مثل صدام، مثل 

معمر قذافی، مثل بشار اسد«.
امــا، درحکومتی که سانســور و 
خفقــان در آن بیــداد می کند، 
درحکومتی که یک جوان کارگر 
وبــالگ نویس - زنده یاد ســتار 
بهشــتی - به خاطر چند ســطر 
انتقاد ساده درزیر شکنجه کشته 
مــی شــود، در حکومتــی که 8 
وبالگ نویــس دیگر درمجموع به 
127 سال زندان محکوم می شوند، 
در حکومتی که به گزارش سازمان 
گزارشگران بدون مرز بزرگ ترین 
زنــدان روزنامه نــگاران درجهان 

است، این که یک نفر بتواند هرچه 
دلش می خواهد - آن هم خطاب 
به رهبر معظم - بنویسد و راست 
راست راه برود و تظاهرات یک نفره 
راه بیندازد و کســی کار به کارش 
نداشته باشد، طبعا پرسش برانگیز 

است.
محمد نوری زاد خــود نیز از این 

پرسش ها ناآگاه نیست.  
از اینرو، در نوشــتار هفته گذشته 
خود می کوشد به آنها پاسخ دهد.  
جوانی اهل کــرج، پرانرژی و کم 
طاقت، در "قدمگاه" از او می پرسد: 
»چرا با شما کاری ندارند، ما یک 
نشریه دانشجویی بیرون می دهیم 
و گاه به خاطر یک خط و یک کلمه 
اش صدبار بازخواســت و موأخذه 
می شویم.  شما چطور با این همه 
حرف ها و نوشته های توفانی در 

امانید؟«!
"قانع کننده" صفتی نیســت که 
بتوان برای پاسخ محمد نوری زاد 

بیان کرد.  
او به جوان پرسشــگر پاسخ می 
دهــد: »گفتم، درمیــان خودتان 
که هیــچ، درمیان همه معترضان 
سیاسی، شما یکی را پیدا کن که 
خودش را به آتش کشیده باشد.  و 
گفتــم: من خود را پیش از آن که 
کشته باشند کشته ام، به همین 
خاطر، کشتن دوباره این کشته، نه 
نشــانه ی هنر که نشانه ی خامی 
اســت«.  دربهترین و خوشبینانه 
ترین ارزیابی، این پاسخ یک "نیمه 
حقیقت" است - که گفته شده از 
دروغ بدتر است -.  "نیمه حقیقت" 
به این خاطــر که تنها یک طرف 
قضیه یعنی خــودش را - آن هم 

با استعاره کشته شدن - توصیف 
می کند و درباره طرف دیگر یعنی 
دستگاه امنیتی سفـّاک ولی مطلقه 
فقیه چیــزی جز نســبت دادن 
تلویحی داشتن "هنر و خام نبودن" 

نمی گوید. 
آیا به راســتی محمد نــوری زاد 
آن قدر سرســخت و مبارز است 
که دســتگاه حیله گر و جنایتکار 
امنیتی ولی مطلقه فقیه در مقابلش 
ـُنگ انداخته و تسلیم شده است؟   ل
خــود او درجایی دیگــر ازهمین 
نوشتار درباره ســریال تلویزیونی 
ساخت خود به نام "چهل سرباز" 
می گویــد: »برای نخســتین بار 
دراین ســریال دســت به تصویر 
کردن داستان های شاهنامه بردم 
و به زندگی فردوسی پرداختم« و 
می افزاید: »من برای مطرح شدن 
شــاهنامه فردوسی درهمین حد 
مختصر، باید بــه برخی مفاهیم 

جانبی باج می دادم«!  
نــوری زاد توضیحی دربــاره این 
"مفاهیم جانبی" نمی دهد ولی این 
توضیح، به جای آن که پاسخگوی 
پرسش های پیشین باشد، پرسش 
تازه ای را مطرح می کند: کســی 
که "برای مطرح شــدن شاهنامه 
فردوســی، درحد مختصر" حاضر 
به دادن "باج" شده، چگونه خواهد 
توانست ادعا کند که برای افشاگری 
های صریح و بی پروایش - آن هم 
درباره شخص مقام معظم رهبری - 
به کسی و جایی "باج" نمی دهد و 
اگر می دهد این "باج" چه ماهیت 

