
Pars Plumbing INC
www.ParsPlumbing.ca

(514) 290-2959 DAr   نصب و تائيد

نصب و تعمير لوازم گازسوز 
باز كردن لوله هاى فاضالب 

تغيير شوفاژ گازوئيلى به برقى  
تعويض مخزن آب گرم 

ارائه كليه خدمات لوله كشى  آب سرد و گرم  

لوله كشى  و نصب شوفاژ پارس 

سال23 شماره 1266
26  اردیبهشت 1395 

1266___________
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

$ EXCHANGE 
Sharif____________________________________________

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 

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

فارکسصرافی الیت 
)خضر(

www.yektatranslation.ca
info@yektatranslation.ca
4055, Ste-Catherine O.,#132

Westmount H3Z 3J8

514-439-8501
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کلینیک مدیکال آلفامدیک
1253 Guy      (514) 933- 8383 

جهت جابجایی ارز با سیستم ما 
درمتــام نقاط دنیا، 

فقط به 10 دقیقه زمان نیاز دارید صــرافی 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. 
Lasalle Qc.  H8R 2M9
Bur.: (514) 364-3315
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
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM 
msaghafi@miagesolutions.com

با  25سال سابقه کاری در کانادا 

Profusion Realty RF
Agence Immobilière

1361 Greene Avenue
Westmount, Qc H3Z 2A5

(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca 

www.Christiesrealestate.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

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

وحید خلـجی 

NOTAIRE-NOTARY 
محضردار  و مشاور حقوقی 

Tel.: 514-439-1444

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
minoo.eslami
   @century21.ca 

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 

)

1970 Ste-Catherine O,  Tel.: 514-839-7318 

صرافی آپادانا
حمید رضا 
خلیفی      EXCHANGE 

APADANA

امــالک 
امیرسام:

10 >>

مهاجرت
ماریـا 

36 >>     

سیاسی:
شهباز

6-12 >> 

اجاره آپارمتان 
در2منطقه مرفه 

Côte-des-Neiges
4530 Cote Des Neiges

Montréal
Tel.: 

438-794-4001

 ص: 4(
Place Dorchester  Qc.

1160 Rue Saint Mathieu
Montréal

Tel.: 
438-795-8444

 ص:22 

RESTAURANT ONYX INC RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

10

  

 توليد کننده درب و پنجره 
  با بهترين کيفيت در مونترال

 

 برای مشاوره و ارزيابی
  رايگان با  ما  تماس

 بگيريد
 

 

 
 

8751  8th Ave.  Montreal H1Z4G5         9116-8641 QUEBEC Inc. 

514-322-5345 

شبکه های اجتماعی زندگی را به تمرین 
خودشیفتگی تبدیل کرده اند. دیگر مهم 

نیست تجربه ها درباره چه چیز هستند.

سناریوهای پسابرجام 
برای رژیم و ایران

17

Fort McMurray fire:  DONATE!

افرادی که مایل بداشتن نقشی در کمک به هموطنان 

کانادایی مان در آتش ســوزی فورت مکموری دارند، 

لطفا با شماره های زیر پیوند بگیرند.

514-808-5079    |    514-212-0159

مادرم مریض است، »کـانال«ام را زیر قیمت می فروشم!  ........  ص:11

 ص: 7

6 
ص:

 

چیزهای مشمئز کننده! تلگرام، دروغ و یکسری  

آمریکـا: قـدرتی بزرگ 
در آستانه رقابتـی کلیدی

سرنوشت جهان به نـوعی با 
سرنوشت انتخـابات ریاست 

جمهوری در آمـریکا گره 
خورده است......... ص: 15

بازار نفت جهان 
تحت تأثیر 

آتش سوزی 
گسترده 

فورت مک موری

نیروهایی مانند داعش و ... پیدا می شدند!نه جنگ داخلی در سوریه رخ می داد و نه اگر خامنـه ای به این شعار گوش داده بود، »سوریه را رها کن، فکری به حــال ما کن!«

جدایی رهبر حزب 
جدایی طلبان کبک 

از سیاست...

 ص: 10

7

22
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www.alixtoyota.com
Tél.: 514 376 9191

Lease and purchase financing provided through Toyota Canada Inc. upon credit approval by Toyota Financial Services. 
Registration, insurance, taxes and duties are extra. Subject to applicable conditions, the offers apply to individuals who lease 
or buy a vehicle starting April 1, 2016 and June 30, 2016 at a participating Quebec dealer, where you can obtain all of the 
terms and conditions. The dealer may lease or sell for less. Offers may change without prior notice. *Offers apply to new, 
in-stock 2016 Corolla CE (BURCEM AA) / 2016 RAV4 Hybride (RJREVC AM).  

COROLLA CE 2016
17 750$

+ TAXESSTARTING AT

NEW RAV4 hybride 2016 
36 490$

+ TAXESSTARTING AT

Contact Alex for additional rebates.

toyota.ca

New 2016 model

Earn Aeroplan Miles
with alixtoyota.com

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی 

وام با نرخ بهره 
Financing for certain 

cars only 0% 6807, boul. De Lorimier
Montréal, Qc  H2G 2P8 

Tel.: 514-376-9191

برترین سرویس 
و ارزان ترین بها 
برای هموطنان گرامی

بامدیریت 
الکس پورقناد

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

• سفر با همه خطوط هوایی معتبر 
• تورهای استثنایی به سراسر جهان 

• بیمه مسافرت 
• حمل و نقل از طریق هوا و دریا

•  CARGO به سراسر جهان با بهترین قیمت 
• حج عمره و پکیج های مکه

• سرویس ویزا:  
     دوبی و عربستان سعودی 

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

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

• 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.
• CARGO

آژانس مسافرتی کاسپین

بهترین سرویس 
نازل ترین بها

آزیتا:  514-814-7700
azita.caspiantravel@videotron.ca

نرگس: 514-708-4722
narges.caspiantravel@videotron.ca

قبل از هر 
گونه سفر 

با ما متاس 
بگیرید
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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.

New Model Unit:
1059 De la Montagne, Suite 250, 

Montreal, Qc H3G 0B9

under
 construction

Tower 2 

currently on sale

برج   2 

اکنون آماده فروش 

Monday to Friday : 10 am to 7 pm
Saturday & Sunday 12pm-5pm 
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امور دفترداری   ;
             و حسابداری 

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

خدمات حسابداری و دفترداری

Tel.: 514-777-3604

GESTION FINANCIERE LOYALE
SOROOR SADR ACCOUNTING 
AND BOOKKEEPING SERVICES

 � BOOKKEPPING   &  ACCOUNTING
 � FINANCIAL STATEMENT PREPRATION 
 � PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
 � COMPANY CREATION AND REGISTRATION

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

سرورصدر

Courtier Immobilier Agréé

Cell : (514) 571-6592
www.masoudnasr.com
38 Place du Commerce #280,
île des Soeurs, Qc H3E 1T8

Email : info@masoudnasr.com

دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی )CIVIL( و شرعی
مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال                شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی، ا جتماعی 
نشانی: 210 خیابان سنت ژاک )الشین(              تلفن:    1509-366-514   و   514-247-1732

اجاره آپارمتان 
در2منطقه مرفه 

Côte-des-Neiges
4530 Cote Des Neiges

Montréal

1.5 ......... $ 799.00
3.5 ......... $ 849.00
4.5 ......... $ 1,39.00

Place Dorchester  Qc.
1160 Rue Saint Mathieu

Montréal

Bach. ......... $ 799.00
Studio ........ $ 879.00
1 BD ........... $ 1099.00
2 BD ........... $ 1379.00

Tel.: 
438-990-4414

Tel.: 
438-795-8444

• استخر و دوربین مدار بسته 
• 10 دقیقه پیاده تا دانشگاه مونره آل 

• 5 دقیقه پیاده تا مترو 
• 10 دقیقه اتوبوس تا مرکز شهر مونتریال
• ایستگاه اتوبوس جلوی درب ساختمان 

و بسیاری  دیگر... 

• در  قلب  مرکز شهر مونتریال
• استخر و دوربین مدار بسته 

• 5 دقیقه پیاده تا دانشگاه کنکوردیا
• 5 دقیقه پیاده تا مترو 

• ایستگاه اتوبوس جلوی درب ساختمان 
و بسیاری  دیگر...

) )

Tel : (514) 453-2510  |  Cel: (514) 865-2594
rabbasi@ileperrot.toyota.ca   |  www.ileperrottoyota.com

رامین عباسى
    نامى آشنا و مورد اطمینان:
  در خدمت جامعه ایرانى

• قبل از امضاى قرارداد 
 TOYOTA هر نوع  اتومبیل
• و همچنین براى دریافت بهترین نرخ بهره 
و قیمت با من متاس بگیرید
• قیمت هاى استثنائى براى صاحبان تاكسی

7/7OPEN OPEN

7/7

7/7

7/7OUVERT OUVERT

OPEN OPEN

OUVERT OUVERT

TOYOTA ÎLESPERROT

GM ÎLESPERROT GM WEST ISLAND

MAZDA 220

7/7

7/7

7/7

7/7

GENIUS CONTEST
TOYOTA’S

AEROPLAN MILES TO BE WON*
WITH THE PURCHASE OR LEASE OF A NEW VEHICLE

LET’S GO!
2016 CAMRY
LEASES 
STARTING FROM  

$124 
BI-WEEKLY

UP TO
60 MONTHS AT

1% 
WITH $0 DOWN!

2100, BOUL. DU TRAVERSIER, PINCOURT • 1 844 738-0914 • ileperrottoyota.com

SE MODEL SHOWN

THE ONLY 
TOYOTA
DEALERSHIP

More than 250 vehicles in stock! Hurry to take advantage of these incredible offers!

Offers are applicable to in stock new base vehicles of the 2016 Corolla CE (BURCEM A) / 2016 RAV4 (ZFREVT A) / 2016 YARIS Sedan (BT4K3M A). Certain conditions may apply. The specific 
model may differ from the photo. Taxes, licenses, insurances and administration not included. See the dealer for more details. It is possible to participate without a purchase. Open to the 
residents of Quebec (in particular). 18 years-old and older. Ends: 2016-06-30. Mathmatical question required. Complete rules: getyourtoyota.ca

EXPERIENCE THE POWER 
OF AUTOFORCE!

7/7OPEN OPEN

7/7

7/7

7/7OUVERT OUVERT

OPEN OPEN

OUVERT OUVERT

TOYOTA ÎLESPERROT

GM ÎLESPERROT GM WEST ISLAND

MAZDA 220

7/7

7/7

7/7

7/7

GENIUS CONTEST
TOYOTA’S

AEROPLAN MILES TO BE WON*
WITH THE PURCHASE OR LEASE OF A NEW VEHICLE

LET’S GO!
2016 COROLLA
LEASES 
STARTING FROM  

$78 
BI-WEEKLY

UP TO
60 MONTHS AT 

0.99% 
WITH $0 DOWN!

2100, BOUL. DU TRAVERSIER, PINCOURT • 1 844 738-0914 • ileperrottoyota.com

THE ONLY 
TOYOTA
DEALERSHIP

S MODEL SHOWN

More than 250 vehicles in stock! Hurry to take advantage of these incredible offers!

Offers are applicable to in stock new base vehicles of the 2016 Corolla CE (BURCEM A) / 2016 RAV4 (ZFREVT A) / 2016 YARIS Sedan (BT4K3M A). Certain conditions may apply. The specific 
model may differ from the photo. Taxes, licenses, insurances and administration not included. See the dealer for more details. It is possible to participate without a purchase. Open to the 
residents of Quebec (in particular). 18 years-old and older. Ends: 2016-06-30. Mathmatical question required. Complete rules: getyourtoyota.ca

EXPERIENCE THE POWER 
OF AUTOFORCE!
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2016 RAV4 AWD Limited 2016 Corolla S

*Offers apply to 2016 Corolla CE / 2016 RAV4 FW LE base models on 60 months with $0 down payment. Pictures are for illustration purposes only. Conditions apply. See Spinelli Toyota Lachine for full details.

Mehdi Bon
Sales Representative
514-983-2444

561 Saint-Joseph blvd, Lachine (QC) H8S 2K9 
514 634-7171  |  www.spinellitoyotalachine.com

TAKE ADVANTAGE OF OUR EXCLUSIVE PROGRAMS

MY SPINELLI
PROGRAM

2016 RAV4
FWD LE

2016 COROLLA
CE

GET UP TO 

7,500 AEROPLAN
MILESBI-WEEKLY

LEASE 
FROM $78*LEASE 

FROM $129*

BI-WEEKLY

GET UP TO 

10,000 AEROPLAN
MILES

Head Office:
433 Chabanel West, #111  Montreal, Qc   H2N 2J3

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

www.skylawn.net

با ضمانت بهترین
    قیمت ها برای ایران 

    و از ایران 
    به متامی نقاط جهان

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

برای آگاهی بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتی خود 
با مشاور 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.

مهدی بنکدارزاده 
در خدمت هموطنان عزیز 

- تویوتا اسپینلی الشین: درخدمت شما  از سال1922 
- مشاوره حرفه ای با کادر مجرب 

- گزینه های چندگانه:  لیز، فاینانس و خرید نقدی 
- قیمت ها و خدمات ویژه 

- برنامه های ویژه برای تازه واردین و تاکسی ها  
- شروع نرخ ها: از صفر درصد

بهترین انتخاب برای خرید تویوتای بعدی شما

 مربیان ما از با سابقه ترین رانندگان فارسی زبان در مونترال هستند.
  آموزش ختصصی بعداز موفقیت در اخذ گواهینامه جهت گذراندن 

______________آزمون های   Road test در کمپانی های بزرگ حمل و نقل
3333  Cavendish # 315,   Montreal    H4B 2M5 

514-619-6811    |     514-452-1009 مهرداد مهدی  

Auto Caspian
768, Lajoie, Dorval, QC, H9P 1G8

Tel: 514-575-7940

- Credit card
- Auto finance 
 1, 2 & 3 credit
- Warranty include
- Certified car

www.autocaspian.com
خدمات رایگان ما شامل :

- وام خودرو جهت تازه واردین
- وام خودرو جهت افراد بد اعتبار و بدون اعتبار
- تهیه بیمه  با باالترین پوشش و کمترین قیمت

- انتقال سند و پالک خودرو
  و همچنین خدمات بعد از فروش 

- خودروهای دارای گزارش بازرسی فنی  
   و گارانتی تا سه سال جهت اطالعات 

   بیشتر، قبل از هر تصمیم گیری با 
  شماره 7۹40-575 514 تماس بگیرید

با سابقه درخشان در بازار خودرو 
)توجه: مــا هیچ شعبه دیگری 

  در مونترال  و حومه نداریم(
علیرضاکاکوئی 
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بهای سنگیِن خیره سری!
22 اردیبهشت  -این گفته منسوب 
بــه کارل مارکــس کــه )نقل به 
مضمون( "تاریخ تکرار می شود، یک 
بار به صورت تــراژدی و باردیگر به 
شکل کمدی" اگرچه شباهت های 
بسیاری بین منش و عملکرد - وبی 
گمان عاقبت کار - آلمان هیتلری و 
حکومت پلید آخوندی وجود دارد، 
دقیق و صادق نیست زیرا آنچه که 
در ایران آخوند زده می گذرد نه تنها 
به هیچ وجه جنبه مفرح و کمدی 
ندارد، بلکــه خود یک تراژدی تمام 

عیار و کامل است!
از جمله وجوه شباهت بین دو نظام، 
شــیوه های مغزشــویی - به ویژه 

نوجوانان و جوانان - است.  
آدولــف هیتلر )نســخه اصل مقام 
معظم رهبری( پیشوای آلمان نازی 
درسال 1938 درمورد ساخت آینده 
و شستشوی مغزی جوانان می گفت: 
»این پســران و دختران در سن ده 
ســالگی وارد ســازمان های ما می 
شوند و اغلب برای نخستین بار کمی 
هوای تازه استشمام می کنند؛ پس 
از گذراندن 4 سال با سازمان جوانان 
به "جوانان هیتلری" می پیوندند و 4 
سال دیگر هم در آنجا خواهند بود... 
و حتی اگر هنوز هم کامال ناسیونال 
سوسیالیست نشده باشند، به بخش 
کار می روند و آنجــا به مدت 6 یا 

7 مــاه دیگر تربیت می 
شــوند... و اگر هنوز هم 
چیزی از آگاهی طبقاتی 
یا منزلــت اجتماعی در 
ذهــن آنها باقــی مانده 
ورماخــت  در  باشــد... 
]نیروهای مسلح آلمان[ 
از بین خواهد رفت« )نقل 

از دایره المعارف هولوکاست(.
کم وبیــش همین روند 
را مــی تــوان در برنامه 
مغزی  شستشوی  های 
نوجوانــان و جوانان در 

حکومــت آخوندی و تبدیل آنها به 
بسیجی، حزب الهی و پاسدار یافت.

هفته گذشته نماهنگی ویدیویی به 
نام "ارغوان" در شبکه های اجتماعی 
منتشر شــد.  دراین نماهنگ، که 
توسط باشــگاه فیلم حوزه هنری 
خانه موسیقی بســیج تهیه شده، 
امیرحســین ارغوانی فرزند نوجوان 
شهید تقی ارغوانی به همراه گروهی 
دیگــر از نوجوانان 12 - 13 ســاله 
سرودی را می خوانند که شاعر آن 
سید ضیاء محســنی نام دارد.  در 
بخشی از شعر این سرود آمده است:

»زکودکی خادم این تبار محترمم

چونان حبیب مظاهر مدافع حرمم
به قصد حفظ حریم حرم به پا خیزم
کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم

***
اگر که حرمت این بارگه شکسته شود

و یا اگر که ره کرببال بسته شود
چنان زنم به پیکر غاصب شام و عراق

که بند بند وجودش زهم گسسته شود
***

حکم دفاع از حرم زشاه نجف دارم
برم برم حرم هماره جان به کف دارم
هدف فقط رهایی عراق و سوریه نیست

مسیرم از حلب است قدس را هدف دارم«

ورای شــباهت فراوان شیوه تبلیغ 
این نماهنگ بــا روش های آلمان 
هیتلری، در آن چنــد نکته وجود 
دارد که به آســانی نمی توان از آنها 

گذشت:  
نخستین نکته 

این که هنوز از یادها نرفته است که 
پس از بیرون راندن دشمن متجاوز 
از خــاک ایــران و بازپــس گیری 
خرمشهر، 19 ماه پس از تجاوز صدام 
حســین و به درازا کشاندن بیهوده 
جنگ بــا تلفات و خســارت های 
غیرقابل جبران، شعار اصلی خمینی 
و یارانش که هزاران جوان ایرانی را به 
قتلگاه برد و به کشتن داد "راه قدس 

از کربال می گذرد" بود. 
اکنون، نزدیک به ســه 
دهه پس از سرکشیدن 
جام زهر، معلوم نیست 
بــه چه دلیــل، این راه 
کیلومتر   400 حــدود 
تغییر مسیر داده و قرار 

است از "حلب" بگذرد!
نکته دوم، 

گیر افتادن و درماندگی 
اهریمنــی  حکومــت 
آخوندی است که پس از 
سوء استفاده از نیاز هم 
به  افغان،  بینوای  زبانان 
کشتن دادن نیروهای مزدور حزب 
الله لبنان و پاسداران و نیروهای ویژه 
ارتش با عنوان فریبکارانه "مستشار" 
در  باتالق ســوریه، کارش به جایی 
کشــیده که به مغزشویی نوجوانان 
معصوم 12 - 13 ســاله می پردازد 
تا بلکه بتواند خودکامه جنایتکاری 
چون بشار اسد را چند روز بیشتر بر 
مســند قدرت نگهدارد.  اگرچه این 
امر تازگی نــدارد و در جنگ ایران 
و عراق نیز آخوندهــای جنایتکار 
نوجوانان بسیاری را به کشتن دادند 

پیراشکی  
و  کلوچه فومنی 

عموجان 
خاطرات  خوش

ایران!

اسپشیال روزانه ما: 
دوشنبه: زرشک پلو مرغ 
       )سه شنبه: تعطیل است(

چهارشنبه: سبزی پلو با ماهی 
پنجشنبه:  فسنجان

جمعه: خورش بادمجان   و قیمه 
شنبه: قورمه سبزی 

یکشنبه: باقالی پلو  با ماهیچه 

با این افق سیاه و آوار ِشکست،
تا کس نَبرد گمان که پیکار گسست،

در این شب سی ساله دوام آوردیم:
ـۀ آتشی به روی کف دست... ـّ با تک

                                                      م. آزرم

شهباز خنعی
Shahbaznakhai8@

gmail.com

سیــاسی...
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■ توضیــح مهم   1 
آخــــرین مهلت!
برای تغییر آگهــی ها حداقل 

یک هفته پیش از انتشار پیوند، 
با ما تماس بگیرید. 