و حد و حدودی دارد؟!
این چنین است که محمد نوری 
زاد به "پدیده" معماگونه ای تبدیل 

شــده که نه می توان او را به طور 
دربست رد و نفی کرد و بر شجاعت 
و بی پروایی اش مهر باطل زد و نه 
آنچه که می کند و می نویســد را 

یکجا با خوشباوری پذیرفت.
هرچه که باشد و محمد نوری زاد 
به هرجا یا جاهایی که "باج" داده 

یا نداده باشد، این را نمی توان انکار 
کرد کــه او حرف دل مردم را می 
زند و نقش زبــان گویای مردمی 
اســیر در بند خفقان و سرکوب را 
به خوبی بازی می کند.  درجایی از 
نوشتار خود از زبان مجتبی، جوان 
22 ساله ایالمی که در "قدمگاه" به 

دیدارش آمده می نویسد: »مردم ما 
اگرنه به زبان، اما در دلشان خواهان 
دو چیزند.  یک: رهبر نباشــد، دو: 

سپاه نباشد«!    •

پنجم ایــن که آنها جنــگ روانی و 
تبلیغاتی را به خوبی به پیش می برند. 
برخی از ناظــران، تصادفی بودن این 
مزایــای پنج گانــه در عملکرد یک 
نیروی شبه نظامی مذهبی را زیر سوال 

می برند.
برای آمریکا برخورد با این نیرو آسان 
نیست و برای این منظور نیاز به حضور 
ناوگانی قوی تــر درخلیج فارس دارد. 
هم چنین هزاران نیروی پیاده آمریکا 
در اردن به حالت آماده باش درآمده اند 
تا در صورت نیاز به صحنه نبرد اعزام 
شوند. زیرا اطمینان از این که آمریکا 
به صرف حمالت هوایی بتواند به کار 
داعش خاتمه بخشــد وجود ندارد. از 
سویی، سپردن این کار به دست ارتش 
عراق و یا پیشمرگه های کرد نیز نیاز 
به تجهیز، آموزش و سازماندهی دارد 
که ممکن اســت دو تا چهار سال به 

طول بیانجامد.
بنابراین، در یک زمان نه چندان دور، 
اوبامــا مجبور خواهد بــود که برای 
بهره برداری از کارکردهای ســرکوب 
نظامی داعش در عــراق، تصمیمی 
جدی برای حضور نظامی دوباره ارتش 
آمریکا در این کشور اتخاذ کند و در این 
باره البته، به گفته سایت های متعلق به 
سرویس های اطالعاتی ارتش اسرائیل، 
بایــد مراقب اقدامــات تالفی جویانه 
نیروهای داعش و هــواداران آنها در 

قبال امنیت شهروندان آمریکا باشد.
•

نتیجه گیری
داعش ترس و وحشــت را بر منطقه 

حاکم کرده است و این ترس، دولت ها 
و قدرت های منطقــه ای را به تالش 
بــرای جلب حمایت یــک ابرقدرت 
نظامی سوق داده است. ایاالت متحده 
به صورت گام به گام و با احتیاط در 
حال ایفای این نقش است تا با برآورد 
سود و زیان آن تصمیم به حد و حدود 

ورود به این میدان بگیرد.
اگر رفع خطر داعش توســط آمریکا 
سبب شود که نیروهای سیاسی عراق 
به وحدت رسیده و سیطره سیاسی-