 ■ توضیــح مهم   2
به دلیل هماهنگی، شماره گذاری 

دوهفته نامه پیوند مونتریال، 
با پیوند ونکوور )که بصورت هفتگی انتشار 

می یابد،( تنظیم می شود. 
_________

 برای ما بنویسید، اما...
کوتــاه، زیباتر است
•   پیوند نشریه کوچکی است، لطفا 

سعی کنید نوشته ها از 500 کلمه 
بیشتر نشود. •  نوشتارهای خـود را  با 

MSWORD فارسی تایپ،  سپس ایمیل 
کنید..
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St-Laurent, South Shore, 

Laval, West Island, 
& all Surrounding suburbs... 
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Ottawa, Toronto, Vancouver 

لوگوی پیوندو زربرگ ®
کار استاد علی اصغر معصومی 

)هنرمند و نقاش فقید(
www.aliasgharmassoumi.net

»سوریه را رها 
کن، فکری به 
حال ما کن!«

اگر خامنه ای به 
این شعار گوش 
داده بود، نه 

جنگ داخلی در 
سوریه رخ میداد 
و نه نیروهایی 

مانند داعش پیدا 
میشدند!

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

               و بسیاری دیگر 

تنها محضردار فارسی زبان 
<< در وست آیلند  >>

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

Tel.: (514) 697-0225

NOTAIRE-NOTARY 

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

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

Computerized  Corporate and personal tax services,
Get full credits that you are entitled to give you maximum refund, 

Affordable, Reliable & professional Accounting, 
Over 20 years Experience & Candidate Accountants of Canada CGA 

By Appointment only:  (514) 652-7623    OR   (514) 500-6186
MTL_TILES@YAHOO.COM

شرکت ها و اشخاص:   مقرون به صرفه، قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای
CGA بیش از 20 سال جتربه  |  منتخب حسابداران کانادا

با تعیین 
وقت قبلی

}<< ادامه در صفحه: 17{

اطـالعیـه
Fort McMurray fire:  DONATE!

 چو عضوی را بدرد آورد روزگار       

دگر عضو ها را نماند قرار
یاران، هم میهنان    

در بخشــی از میهن دوم ما، کانادا آتش ســوزی 
مهیبی رخ داده و بســیاری بی خانمان گشته اند 
و نیاز به همیاری دارند. کمیته همبستگی ایرانیان 
ساکن مونترال بر آن شده است که از سوی جامعه 
ایرانی هم نقش خود را ایفا کنند و دست به جمع 
آوری کمک های نقدی بزننــد و آن را در اختیار 

صلیب سرخ کانادا قرار دهند.
افرادی که مایل بداشــتن نقشی در این همیاری 
هستند، مهر ورزیده با شماره های زیر پیوند بگیرند.

تمامی پول جمع شــده با ذکر نام )یا نام مستعار( 
و میزان، همراه با رسید دریافتی از صلیب سرخ از 
طریق روزنامه پیوند به آگاهی هم میهنان خواهد 

رسید.
514-808-5079
514-212-0159

------------------------
از سوی اجنمن همبستگی ایرانیان مونترال

دکتر شریف نایینی

سناریوهای پسابرجام برای رژیم و ایران
کورش عرفانی

شرایط جهان، منطقه و کشورمان 
آثار تغییراتی قابل توجه را از خود 
بروز می دهند. این شرایط سه گانه 
در چارچوب وضعیت کشورمان به 
هم گره خورده اند. در ایران تنش 
ها بین مافیاهای موجود در ساختار 
قدرت بر ســر نحــوه ی مدیریت 
بحــران های عمیــق اجتماعی، 
اقتصادی، زیست محیطی و غیره 
روز بــه روز باال گرفتــه و هر چه 

بیشتر رسانه ای می شوند. 
در آمریکا تالش دولت اوباما برای 
به مهار کشــیدن رژیــم ایران به 
واســطه ی توافق برجام با خطر 
شکست جدی روبروست و از کارزار 
پر جنجال و هیاهوی انتخاباتی در 
این کشــور این گونه به نظر می 
رسد که ورود رئیس جمهور جدید 
به کاخ سفید همزمان خواهد شد 
با چرخشی معنی دار در سیاست 
خارجی ایاالت متحده نسبت به رژیم 

ایران.
در خاورمیانه، عربســتان سعودی 
موفق شــده اتحادی گسترده را 
علیه جمهوری اســالمی با خود 
همــراه کنــد، از جمله کشــور 
پاکســتان با قدرت اتمی و ترکیه 
دارای بزرگتریــن ارتش در میان 

کشورهای عضو ناتو. رجب طیب 
اردوغان با پیشبرد سیاست های 
فاشیســتی خود به دنبال قبضه 
کردن کامل قدرت در ترکیه است 
تا رویای امپراتوری عثمانی خویش 
را هر چه فعال تر در همســایگی 

ایران به پیش برد. 
دولت دست راستی اسرائیل بیش 
از همیشــه تــالش دارد با کمک 
طرفدارش  قدرتمنــد  های  البی 
در آمریکا بــر روند انتخاباتی این 
کشــور تأثیرگذار باشد تا رئیس 
جمهور آینده شانس تبدیل رژیم 
ایران به یک حکومت »متعارف« 
را در عرصه ی روابط بین الملل از 
بین ببرد. همزمان، دولت نتانیاهو، 
در راســتای اجرایی کردن طرح 
اسرائیل بزرگ، نقش هر چه فعال 
تری در مسئله ی استقالل کردها 

در خاورمیانه بازی می کند. 
نزدیکی بی ســابقه ی عربستان 
سعودی، ترکیه و اسرائیل با کمرنگ 
تر کردن اختالفات قدیمی شان، به 
منظور تقابل با جمهوری اسالمی 
و پیشبرد سیاستی هماهنگ برای 

نابود سازی تمامیت ارضی ایران، 
در جریان است. 

دولت های اروپایی، به دلیل ترس از 
مجازات های آمریکا، هر چه بیشتر 
از امکان بهــره گیری از موقعیت 
های اقتصادی پسا برجام در ایران 
ســرخورده شــده و درک نقش 
مخرب سپاه در این میان، تغییراتی 
را در سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
در برخورد با جمهوری اســالمی 

محتمل می سازد.
در یــک کالم، تحوالت کنونی در 
ارتباط با ایران، چه در سطح جهانی 
و چه در صحنه ی داخلی، نشان 
از ســمت و سویی جدید و بسیار 
متفاوت با روند 37 ساله ی گذشته 
دارد و بوی تغییراتی مهم از آن به 
مشام می رسد. پیگیری دقیق روند 
این وقایع سرنوشت ساز به احزاب 
و تشکل های سیاسی اجازه خواهد 
داد در بزنگاه تاریخی و در تناسب با 
مسئولیت های جمعی خود نقشی 

تأثیرگذار ایفا کنند.
بر اساس شواهد موجود می توان 
روند وقایع را در آینده ای نزدیک 
بر اساس یکی از سه سناریوی زیر 

تصور کرد:
•

سناریوی یکم: 

فروپاشی نظام جمهوری اسالمی
وخامت بی ســابقه و روز افزون بحران ها در ایران 
نشــان از وضعیتی دارد که به نظر می رسد نظام 
جمهوری اسالمی را به موقعیت فروپاشی بسیار 
نزدیک کرده باشــد؛ شــرایطی کــه در فرهنگ 
سیاسی غرب از آن با واژه های 1collapse و یا به 
شکلی دقیق تر implosion2 یاد می کنند. ناظران 
خواهند توانست شواهد و عالئم این فروپاشی را در 

زمینه های زیر بیابند:

1.وضعیت بسیار وخیم اقتصادی:
اقتصاد ایران به نوعی از ورشکستگی اعالم نشده 
دچار اســت. رکود تورمی حاکم بر ایران، افزایش 
سرسام آور میزان نقدینگی، از دست رفتن ارزش 
پول ملی و لذا ســقوط شدید قدرت خرید مردم، 
تعطیلی گسترده ی واحدهای تولیدی و به واسطه 
ی آن، اوج گیــری بحران بیــکاری، همه و همه 
نشــان از وخامت بی ســابقه ی بحران اقتصادی 
در کشورمان دارد. وحشــت رژیم از هراس مردم 
از وضعیت بن بســت در صحنه ی اقتصادی و به 
دنبال آن، آشــوب های اجتماعی، ســبب شده 
بازیگران در هر دو جناح ســنتی و جدید قدرت، 
توافقی ناگفته در پنهان نگاه داشتن این وضعیت از 
افکار عمومی داشته باشند. هرچند در جنگ قدرت 
بین مافیاهای حاکم بر ایران هر از چندی شاهد 
افشا شدن گوشه های کوچکی از این اوضاع بسیار 
وخیم اقتصادی هســتیم. این افشاگری ها با این 
وجود فقط بخش روی کوه یخ مشکالت نظام است.

1.جنگ قدرت بین مافیاهای رژیم:
بــرای مهار کردن بحــران های تودرتــو و روزافزون 
رژیم، هر یک از دو مثلث  سنتی و جدید قدرت3 در 
جمهوری اسالمی، برخورد متقاوت و نظام مدیریتی 
خاص خود را پیشنهاد می کنند. مثلث سنتی قدرت 
خواهان حفظ شیوه های کشورداری سنتی از نوع سه 
دهه ی گذشته است و مثلث جدید قدرت معتقد است 
که باید کارهای اجرایی و مدیریتی را به فن ساالران 

وفادار به نظام سپرد. از این رو، نحوه ی مدیریت کشور 
در حوزه های اقتصادی، سیاســی، اجتماعی، زیست 
محیطــی و غیره، بنا به آن که کــدام یک از این دو 
جناح دست باال را پیدا کند، تغییر خواهد کرد. از یک 
طرف مثلث سنتی قدرت با هر نوع سیستم نظارتی در 
زمینه ی اقتصادی مخالفت دارد تا بدین بوسیله بتواند 
با دست باز به چپاول خود در تمامی عرصه ها همچون 
گذشته ادامه دهد، از طرف دیگر، مثلث جدید قدرت 
خواهان برقراری ضابطه مندی در چارچوب جمهوری 

اسالمی ا ست 

بوی حتوالتی مهم 
به مشام می رسد
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که از جمله آنها می توان از بیش 
از 60 هــزار دانش آموز، که از آنها 
عمدتا برای پاک کردن میدان های 
مین استفاده می شد یاد کرد.  خود 
خمینی یک بار در عبارتی ترغیب 

کننده گفت: 
»رهبر ما آن نوجوان 13 ساله ای 
است که نارنجک به کمر می بندد، 
زیر تانــک می رود و آن را منفجر 

می کند«!
نکته سوم 

نیز این اســت که "حــرم"ی که 
حکومت دروغ پرداز و عوام فریب 
آخوندی مدعی دفاع از آن است در 
دمشق یعنی جنوب غربی سوریه 
واقع شــده و با حلــب که مرکز 
درگیری ها و تلفات پرشمار اخیر 
سپاه پاســداران است حدود 400 

کیلومتر فاصله دارد!
نکته چهارم 

هم این اســت کــه در آن جنگ 

خمینی بــا لجاجت می گفت که 
صدام حســین "باید برود"، که تا 
ســال ها پس از سرکشیدن جام 
زهــر و "ارتحال" او نرفت و اکنون 
جانشین خیره سرتر او می گوید 

بشار اسد "باید بماند"!
در اینجا نیز شباهت کاملی با رفتار 

رژیم نازی در آلمان وجود دارد: 
در پاییز ســال 1944، زمانی که 
نیروهای متفقین از مرزهای آلمان 
گذشــتند و وارد خاک این کشور 
شدند، حکومت نازی ها جوانان زیر 
16 سال را همراه با سالخوردگان 
بیش از 60 ســال بــرای دفاع از 
حکومــت رایش بــه خدمت در 
واحدهای "ضربت مردمی" )معادل 
"بسیج"( احضار کرد و هنگامی که 
نیروهای متفقین به پناهگاهی که 
هیتلر در آن خودکشی کرده بود 
راه یافتند، با نوجوانان هراسان 12 
- 13 ساله ای روبرو شدند که قرار 

بود حفاظت از جان "پیشوا" را به 
عهده داشته باشند!

حکومــت پلشــت و اهریمنــی 
آخوندی با گام های بلند به سوی 
همان سرنوشــت پیش می رود 
و با هر دســت و پایی که می زند 
و تقالیی که می کند، بیشــتر در 
باتالق خودساخته سوریه فرومی 

رود.  
آنچه که هفته گذشــته در خان 
طومــان جنوب حلــب رخ داد و 
منجر به کشته، مجروح، ناپدید و 
اسیر شدن شمار زیادی از نیروهای 
سپاه پاســداران و نیروهای افغان 
تیپ فاطمیون شد، تنها نمونه ای 
ازاین بیشــتر فرورفتن در باتالق 

است.
شــگفت انگیز این است که حتی 
دراین شرایط نیز سرداران خشک 
مغز ســپاه پاســداران دســت از 
رجزخوانی هــای توخالی برنمی 

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 
با 

گارانتی 

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

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

شنبــه ها :             9             4 

یکشنبه ها:           10         30 : 1

کــــانادا... 

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!

5600 - Upper Lachine 
NDG    QC   H4A - 2A7 

)روبروی رستوران یاس(
مترو واندوم- اتوبوس 90 -104
info: 514-290-2211

اولین3شنبه 

هر ماه

شهباز:بهای سنگیِن خیره سری!...   << ادامه از صفحه: 8

دارند.  سرداران محسن رضایی و 
علی شمخانی، که اولی دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و دومی 
دبیر شــورای امنیت ملی هستند 

گفته اند که: 
ماجرای  اســالمی  »جمهــوری 
"بی  را  "خان طومــان" ســوریه 
پاســخ" نخواهد گذاشت و تقاص 
خون نیروهای کشته شده سپاه را 

خواهد گرفت«.
درجریان اعتراضات ســال 1388 
به تقلب های گسترده در انتخابات 
ریاست جمهوری، یکی از شعارهای 
رایج که در همه تظاهرات تکرار می 

شــد "سوریه را رها کن، فکری به 
حال ما کن" بود.  

اگر ســیدعلی خامنــه ای به این 
شعار گوش فراداده بود، نه جنگ 
داخلی در ســوریه، کــه دبیرکل 
سازمان ملل آن را "جنایت علیه 
بشریت" توصیف کرده، رخ می داد 
و چند صدهزار کشته و میلیون ها 
پناهجو، آواره و بی خانمان به جا 
می گذاشت، نه سر و کله نیروهایی 
مانند داعش و جبهــه النصره و... 
پیدا می شد و نه خود چنین تا گلو 
در باتالق سوریه فرومی رفت و به 

دست و پا زدن می افتاد.

تاریخ ایران گواه آن است که مردم، 
به رغم بردباری و صبوری گاه بیش 
از حــد و غیرقابل درک، در بزنگاه 
های حســاس که پای موجودیت 
و تمامیت میهن درمیان اســت، 
بــه پا می خیزند و برای نجات آن 
دست دردست هم می گذارند.  بی 
گمان این بار نیز چنین خواهد بود، 
اگرچه باید بهایی ســنگین برای 
خیره سری ســیدعلی خامنه ای 

پرداخت شود!

•

آتش سوزی فورت مک موری:
پلیس از میزان همکاری و نظم مردم شهر 

»شگفت زده« شده است
7 مــاه می:  حدود 80 هزار نفر از 
سکنه شــهر 88 هزار نفری مک 
موری در چند روز گذشــته وادار 
به تخلیه اضطراری خانه های خود 
شدند اماهنوز صدها نفر در شمال 
این شهر نتوانســته اند به سمت 
شهرهایی امنی چون ادمونتن یا 

کلگری بروند.
آتش که از روز یکشــنبه گذشته 
آغاز شد منطقه ای به وسعت شهر 
نیویورک را در محاصره خود داشت 
به کمک وزش باد گسترش یافت.

ارتفاعشان  که  آتش  شــعله های 
به 61 متر رســیده بود، راه را بر 
کاروانی شامل 1500 خودرو بست 
و آتش نشــان ها را وادار کرد برای 
تخلیه مردم از نیروی امداد هوایی 

کمک طلب کنند.
انتقال هوایی شهروندان باقی مانده 

چندین روز ادامه داشت. 
مسئوالن از کیفیت هوای منطقه 
و مشکالت تنفسی احتمالی برای 
افراد باقی مانده ابراز نگرانی کرده اند.
علت وقوع این آتش سوزی هنوز 

معلوم نشده است.
روز شــنبه )هفتــم مــه - 18 
اردیبهشــت( در حالی که شــهر 
نفت خیــز فورت مک مــوری در 
استان آلبرتا کانادا، خالی از سکنه 
به نظر می رســد، ماموران پلیس 
برای آخرین بار به جستجوی خانه 
به خانه پرداختند تا اگر کســانی 
هنوز در این شــهر باقی مانده اند، 
هر چه زودتر به مناطق امن منتقل 

شوند.
در کمال تعجب آنها توانستند یک 
خانواده 5 نفره و یک مرد کهنسال 
را پیدا کنند کــه راضی به ترک 

محل سکونت خود نشده بودند.

آلبرتا به لحاظ وســعت چهارمین 
استان کانادا بعد از کبک، اونتاریو و 
بریتیش کلمبیا است. با وجود این، 
وسعت آن چیزی حدود 60درصد 
وســعت ایران و کمــی بزرگتر از 

افغانستان است.
این اســتان که در غــرب کانادا و 
مجاورت رشــته کوه هــای راکی 
واقع شــده، از شــرق با اســتان 
ساسَکچوآن و از غرب با بریتیش 
کلمبیا همســایه است و از شمال 
با سرزمین های خودمختار شمالی 
که به قطب منتهی می شوند هم 
مرز است. آلبرتا در جنوب با ایالت 

مونتانا آمریکا همسایه است.
این استان حدود چهار میلیون و 
200 هزار نفر سکنه دارد و از هوایی 
نسبتا مرطوب با زمستان های سرد 
و تابستان های گرم برخوردار است.

دریاچه ها و جنگل های زیبای این 
منطقه اغلــب در دامنه کوه های 
راکــی )غرب( قــرار دارنــد و به 
اعتراف بسیاری از بازدیدکنندگان 

"اعجازآور و خارق العاده اند".
بنــف )Banff( یکی از اصلی ترین 
مقصدهــای طبیعت گــردان در 
آمریکای شمالی، در همین استان 

آلبرتا واقع شده است.
بســیاری بنف را دارای زیباترین 
پارک های جنگلی کانادا توصیف 

می کنند. 
به لحاظ تاریخــی، آلبرتا یکی از 
زیســت گاه های اصلی دایناسورها 
بوده و گونه هــای متنوعی از این 
حیوانات عظیم الجثــه حدود 75 
میلیون سال پیش در این منطقه 

زندگی می کرده اند.
هم اکنون هم به لحاظ گوناگونی 
فسیل های یافت شده در آن، آلبرتا 

در جهان بی همتا است.

شــهر نفتی فورت مک موری، که 
در شمال شرقی آلبرتا واقع شده 
در دهه های اخیر و همزمان با آغاز 
استخراج نفت از ماسه و ِگل بیشتر 
مورد توجه ســرمایه گذاران قرار 

گرفته است.
فورت مک مــوری که در ســال 
1980 رســما لقب شهر به خود 
گرفت در محدوده شهرداری وود 
بوفالو قرار دارد. با وجود این، کشف 
و استخراج نفت در این منطقه که 
از 100 سال پیش آغاز شده، نام و 
اهمیت آن را در تاریخ نفت کانادا 

کامال برجسته کرده است.
همزمان دولت محلی در اســتان 
آلبرتا 100 میلیون دالر کانادا )77 
میلیون دالر آمریکا( برای مقابله با 
این بحران طبیعی اختصاص داده 

است.
بنــا به گزارش دولــت کانادا، هم 
اکنون بیش از 1000 آتش نشان، 
 27 امــداد،  هلی کوپتــر   150
هواپیمای آتش نشان و 295 خودرو 
مهار آتش و امداد در منطقه آسیب 

دیده مستقرند.
ماموران پلیس که گفته می شود 
به علت فعالیت شــبانه روزی در 
یک هفته گذشته به شدت خسته 
شــده اند و نیاز مبرم بــه نیروی 
پشــتیبانی تازه نفس دارند، هم 
اکنون امنیت شهر فورت مک موری 

را تحت کنترل دارند.
گزارش ها تاکنون تنها از دستگیری 
یک نفر در ارتباط با غارت و دزدی 
در این شهر حکایت داشته و پلیس 
تاکید کــرده از میزان همکاری و 
نظم مردم شهر "شگفت زده" شده 

است.
•
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کــــانادا... 

      << 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  ½

        و شرکت در 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

Point de service à Verdun
Sur rendez-vous seulement

Tel.: (514) 458-4350

ساعات کار: 
<< دوشنبه تا جمعه

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

C S A I
www.centrecsai.org

     با  65 سال سابقه کمک به مهاجرین

کالس های فرانسه 

  نیمه وقت     رایگان 

فشار محافظه کاران به دولت: 
با جمهوری اسالمی ارتباط برقرار نکنید!

 ساعت24- محافظه کاران کانادا 
کــه از منتقدان اصلــی دولت 
این کشور به حســاب می آیند، 
برقراری  خواستار تجدیدنظر در 
تعامل دیپلماتیک با ایران شدند. 

 به گزارش  پایگاه خبری یهودیان 
کانــادا )کنیدیــن جوییش 
نیوز(؛ محافظه کاران کانادایی 
مخالفت خــود را با برقراری 
دیپلماتیک  ارتبــاط  مجدد 
این کشــور و ایران از زمان 
امضای توافق هسته ای اعالم 
کرده بودنــد. گرایش دولت 
"جاســتین ترودو،" نخست 
وزیــر کانادا، بــرای برقراری 
تعامل دیپلماتیک و اقتصادی 
با ایران، این سیاســتمداران 
کهنه کار را به شــدت نگران 
کرده است و از هیچ فرصتی 

برای تحت فشار قرار دادن دولت 
با هدف ممانعت از دوستی با ایران 

دریغ نمی کنند.
محافظــه کاران کانادایی از دولت 
این کشور می خواهند درباره تعامل 
دیپلماتیک با ایران پاسخگو باشند. 
تجدیدنظر دولت  آنها خواســتار 

"ترودو" در این باره هستند. 
در جلسه ســاالنه پارلمان کانادا 
که بــه میزبانی انجمــن حزبی 
شــد،  برگــزار  محافظــه کاران 
"ســخنگوی این گروه از مخالفان 
برقــراری تعامل با ایــران مدعی 
شــد کانادا در ازسرگیری تعامل 
دیپلماتیک با ایران بسیار شتاب زده 

عمل کرده است.
"تونی کلمنت،" منتقد سیاســت 
خارجی کانادا از حزب محافظه کار، 
در این باره مدعی شد: دولت باید 
آنچه را کــه در ارتباط با برقراری 
تعامل با ایران انجام می دهد، هرچه 
سریعتر متوقف کند. نه تنها هیچ 
تضمینی برای حفظ امنیت دفاتر 
دیپلماتیک کانــادا در ایران وجود 
ندارد؛ بلکه ایــران هنوز هم یک 
تهدید منطقه ای به حساب می آید. 
کلمنــت همچنیــن در ادعایی 
تکراری گفت: ایران به ســرکوب 
مردم در داخل کشور ادامه می دهد، 
از تروریسم حمایت می کند و حتی 

تالش می کند، اســرائیل را نابود 
سازد.

پارلمان کانادا هفته ی از 2 تا 6 مه 
را به نام هفته پاسخگویی درباره 
ایران اختصاص داده اســت تا به 
مسائل حقوق بشر در این کشور 
رسیدگی شــود. نمایندگان 
مخالف سیاست های خارجی 
دولت "ترودو" مدعی هستند 
تا زمانی که موضوع حقوق در 
ایران یک چالش اساسی باقی 
بماند، کانادا نیابد با این کشور 
همکاری سیاسی و اقتصادی 

داشته باشد. 
کانادا در ســال 2012 بنا به 
دالیل امنیتی سفارتخانه خود 
را در ایــران تعطیل و روابط 
دیپلماتیک را با این کشور لغو 
کرد. به دنبال امضای توافق 
هسته ای میان ایران و گروه 5+1، 
کانــادا نیز برای برقــراری ارتباط 
با ایران و فعالیــت در حوزه های 
اقتصادی این کشور اعالم آمادگی 
کرده است که با انتقاد بسیاری از 
مخالفان دولت "ترودو" مواجه شد.

"کلمنت" در جلسه هفته گذشته 
پارلمان کانادا به "استفان دیون،" 
وزیــر خارجه این کشــور، گفت 
چگونه خواستار برقراری تعامل با 
کشوری هســتید که از تروریسم 

حمایت می کند؟
•

»نه تنها هیچ تضمینی برای 
حفظ امنیت دفاتر دیپلماتیک 
کانادا در ایران وجود ندارد؛ 
بلکه ایران هنوز هم یک تهدید 
منطقه ای به حساب می آید.«

 

École Multiethnique  
de Langues et de Cultures du Québec (EMULCQ) 

 
Free French Courses / 

Cours de français gratuits 
in collaboration with Ministry of Immigration, Diversity and Inclusion (MIDI) of Quebec 

 

Summer semester / Session d’été : 
 

Du 11 juillet au 28 août 2016 (7 weeks / semaines) 
 

Levels: Beginner, Intermediate & Advanced, Writing and Conversation (New!) 
Niveaux: Débutant, Intermédiaire et Avancé, Conversation et Écriture  

 
Courses Schedule/ Horaire des cours: 

 
Morning / Matin: 9h00 à 12h00 

Afternoon / Après-midi: 12h30 à 15h30 
Evening / Soir: 18h00 à 21h00 

     
Evaluation / Évaluation: June 14th from 3:00pm to 6:00pm 

 
REGISTER BEFORE June 14th!!! 

 
Upon appointment only! Sign-up today! 

Uniquement sur rendez-vous! Inscrivez-vous maintenant! 
 

Document required: 
 

Permanent resident card or Naturalized Canadian Citizen card  
or Working permit with CSQ or Proof of refugee status 

 
 (514) 484-8899  

EMULCQ@gmail.com 
www.emulcq.com (section inscription) 

 
Address: 5333 avenue Notre-Dame-de-Grâce (Métro Villa-Maria)  

Montréal, H4A 1L2 
 

کالس های رایگـان فرانسوی 
NDG  در قـلب
مبتدی | متوسط | پیشرفته

اما... به گزارش ایلنا، پیش فرض ایران مبنی 
بر خروج نام این کشــور از لیست حامیان 
تروریست برای سرگیری روابط از یک سو 
و صحبت های اســتفان دیــون، وزیر امور 
خارجه کانادا در خصوص تالش آن ها برای 
یافتن یک منطقه مناسب و امن در تهران 
برای سفارت خانه شان از سویی دیگر نشان 
می دهد پیگیری سیاست های دولت قبلی 
کانادا در دستور کار دولت لیبرال جدید قرار 

ندارد. 

الو!:   رتبه باالی کانادا از سهم کشورها 
از مکالمات ایرانی ها

»زیرساخت«  ارتباطات  شــرکت 
اعــالم کرد: بیشــترین مکالمات 
درخواســتی ایرانیان در سالی که 
گذشت به کشور عراق اختصاص 

یافت.
 حســین معدنی پــور، مدیرکل 
هماهنگی مدیریت شبکه ارتباطات 
زیرســاخت، آمــار مکالمات بین 
الملل ایرانیان را در سال 94 اعالم 
کرد و گفت: عراق سال گذشته در 
بین کشورهای همسایه، بیشترین 
مکالمات درخواستی هموطنان ما 
را شامل شد و بعد از آن کشورهای 
امارات و ترکیه سهم بسیار باالیی 
از مدت زمــان مکالمه بین الملل 
خروجی از کشور به خود اختصاص 

دادند.
وی اظهــار کــرد: بــا توجــه به 
و  کنترل  مراکز  ترافیک ســنجی 

مدیریت شبکه بین الملل شرکت 
ارتباطــات زیرســاخت، مالحظه 
می کنیم کشــور عــراق به دلیل 
سفرهای زیارتی ایرانی ها به عتبات 
عالیات با فاصلــه زیادی در صدر 

کشورهای همسایه قرار دارد.
مدیــرکل کنتــرل و هماهنگی 

مدیریت شبکه زیرساخت گفت:
 بعــد از کشــورهای همســایه، 
کشــورهای آمریــکا و کانــادا و 
همچنیــن در میان کشــورهای 
اروپایی آلمان، انگلســتان و سوئد 
ســهم باالیی از دقایق مکالمات 
هموطنان را به خــود اختصاص 

می دهند.
ارتباطات  کیفیــت  دربــاره  وی 
بین الملل افزود: کیفیت مکالمات 
بین الملــل عــالوه بــر کیفیت 
سیستم های ارتباطی مبدا و واسط، 

وابسته به شبکه کشور مقصد نیز 
هســت که در این میان بهترین 
ASR )کیفیت( در شبکه بین الملل 
متعلق به کشورهای هلند و سوئد 
بــا حدود 57 درصــد و بعد از آن 
استرالیا، اتریش، مالزی، فرانسه و 
آمریکا است و در میان کشورهای 
همسایه، امارات با حدود 41 درصد 
بهتریــن ASR و بعــد از آن نیز 
و  ترکمنستان  کویت،  کشورهای 

روسیه قرار دارند.
معدنی پور تصریح کرد: البته آمار 
ترافیکی مکالمات کشور افغانستان 
در ایران مورد مقایسه قرار نگرفته 
اســت. چرا که حجم بــاالی این 
مکالمات مربوط به درخواست های 

اتباع این کشور در ایران است.
منبع: »بالغ«

کانادا
اعتراض شهروندان به فروش تانک های زرهی به عربستان 

تصمیم دولــت لیبرال کانادا برای 
مجوز صــادرات تانک های زرهی 
به عربستان ســعودی با اعتراض 
روبرو شده  کانادایی  شــهروندان 

است.
به گزارش خبرگزاری آریا، بسیاری 
از کانادایی هــا در تماس با رادیو 

کانادا تالش می کنند اعتراض خود 
را به تصمیم دولت نشان دهند. آنها 
نقض حقوق بشر، شکنجه و ضرب 
و شتم افراد را در عربستان سعودی 
محکوم می کننــد در عین حال 
تصمیم دولت کانادا برای صادرات 
ادوات جنگــی را به این کشــور 

غیراخالقی می دانند.
ایــن اعتراض ها در شــهر لندن 
اونتاریــو کــه کارخانــه جنرال 
داینامیکس لند سیســتم، تولید 
کننده تانک های زرهی واقع است 

شدت بیشتری داشت.
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کبک   و کـــــانادا... 

کسری تجاری کانادا به 4/3 میلیارد دالر رسید 
افت گسترده در همه زمینه های 
صادراتی در کانادا از خودرو گرفته 
تا فلزات و مواد معدنی و کاالهای 

مصرفی دیده می شود.
روزنامه الپرس چاپ کانادا نوشت: 
مرکز آمار کانادا اعالم کرد کسری 
تجــاری کانــادا در حالی افزایش 
یافته است و به رقم بی سابقه سه 
و چهار دهم درصد می رســد که 
صادرات به آمریکا کاهش نشان می 
دهد. بنا بر اعالم این آژانس فدرال، 
همچنین مازاد تجــاری کانادا با 
آمریکا به شش و سه دهم درصد 

کاهش یافته که پایین ترین حد از 
دســامبر هزار و نهصد و نود و سه 

است.
اطالعات منتشــر شده مربوط به 
ماه مارس نشــان می دهد میزان 
صادرات بسیار سریع تر از واردات 
کاهش یافتــه و به همین ترتیب 
نگرانی هایی درباره رشد اقتصادی 
کشور در سه ماهه دوم ایجاد کرده 

است. 
کارشناس بانک مونترال می گوید: 
عملکرد تجــاری کانــادا به طور 
ناگهانی افت نشــان می دهد، در 

حالی که در ابتدای ســال جاری 
چنین نبود. صادرات چهار و هشت 
دهم درصد کاهش یافته اســت 
و رکود در همــه زمینه ها به جز 

هوانوردی مشاهده می شود.
به گفته ایــن کارشــناس، افت 
گســترده در همــه زمینه های 
صادراتی از خودرو گرفته تا فلزات 
و مواد معدنی و کاالهای مصرفی 
دیده می شود.اقتصاددانان انتظار 
دارند کسری تجاری کانادا به یک و 

چهار دهم میلیارد دالر برسد.

مهندسان مونترال به طور نامحدود اعتصاب می کنند 
مهندسان شهر مونترال به دنبال 
اختالف بر سر تمدید قراردادهای 
خود و افزایش دستمزدها تهدید 
کردنــد از هفدهم مــه به مدت 

نامعلوم اعتصاب خواهند کرد. 
بــه گــزارش روزنامــه الپرس، 
مهندسان شهر مونترال به دنبال 
اختالف بر سر تمدید قراردادهای 
خود و افزایش دستمزدها تهدید 
کردنــد از هفدهم مــه به مدت 

نامعلوم اعتصاب خواهند کرد.
 رئیس اتحادیــه کارکنان حرفه 
ای مونترال که متشــکل از 400 
کارشناس حرفه ای مسائل شهری 
از جمله مهندسان، نقشه برداران، 
شــیمیدان ها و دامپزشکان است 
گفت: ما در حال آماده شدن برای 
اعتصابی طوالنی مدت که دشوار 

خواهد بود هستیم. 
اعتصاب مهندسان شهری بسیاری 

از طرح های شهری را فلج خواهد 
کرد در حالی که شهرداری مونترال 
برای سال دو هزار و شانزده، اجرای 
بیــش از چهارصد طــرح و دهها 
میلیون دالر سرمایه گذاری را در 

دست دارد.
شــهرداری مونترال امیدوار است 
تا قبل از زمان تعیین شــده برای 
اعتصاب، با مهندسان بر سر افزایش 

دستمزدها به توافق برسد.

بازار نفت جهان تحت تأثیر آتش سوزی 
گسترده فورت مک موری

به گــزارش  دولت بهــار به نقل 
از اسوشــیتد پرس، طی روزهای 
گذشته بخش وســیعی از کانادا 
درگیر آتش سوزی جنگل های این 
کشور شده است. مقامات کانادایی 
اعالم کردند تاکنون ده ها هزار نفر 
از مردم ساکن مناطق تحت تاثیر 

آتش سوزی تخلیه شده اند.
ایــن آتش ســوزی در یکــی از 
بزرگترین میادین نفتی جهان رخ 

داده. 
این آتش سوزی باعث شده است 
کــه تولید نفت کانادا به شــدت 
کاهش یافته و به حدود سه چهارم 

قبل برسد.
این آتش ســوزی به میدان نفتی 

آلبرتا هم کشیده شده است که این 
میــدان پس از دو میدان نفتی در 
عربستان سعودی و ونزوئال سومین 
میدان نفتی بزرگ جهان محسوب 

می شد.
مقامــات محلی اعــالم کرده اند 
کــه بیش از 100 هــزار هکتار از 
خاک کانــادا و ایالت آلبرتای این 
کشــور درگیر آتش سوزی است و 
تخلیه ســاکنین شهرهای اطراف 

آتش سوزی همچنان ادامه دارد.
مقامات محلی منطقه آتش سوزی 
اعالم کرده انــد که این منطقه به 
دلیل فقدان بــاران در کنار دمای 
شــدید هوا امکان آتش سوزی را 
پیدا کرده است و تقریبًا هیچ چیز 

جز باران نمی تواند این آتش سوزی 
را مهار کند.

این آتش سوزی باعث شده است 
که تقریبًا تمام فعالیت های نفتی 
در اطراف آلبرتا متوقف شــده و 
شرکت های کانادایی فعالیت خود 

را در این منطقه متوقف کنند.
طی روزهای گذشــته نیز قیمت 
نفت کــه به زیر 45 دالر رفته بود 
به روند نزولی چند روز گذشــته 
خود پایان داد و با حدود یک دالر 
افزایش به 45.37 دالر در هر بشکه 
رسید که یکی از دالیل اصلی این 
مسئله همین آتش سوزی در ایالت 
آلبرتــا و کاهش تولید نفت کانادا 

بوده است.
این آتش ســوزی به قدری شدید 
اســت کــه دود حاصــل از این 
آتش ســوزی آســمان ایالت های 
مجاور آلبرتا را نیــز تیره کرده و 
مقامات این ایالت ها نیز شرایط آب 

و هوایی اضطراری را اعالم کردند.
به گفته گرگ پاردی کارشــناس 
موسسه آربی سی کپیتال مارکت 
براســاس اعالم شرکت های نفتی 
حدود یک میلیون بشکه از تولید 
نفت شــل کانــادا بــه دلیل این 

آتش سوزی کاهش یافته است.

جدایی رهبر حزب جدایی طلبان کبک PQ از سیاست 
Pierre Karl Péladeau 

غول رسانه ای کانادایی، کمتر از 
یک ســال پس از پیشتازی در 
استقالل طلبی کبک از کانادا، از 
سیاست اعالم کناره گیری کرد. 

به نقل از خبرگزاری فرانسه، پی 
یر کارل پالدو، غول رســانه ای 
کانادایی روز دوم ماه می در یک 
کنفرانس خبری اعالم کرد که از 

سمت خود به عنوان رهبــر
حــزب   ,Parti Québécois  

جنبــش  پیشــتاز  کبکی هــا، 
جدایی طلبــی کبــک، به منظور 
رسیدگی به مسائل خانوادگی اش 

کناره گیری می کند. 
پــالدو در این بــاره گفت: من در 
شرایطی قرار گرفته ام که باید بین 
خانواده و پروژه  سیاسی ام دست به 

انتخاب بزنم اما به خاطر فرزندانم، 
خانــواده را انتخاب و از ســمتم 

کناره گیری می کنم. 
این در حالی است که پالدو سه ماه 
پیش از همسرش جولی اسنایدر 
Julie Snyder کــه یــک مجری 
تلویزیونی مشهور است، جدا شد. 

ایــن زوج کــه در 
حــال حاضر برای 
خود  اوضاع  بهبود 
جلسات مشاوره را 
می گذراننــد، یک 
پسر 10 ســاله و 
یک دختر 7 ساله 

دارند. 
رسانه ای  غول  این 
 2014 ســال 
حمایت از جنبش 
اســتقالل کبک کانادا را شگفت 
زده کرد. پس از آن وی به عنوان 
یکی از اعضای اپوزیسیون به سمت 
قانونگذارانی رسید و پس از آن در 
سال 2015 به عنوان رهبر حزب 

اپوزیسیون انتخاب شد. 

بـــــــازار امالک... 
امیرسام

www.amirsam.ca

ساخت پروژه ای بزرگ نزدیک پل ژاک کارتیه

Quais De Lorimier : 
ambitieux projet pour le 
Centre-Sud de Montréal

 Breton ســاختمانی  شــرکت 
 6 جمعــه  روز   development
پروژه چندمنظوره  می ســاخت 
500میلیــون دالری خود به نام 

Quais de lorimier را اعالم نمود. 
این پروژه که بین خیابان های  

Ste-Catherine, de Lorimire    
Rene-Levesque, Partenais 

نزدیک متــرو پاپی نو ســاخته 
خواهد شد، شامل برج مسکونی، 
town house، مجتمع های اداری 
و تجاری، یک هتل و زمین پاتیناژ 

در فضای آزاد خواهد بود.
بنیانگــذاران ایــن شــرکت در 
آرزوی  نمودنــد:  اعالم  بیانیه ای 
ما برای ســاخت یک پروژه مهم 
شهری در مونترال که ساخت آن 
چند سال  طول خواهد کشید، به 

حقیقت پیوسته است.
ساخت این پروژه سال آینده آغاز 
خواهد شــد و فاز اول آن تا سال 
2019 به بهره بــرداری خواهد 
رســید. ســازنده های این پروژه 
)کــه هنوز در مرحلــه اخذ جواز 
مونترال می  باشد(  از شــهرداری 
بــر این عقیده اند کــه این پروژه 
باعث احیای بخش جنوب مرکز 
)Center-Sud( شــهر مونتــرال 

خواهد شد.

آمار خرید و فروش امالک مسکونی کالنشهر مونترال آوریل 2016**

سازمان مشاورین امالک 
مونترال بزرگ در تاریخ 
آمــار  مــی 2016،   5
فروش  و  خرید  ماهیانه 
توسط  مسکونی  امالک 
سازمان  این  مشــاوران 
در کالن شــهر مونترال 
را منتشــر نمود و طبق 
آن تعداد 4798 معامله  
ملک مســکونی در ماه 
آوریل به ثبت رسید که 
نشــان دهنده 3 درصد 
افزایش نســبت به ماه 
آوریــل ســال 2015 و 

چهاردهمین مــاه متوالی افزایش 
خرید و فروش در این کالن شهر 

می  باشد.
در مناطــق مختلف کالن شــهر 
مونترال تنوع قابل توجهی  در تعداد 
خرید و فروش در این ماه به ثبت 
رسید. بازار امالک الوال و جزیره  
مونترال در ماه آوریل فعالیت قابل 
توجهی  داشتند به طوریکه تعداد 
خرید و فروش در الوال 10 درصد 
و جزیره  مونترال 8 درصد نسبت به 
آوریل 2015 افزایش نشان دادند. 