نظامی آمریــکا را بپذیرند، این برای 
واشنگتن پیروزی بزرگی خواهد بود. 
یعنی آن چــه را که ایاالت متحده با 
هشت سال جنگ پرهزینه و پرتلفات 
درعراق اشغال شده به دست نیاورد، 
می تواند با یک عملیات کوتاه مدت و 
شاید کم هزینه علیه داعش به دست 
آورد. عالوه بر آن ممکن اســت که از 
طریق رفع خطر داعش، واشــنگتن 
بتواند ایران را به پای امضای توافقنامه 
نهایی بــرای پرونــده اتمی خویش 
بکشاند و از این طریق پیروزی بزرگ 
دیگری را برای اســتراتژی راهبردی 
پیشنهادی اوباما در منطقه خاورمیانه 

به ثبت برساند.
هــم چنین این امــر می تواند دوباره 
دولت ترکیه را با رئیس جمهور جدید 
آن، رجب طیــب اردوغان، به عنوان 
یک متحد منطقه ای آمریکا به حلقه 
کشورهای دوست واشنگتن بازگرداند.

در یک کالم، تمام ابعاد تصمیم اخیر 
اوباما در برخورد نظامی با پیشــروی 
داعش در عراق می تواند در میان مدت، 
فایده کالنی را به واشنگتن و سیاست 

استقرار موثر آن در خاورمیانه برساند. 
این که این امر عملی شــود یا خیر، 
در درجه نخســت نیازمند همکاری 
قدرت های منطقه ای با این کشــور 
اســت. در میان این کشــورها باید 
قبــل از همه به اســرائیل و ضرورت 
همسویی تل آویو با کاخ سفید اشاره 
کرد، زیرا اسرائیل قدرتی است که با 
جنگ افروزی در نوار غزه نشــان داد 
می تواند بدون تبعیت از واشــنگتن، 
خاورمیانه را به مرزهای تشنج و بحران 

بکشاند.
پس از آن همسویی عربستان سعودی 
و کشورهای عرب خلیج فارس در این 
باره ضروری است. نقش ترکیه را نیز 
به عنــوان یک قدرت مهم منطقه ای 
نبایــد از یاد بــرد. و در نهایت این بر 
عهده تهران است که کار آمریکا را با 
پذیرش توافقنامه نهایی آسان سازد، یا 
با عدم پذیرش، طرح استقرارآرامش 

نسبی در خاورمیانه را زیر سوال برد.
یک بار دیگر شــرایط خاص جهانی 
و منطقــه، ایــران و اســرائیل را در 
موقعیتی قرار داده است که می توانند 
طرح هــای ابرقدرت آمریــکا در این 
بخش از جهان را بــا ناکامی مواجه 
ســازند. کمترین هماهنگی نانوشته 
میان تهران و تل آویو، خاورمیانه را به 
باتالق تازه ای برای آمریکا بدل خواهد 
ساخت و کابوس عراق قبل از 2۰11 
را به گونه ای دیگر برای واشنگتن زنده 

خواهد ساخت.
•
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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

فستیوال فیلم مونتریال ...     << ادامه از صفحه: 15 دهمین کنفرانس دوساالنه ایرانشناسی  ...     << ادامه از صفحه: 15

در بــاره آثار یروانــد آبراهامیان، 
پژوهش گر نام دار تاریخ معاصر ایران 
و نویســنده کتاب معروف »ایران 
بین دو انقالب« بود. در این جلسه 
گروهی از استادان و پژوهش گران 
به نقد آثــار آبراهامیان پرداختند. 
نقدهایی که بیشتر تقدیر و ستایش 
از آثار آبراهامیان بود، به جز انتقاد 
مشخص و مســتقیمی که دکتر 
آزاده کیان، استاد و محقق دانشگاه 
»پاریس هفت« از نوشــته های او 

ارائه کرد. 
یکــی دیگر از جلســات روز دوم 
کنفرانس پنل »احزاب، سیاست ها 
و انتخابات در دوران پس از انقالب 
بود. در این جلســه که به ریاست 
دکتر علی بنوعزیزی، استاد علوم 
سیاسی کالج بوستون، برگزار شد، 
دکتــر مهرزاد بروجردی، اســتاد 
و رئیــس جدیــد دپارتمان علوم 
سیاســی دانشگاه ســیراکیوز در 
آمریکا، مقاله تحقیقی خود با عنوان 
»رفتارهای انتخاباتی پس از انقالب 
و تاثیر آن در همبســتگی قومی 

ایرانیان« ارائه کرد. 
بعدازظهــر جمعه در پنل دیگری 
سوســیال- »بازگشــت  موضوع 
دموکراســی رادیــکال در ایران« 
مورد بحث بود. در این جلسه دکتر 
مجتبا مهدوی، استاد علوم سیاسی 
در دانشــگاه آلبرتای کانادا، دکتر 
حسین مصباحیان، استاد فلسفه 
سیاسی در دانشگاه تهران و تورنتو، 
استاد  دکتر ویکتوریا طهماسبی، 
مطالعات زنان در دانشگاه تورنتو 

و دکتر پیمان وهاب زاده، اســتاد 
پدیده شناسی در دانشگاه ویکتوریا، 
در استان بریتیش کلمبیای کانادا 

شرکت داشتند.
در پایان جلســات روز جمعه، دو 
برنامه فوق العاده دیگر هم برگزار 
شد. نخســتین برنامه بزرگداشت 
کارنامه آموزشی و پژوهشی دکتر 
احمد کریمی حکاک، استاد ادبیات 
فارسی و تا همین امسال، رئیس 
دانشگاه  ایران شناســی  دپارتمان 
مریلند بود. در این جلسه پرشور، 
تعداد زیادی از دوستان، شاگردان 
و همکاران دکتر کریمی حکاک، 
هر یک به گونه ای بــه تقدیر از او 

پرداختند. 
برنامه دوم ســخنرانی  دکتر زیبا 
میرحسینی، استاد مطالعات زنان 
در دانشــگاه لندن و فعال مسائل 
زنان بود که با حمایت و همکاری 
دپارتمان مطالعات اسالمی دانشگاه 

مک گیل برگزار شد. 

روز پایانی کنفرانس
از سی و ســه جلسه سخنرانی و 
گفتگــو در روز پایانی کنفرانس، 
دو جلســه به زبان فارسی برگزار 
شد. یک جلســه در باره کارنامه 
آموزشی و تحقیقی دکتر »حسین 
بشــیریه«، اســتاد علوم سیاسی 
دانشــگاه ســیراکیوز در آمریکا، 
و اســتاد معروف حقــوق و علوم 
سیاسی دانشگاه تهران و نویسنده و 
جلسه دیگر معرفی کتاب مجموعه 
مقاالت زنــده یاد کریــم امامی، 

روزنامه نگار روزنامه انگلیسی زبان 
»کیهان اینترنشنال« و نویسنده و 
ویراستارمعروف انتشارات فرانکلین 

در دوران پیش از انقالب بود. 

سروش: من خنست ایرانی ام و بعد 
مسلمان

پرطرفدارترین جلسه سخنرانی و 
گفتگوی کنفرانس امسال بی تردید 
جلسه ای بود با عنوان »نگرش های 
جدید در تفکر حقوقی اسالم« که 
با شرکت و سخنرانی عبدالکریم 
ســروش، محســن کدیور، احمد 
کاظمی موسوی، و رسول نفیسی 

از دانشگاه برگزار شد. 
محور ســخنرانی محسن کدیور 
اصول  تحلیلــی  مقایســه  حول 
شــریعت و اصول فقه و احادیث، 
بعنوان ساختار حقوقی اسالم بود. 
عبدالکریم سروش موضوع سخنان 
خود را »شــریعت و مفهوم مدرن 
دولت- ملت« اعالم کرد. ســروش 
گفت که برخالف دوران گذشته که 
هویت افراد نخست بر اساس اصول 
باورهای دینی آنان تعریف می شد، 
در دوران مدرن هویت انســان ها 
نخست بر مفهوم »سیتی زن«ی یا 

شهروندی تعریف می شود. 