این در حالی  بود که در همین ماه، 
شاهد کاهش در تعداد معامالت در 
 north shore  مناطق دیگر نظیر
vaudreuil- و    ،South shore
Soulange بــه ترتیب با -1، -2 و 

-9 درصد بودیم.
همچنین طبق ایــن آمار، جزیره  
مونترال فعالترین ماه آوریل در 6 

سال گذشته را به ثبت رسانید.
از لحاظ نوع ملک، کاندومینیوم ها 
با 7 درصد  بیشــترین افزایش را 
در تعداد معامالت در کالن شــهر 
مونترال از خود نشــان دادند، به 
خصوص این افزایــش در جزیره  

مونترال 17 درصد گزارش شد. 
تعــداد خریــد و فــروش امالک 
 )single family( مسکونی ویالیی
 )plex( و امالک چند 2-5 واحدی
به ترتیــب 1 و 4 درصد افزایش 

داشتند.
از لحاظ قیمت نیز، قیمت میانگین 
 single( امالک مســکونی ویالیی

family(  در کالن شهر 
مونترال بــه 290،000 
نمایانگر  که  رسید  دالر 
1 درصد افزایش نسبت 
به مــاه آوریــل 2015 

می  باشد.
برای دومین ماه متوالی، 
امالک  میانگین  قیمت 
 )plex( واحــدی   5-2
توجهی   قابــل  افزایش 
داشــتند  )6درصــد( 
بــه طوری کــه قیمت 
ملک  نوع  این  میانگین 
به 469،000 دالر رسید. 
قیمت میانگین کاندومینیوم با 2 
درصد افزایش نسبت به ماه آوریل 

2015 به 235،000 دالر رسید.
برای هفتمیــن ماه متوالی، تعداد 
امالک فروشــی از طریق سیستم 
مشــاورین امالک مونترال بزرگ 
centris کاهــش نشــان داد که 
در ماه آوریل امســال این کاهش 
8درصد نســبت به آوریل 2015 

گزارش شد.
شاد و سربلند باشید

___________
* برگرفته از روزنامه گازت مونترال
**برگرفته از ســایت مشــاوران 

امالک مونترال بزرگ
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ایران: اجتماعی... 
  

 

Maria Cottone
 Immigration Consultant of Canada 

Regulatory Council (ICCRC)  
& Registered with Quebec Immigration 

By appointment only from  
10:00 to 18:00 Monday to Friday 

ماریا کتنھ 
کانادا مشاور رسمی مھاجرت بھ
کبکو ثبت شده با مھاجرت   

۱۸تا۱۰جمعھ، ساعتتاقبلی: دوشنبھوقتتعینبا  

 
                    
                                                

 
 

دریافتبھمتقاضی،۱۹۰۰محدودظرفیتبا۲۰۱۶مھماه ۳۰ازراگذاریسرمایھبرنامھکبک
.داشتخواھدادامھ۲۰۱۷فوریھ۲۸تاونمودخواھدآغازخودگذاریسرمایھھایپرونده

 توجھ
اداره مھاجرت کبک طرحی را تثبیت کرد کھ بر مبنای آن ھر یک از ۲۰۱۱از دوم فوریھ سال 

ستان کبک را دارد، میباید در این اامور مھاجرتیدراعضاء رسمی انجمن مشاورین کھ قصد فعالیت
ثبت شدن با بعد ازیناین مشاورسوی نیز تسلط داشتھ باشد، دفتر رسمی داشتھ باشد و بھ زبان فران

.جواز فعالیت در امور مھاجرتی کبک را دریافت خواھند کردمھاجرت کبک،  
بت با مشاورین مھاجرت کھ عضو انجمن مشاوران مھاجرتی شورای قانون کانادا باشند نیز نیاز بھ ث

و در غیر این صورت فقط در امور(حتی اگر در کبک دفتر دارند)اداره مھاجرت کبک را دارند
.دبیابیماسایتوبدرراکبکمھاجرتمشاورانفھرستد، را دارنمھاجرتی فدرال حق کار کردن

عضو بودن درانجمن مشاوران مھاجرت شورای قانون کانادا، این حق قانونی را برای 
.و کبک با افراد غیر مجاز برخورد خواھد کرددخالت در امور مھاجرتی کبک را نمی دھد

 

6621 rue sherbrooke est, suite 103 
Montreal, Quebec H1N 1C7 (Across Langelier metro)

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

 

یانکامی منفرد مدیر امور ایرانتماس با خط مستقیم و رایگان از ایران بھ مونترال با 
)۰۲۱(شمارهپیشاز تھران بدون ھیچ پیش شماره و از شھرستان فقط

ایرانوقتبھ۲۴تا۲۱ساعتازوجمعھتادوشنبھ       
(۰۲۱) ۱۴۸۳-۸۵۵۲  

 

 

دوره های آموزش شنا 
• آموزش شنا از مبتدی تا پیشرفته ویژه بانوان و کودکان

•  چهار شنای اصلی، تکنیک های نجات غریقی، و ...
•  آماده سازی و آموزش حرفه ای جهت 

     شرکت در مسابقات و فعالیت های تیمی
•  تحت نظر مربی حرفه ای ) عضو سابق تیم ملی و قهرمان کشوری(

Tel.: 514-701-1390ندا عزیزی

مادرم مریض است، کانال تلگرام را زیر قیمت می فروشم!

ماهرخ غالمحسین پور

آگهی فــروش را که می بینم، به 
مدیر کانال تلگرامی »لنگ لنگان« 
پیام می دهم. این کانال سرشــار 
است از خشونت جنسی، کالمی و 
اظهارات سکسیستی؛ مردی که با 
یک قیچی دم باریک، یک موِش 
به بند کشــیده را عقیم می کند، 
تصویر تصــادف های دل خراش و 
لینک تجاوز دسته جمعی به یک 
دختر نوجوان در یک پارک خلوت، 
ویدیوی دل خراشی با زیرنویسی 
کــه مصرانه می خواهد شــما را 
قانع کند فیلمــی که می بینید، 

اوریجینال است و...
سالم آقا، من می خواهم کانال شما 

را بخرم.
سریع می نویسد: سالم؛ بفرمایید.

چه قدر می فروشید؟
ـ دو میلیــون و 700 هزارتومان. 
دارم زیر قیمت می دهم، نیاز دارم. 
می خواهم جایی بروم که تا ســه 
ماه اینترنت نــدارم. وقتی خودت 
باالی سر کانال نباشی، ریزش می 
کند. چند روز نبودم، تعداد فالوئرها 
از 53 هــزار تا ریزش کرده به 48 

هزار تا.
این فالوئرها واقعی هستند؟

ـ یعنــی چه که واقعی هســتند 
خانم؟ معلوم اســت کــه واقعی 
هســتند. خودت نخواســتی، به 
دوســتانت معرفی کن. مشتری 
بیاوری، شــیرینی خوبی هم به 

خودت می دهم.
واقعا چرا می خواهید کانال را 

بفروشید؟
ـ راســتش نمی صرفد. بگذریم 
از این که باید بروم شهرســتان تا 
از مــادر بیمارم نگه داری کنم. اما 
حقیقتش این است که درآمدش 
به زحمتش نمی ارزد. امسال تمام 
وقتم صرف تلگــرام و کانال های 
مختلــف شــد و کال 86 میلیون 

تومان بیش تر برایم نداشت.
--------

دومیــن کانالی که مــی بینیم، 
شخصی تر و محدودتر است. اولین 
چیزی که در این کانال به چشم 
می خورد، تبلیغ نرم افزار اندرویدی 
است که عکس دوستانت را تحویل 
می گیرد و تصویر لخت و برهنه آن 

ها را پس می دهد.
فروشنده می گوید قیمت فروش 
کانالش یک میلیون و 600 هزار 
تومان اســت. او هم مدعی است 
دارد زیر قیمت بازار می فروشــد 
چون به پول فروش کانال نیاز دارد.

----------
این روزهــا تلگــرام از ملزومات 

ضروری زندگی هر ایرانی است. 
کانال های تلگرامــی جای گروه 
های محدود و بسته این اپلیکیشن 
را گرفته اند و محل گذران اوقات 
فراغت عده زیادی از آدم ها شده 
اند. همه ماجــرا در مقوله گذران 
اوقات فراغت یا خبرخوانی خالصه 
نمی شود. عده دیگری از راه تلگرام 
در کار معاملــه اند. به جز این که 
این اپلیکیشین اینترنتی در ایران 
به علت قابلیت دسترســی راحت 
و آســان، تبدیل به بازار پر رونقی 
برای تولید کنندگان، فروشندگان 
و بازاریاب ها شده، این روزها رتق 
و فتــق و خرید و فــروش کانال 
های تلگرامی، یکی از شغل های 
غیر رســمی زیرزمینی است که 
ســودهای بی شــماری به جیب 

دالالن کانال ها واریز می کند.
دســته بندی فالوئرهــا و اعضای 
قابل فروش به مدد خرید بســته 
های پیشنهادی دالالن تلگرامی، 
دســت گرمی برای رونق بخشی 
به کانال های سکســی، آموزش 
َآشپزی، شــینیون مو تا خرید و 
فروش اجناس دســت دوم، اجاره 
لباس عــروس و تبلیغ بنگاه های 
معامالت ملکی، آگهی های عرضه 
سیسمونی نوزاد و فروش حیوانات 
خانگی و ... همه بســتگی به این 
دارد که بسته چند هزارتومانی یا 
چند میلیون تومانی بخرید و توان 
جیب تان برای خرید اعضای کانال 

تلگرامی چه قدر باشد؟
بــرای خریــد و فــروش اعضا، 
سایت های بی شــماری فعالیت 

می کنند. 
شغل رسمی آن ها خرید و فروش 
کانال و افزایش اعضا است. آن ها 
بابت هر هزار نفر عضو جدید، مبلغ 

قابل توجهی دریافت می کنند. 
برای این که از قیمت هر بســته 
هزارتایی عضو تازه باخبر شوید، به 
قیمت بسته هایی که در بازار مکاره 
این وب ســایت ها بــرای فروش 
عرضه می شوند، نگاهی بیاندازید. 
اگر قصد کنید یکی از بسته های 
سودآور پیشــنهادی را بخرید، به 
شکل نجومی اعضای کانال تان رو 

به افزایش می رود.

»نسیم آنالین« در یک گزارش به 
قلم »محســن حسین پورعرب«، 
از قول مدیر یکــی از کانال های 
پرطرف دار تلگرامی نوشته است: 

»مدیــر یکــی از کانال هــای 
پرطرفدار تلگرامی چندی پیش 
در مصاحبه ای عنوان کرده که 
ارزش یک کانال با تعداد اعضای 
یک میلیون نفر، نزدیک به یک 

میلیارد تومان است!«
این دالل ها به شــما پیشنهاد 
می کننــد برای تضمین خرید 
کانال تلگرامــی و جلوگیری از 
هر گونه سوء استفاده احتمالی، 
مراحل خرید کانال را با نظارت 
کارشناسان آن ها انجام دهید. 
آن ها به شما به عنوان خریدار 
تضمین می کننــد که خرید 
کانال شما با موفقیت و بدون بروز 

مشکل انجام شود. 
ایــن عیــن جمالتی اســت که 
»تلگرامرز« نوشته و تاکید کرده که 
مسوولیتی در قبال معامالتی که 
زیر نظر کارشناســان آن ها انجام 
نمی شود، نخواهند شد و هر گونه 
ضرر و زیان احتمالی متوجه فرد 

خریدار خواهد بود.
عده دیگــری فقط در کار افزایش 
فالوئرهــای »کامــال تضمینی« 

هستند. 
برای هر کدام از این خدمات، مبلغ 
مشــخص و متفاوتی دریافت می 
شود. این را وب سایتی که خودش 
را اولین وب سایت خدمات تلگرام 
در حوزه خرید و فــروش انواع و 
اقسام کانال و عضو معرفی کرده، 
نوشته اســت. آن ها تضمین می 
کنند که تا 15 هــزار فالوئر برای 

شما دست و پا می کنند. 
برخی از این وب سایت ها گاهی 
تا 15 میلیون تومان برای 15 هزار 

عضو از شما مطالبه می کنند.
گروه دیگری هستند که نه بسته 
خرید و فروش اعضا به شما ارایه 
می دهند و نه دالل و واسطه مابین 
خریدار و فروشــنده اند، آن ها در 
ســاخت و طراحی کانال تلگرام با 

موضوعات مختلف دست دارند. 
کانال شما را طراحی می کنند و 
بعد از آموزش های الزم، آن را به 

شما تحویل می دهند.
»شــهرام«، روزنامه نــگار حوزه 
آی.تــی. که صاحب یــک کانال 

تلگرامی است، می گوید: 
»دالل هــا دروغ می گویند. این ها 
کارشــان پایه ریــزی کانال های 
درجــه پنج تلگرام اســت و تا پا 
گرفت و عضو کافی داشــت، آن 
را می فروشند و ســود کالنش را 

می گذارند توی جیب شان.«
او می افزاید: »تلگرام حوزه وسیع 
و متنوعی دارد و این جور نیست 
که دست دالل ها به هر گوشه اش 
برســد؛ مثال کانال هایی هســت 
که دســت می گذارند روی خط 
قرمز ها؛ آن جاهایی که امکان نقد 
آزادشــان در جامعه وجود ندارد و 
حتی گاهی طرح کردن شان حکم 
اعــدام دارد؛ مانند کانال هایی که 
مذهب را نقد می کنند. جالب است 
که برخی از آن ها با مســتندات و 
کامال حرفه ای بحث می کنند، مثل 
کانال های »آیت الله تناسلی«، 
»نقدی بر قرآن«، »ستاد مبارزه با 
چرندیات« و... . اینجا دیگر خیال 

نمی کنم دالل و واسطه کارکردی 
داشته باشد.«

نظــارت  هیــچ  می گویــد  او 
سیستماتیکی بر بازار تلگرام وجود 
ندارد و دســت بــرادران »فتا« و 
جرایم اینترنتی به آن جا نمی رسد: 
»هــر حرکتی کامــال زیرزمینی، 
خودجوش و مردمی است. به هر 
حــال، دارندگان اصلی تلگرام هم 
سودبر هستند. شما هر چه قدر که 
استفاده کننده بیش تری داشته 
باشید، ســهام تان در بازار قابلیت 
عرضه بیش تری خواهد داشــت. 

اما چیزهای مشمئز کننده ای هم 
وجود دارد؛ یک ســری از کانال ها 
برای این که مشتری جلب کنند، 
دســت به تبلیغات غیر اخالقی و 

بی ارزش می زنند.«
او از راه هــای دور رو برای عبور از 
فیلترینگ می گوید: »چون دولت 
دائما در پی فیلتر کــردن آن ها 
است، کانال های مساله دار، کانال 
رزرو می گذارند. آن ها لینک دومی 
ارایه می کنند و از اعضا می خواهند 
که در لینــک دوم که غیر فعال 
است، عضو بشــوند. وقتی کانال 

اول بسته شد، به کانال دوم کوچ 
می کنند؛ نوعی مبارزه با "کمیته 

تعیین مصادق فیلترینگ".«
در حال حاضر به گفته »رضا تقی 
پور«، عضو شــورای عالی فضای 
مجازی، 40 درصد کاربران تلگرام 
ایرانی هستند. اگر این عدد را مبنا 
قرار دهیم، با توجه به جمعیت 100 
میلیونی کاربران فعال تلگرام، یک 
بازار 40 میلیون نفری در دسترس 
اســت؛ بازاری پر از مشتری های 

مشتاق، کنجکاو و یا بی کار. 
•

چیزهای مشمئز کننده! تلگرام، دروغ و یکسری  

کیتر ینگ      شـیراز 
از این پس مهمانی ها و مراسم خود را به ما بسپارید!

خوشمزه ترین اغذیه ایرانی و کانادایی
•  با هر بودجه  •  برای هر مناسبت 

یک بار امتحان کنید مشتری خواهیدشد. 

Tel.: 514-546-1324
514-963-5179
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زربرگ: راهنمای مشاغل ایرانیان مونتریال... ساده مثل سالم!

سیـاسی...

دوره های آموزش شنا 
• آموزش شنا از مبتدی تا پیشرفته ویژه بانوان و کودکان

•  چهار شنای اصلی، تکنیک های نجات غریقی، و ...
•  آماده سازی و آموزش حرفه ای جهت 

     شرکت در مسابقات و فعالیت های تیمی
•  تحت نظر مربی حرفه ای ) عضو سابق تیم ملی و قهرمان کشوری(

Tel.: 514-701-1390ندا عزیزی

شهباز خنعی
Shahbaznakhai8@

gmail.com

»مایه شرمساری و نابخشودنی«!

15 اردیبهشــت -در آخرین ماه 
های ریاست جمهوری باراک اوباما، 
حاصــل انفعال، بــی عملی و بی 
مسئولیتی او درمورد سوریه، بحران 
و فاجعه ی انسانی با چنان ابعادی 
به وجــود آورده که اداره و کنترل 
آن نا محتمل - اگرنه ناممکن - به 

نظر می رسد.
هفته گذشته، پس از دو ماه آرامش 
نسبی ناشــی از "ترک مخاصمه" 
بین حکومت سوریه و گروه هایی از 
مخالفان به قصد گفتگو برای یافتن 
راه حل سیاسی، بار دیگر درگیری 
ها با شدت و خشــونتی بیش از 
پیش از سر گرفته شد.  به گزارش 
تارنمای "یورو نیوز" در 29 آوریل: 
»سازمان ملل متحد پس از حمله 
هوایی مرگبار به یک بیمارستان 
درشهر حلب سوریه، شرایط این 
شهر را "فاجعه بار" توصیف کرد.  

به گفته یان اگلند، رییس کارگروه 
ملل  ســازمان  بشردوستانه  امور 
متحــد، دور جدید خشــونت ها 
درســوریه می تواند پیشرفت به 
دست آمده در زمینه کمک رسانی 
به غیرنظامیان را تحت الشــعاع 
قراردهــد. جــان غیرنظامیان در 
خطر است... شاهرگ اصلی حیات 
میلیــون ها تن اکنــون در خطر 

است.
یک روز پیش از این گفته ها، اعالم 

شده بود که: 
»در جریــان حمــالت هوایی به 
مناطــق تحت کنتــرل مخالفان 
دولت ســوریه در شهر حلب، روز 
پنجشــنبه 31 تن کشته شدند... 
شــمار کشته شــدگان حمالت 
هوایی درگیری هــا در دوروز به 

دست کم 60 تن می رسد«.
بحران تازه ناشی از حمالت رژیم 
جنایتکار بشــار اســد به حلب و 

محاصره این شهراست که جان و 
امنیت صدها هزار تن از ساکنان آن 
را به خطر انداخته است.  به گزارش 
خبرگزاری "رویترز" در 28 آوریل: 
»استفان دی میســتورا ]نماینده 
ســازمان ملل در امور سوریه[، در 
یک نشست رسانه ای در ژنو گفت 
مذاکرات صلحی که از ماه فوریه به 
کوشش آمریکا و روسیه در ژنو راه 
اندازی شده است با "خطر جدی" 
مواجه شده و ممکن است هرزمان 
متوقف شود.  او افزود تنها زمانی 
مذاکرات می تواند ادامه پیدا کند 
که حمالت به حلب و مناطق دیگر 

قطع شوند«.
روز سه شــنبه 3 ماه مه، نماینده 
ســازمان ملل برای پیشگیری از 
"خطر جدی" راهی مسکو شد و با 
سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه 
روسیه دیدار و گفتگو کرد.  مقامات 
روســی گناه را به گــردن آمریکا 
انداختند و بــه گفته وزیرخارجه 
روسیه »استقرار نیروهای آمریکایی 
در ســوریه بــدون هماهنگی با 
حکومت دمشق، حاکمیت سوریه 
را نقض می کند.  مداخله نظامی 
آمریکا درسوریه غیرقانونی و هدف 
نهایی آن سرنگونی حکومت بشار 
اسد است«.  اشاره وزیر امورخارجه 
روســیه به اعزام اخیر 250 تن از 
نیروهای ویژه آمریکایی است که 
قرار است از جمله به نیروهای کرد 

سوریه آموزش نظامی دهند.
روز دوشنبه 2 ماه مه، دی میستورا 
اعالم کرد: »254 تن در چند روز 
گذشته در حلب کشته شده اند و 
به 3 بیمارستان حمله شده است«.  

در میان کشــته شدگان شمار 
زیادی غیرنظامی و بیش از 10 

کودک وجود داشته است.
روز چهارشنبه 4 ماه مه، بان کی 
مون، دبیرکل سازمان ملل متحد 
که ظاهرا نقــش خود را چیزی 
بیش از ذکر مصیبت، خبردهی و 
دست باال اعالم نگرانی نمی داند، 
هشــدار داد: »دنیا با فاجعه ای 
عظیم روبروست و نادیده گرفتن 
اصول حقوق بشری، جهان را به 
حمامی از خون بدل خواهد کرد.  
بیشتر حمالت به مراکز بهداشتی 
درســوریه نه تنها اتفاقی نیست، 
بلکه هــدف طرف هــای درگیر 
است.  این مسئله مایه شرمساری 
و نابخشــودنی اســت.  حمالت 
عمدی و مستقیم به بیمارستان 
ها جنایت جنگی است.  ممانعت 
از دسترســی مردم بــه خدمات 
بهداشــتی - درمانی نقض جدی 
قوانین بشردوســتانه بین المللی 
است.  دنیای ما با فاجعه ای عظیم 
روبروست.  جامعه بین المللی نباید 
بی تفاوت شود.  از کشورهای عضو 
می خواهم با سرعت تمام راه حلی 
سیاسی برای پایان دادن به حمام 

خون و درد و رنج مردم بیابند«.
آنچه در این انشای سوزناک و ذکر 
مصیبت ازســوی دبیرکل ناتوان 
ســازمان عریــض و طویل و کم 
خاصیت ملل متحد ناگفته مانده، 
دلیل و علت وضعیت نابســامان 
و آشــفته کنونی است.  او که این 
ســخنان را در نشســت شورای 
امنیت بیان کرده، می توانســت 
با انداختن نگاهی به ساختار این 
شــورا - به ویژه حق تبعیض آمیز 
وتــو برای 5 عضــو دائمی آن که 
امکان هرگونه تصمیم گیری قاطع 
و دارای ضمانــت اجرایی را از آن 
ســلب می کند - دریابد که چرا 
اوضاع دنیا چنین پریشان و آشفته 
است، جامعه بین المللی چرا بی 
تفاوت شــده و نقــض کنندگان 
حقوق بشــر چرا هرروز بیشــتر 

گستاخ می شوند.
درگفته های دبیرکل سازمان ملل 
یک نکته درســت می توان یافت 
و آن این اســت که آنچه امروز در 
سوریه می گذرد، لکه ای سیاه بر 
پیشانی بشریت و »مایه شرمساری 

و نابخشودنی« است!
•

تراژدی حلب و ذکرمصیبت  
دبیر کل سازمان ملل متحد 

گروه همبستگى ايرانيان
روز كانادا را جشن مى گيرد

تلفن هاى آگاهى:
514-325-3012
514-808-5070

فروش بليت تپش ديجيتال
514-223-3336

آدرس محل پارتی:
Quilles G Plus (Rose bowl)
6510 Rue Saint-Jacques
Montréal H4B 1T6

همراه با دى جى تونيك ( مهران)
زمان: 1 جوالى ساعت  20:30

ورودى پارتى: 10 دالر

ساندويچ در سالن بفروش می رسد
( رستوران ياس ) 

سازمــان بهــداشت جهــانی: 
زابل از جمله آلوده ترین شهرهای جهان است

گزارش  جهانی  بهداشت  سازمان 
ســاالنه خود از آلودگــی هوا در 
3000 شهر در 103 کشور جهان 
را منتشر کرده که نشان می دهد 
آلودگی در کشورهای فقیر جهان 
افزایش یافته و سالمت و زندگی 
میلیون ها نفر را به مخاطره انداخته 

است.
در این گــزارش، شــهر زابل در 
ایران نیز از جمله شهرهای دارای 
بیشــترین میزان آلودگی معرفی 

شده است.
گزارش ســاالنه سازمان بهداشت 
جهانی حاکی از آن است که بیش 
از 80 درصد از ساکنان شهرهایی 
که سنجش آلودگی در آنها متداول 
اســت در معرض آلودگی بیش از 
حد مجاز تعیین شده توسط این 

سازمان قرار دارند.
همچنیــن، کیفیت هــوا در 98 
درصد از شهرهای با جمعیت بیش 
از یکصد هزار نفر در کشــورهای 
دارای درآمد سرانه پائین و متوسط 
با ضوابط سازمان بهداشت جهانی 
منطبــق نیســت و در مقابل، در 
کشورهای با درآمد سرانه باال، این 
رقــم از 56 درصد باالتر نمی رود. 
ســاکنان شــهرهای کوچکتر در 
کشورهای پیشرفته جهان بیش از 
سایرین امکان برخورداری از هوای 

پاکیزه را دارند.
ســازمان بهداشت جهانی هشدار 
داده است که افزایش آلودگی در 
مناطق شــهری به معنی افزایش 
خطر ابتال به انواع بیماری از جمله 

سکته، امراض قلبی، سرطان ریه و 
سایر امراض ریوی مانند آسم است.
این سازمان طی پنج سال گذشته، 
795 شهر در 67 کشور را از لحاظ 
ســطح ذرات معلق در اندازه های 
ســولفات ها،  شامل  که  مختلف، 
نیترات ها و کربن سیاه بود، مورد 
بررسی قرار داد. این ذرات قابلیت 
نفوذ عمقی در ریه و سیستم قلب 
و عروق را دارند و بیشترین خطر 
را متوجه سالمت انسان می کنند. 
این گزارش می افزاید که آلودگی 
ناشــی از تمرکز ذرات کوچک به 
ویژه خطر بهداشــتی بیشتری را 
متوجه انســان می کند و هر ساله 
عامل مرگ بیش از سه میلیون نفر 

در جهان است.
بســیاری از منابع آلوده ساز برای 
شــهروندان قابل کنترل نیست و 
مقابله با آنها مستلزم اقدام جمعی 
شهرها، کشورها و جامعه بین المللی 
از طریق سالم سازی وسایل ترابری، 
افزایش کارآیی مراکز تولید انرژی و 

مدیریت زباله و فضوالت است.
کاهــش میــزان دود کارخانه ها، 
استفاده بیشتر از منابع تجدیدپذیر 
انــرژی، اولویت دادن بــه انرژی 
خورشــیدی و بادی، پیاده روی و 
اســتفاده از دوچرخه برای رفت و 
آمد از اقدامات دیگری اســت که 
می تواند به کاهش آلودگی کمک 

کند.
در طول هشت سال گذشته، چین 
توانسته است برای کاهش آلودگی 
هوا در پنج شهر این کشور گام های 

موثری بردارد، اما هنوز پنج شهر 
این کشــور در میان سی شهر با 
آلوده ترین هوا در جهان قرار دارند.

شهرهای رو به رشد در خاورمیانه، 
جنوب آسیا و غرب اقیانوس آرام 
بیش از هر منطقه جهان با آلودگی 
خطرناک به میزان پنج تا ده برابر 
حد مجاز سازمان بهداشت جهانی 
مواجه هستند. برای ذرات بزرگتر و 
کم خطرتر، هشت شهر هند در سی 
رده اول آلوده ترین شهرهای جهان 
قــرار دارند و نیجریه، عربســتان 
سعودی و پاکســتان هرکدام دو 

شهر در ده رده اول دارند.
ایران و پاکستان هر کدام یک شهر 
در میان آلوده ترین سی شهر جهان 

دارند.
گردآوری شده  اطالعات  براساس 
توسط ســازمان بهداشت جهانی، 
میزان آلودگی با ذرات ریز در بندر 
اینتشا در جنوب غرب نیجریه به 
ســی برابر میزان مجاز می رسد و 
این شهر، که به سرعت بر جمعیت 
آن افــزوده می شــود، از این نظر، 
آلوده ترین شــهر جهان نام گرفته 

است.
از نظــر ذرات آلوده ســاز بزرگ، 
شهر زابل در ایران که برای ماه ها 
در طول فصل خشک در معرض 
توفان شــن قرار دارد، آلوده ترین 
شهر جهان است و پس از آن، چهار 
شهر گوالیور، الله آباد، پانتا و ریپور 

در هند قرار می گیرند.
•
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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 24 سال جتربه کاری!

________________________________________________
 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 
  Franchise Law
  Immigration Law
  Rental Board (Régie du logement)
  Representation before: Québec 

Court, Superior Court

Amir Kafshdaran Law
LAWYER      AVOCAT

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

    و دادگاه »سوپریور«

ایــران...

RESTAURANT ONYX INC RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

مستندهای ایرانی در "هات داکس" کانــادا

ایســنا: 4 مســتند از ایــران در 
جشنواره بین المللی فیلم مستند 
"هات داکــس" کانــادا به نمایش 

درآمدند. 
فیلم هــای مســتند ســینمایی 
ســاخته ی  دم صبح«  »رویاهای 
مهرداد اســکویی محصول ایران 
و »ســونیتا« ســاخته رخســاره 
قائم مقامی محصول آلمان، سوئیس 
و ایران که در جشنواره مهمی در 
سطح جهان به نمایش درآمدند از 
جمله فیلم های شرکت کننده در 

این جشنواره بودند. 
در بخــش نیمه بلند فیلــم »اور 
رول« ســاخته فرناز جورابچیان و 

محمدرضا جورابچیان و فیلم کوتاه 
»برد« ســاخته حمید جعفری به 
عنوان دیگر نماینــدگان ایران در 
این جشــنواره حضور داشتند که 
هر کدام سه بار برای مخاطبان به 

نمایش درآمد. 
جشنواره بین المللی فیلم مستند 
"هات داکس" کانادا که مهمترین 
و بزرگترین جشنواره فیلم مستند 
و بازار فیلم در آمریکای شــمالی 
است، در بیست وسومین دوره خود 
232 فیلم را از 51 کشور جهان به 

نمایش می گذارد. 
این جشنواره که یکی از مهمترین 
مکان هــا برای مشــاهده و بحث 
پیرامون مستندهای برجسته سال 

است، برای ترویج و تولید باکیفیت 
فیلم مســتند در جهــان و کانادا 
پایه گذاری شــده است و هر ساله 
بیش از 200 فیلم در این جشنواره 
به نمایش گذاشــته می شود و به 
طور معمول بیــش از دو هزار نفر 
مستندساز، تهیه کننده، خریدار و 
توزیع کننده در جهان حضور دارند. 
این جشنواره از 28 آپریل تا 8 می 

در تورنتو برپا بود. 
مهرداد اسکویی در سال 2008 با 
مستند »روزهای بی تقویم« موفق 
به دریافت جایــزه بهترین فیلم 

نیمه بلند از این جشنواره شد. 
•

میزان مرگ قلبی در ایران دو برابر آسیاست
آقاجانی،  محمد  اردیبهشت-   21
معاون درمان در وزارت بهداشــت 
ایــران، در همایشــی گفــت که 
مرگ ومیر بر اثر نارسایی قلبی در 
کشور دو برابر میزان مرگ قلبی در 

قاره آسیاست.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد 
آقاجانی در آئین گشایش پنجمین 
کنگره نارسایی قلبی کشور با اشاره 
به نتایج پژوهشی که دو سال قبل 
انجام  شــد گفت: »شیوع عارضه 
قلبی در جمعیت باالی 60 سال 

ایران، 8 درصد بوده است.«
معــاون درمان وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی ایران با 
تأکید بر این که شــیوع نارسایی 
قلبی در ایران باالتر از متوســط 
آسیاست، افزود: »میزان شیوع در 
آسیا بین 1.3 تا 6.7 درصد است.«
آقای آقاجانــی همچنین با اعالم 
این که سه چهارم مرگ های قلبی 
در کشــورهای بــا درآمــد کم و 
متوسط رخ می دهد افزود: »اکثر 
بیماری های قلبی، با تغییر سبک 

زندگی قابل  پیشگیری است.«
آقاجانــی از دخانیــات، غذاهای 
ناسالم و مشروبات الکلی به  عنوان 
عوامل خطرساز بیماری های قلبی 
نام برده و گفت: »با مصرف غذای 
سالم، کنترل وزن و فعالیت بدنی، 
می توان از بروز بیماری های قلبی 

جلوگیری کرد.«
محمدحســین قادریــان، معاون 
پزشکی  ژنتیک  گروه  آموزشــی 
دانشــگاه علوم پزشــکی شهید 
بهشتی، پیش از این در گفت وگو 
بــا خبرگزاری فــارس گفته بود 
کــه »ژنتیک عامــل 50 درصد 

بیماری های قلبی است.«
مقام مســئول در وزارت بهداشت 
ایــران روز چهارشــنبه در مورد 
شیوع باالی نارسایی قلبی در ایران 
در مقایســه با آسیا هشدار داده و 
گفت: »بر اساس آمارهای سازمان 
بهداشــت جهانی، در سال 17.5 
میلیون نفر بر اثر بیماری های قلبی 
فوت می کنند که علت فوت 7.4 
میلیون نفر آنهــا گرفتگی عروق 

کرونر است.«
آقاجانی با تأکید بر این که بیماری 
نارسایی قلبی در همه جای دنیا رو 

به افزایش است، افزود: »متأسفانه 
شــیوع و بروز این عارضه در حال 
افزایش اســت، به  طوری  که 20 
میلیون نفر در سراسر جهان دچار 

این عارضه هستند.«
معــاون درمان وزارت بهداشــت، 
شــیوع و بروز نارسایی قلبی را با 
افزایش ســن مرتبط دانســت و 
گفت: »بر اساس آمارهای سازمان 
بهداشــت جهانی، 6 تا 10 درصد 
جمعیت باالی 65 ســال گرفتار 

نارسایی قلبی می شوند.«
به گفته معــاون درمــان وزارت 
بهداشت، در هر دهه آمار ابتال به 
نارســایی قلبی در جهان دو برابر 

می شود.
آقاجانی در عین  حال تأکید کرد 
که »هزینه درمان نارسایی قلبی 
دو برابر هزینه های درمان سرطان 

است«.
•

مسابقه کاریکاتور هولوکاست را محکوم کنید!
موزه یادبود قربانیان هولوکاست در 
واشنگتن آمریکا می گوید دولت 
ایران باید جلوی برگزاری نمایشگاه 
کاریکاتور هولوکاســت در تهران 
را که بــا آثاری در نفع این رویداد 
تاریخی، هفته آینــده برگزار می 

شود، بگیرد.
هفته آینده نمایشگاه کاریکاتوری 
در ایران برگزار می شــود که در 
آن به بهترین کاریکاتورها درنفی 
و تکذیب واقعه هولوکاســت، سه 

جایزه اهدا شود.
از چند سال پیش، "خانه کاریکاتور 
تهــران" با حمایت دولت احمدی 
نژاد هر سال مسابقه ای برگزار می 
کند که در آن از کاریکاتوریست های 
ایرانی و خارجی دعوت می شــود 

موضوع کشتار یهودیان در دوران 
هیتلر را زیر سئوال ببرند و به برنده 

ده هزار یورو جایزه داده می شود.
آقــای ظریف برای اولیــن بار در 
گفت و گو بــا نیویورکر گفته بود 
دولت حســن روحانــی از چنین 
نمایشگاهی حمایت نمی کند. در 
مقابل ایــن ادعا، یک هفته پیش 
موزه یادبود هولوکاست اعالم کرد، 
ســازمان ها و موسسات مرتبط با 
در  هولوکاست  کاریکاتور  مسابقه 
ایــران، مورد حمایت دولت تهران 

هستند.
قربانیان  یادبــود  مــوزه  مدیــر 
هولوکاســت می گویدگفت: "به 
نظر ما این توهینی به بازماندگان 
قربانیان هولوکاســت اســت، که 

تعدادی از انهــا هم ایرانی بودند . 
ترویج انکار هولوکاست موجب بی 
اعتبار شــدن ایران و ایرانیها می 
شود. دولت ایران جلوی دستیابی به 
اطالعات دقیق درمورد هولوکاست 
را گرفته است . ما معتقدیم مردم 
ایران باید بــه اطالعات دقیق در 
اینباره دســت یابند و خودشــان 

نتیجه گیری کنند."
آیــت اله خامنــه ای نیــز وقوع 
هولوکاســت و قتل شش میلیون 
یهودی در کوره های آدم ســوزی 
در دولت آلمان ناز ی را مورد شک 
قــرار داده و گفته اســت واقعیت 

چنان رویدادی مورد تردید است.

•
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در شهــر  

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 

بهروزباباخانی

6925 Sherbrooke W. 
Tel.: 514-894-8372

www.shaterabbas.ca

نان سنگک 
کیفیت عالی، 

بهای مناسب
پخــت روز 

<< ساعات کار: 
شنبه و یکشنبه: 8 صبح تا 6 عصر 

سه شنبه تا جمعه: 9 صبح تا 6 عصر
دوشنبه: تعطیل

دلیـوری روزانه  )تلفنی( 
)

www.paivand.ca
Advertise with us  ) 514-996-9692 

یکم و پانزدهم هر ماه  <<    
پیوند را بر روی سـایت  بخوانید: 

www.paivand.ca

رسانه ای فراگیر متعلق به طیف چپ

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

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

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

)باز پخش 12 ساعت بعد خواهد بود.( 
لطفا پیشنهادها، نظرها و انتقادات 

خود را از ما دریغ ندارید.
iranleftalliance@gmail.com

مدرسه دهخدا
شنبه ها:  1 تا 5 بعدازظهر
Tel: 438-935-1380

www.dehkhodaschool.com
------------------------

مدرسه فرزانگان
Tel: 514-775-6508

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

اجنمن ایرانیان وست آیلند
کالس های فارسی کودکان: 

هرشنبه : ساعت 12/30 تا 15/30
2900 Lake (DDO)

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

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

کانون مهندسان و 
آرشیتکت های ایرانی  کبک 

www.aieaq.com
---------------

گروه رقص خورشیدخانوم
 (514) 377-8005

اجنمن دوستداران زرتشت 
 (514) 731-1443 

--------------------
بنیاد سخن آزاد 

(514) 944-8111 
------------------------
 کانون  فرهنگی خانه ما

514-804-4579               
4862.ST CHARLES 
(PIEEREFONDS)

------

اجنمن همدالن
514-290-2211

------------
I B N G

همبستگی بازرگانی
www.ibng.ca

اجنمن ادبی مونتریال
www.ilsmontreal.org

--------------------------
اجنمن زنان ایرانی مونترال 

8043 St-Hubert  
iwamontreal@gmail.com

Tel.: 514-516-3007
------------------

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

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

کافـــه لیت 
www.cafelitt.ca

کانون  فرهنگی »خانه ما« در غرب مونتریال 
514- 804-4579

خانه ما فعالیت های خود را در محل موسسه
LE MONDE DE LA LONGUE FRANÇAIS  

4862 BOUL.ST CHARLES PIEEREFONDS QC H9H 3E2.

Facebook.com/
paivand.montreal    
به ما بپیوندید!

Facebook.com/
paivand.montreal    
به ما بپیوندید!

دوره های آموزش شنا 
• آموزش شنا از مبتدی تا پیشرفته ویژه بانوان و کودکان

•  چهار شنای اصلی، تکنیک های نجات غریقی، و ...
•  آماده سازی و آموزش حرفه ای جهت 

     شرکت در مسابقات و فعالیت های تیمی
•  تحت نظر مربی حرفه ای ) عضو سابق تیم ملی و قهرمان کشوری(

Tel.: 514-701-1390ندا عزیزی

ضرورتی جدی تر،کامیونیتی
بزرگ تر و مهم تر
   از من و شما...

با تالش، گذشت، مدارا 
و با مشارکت خود، در تقویت آن بکوشیم!

PARTICIPATE  in our
COMMUNITY

RESTAURANT ONYX INC RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

________________
6195 ST-JACQUES W.   

Tel.: (514) 585-2029

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه 
برای مهـاجرین
ترم تابستانی:  2016 

)11 جوالی  تا  28 آگوست(
Tel.: 514-737-3642

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

ظرفیت محدود

Snowdon

  درمونترالسیاسی  –سلسلھ بحث ھای تئوریک 
 رشد سرمایھ داری در ایران: اولین مبحث

 )اسکایپاز طریق (تراب ثالث فعال سیاسی  سوسیالیست : با
  وپاسخ وپرسشھمراه با تبادل نظر 

بعد از ظھر ٧ساعت  ٢٠١۶می  ٢٩شنبھ : زمان 

 
 3شماره  - دکاری بلوار5206  نیما کتابخانھ: مکان  

 اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان ــ مونترال
Iransocialist@gmail.com 

 
ایرانیان سوسیالیستي چپاتحاد  تلویزیونى برنامھ 

بعد از ظھر بھ وقت شرق امریكا 2از ساعت  یكشنبھھر 
مرکزی اروپاىشب بھ وقت    8ساعت    

شب بھ وقت ایران  10:30ساعت
اندیشھ کانالساعت از  یكزنده بھ مدت  پخش
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سیاست و اقتصاد...