حسن ختام کنفرانس ایران شناسی 
امســال کنســرت خوب سپیده 
رئیس ســادات، خواننده و نوازنده 

موسیقی ایرانی و گروهش بود. 
سپیده رئیس دانا با انتخاب بسیار 
مناســب آهنگ هــا و ترانه های 

آهنگ سازان و خوانندگانی که همه 
از هنرمندان نام دار دوران پیش از 
انقالب بودند، حال و هوای تحقیق 
و تاریخ را کامال در محتوای برنامه 
هنــری اش به مخاطبانی که همه 

دوستدار کیفیت و خاطره و تاریخ 
بودند منتقل کرد و بسیار تشویق 

شد.
____________

این گزارش با استفاده از نوشته، از جمله 

دو گزارش »خودنویس« تهیه شده است. 
باسپاس از همکاران عزیز 

فیلم "بیگانه" ساخته بهرام توکلی 
و "تجریش...ناتمام" ساخته پوریا 
آذربایجانی که اولین نمایش های 
بین المللی خود را تجربه می کنند و 
فیلم "برف" ساخته مهدی رحمانی 
که پیش از این در جشنواره های 
شانگهای و مسکو نیز حضور داشته 

است.
فیلم های کوتاه سینمای  در بخش 
جهان، فیلم های "انار میوه بهشت 
است" ساخته تیمور قادری و "تمام 
زمستان هایی که ندیدیم" ساخته 
امید خوش نظر از ایران و فیلم "هر 
دوشنبه" ســاخته میالد معافی و 

محصول کشور کانادا حضور دارند.
در بخش مستند سینمای جهان نیز 
فیلم های "از دریاهــا با من بگو" 
ســاخته رضا عالمه زاده از هلند، 
"آواز ناکجا آباد" ساخته آیت نجفی 
و محصول آلمان و فرانســه و "در 
اینجا باغی هست" ساخته مسعود 

رئوف از کانادا دیده می شوند.
)گزارش مبســوط این فیلم را در 
صفحه 24 همین شماره بخوانید( 

دانشــجویی  فیلم های  در بخش 
کانادا هم نام میــالد علم خانی با 

فیلم "ریزنز" وجود دارد.
به گزارش ایســنا،عرضه و پخش 

بین المللی فیلم "بــا دیگران" را 
محمــد اطبایی )مســتقل های 
ایرانی(، فیلم "بیگانه" را موسسه 
رســانه های تصویری و "برف" را 

کانون ایران نوین به عهده دارند.
جشــنواره فیلم مونترال از سال 
1977 کار خــودش را آغاز کرده 
و تنها جشــنواره ســینمایی در 
آمریکای شمالی است که از سوی 
انجمن تهیه کننــدگان جهان به 

رسمیت شناخته شده. 
ایــن جشــنواره از ســال 199۵ 
تاکنون به سینمای اجتماعی ایران 

هم توجه ویژه ای دارد. 
•

مژده   مژده    << بــزودی

مجتمع جتاری بازرگانی ایرانیان  
 از هم اکنون جهت دریافت اطالعات و رزرو محل 

       دفتر خود  در این مرکز با ما متاس بگیرید. 
-------------------  

     فیروز همتیان:    514-827-6364  
    فرشاد فضلی )تپش دیجیتال(: 514-223-3336   

در قلب
 NDG 
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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

عینک فرهت 
____________________جواد  ایراخنواه 

5655   Sherbrooke  W.   
NDG,    H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

غــوره 
رسیدتازه ومرغوب 

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرت ها 
همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

ساعات کار:
 9 صبح تا 1۰ شب 

همه روزه

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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 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 

Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W.
                   H3G 1M6
info@expertfx.ca

   مطمئن ترین و سریع ترین روش  انتقال ارز  
    با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران

   خریدار ارزهای خارجی 
      بابهترین نرخ روز 

GUYجنب دانشگاه کنکوردیا 

خدمات ارزی خدمات ارزی 