 
Boucherie Bino, 1951 rue Jean-Talon Est, Montreal (QC) H2E 1T9 
Tel: 514-728-4523 ou 514-728-4524 // binosupermarche@gmail.com 

تان پیروز نوروز هر روزتان نوروز        خورشیدی  ۱۳۹۵ برای سال           با شادباش های نوروزی  
  

 محصوالت ما
. بال مرغ۱  
. مرغ هفت تکه۲  
. مرغ کامل۳  
. سینه مرغ با استخوان۴  
.سینه مرغ بی استخوان۵  
. ران مرغ۶  
. گوشت چرخ کرده۷  
. استیک اسپنسر۸  

و بسیاری فراورده های دیگر 
 گوشتی و مرغی... 

والت مامحص  
. پنیرموتزارال برای پیتزا۹  
. پنیر پوتین ۱۰  
. پپرونی۱۱  
. آرد۱۲  
. سمولینا۱۳  
. سس پیتزا۱۴  
. زیتون۱۵  
. فرنچ فرایز۱۶  

و دیگر فراورده های مورد نیاز 
 رستوران ها و ساندویچی ها... 

Livraison 
pour les 
restaurants : 

Lundi, Mercredi, 
Vendredi et 
Samedi 

Heures d’ouverture: 9h-21h les jours de semaine 
   9h-20h le Samedi 
   10h-20h le Dimanche  

فراورده ها با بهترین کیفیت و بهترین قیمت در قصابی بینوبهترین   

آمریکا: قدرتی بزرگ 
در آستانه رقابتی کلیدی

انتخاب رییس جمهوری آمریکا تنها در گرو آرای اتباع 
این کشور است، ولی پیآمد های این انتخاب از محدوده 
ایاالت متحده بسی فرا تر می رود و بر سیاست و اقتصاد 
در بخش بســیار بزرگی از جهان تاثیر می گذارد. این 
واقعیتی است که می توان با آن سر سازگاری داشت یا 

نداشت، ولی نفی آن کار آسانی نیست.
اغراق آمیز نخواهد بود اگر بگوییم که از دهه ها پیش به 
این سو، سرنوشت جهان به نوعی با سرنوشت انتخابات 

ریاست جمهوری در آمریکا گره خورده است. 

از »هژمونی مطلق« به »هژمونی نسبی« 
فراموش نکنیم که دموکراسی های صنعتی زیر چ تر 
حمایــت نظامی آمریــکا روزگار می گذرانند. بخش 
بزرگی از بازرگانی دریایی زیر پوشش امنیتی آمریکا 
اســت، از جمله حمل و نقل انبوه کاال ها در اقیانوس 
آرام که بر پهنه آن ناوگان هفتم ایاالت متحده نقش 

ژاندارم را ایفا می کند. 
اروپایی ها، بدون چراغ ســبز واشــنگتن، از انجام هر 
ابتکار نظامی و سیاســی، حتی در مناطق نزدیک به 
خود ناتوانند، همانگونه که در ســوریه شاهد آن بوده 

و هستیم. 
ماجــرای تحریم ها علیــه جمهوری اســالمی نیز 
شکنندگی اقتصاد ایران را زیر فشار خرد کننده آمریکا 
به نمایش گذاشت. اگر به جای باراک اوباما شخصیتی 
دیگر با سیاســت هایی کامال متفاوت در کاخ سفید 
واشنگتن سکونت داشــت، سرنوشت ایران و پرونده 
هسته ای اش نیز به احتمال نزدیک به یقین به گونه ای 

دیگر رقم می خورد. 
تردید نمی توان داشــت که قدرت آمریکا در صحنه 
جهانی دیگر آن نیســت که طی دو سه دهه نخست 
بعد از جنگ جهانی دوم شاهد آن بودیم. آمریکای بعد 
از جنگ دوم، به ویژه در عرصه اقتصادی، از »هژمونی 
مطلق« برخوردار بود. بخش بسیار بزرگی از اروپا در 
آن زمان ویرانه ای بیش نبود و انگلســتان نیز که در 
کنار آمریکا تا برلن پیش تاخت، هیبت و غرور خود را 
تا اندازه زیادی از دست داده بود. شوروی پیروزمند از 

لحاظ نظامی هم اقتصادی فرو پاشیده داشت.
و ســر انجام آلمان و ژاپن، در دریایی از خرابه های بر 
جای مانده از شکستی مخوف، هاج و واج بودند. این 
تنها ایاالت متحده آمریکا بود که با اقتصادی بار ها و 
بار ها نیرومند تر از دوران پیش از جنگ، در عرصه های 
صنعتی و بازرگانی و پولی به سلطه ای بی رقیب دست 
یافت. دالر و تکنولوژی و شــرکت های چند ملیتی 
آمریکایی به فتح جهان بر خاســتند و نیرومند ترین 

امپراتوری اقتصادی را در تاریخ به وجود آوردند. 
امروز اما وضع دگرگون شده و آمریکا در صحنه 

اقتصادی جهان رقیبانی بسیار نیرومند دارد. 
اتحادیــه اروپا تراژدی های هولنــاک دو جنگ قرن 
بیستم میالدی را به خاطره ای دور دست بدل کرده و 
در قالب مجموعه ای مرکب از شماری از پیشرفته ترین 
و مرفه تریــن قدرت هــای صنعتی، بــه رغم همه 
دشواری های خود، در تحوالت اقتصادی جهان نقشی 

ممتاز به دست آورده است.
ژاپن هر چند پویایی گذشــته خود را از دست داده، 
ولی همچنان در کهکشان اقتصاد جهانی می درخشد. 
از آن مهم تر ظهور قدرت های اوج گیرنده ای است که 
صد ها میلیون مغز و بازو را در خدمت پیشرفت و اقتدار 
به کار گرفته اند، به ویژه دو غول جمعیتی چین و هند 
که با رشد خود جغرافیای اقتصادی جهان را یکسره 

تغییر داده اند. 
زیر تاثیر همه این تحوالت، سلسله مراتب قدرت در 

جهان به سرعت جا به 
جا می شود و امریکا را با 
چالش هایی بزرگ روبرو 

می کند. 
به عالوه »شکل زندگی 
آمریکایی«، که به گونه 
نوعی »رویا« هنوز هم 
ایاالت  برای شهروندان 
متحــده و هــم برای 
بخش بزرگی از مردمان 
جهان از جذابیتی ویژه برخوردار 
اســت، امروز بیش از بیش با 

نگاهی تردید آمیز روبرو است.
آمریــکا در حال حاضر یکی از 
پویا تریــن بازار های کار جهان 
دارد، ولــی دســتمزد های آن 
چنگی به دل نمی زنند و در آمد 
میانه خانوار های آمریکایی، اگر 
بر پایه قدرت خرید ســنجیده 
شــود )با محاسبه تورم(، به دو 

دهه پیش عقب نشسته است.
طبقه متوسط آمریکا نیز، که 
زیر بنای دموکراسی این کشور 
به شــمار می رفــت، دیگر آن 
نیست که پیش از این بود. در 
مجموع نوع رابطه آمریکایی ها 
اجتماعی،  نابرابری هــای  بــا 
نظام بهداشتی و قوانین کار با 
نگاه انتقــادی بخش مهمی از 
روبرو  غربی  دموکراســی های 

است. 

برگ های برنده
به رغــم همه ایــن تحوالت، 
ایاالت متحده آمریکا همچنان 

در صحنه اقتصادی جهان از برگ های برنده بســیار 
نیرومندی برخوردار است، برخالف پیش بینی های گاه 
پرسروصدای نظریه پردازانی که از دهه ها پیش به این 
سو، با تکیه بر گونه های مختلف تئوری »انحطاط«، 
زوال این قدرت را پرهیزناپذیر و قریب الوقوع دانسته اند؛ 
پویایی آمریکا و توانایی های این کشور در رویارویی با 
چالش های بزرگ، هنوز بخش بسیار بزرگی از جهان را 

مجذوب خود می کند. 
به عنوان نمونه، دیدیم کــه در پی بحران اقتصادی 
بسیار خطرناک ســال های 2007 و 2008 میالدی، 
ایاالت متحده آمریکا، بسیار زود تر از دیگر قدرت های 
پیشرفته، دشواری های خود را پشت سر گذاشت و به 
ویژه بر بحران بیکاری زود تر از آنچه انتظار می رفت، 

غلبه کرد.
در بســیاری از عرصه های کلیدی اقتصادی، 

آمریکا حرف اول را می زند. 
البته این کشور دیگر نخســتین قدرت صادرکننده 
جهان نیست )این جایگاه از آن چینی ها است(، ولی با 
وارد کردن بیش از سه هزار و صد میلیارد دالر کاال و 
خدمات، بزرگ ترین بازار جهان را به وجود آورده است. 
در واقع ده ها هزار بنگاه اقتصادی در سراســر جهان 
برای بازار آمریکا کار می کنند و به آن نیاز دارند. همین 

نیاز یکی از ستون های اصلی قدرت امریکا است. 
اگر آمریکا می تواند بانک های اروپایی و حتی 
چینی را از معامله کردن با ایــران باز دارد، و 
یا شــرکت های آلمانی و ژاپنی را وادار کند از 
سرمایه گذاری در ایران خود داری کنند، تنها به 
این دلیل است که بانک ها و شرکت های مذکور 
نمی توانند از بازار ایاالت متحده دست بردارند. 

اسکناس سبز آمریکا نیز البته با رقابت یوروی اروپایی 
و یوآن چینی روبرو است، ولی همچنان ستون اصلی 
نظام پولی بین المللی به شــمار می رود، از جمله به 
این دلیل که بیش از شصت در صد ذخایر بانک های 
مرکــزی در جهان به دالر نگهداری می شــود و، در 
بعضی از بخش های بازرگانی بین المللی از جمله نفت، 

داد و ستد به دالر انجام می گیرد. 

در جریــان تحریم های اقتصادی 
و حتی در پــی امضای »برجام«، 
ایرانی ها با شگفتی »چرخه دالر« 
را در روابــط بین المللی کشــف 
کردند و پی بردند که جا به جایی 
بخش بسیار بزرگی از دارایی های 
ارزیشان در اختیار نهاد های پولی 

آمریکا است. 
نقش آمریکا در شماری از نهاد های 
اقتصــادی بین المللی بــه ویژه 
صندوق بین المللــی پول، بانک 
جهانی و ســازمان جهانی تجارت 
یکی دیگر از مظاهر نفوذ این کشور 
است، هر چند قدرت های نوظهور 
به ویژه چینی ها و هندی ها برای 
کســب مواضع تازه در این نهاد ها 

تالش می کنند. 
 تســلط بر تکنولوژی های نوین 
ارتباطــی و اطالعاتی یکی دیگر 
از ســتون های قــدرت آمریکا در 
صحنــه بین المللی اســت. نفوذ 
جهانی بنگاه هایــی چون گوگل، 
آپل، فیسبوک و آمازون بر کسی 

پوشیده نیست.
در میــان پنجاه ســایت اول دنیا 
از لحاظ شــمار کاربــران آن ها، 
72درصد آمریکایــی و 22درصد 
چینی هســتند، حال آنکه سهم 
اروپا در این عرصه بســیار ناچیز 

است. 

حجم رو به افزایش انبوه اطالعات 
در مورد میلیارد ها نفر از ساکنان 
زمین، کــه در حدود نیم میلیون 
ِســرور کامپیوتری ایاالت متحده 
آمریکا ذخیره می شــود، یکی از 
مهم ترین سرچشــمه های اقتدار 
این کشور در عرصه های اقتصادی، 

فرهنگی و امنیتی است. 
و سر انجام اینکه یکی از تازه ترین 
اهرم های قدرت آمریکا، دستیابی 
به تکنولوژی بهره برداری از نفت 
و گاز غیرمتعارف یا »شیل« است 
که زمینه استقالل این کشور را در 

عرصه انرژی فراهم آورده است. 
سقوط اخیر بهای نفت باعث شد 
از شرکت های  شمار چشمگیری 
فعال در این بخش تعطیل شوند، 
ولی ســاده انگاری خواهد بود اگر 
تصور کنیم که ایــن پایان ماجرا 
است. فرآیند بهره برداری از نفت 
و گاز غیر متعــارف در ابتدای راه 
خویش است و تکنولوژی در این 
زمینه حرف های زیادی برای گفتن 

دارد.
ابعاد این تحول بزرگ از جمله در 
عرصه ژئوپولیتیک هنوز آنگونه که 
باید و شــاید شناخته نشده، ولی 
تردیدی نیســت که بی نیاز شدن 
آمریکا از نفــت وارداتی بر رابطه 
این کشور با خاور میانه و به ویژه 
عمیق  تاثیری  سعودی  عربستان 
خواهد گذاشت و در عوض بر وزنه 
آسیا و آفریقا در سیاست خارجی 

واشنگتن خواهد افزود. 
ایــن توانایی هــای اقتصــادی و 

تکنولوژیــک در خدمــت تامین 
هزینه های یک قدرت نظامی است 
که از لحاظ انجام عملیات دریایی و 
هوایی و زمینی در مقیاس سراسر 
سیاره زمین، با هیچ قدرت دیگری 
قابل مقایسه نیست. حدود نیمی از 
کل هزینه های نظامی در جهان به 

آمریکا اختصاص دارد. 
رییس چنین قدرتی است که در 
آینده نزدیــک با رای آمریکایی ها 

روانه کاخ سفید می شود. 
از هــم اکنون می تــوان گفت که 
به احتمال قریب به یقین، نوامبر 
آینده هیــالری کلینتون و دونالد 
ترامپ رو در روی هم قرار خواهند 

گرفت. 
با توجه به مواضع شخصیتی که از 
سوی جمهوری خواهان به عرصه 
رقابت خواهــد آمد، این انتخابات 
بیش از هر زمان دیگری در مرکز 

توجه جهانیان قرار خواهد گرفت.
برای ایرانیان نیز، به دلیل موقعیت 
کشورشان، نبرد انتخاباتی آتی در 

واشنگتن اهمیت بنیادی دارد. 
 می توان امیدوار بــود که با ورود 
به مراحل نهایی کار زار انتخاباتی، 
مواضــع دو رقیــب اصلی بیش 
از بیش به »رآلیســم سیاســی« 

نزدیک تر شود. 
نهاد های  بــه  می توان  همچنین 
سیاسی در آمریکا امید بست که 
در حساســترین لحظــات تاریخ 
این کشور، استحکام خود را ثابت 

کرده اند.
•

سرنوشت جهان به نوعی با 
سرنوشت انتخابات ریاست 
جمهوری در آمریکا گره 

خورده است. 
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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 

کلیسای
 اجنیلی 
فارسی زبان 
مونتریال 

کشیش جالل عادل

خداوند محبت است 

سوال: 
عیسی

 مسیح 
کیست؟



سوال: عیسی مسیح کیست؟
جواب: عیسی مسیح کیست؟ 

آنانی که به وجود خدا شک دارند بیشتر از افرادی 
هستند که وجود و ماهیت عیسی مسیح را زیر 
ســؤال می نهند. این یک حقیقت پذیرفته شدۀ 
عمومی است که عیسی مســیح مردی بود که 
2000 سال پیش در سرزمین اسرائیل زندگی می 
کرد. بحث واقعی زمانی آغاز می شود که صحبت 
از هویت مســیح به پیش آیــد. تقریبًا در همۀ 
مذاهب اصلی دنیا عیســی مسیح به عنوان یک 
نبی، یک معلم خوب، و یا یک شخص با خصائل 
خداگونه ُمعّرفی شــده است. مشکل اینجاست 
که کتابمقدس تعلیم می دهد که عیسی مسیح 

شخصیتی واالتر از همۀ اینها می باشد.

سی. اس. لوئیس، نویسندۀ برجستۀ مسیحی، در 
کتاب خود به نام "مسیحیت مطلق" می نویسد: 

"تالش من آن اســت که به مردم یــاد دهم از 
بکارگیری الفاظ و عبارات احمقانه در مورد عیسی 
مســیح اجتناب کنند. هرگز نباید بگوئیم "من 
حاضرم عیسی مسیح را به عنوان یک معلم اخالق 
برجسته بپذیرم ولی ادعایش را مبنی بر اینکه او 

خداست رّد می کنم." 
اگر عیسی مسیح چیزی بیش از یک انسان ِصرف 
نبود؛ و در عین حال، چنین تعلیم واالئی از زبانش 
جاری شد، از نقطه نظر اخالقی لیاقت نمی داشت 
حتــی یک معلم خوب خوانده شــود تحت این 
شرایط او یا می بایستی یک دیوانۀ جنونی باشد و 
یا شیطان ُمجّسم. شما باید تصمیم خود را بگیرید. 
این انسان حقیقی یا باید پسر خدا باشد )چنانکه 

هست( و یا اینکه آدمی دیوانه )و شاید بدتر(. 
شــما می توانید به پیغام او بی توجه باشید، بر 
صــورت او آب دهان انداختــه، او را بخاطر پلید 
بودنش به قتل رســانید. و یا اینکه به پایهای او 

افتاده، اقرار کنید که او خدا و خداوند شماست. 
پس بیائید این ادعای احمقانه را که مسیح فقط 
یک انسان ساده بوده است کنار بگذاریم و درک 
کنیم که تعلیم کتابمقدس در مورد شخصیت و 
ماهیت عیسی مسیح این است که او خداست و 

نه چیزی کمتر."

بنابراین، عیسی مسیح چه ادعائی در مورد خود 
داشت؟ 

تعلیم کتابمقدس در بارۀ شخصیت او چیست؟ 
ابتدا بهتر است به کلمات خود عیسی مسیح در 

انجیل یوحنا 30:10 توجه کنیم: 
"من و پدر یک هستیم." 

در اولین نگاه بنظر نمی رسد که در این آیه عیسی 
مسیح ادعا کرده باشد که او خداست ولی عکس 

العمل یهودیان نســبت به کالم او ثابت می کند 
که او چنین ادعائی نموده بود "یهودیان در جواب 
گفتند، "بســبب عمل نیک تو را سنگسار نمی 
کنیم بلکه بسبب کفر زیرا تو انسان هستی و خود 

را خدا می خوانی." )یوحنا 33:10( 
یهودیان به خوبی فهمیده بودند که وقتی عیسی 
مسیح مدعی شد که او و پدر یک هستند، او در 
واقع ادعای الوهیت می کرد. جالب اســت که در 
آیات بعدی هیچگاه عیسی مسیح به آنان نگفت 

"من خدا نیستم!" 
پس برداشت یهودیان اشتباه نبوده است. با گفتن 
"من و پدر یک هستیم" عیسی مسیح ادعا کرد 
که خداست. این ادعا در یوحنا 58:8 نیز دیده می 

شود: "
عیسی بدیشان گفت: "آمین آمین بشما می گویم 

که پیش از آنکه ابراهیم پیدا شود من هستم." 
و یهودیان مجدداً قصد سنگسار کردن او کردند. 
)یوحنا 59:8( "من هســتم،" عبارتی که عیسی 
مسیح در مورد خود بکار گرفت، یکی از نام های 
خدا در عهد عتیق است )خروج 14:3( تنها دلیل 
یهودیان برای سنگسار کردن عیسی این بود که 
آنان او را بخاطر ادعای الوهیت کافر می شمردند.

یوحنــا 1:1 می گوید: "... و کلمه خدا بود... و در 
یوحنا 14:1 می خوانیم: "و کلمه جسم گردید...." 
این آیات به وضوح تعلیم می دهند که عیسی خدا 

در جسم است. 
توما، یکی از شــاگردان مسیح، اینچنین اعتراف 
کرد: "... ای خداوند من، و ای خدای من" )یوحنا 
28:20(. و مجدداً عیســی را می بینیم که سعی 

نکرد کالم او را اصالح کند. 
پولس رسول در رسالۀ خود به تیطس 13:2 عیسی 
مسیح را اینچنین معرفی می کند: "... خدا و نجات 
دهندۀ خود، عیسی مسیح...." پطرس رسول نیز 
همین حقیقت را اقــرار می کند: "... خدای ما و 
عسی مسیح نجات دهنده ..." )دوم پطرس 1:1( 

خدای پدر نیز بر الوهیت کامل عیســی مسیح 
شهادت می دهد: "... ای خدا تخت تو تا ابداآلباد و 

عصای ملکوت تو عصای راستی است." 
پیشــگوئی های عهد عتیق بر خدا بودن عیسی 
مسیح شهادت می دهند: "زیرا که برای ما ولدی 
زائیده و پسری به ما بخشیده شد، و سلطنت بر 
دوش او خواهد بود و اسم او عجیب، ُمشیر، خدای 
قدیر، و پدر ســرمدی و ســرور سالمتی خوانده 

خواهد شد."
بر طبق بحث منطقی سی. اس. لوئیس ما نمی 
توانیم به عیسی مسیح فقط به عنوان یک معلم 
خوب ایمان داشــته باشیم. عیسی مسیح بطور 
واضح و غیر قابل انکار ادعا کرد که خداست. اگر 

او خدا نباشد، پس یک دروغگوست؛ و واضح است 
که یک انســان دروغگو نمی تواند یک نبی، یک 
معلم خوب، و یا شخصی با خصائل خداگونه باشد. 
به منظور رد نمودن الوهیت عیسی مسیح، بسیاری 
از دانشمندان معاصرتالش کرده اند ثابت کنند که 
ادعاهای ثبت شدۀ عیسی مسیح در اناجیل کالم 
واقعی او نمی باشند. آیا استحقاق آن را داریم که 
مطالب مرقوم در کتابمقدس را زیر سؤال نهیم؟! 

آیا می توانیم قسمتی از کالم را بپذیریم و قسمتی 
دیگر را نقض کنیم؟! 

حاشا. 
و چگونه ممکن است یک محقق 2000 سال پس 
از مسیح بدنیا آید و مدعی باشد کالم و ماهیت 
عیسی مســیح را بهتر و عمیق تر از کسانی می 
شناســد که با او زیستند، او را خدمت نمودند، و 

تحت تعلیم او قرار گرفتند؟!! )یوحنا 26:14(

چرا بحث در مورد الوهیت عیسی مسیح اینقدر 
مهم است؟ 

چه فرقی میکند که مسیح خدا باشد و یا نباشد؟ 
ُمهم ترین دلیل خدا بودن عیســی این است که 
اگر او خدا نباشــد، مرگ او به عنوان یک انسان 
َمحض نمی تواند برای پرداخت جریمۀ گناهان 
همۀ جهان بسنده و کافی باشد )اول یوحنا 2:2(. 
تنها خدا قادر بود اینچنین جریمۀ ســنگینی را 
پرداخت نماید عیســی مسیح باید خدا باشد تا 
بتواند ِدین سنگین گناه ما را اَدا کند، و در ضمن 
باید انسان باشــد تا بتواند بمیرد. نجات فقط از 
طریق ایمان به عیسی مسیح ُمَیّسر است الوهیت 
عیسی مسیح دلیلی است بر اینکه 
چــرا او تنها طریق نجات اســت. 
چون او حقیقتًا خداست ادعا نمود: 
"من راه و راســتی و حیات هستم. 
هیچکس جز بوســیلۀ من نزدپدر 

نمی آید." )یوحنا 6:14(
•
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سنـاریوهای پسابرجام برای...   << ادامه از صفحه: 7

}<< ادامه در صفحه: 22{

  

 توليد کننده درب و پنجره 
  با بهترين کيفيت در مونترال

 

 برای مشاوره و ارزيابی
  رايگان با  ما  تماس

 بگيريد
 

 

 
 

8751  8th Ave.  Montreal H1Z4G5         9116-8641 QUEBEC Inc. 

514-322-5345 

تا بدنبال آن، سرمایه های خارجی 
رغبت به ســرمایه گذاری در ایران 
پیدا کنند. شــواهد نشــان از راه 
سازشی بین این دو گرایش ندارد و 
به نظر می رسد در نهایت، این نبرد 
سیاسی با ماهیت مافیایی به حذف 
یکی از این دو جناح منجر خواهد 
شد. آن چه که راه را برای توافقی 
میان این دو مثلث سد کرده است 
همانا محدودیت های ســاختاری 
کشور است که در بسیاری از موارد 
به حد شــکننده و خط قرمزهای 

خود رسیده است.

2.بحــران اجتماعی فعال
بیان نارضایتی  و انتقاد در ســطح 
جامعــه ی ایرانی هر چه فراگیرتر 
می شــود. در نبود اشکال جمعی 
مناســب برای ابراز این نارضایتی 
جامعه به رفتارهای اعتراضی درون 
گرا مانند خودکشــی روی آورده 
است. اما اعتراضات جمعی نیز رو به 
افزایش گذاشته است. البته تا وقتی 
که اعتراضات و اعتصاب ها به شکل 
پراکنده و نامنســجم باشد برای 
رژیم بی خطر محســوب خواهند 
شد. وحشت نظام از پایین آمدن 
سطح تحمل جامعه، به حدی که 
دســت به عکس العمل خشن و 
فعال بر ضد مســببین مشکالت 
بزند، آشکار است. استقرار »پلیس 
نامحسوس« در خیابان ها بیانگر 
ترس رژیم از جرقه خوردن انفجار 

خشم مردم است. 
بحران اجتماعــی فعال، هر چند 
هنوز عالئم آن به شکل گسترده 
اما صرف  نمی شــود،  مشــاهده 

احتمــال بــروز آن بــرای رژیم 
خطر ســاز بوده و خــود یکی از 
شاخص های فروپاشی خواهد بود. 
با توجه به رشد شــتاب یافته ی 
بحران عمیق معیشــتی، صنفی، 
اقتصادی و اجتماعی، احتمال بروز 
پدیده ی شورش ها کم نیست و 
سرکوب بدترین پاسخی است که 
یک جامعه ی گرسنه می تواند به 
فریاد اعتراض خود دریافت کند. 
بــه همین خاطر بســتر نوعی از 
رادیکالیسم اجتماعی فراهم شده و 
در انتظار فرصتی است تا به شکلی 

خشن خود را بروز دهد.

3.بحران زیست محیطی و طبیعی
و خشک ســالی شــدید  بی آبی 
کنونی خبر از تابستان سختی به 
ما می دهد که شــاید در دل خود 
اعتراضات کشاورزان و روستاییان 
را به همراه داشته باشد. درگیری 
های محلی بر سر آب آغاز شده و 
حتی شروع به گرفتن تلفات کرده 
است، به محض تبدیل این آشوب 
های محلی به درگیری های بزرگ 
منطقه ای ما شاهد استقرار فضای 
هــراس در درون مناطق مواجه با 
کم آبی خواهیم بود. امری که می 
تواند شروعی برای مهاجرت های 
بین اســتانی و دردسرهای فراوان 
سیاســی  و  اجتماعی  اقتصادی، 

ناشی از آن باشد.
بحران زیست محیطی و طبیعی به 
درجه ای از وخامت خود رسیده که 
نظام دیگر هیچ نوع راه برون رفت 
پایه ای بــرای آن ندارد و می توان 
پیش بینی کرد کوچکترین راه حلی 

برای مقابله با سیل مردمی که در 
آینده ی نه چندان دور به واسطه 
ی بحران زیست محیطی مجبور 
به ترک خانه و کاشانه ی خود می 
شوند ندارد. این بحران هم عمیق 
اســت و هم طوالنی. یعنی چشم 
اندازی برای بهبود آن در چند سال 
آینده نیست، اما دالیل زیادی بر 
وخامت هر چه بیشتر شرایط، در 

میان مدت، وجود دارد.

تمامی این شــواهد حاکی از آن 
است که سوء مدیریت ریشه دار در 
بسیاری از عرصه ها، نظام و جامعه 
را به سرحد فروپاشی رسانده است. 
ســردمداران رژیم که وقایع را از 
نزدیک رصد می کنند، به خوبی 
متوجه این خطر هستند و تالشی 
- شــاید مذبوحانه - دارند تا این 
فروپاشی  را به قول خود مدیریت 
کنند. هدف نظام این است که آغاز 
هر گونه رویدادی را که بتواند برای 
نظام خطر آفرین باشد مهار کند و 
به نوعی از کلید خوردن فروپاشی 
جلوگیــری کند. اتــاق های فکر 
نظام می دانند که روند فروپاشی 
تا موقعی که بــه طور فعال کلید 
نخورده است یک پدیده است و از 
زمانی که در جایی شروع شود به 
پدیده ی دیگری تبدیل می شود. 

تالش نظام اما بــرای پرهیز از در 
خود فروریختــن تنها در صورتی 
می تواند به ثمر بنشــیند که توام 
با تغییرات بنیادیــن اقتصادی و 
تحوالت ســاختاری در مدیریت 
کشور باشد. در شرایط فعلی چشم 
انداز این دو بسیار ضعیف است، به 

نحوی که به نظر می رســد نظام 
توانایی کمی بــرای برون رفت از 
شرایط ســخت کنونی و پرهیز از 
باشد. عملکرد  فروپاشی داشــته 
رژیم در ماه های آینده شــاهدی 
بر ایــن مدعا خواهد بود. باید دید 
که آیا جمهوری اسالمی می تواند 
در فضای پسابرجام تغییری مثبت 
در شرایط عمومی کشور را کلید 
بزند و یا این که به سوی یک درهم 

پاشی اساسی خواهد رفت.
•

سناریوی دوم: 
بحران خارجی و جنگ

تالش و تکاپوی دست راستی ها 
در آمریکا خبر از کســب آمادگی 
و تــدارک جدی بــرای برخورد 
ســخت تر با ایران می دهد. هدف 
از ایــن تهاجــم احتمالــی که با 
ســفارش البی قدرتمند اسراییل 
و به رهبــری ایــاالت متحده ی 
آمریکا صــورت خواهــد گرفت، 
از  ربودن فرصت "عادی" ســازی 
دســت رژیم جمهوری اسالمی و 
حامیان همیشــگی آن در وزارت 
امور خارجه ی آمریکا خواهد بود. 
رژیم ایران که عملکرد وحشــیانه 
و تروریستی آن همواره و از همان 
روز نخست تاکنون در جهت منافع 
جنگ طلبان جهانی و منطقه ای 
بوده اســت، در عرض 37 ســال 
گذشته توانســته است با دخالت 
ورزی ها و آشوب گری هایش در 
خاورمیانه، خواســته و ناخواسته، 
همه ی بهانه های الزم برای جناح 
توسعه طلب اسرائیل در راستای 
پیشبرد طرح اســراییل بزرگ را 
فراهم ســازد. از این رو، هربار که 
فرصت آن پیش آمده تا جمهوری 
اسالمی - از درون با قدرت گیری 

نیروهای اصالح طلب و یا از بیرون، 
بــا کمــک بخشــی از جامعه ی 
بین الملل - به رژیمی »متعارف« 
تبدیل شود، اسرائیل این امر را بر 
خالف منافع خود یافته و به شکل 
فعال در آن کار شکنی کرده است تا 

این گزینه را از میان ببرد.
نمونه ی بارز این سیاســت سنگ 
اندازی اسرائیل را در دوران ریاست 
جمهوری بیل کلینتون و گرایش 
مادلن آلبرایت در وزارت خارجه ی 
امریــکا برای عادی ســازی روابط 
بــا رژیم ایران دیدیم. و یا اشــاره 
کنیم به تمام تالشی که اسرائیل 
برای برهم زدن و یا اجرایی نشدن 
مذاکرات منجر به توافق برجام در 

دوران اوباما داشت. 
امروز که شــرایط ســرمایه داری 
جهانی ایجاب می کند جنگ های 
متعدد کوچک یا یک جنگ بزرگ 
جهانی به راه بیافتد، بدیهی است 
کــه ایران یکی از مناســب ترین 
کشورها برای این سناریو نظامی 
گری است. سناریویی که سود آن 
از یک ســو به جیب شرکت های 
بزرگ تســلیحاتی جهان سرمایه 
داری خواهد رفت و از سوی دیگر، 
با تخریب کشــورهای خاورمیانه، 
شرایط را برای اجرای طرح اسرائیل 

بزرگ فراهم خواهد ساخت.
عملکــرد بخــش ســنتی نظام 
جمهوری اسالمی به طور آشکاری 
در این ســمت حرکت می کند. 
آنها می دانند که فضای پسابرجام 
فضای تغییرات ناگزیر اســت، به 
همیــن خاطر ترجیــح خواهند 
داد کــه به عنــوان آخرین تالش 
در جهت حفــظ موقعیت خود و 
از دســت ندادن امتیازات خاص 
خویش، کشــور را به ســوی یک 

جنگ تمام عیار ببرند تا شاید در 
فضای جنگی بتوانند شانسی برای 
تامین بقای خویش بیابند. آنها در 
چنین فضایی خواهند توانســت 
مخالفان خویش از ساختار قدرت 
را بیرون برانند، در میان زندانیان 
سیاسی و فعاالن مدنی در داخل 
کشــور کشــتار دوباره ای به راه 
بیاندازند و سرانجام این که به اسم 
»جنگ ملی و میهنی« شرایط فقر 
و ســرکوب را به جامعه تحمیل 

کنند.
هم ســویی این دو گرایش، یعنی 
جنگ طلبی در آمریکا و اسرائیل از 
یکسو و باور به نجات بخش بودن 
جنگ میان ســپاهیان در ایران از 
سوی دیگر می تواند در یک نقطه 
به هم تالقی کرده و یک رویارویی 
بزرگ نظامــی در خلیج فارس و 
کاندیداهای  بیانجامد.  خاورمیانه 
زیادی برای شرکت در این جنگ 
حاضرند که عربســتان سعودی و 
کشورهای متحد با آن تنها یکی 
از این بازیگــران خواهند بود. این 
سناریو می تواند پس از روی کار 
آمدن رئیس جمهور جدید آمریکا 
تقویت شــده و به صــورت فعال 

درآید.
•

سناریوی سوم: 
استحــاله ی نظام

ســناریوی ســوم عبارت است از 
امــکان فرضی بــاز تعریف روابط 
قدرت و استحاله ی نظام از درون. 
این همــان جراحی ســاختاری 
معروف اســت که نظام می تواند 
به آن تن دردهد و به واســطه ی 
آن بخشی از بدنه ی خود را حفظ 
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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

با مدیریت جدید 

آماده پذیرش هرگونه سفارش غذای 

ایرانی جهت میهمانی  ها و مراسم 

شما هموطنان عزیز می باشد سبزی پلو با ماهی

514-564-9790
514-629-1340 

ضرورتی جدی تر،کامیونیتی
بزرگ تر و مهم تر
   از من و شما...

با تالش، گذشت، مدارا 
و با مشارکت خود، در تقویت آن بکوشیم!

PARTICIPATE  in our
COMMUNITY

مدرسه بازرگانی امپریال
کالس های راه اندازی بیزنس 

کالس های زبان فرانسوی 
شرکت و بیزنس خود را 

با ما شروع  کنید 

      • دیپلم رمسی از 
وزارت آموزش و پرورش 

• شهریه رایگان   
• برنامه آنالین 

 

 

     

.مھمترين و بزرگترين سرمايه گذاری در زندگی شما باشد خريد يک ملک ميتواند  
ن ئدر گرفتن تصميم عاقالنه و مطم بازرسی حرفه ای از ملک کارشناسی و به طور قطع يک

شما کمک ميکند .در سرمايه گذاری به 
   : و بازرس ساختمان با مجوزھای الزم کارشناس 

Building Inspection License 
 
Email: construction.ncb@gmail.com 
Tel:(438) 402 1401 
Soheil  

 

   

     

   

IMPERIAL
Business School

 
« Starting a Business »

514-207-9999

Program in English or French
Online or In-Class

Loans & Bursaries
maximum of 900 CAD* /month

French Courses All Levels
University Credit Courses

Loans & Bursaries
Receive Maximum

900 CAD/month

Tuition-Free Program

3-month program 6 hours/week

Diploma of Vocational Studies
from the Ministry of Education

Loans & Bursaries Application 
Support from our staff

www.ibs.quebec

For more information

*Under certain conditions

*Limited Places

514-207-9999 / 514-699-0689

May 2, 2016      
Last day of registration April 15 

15 hrs/week  
Mondays-Tuesdays-Wednesdays

در قلب مرکز 
شهر مونتریال  
)مترو مک گیل( 

در خدمت جامعه 
ایرانیان مونتریال 

9h - 15h
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_______________
www.khoei.ca    

7085Cote Des Neiges
Montréal, H3R-2M1 

T:  514-341-2235

 مهد کودک  دبستان و دبیرستان 
رمسی کانادایی فرانسه زبان، دروس  دینی 

مراسم مذهبی پنچ شنبه ها و جمعه ها 
مراسم فرهنگی و ورزشی نوجوانان وجوانان

امور مربوط به عقد و ازدواج شرعی

ربانهم اهی موسسه آیت ا... خویی)ره( 

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty
3675 DES SOURCES، SUITE  109
D.D.O., QC  H9B  2T6
Tel.: 514-683-8686 
nader.khaksar@gmail.com

مهاجران عزیز 

 مشـاوره رایگان 

هر چهارشنبه، حضوری:

      تک نفره یا چهار نفره 

      در مرکز شهر یا در وست آیلند 

 تلفنـی : 

هر روز هفته 

نادرخاکسار
Cell.: 514-969-2492

       1200 دالر هزینه محضر• هدیه ما به خریداران: به پرداخت پورسانت ندارند؟! • آیا می دانستید خریداران نیازی 

Water front Apartment 
Île-des-Soeurs 
only 220000$

اوکازیون عـالی 
برای زندگی و یا سرمایه گذاری

مشاور امالک:  مسکونی و جتاری 
با بهای اجاره، صاحب خانه  دخلواه خود شوید!

ارزیابی و مشاوره رایگان     
 کمک برای اخذ وام مسکونی و جتاری با کمترین بهره  

کمک برای تهیه وام مسکن برای تازه واردین  
      به کانادا و همچنین برای ایرانیان غیرمهاجر در  کانادا

     Non residents  با کمترین پیش پرداخت 
هدیه ما به خریداران1200 دالر هزینه محضر 

کاظم پرتو تهرانی 

Cell.: (514) 971-7407

 ارزیابی رایگان از خانه شما 
 کمک به تهیه وام  مسکن با کمترین بهره 

 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه 
 پرداخت هزینه محضر تا 1300 دالر 

مشاور امالک در مونتریال

Kazem Partow Tehrani
Registered Real Estate Broker
Groupe sutton Sur L’île inc.
38 Pl.Du Commerce #280
L’Île-des-Soeurs,QC  H3E 1T8
bur: (514) 769-7010
Fax: (514) 769-7030 
kpartowtehrani@sutton.com
www.suttonquebec.com

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 

   بیش از 17 سال سابقه 
   در خدمت جامعۀ ایرانی مونتریال 

   پرواز به شهرهای  تهران، 
     مشهد، شیراز و... 

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

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

T.A.M Travel آژانس
 مسافرتی  

با قیمت های رقابت ناپذیر مشاور مجرب شما: مهری صدوقی

هیپنوتیزم:  زیر نظر استاد علی سلیمی

زیبایی هیپنوتیزم و خودهیپنوتیزم را فقط کسانی
 می توانند احساس کنند که تجربه کرده باشند.

•   ناراحتی های بی دلیل و مبهم • بی میلی به کار و تحصیل 
و فعالیت کردن • عدم تمرکز فکر  • فراموشی و ضعف حافظه  
• سستی وتنبلی مزمن و مداوم • خستگی های فکری و بی 
میلی به کار و زندگی • ضعف اعصاب و خستگی های عصبی  
• یأس ونا امیدی به تحصیل و غیره  • رفع هیجان و التهاب   

• رفع سردرد مزمن و موقتی 
خودهیپنوتیزم تکنیکی است که می تواند این آرزوهای شما را برآورده کند

)ختفیف ویژه برای دانشجویان و دانش آموزان(
Center medicale colombus:  1140 Jean Talon East Montreal.Qc.H2R.1V9

Tel: 514.347.4353
EMAIL:ga_salimi@hotmail.com             WEBSITE:  www.hypnohelpelio.com 
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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
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Montreal, Quebec  H3H 1M1 

Tel.: (514) 933-3337,   Fax: (514) 933-2861

1834  Ste-Catherine W.,  Suite 200
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Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.                Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.                              Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.

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

1834  Ste-Catherine W., Suite 301

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Member of International Association of Orthodontics 

www.clinique-arya.com

www.clinique-arya.com
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Guy

Member of International Association of Orthodontics 

قبول کلیه 
بیمه های مدیکال 

و بیمه های دانشجوئی 

Cell.: (514) 816-4080

Ninous Givargiznia, BSc.    Real Estate Broker
CENTURY 21 Max-Immo

620 boul. St-Jean, Suite 202 
Office:  (514) 990-4666 X594

Pointe Claire, QC   H9R 3K2 
ngivargiznia@gmail.com

نینوس گیورگیزنیا
عضو دایمى كانون بین 
املللى مهندسین نفت

مشاور امالک: مسکونی و جتاری در آمریکای شمالی 
 ارزیابی رایگان      تهیه وام مسکن 
با جتربه طوالنی در امور مدیریت بازاریابی

 برای آگاهی از اوکازیون های استثنائی
برای زندگی  و یا سرمایه گذاری  همین امروز با ما متاس بگیرید: 

  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
 NUTRITIONISTE : 
Nasim Saberi, RD (Counseling 
Diabetes, Obesity, Hypertension)
 PHYSIO: 
  Vivarath,ly (514) 733-4683 
  (5589 CDN#2, H3T 1Y8)

دکترریموندرضایی 
Dr. Raymond Rezaie

7روز 
هفته 

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

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  خانــواده 
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 

DR JEAN LOUIS BOURQUE 

ختنه کودکان: 0 - 6 سالگی 

 

École Multiethnique  
de Langues et de Cultures du Québec (EMULCQ) 

 
Free French Courses / 

Cours de français gratuits 
in collaboration with Ministry of Immigration, Diversity and Inclusion (MIDI) of Quebec 

 

Summer semester / Session d’été : 
 

Du 11 juillet au 28 août 2016 (7 weeks / semaines) 
 

Levels: Beginner, Intermediate & Advanced, Writing and Conversation (New!) 
Niveaux: Débutant, Intermédiaire et Avancé, Conversation et Écriture  

 
Courses Schedule/ Horaire des cours: 

 
Morning / Matin: 9h00 à 12h00 

Afternoon / Après-midi: 12h30 à 15h30 
Evening / Soir: 18h00 à 21h00 

     
Evaluation / Évaluation: June 14th from 3:00pm to 6:00pm 

 
REGISTER BEFORE June 14th!!! 

 
Upon appointment only! Sign-up today! 

Uniquement sur rendez-vous! Inscrivez-vous maintenant! 
 

Document required: 
 

Permanent resident card or Naturalized Canadian Citizen card  
or Working permit with CSQ or Proof of refugee status 

 
 (514) 484-8899  

EMULCQ@gmail.com 
www.emulcq.com (section inscription) 

 
Address: 5333 avenue Notre-Dame-de-Grâce (Métro Villa-Maria)  

Montréal, H4A 1L2 
 

کالس های رایگـان فرانسوی 
NDG  در قـلب
مبتدی | متوسط | پیشرفته
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خریدار هیچگونه وجهی بابت کمیسیون منی پردازد 
       بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان
همراه با شما در انتخاب، خرید و فروش 

با  هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه  دخلواهتان شوید 
مشاوره و ارزیابی رایگان

مهندس راه و ساختمان 
از پلی تکنیک تهران 

با 30 سال سابقه 
در سرمایه گذاری 

و ساخت مسکن 

مسعود هاشمی

مشاور  امالک  مسکونی 
در مونترآل و حومه 

Cell.: 514-298-4567

                                    Immo-Plus 
MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker
1980 Notre Dame O. 
Montreal Qc H3J 1M8
Tel.: 514.933-1221
Fax.: 514.933-1251
massood.hashemi@century21.ca

_________

175 Stillview, Suite 135
Pointe-Claire  Qc., H9R 4S3

Tel.: 514-677-5875 
www.royalrejuvenation.ca

دکتر کاملیا امامیان
Dr. Kamelia Emamian 

مشاوره رایگان
-------------

برای دریافت اطالعات بیشتر، 
همین امروز با ما تماس بگیرید: 

بوتاکس  |  فیلر   |   PRP   |   اسکلروتراپی   |   لیزر 

 SPRINGPROMOTION

دکتر الهام خیاط
Dr. Elham Khayat
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سناریوهای پسابرجام...   << ادامه از صفحه: 17

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

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

نرخ های ویژه 

برای اضافه 

بار هوایی 

مسافران

صادرات کاالهاواردات و حمل برای سرویس کامل 

 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 

کند. این سناریو البته مورد حمایت 
جناحی از سرمایه داری جهانی در 
امریکا و اروپا می باشد. این همان 
جریانی از سرمایه داری است که 
در تالش برای بــه چنگ آوردن 
فرصت های اقتصادی در ایران از 
مثلث جدید قدرت حمایت کرده و 
می کند تا به آنان توانایی دور زدن 

مثلث سنتی قدرت را بدهد. 
این گرایش از آن روی اهمیت دارد 
که اگر سناریوی جنگ روی ندهد 
درصدد اســت با تقویت بنیه ی 
اقتصادی نظام جمهوری اسالمی 
مانع از بروز سناریو نخست، یعنی 
شــورش مردم و فروپاشــی رژیم 
شــود. این جناح ســرمایه داری 
حامی سرسخت بقای نظام و از این 
طریق به دست آوردن قراردادهای 
چرب و نــرم برای غــارت ثروت 
های طبیعی ایران، استفاده از بازار 
مصرف گرای آن و نیز بهره بری از 
نیروی کار ارزان قیمت کشور می 
باشند. آنها ادغام اقتصاد ایران در 
سرمایه داری جهانی را در شرایط 
ضعف ایران می خواهند، چون می 
دانند از این طریق باج های بهتری 

خواهند گرفت.
در صورتی که مثلث جدید قدرت 
)باند رفســنجانی، جریان اصالح 
طلب و باند روحانی( بتواند عملکرد 
خود را در عرصه بیرون کشــیدن 
اختیارات از دســت مثلث سنتی 
قدرت )باند خامنه ای، سپاه و بازار( 
با موفقیت هایی توام سازد و از خود 
قاطعیت در پیشروی نشان دهد، 
این بخش از سرمایه داری به یاری 
بیشــتر او شتافته و به این ترتیب 
امــکان اســتحاله ای دردناک اما 

سودآور را در درون نظام جمهوری 
اسالمی فراهم خواهند کرد. 

اهمیت این استحاله برای نظام در 
این است که دیگر نه به واسطه ی 
شورش و خشم مردم فرو می پاشد 
و نــه از طریق جنگ به مرحله ی 
خطرناک و نهایی خویش می رسد، 
بلکه به یاری ســرمایه های کالن 
غربی از این بحــران های متعدد 
خویش به نحو موقت هم که شده 
جان سالم به در می برد و با برخی 
از تغییرات سخت اما ضروری در 
در درون خویش، ماندگاری میان 

مدت خود را تضمین می کند. 
به عبارت دیگر، بخشــی از نظام 
با ظاهــری تازه، اما با حفظ کامل 
منطق بیرحم حاکم بر ســاختار 
اجتماعی-اقتصادی کنونی، بر سر 
کار خواهد مانــد و بهانه ی حمله 
به ایران نیز از دســت بخش دیگر 
ســرمایه داری در آمریــکا و البی 
اسرائیل پشت سر آن خارج خواهد 

شد.
ورود سرمایه های کالن امریکایی 
یا اروپایی نابرابری های موجود در 
ساختار طبقاتی جامعه ی ایرانی را 
هر چه عمیق تــر خواهد کرد، اما 
در عین حــال ادغام اقتصاد ایران 
در دل اقتصاد مصرف ساز سرمایه 
داری موجبــات تقویت الیه های 
اجتماعی وفادار به سرمایه را فراهم 
کرده و آنها را بر موج میلیونی فقرا 
و غارت شدگان سوار خواهد کرد. 
این همان سناریویی است که می 
توانــد از ایران یک ترکیه دیگر در 
عرصه ی اقتصادی و یک عربستان 
سعودی دیگر در حوزه ی سیاسی 
بسازد، ایران به یک متحد طبیعی 

غرب در منطقه ی حساس خلیج 
فارس تبدیل سازد و برای مقابله 
ی اســتراتژیک آمریکا با چین و 
روســیه، ایران را به یک پالتفرم 
حمایتی تبدیل کنــد. امری که 
به دشــواری قابل تصور است، اما 

ناممکن نیست.

نقش اپــوزیسیون:
سه سناریوی فوق نشان می دهد 
که سیر تحوالت جهانی و منطقه 
ای در بیــرون و رونــد رویدادها 
داخلی در فضای پسابرجام شرایط 
را برای تحول سیاسی در کشورمان 
فراهم کــرده اســت. صحنه ی 
سیاست بین الملل بیش از پیش 
نشان از آن دارد که برخی گرایش 
ها میان قدرت های بزرگ جهانی 
دیگر تمایل به تحمل رژیم ایران با 
ماهیت کنونی خود را ندارند. طرح 
های دو گانه ای در خاورمیانه در 
جریان است که به تناسب قدرت 
و برتری خود سرنوشت بخصوصی 
را برای رژیم ایــران رقم خواهند 
زد. از یکســو طرح هئیت حاکمه 
ی کنونی آمریکا برای ایجاد ثبات 
در خاورمیانه بــا هدف تمرکز بر 
مثلث چین و روسیه و کره شمالی 
و از ســوی دیگر، طرح نومحافظه 
کاران و البی اسرائیل برای تبدیل 
خاورمیانه به یــک میدان جنگ 
درازمدت برای تخریب کشورهای 
منطقه و هموار کــردن راه برای 
تحقق طرح اســرائیل بزرگ. هر 
کدام از این دو می توانند موقعیت 
متفاوتی را برای آینده ی جمهوری 
اســالمی دامن بزند. در طرح اول 
موضوع بر سر بیرون راندن ایران 

از خاورمیانه و جراحی آن در داخل 
مرزهای خود است، در طرح دوم، 
حفظ نقش جنگ افروز رژیم حتی 
به بهای جنگ یا فروپاشــی نظام 

مورد نظر می باشد.
پرسش اصلی در آن است که، در 
حالی که تمامی کشورهای ذینفع 
در حال تطبیق منافع خود با تغییر 
شرایط در ایران هستند، اپوزیسیون 

ایرانی چه می کند؟ 
آیا قرار اســت همچنان به تصور 
رایج خود، که با از حد گذشــتن 
فشارها بر روی رژیم فروپاشی خود 
به خودی انجام خواهد شد، ادامه 
دهد؟ آیا زمان آن فرا نرسیده که 
اپوزیسیون دریابد شرایط هر چقدر 
هم بر رژیم تنگ شود تا زمانی که 
نیرویی عمل گرا قدرت را از دست 
او بیرون نیاورد همچنان به حیات 

خود ادامه خواهد داد؟ 
همــان گونه کــه در حال حاضر 
شــاهدیم، رژیم با آگاهی بر این 
که به ســوی فروپاشــی می رود، 
تالش دارد آن را مدیریت کرده و 
با به تاخیر انداختن آن برای خود 
فرصت های جدیــدی را یافته یا 
پدیــد آورد و به این ترتیب بقای 
خود را تضمین کند. هیچ رژیمی 
بدون وجود نیرویی که نقش عملی 
جایگزیــن را بــرای او بازی کند 
قــدرت را واگذار نمــی کند و در 
حال حاضر رژیم ایران نه از خارج 
تهدیدی به عنوان جایگزین دارد و 
نه در داخل با نیروی سازمان یافته 
ی خطر ساز مواجه است. از این رو 
تا همین امروز با دست باز به غارت 
و چپاول، سرکوب و اعدام و به فقر 
و اعتیاد کشاندن گسترده به روی 
گرده ی جامعــه ایرانی یکه تازی 

می کند.
در چنین شرایطی یا اپوزیسیون 
در نقــش ســنتی خــود، یعنی 
روایت گر جنایــات و دزدی های 
رژیم، باقی می ماند و یا این که با 
تحلیلی مشخص از شرایط خاص 
کنونی اقدام به طراحی نقشــه ی 

حرکت می کند. نقشه ای که در 
آن نیروهای مخالف رژیم به جای 
تماشاگر، بازیگر صحنه ی سیاسی 
و اجتماعی ایران خواهند بود. واژه 
ی اپوزیسیون، به معنای جبهه ی 
مخالف جایگزین، تنها زمانی برای 
یک تشکل سیاسی معنا دارد که او 
را در مقام کنشگر در این راستا قرار 

دهد، نه در جایگاه منتقد و ناظر. 
نقد و نظارت کار روشنفکران و یا 
جمعیت هایی است که خود را بر 
این اساس تشکیل داده اند، اما کار 
یک تشکل سیاسی یا حزب انتقاد 
و شکوه و افشاگری صرف نیست. 
ســازمان سیاســی یا حزب برای 
کســب قدرت تشکیل می شود و 
اگر این هدف وجودی خویش را از 
یاد برد دچار قلب ماهیت شده و به 
یک جمعیت ناظر و منتقد تبدیل 

می شود.

نتیجــه گیری:
در نبود یک اســتراتژی عمل گرا 
که محور خود را بر کســب قدرت 
سیاســی در ایران قرار داده باشد 
اپوزیســیون ایران هیــچ دخالت 
مهمی در ســه روند ذکر شده ی 
باال یا حتی هر سناریوی جدید و یا 
واسطه ای دیگری که شکل گیرد 

نخواهد داشت.
در نبــود اپوزیســیونی که در پی 
کســب قدرت باشــد، جمهوری 
اسالمی قدرت را برای خود حفظ 
خواهد کــرد، با جنــگ یا بدون 
جنگ، با شورش یا بدون شورش. 
ترک قــدرت توســط رژیم های 
دیکتاتــوری در گرو وجود مدعی 
قدرت است، آن هم توسط نیرویی 
که برای خــود تدارک واقعی الزم 
جهت کسب قدرت را دیده است. 
این تدارک شامل سه عنصر است: 
نیروی انسانی آموزش دیده که در 
خدمت آن تشکل باشد، امکانات 
مــادی و مالی الزم بــرای هزینه 
کــردن در چنین مســیری و در 
نهایت، پایگاه اجتماعی گسترده، به 

نحوی که بخشی از جامعه از این 
جایگزین مدعــی قدرت حمایت 

عملی کند.
در حالــی کــه فضای ســرکوب 
در داخل کشــور اجازه ی شکل 
گیری جایگزیــن مدعی قدرت را 
در میان فعاالن اجتماعی و مدنی 
نمی دهد، ایــن وظیفه بر دوش 
نیروهای سیاســی خارج از کشور 
اســت. اگر می خواهیم بدانیم که 
رژیم دچار کدامیک از سرنوشــت 
های ســه گانه ی باال خواهد شد 
باید نگاه کنیم که بازیگران اصلی 
در صحنه کدام هستند. تا زمانی 
سرنوشــت  تعیین  معادله ی  که 
ایران به طور صرف در اختیار دولت 
های بیگانــه ی ذینفع در ایران و 
خاورمیانه از یکسو و رژیم ضد ملی 
ایران از ســوی دیگر است، هیچ 
برآیند مثبتی برای ملت ایران به 
دست نخواهد آمد. این تنها با ورود 
قدرتمندانه ی نیروهای سیاســی 
مخالف رژیم در خارج و پشتیبانی 
نیروهــای اجتماعی کنشــگر در 
داخل است که می توان به واسطه 
ی عمل گرایی هدفمند، برنامه ی 
سیاسی دقیق و واقع گرا معادله ی 
فوق را به سوی منافع مردم ایران 
تغییر داد. در غیر این صورت هیچ 
معجــزه ای در کار نخواهــد بود. 
ممکن است که بر اساس یکی از 
سه سناریو باال، یا چیزی شبیه به 
این ها، نظام جمهوری اســالمی 
نابود یا اســتحاله شود، لیکن این 
به معنای نجات ایران نخواهد بود. 
اضمحالل حکومت فعلی زمانی می 
تواند به سود مردم ایران تمام شود 
که نماینــده ی مورد قبول مردم، 

رژیم کنونی را جایگزین شود. 
در غیر این صورت، تجزیه و نابودی 
ایران و یا غارت ثروت های کشور 
توسط رژیم بزک و استحاله شده 
تنها امکان های موجود خواهد بود. 

تاریخ با هیچ کس تعارف ندارد.
•
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منایشی کمدی از محاکمه ای واقعی

شیردادگاهِ
ینعبادیخواهرِ

 پروانه سلطانی  طنز ایرانی بر صحنه    هادی خرسندی 
  

Ticket: $35, TAPESH digital 514-223-3336
info PAIVAND: 514-996-96962

 THE TRIAL OF
 SHIRIN EBADI’S

SISTER
تحسین شده از سوی
انجمن سلطنتی 

خنده درمانی
 انگلستان

مونترال
عبادیعبادیعبادی.

فیسبوک: دادگاه خواهر  شیرین عبادی

شیرین عبادی در شب گشایش 
این �ایش در لندن به رادیو 

ارسائیل گفت:
«تنها جرم خواهر من این 
بود که خواهر من است!»

توجه: فرصت زیادی نمانده ها!

Sunday May 22, 6pm 
F.C. Smith Building
(Loyola Chapel)
Loyola Campus
7141 Sherbrooke St. West
Montreal, Qc., H4B 1R6

}<< ادامه در صفحه: 29{

زندگی... 
وقتی به »اشتراک 
گذاشتن« زندگی، 
از زندگی کردن 

مهم تر می شود

همین اواخر بــه همراه یکی 
از دوســتانم و دختــرش، به 
موزه هنــر مدرن رفته بودیم. 
زمانی که در راهروهای پرپیچ 
و خــم موزه قــدم می زدیم، 
می دیدم که چگونه دختر 13 
ساله  دوستم مرتب به ما اصرار 
می کرد کــه در کنار تابلوها و 
دیگر آثار هنــری از او عکس 

بگیریم.
گرفتن،  عکــس  هنــگام  او 
ژســت هایی می گرفت؛ مثل 
خم کردن سر در کنار یکی از 
تابلوها یا خیره شدن متفکرانه در یک تابلوی دیگر. 
پس از گرفتن این عکس ها، او با شتاب و بیقراری 
خاصی آنها را در اینستاگرام، اسنپ چت و جاهای 

دیگر منتشر می کرد.
البته او تنها نبود. آدم های جوان یا سن و سال دار 
دیگری هم بودند که به نظر می رســید همگی 
مشــغول عکس گرفتن از تجربه مــوزه گردی 

خودشان هستند.
این حرف ها به معنای انتقاد از دختر دوســتم یا 

هرکس دیگری که آنجا بود نیست.
آنچه برای من جالب بود، عالقه آن دختر به عکس 
گرفتن و انتشــار آن ها بــود. در حالی که او هیچ 
عالقه ای به آثار هنری نداشت. در حقیقت اشتیاق 
او و البته تنها چیزی که نشــان می داد برایش با 
اهمیت تر از باقی چیزهاست، این بود که هر چه 
زودتر تصویرخودش را منتشر کند. همان تصویری 
که نشان می داد او در حال لذت بردن از یک تجربه 

است.
تنها هنگامی که ما داشتیم از او عکس می گرفتیم، 
نگاه خیره ای به تابلوها می انداخت. البته خیلی هم 
خــوب این کار را می کرد، جوری که اصاًل به نظر 

نمی رسید برای عکس ژست گرفته است.
وقتی از او پرســیدم چرا دوســت دارد در موزه 
عکس بگیرد در حالی که مشــخص است آنجا را 
دوست ندارد، در پاسخ شانه هایش را باال انداخت 
و لبخندی زد، از من خواست تا عکس دیگری از 

او بگیرم.

جتربه ها چه می گویند؟
بــه یاد دارم وقتی که من هم ســن او بودم، اصاًل 
عالقه ای به موزه رفتن نداشتم. هروقت هم به زور 
من را آنجا می بردند، بی تابانه در انتظار زمان خارج 

شدن بودم.
بی عالقه بودن به آثار هنری برای دختری در آن 

سن یا هر شخص دیگر با هر سنی که 
داشته باشد، معمول و طبیعی است و 

چیز نگران کننده ای نیست.
اما چیزی که من را واقعًا نگران می کند 
این اســت: این روزها چقــدر از انرژی 
جوانان صرف گرفتــن عکس یا خلق 
تصاویری می شــود که نشان دهد آنها 
چطور زندگی می کنند و چه شخصیتی 

دارند؟
داشــتن  و  عکس گرفتن 
همواره  شــخصی،  تصویر 
مختلف  دوره های  درمورد 
بزرگ شــدن و قسمتی از 
هویت ما بوده است؛ چیزی 
شبیه آلبوم های قدیمی. اما 
حاال اینطور به نظر می رسد 
که شــبکه های اجتماعی 
قواعد بازی را تغییر داده اند.

شبکه های اجتماعی نه تنها 

فشار زیادی برای تولید یا ساختن یک 
تصویر و عکس شــخصی به فرد وارد 
می کنند، بلکه فرایند رشد و بالندگی یا 
تغییرات ما در زندگی واقعی را تحریف و 

دست کاری می کنند.
این روزها جوانان عکس هایی می گیرند 
که نشان دهد آنها در چه جایی هستند، 
و بر اســاس آن، چه شخصیتی دارند. 
آنها بیشتر از آنکه زندگی کنند، تصویر 
زندگی شان را منتشر می کنند. به عبارت 
دیگر، انتشــار تصویــر زندگی به جای 

زندگی کردن.
اکنون شاهد تالش مداوم برای ساختن 
هویت، جلب توجــه دیگران و گرفتن 
فالوورهای )دنبال کننده( بیشتر هستیم؛ 
به جای اینکه تالش کنیم عالقه مندان 
و هوادارانمان در همان زندگی واقعی ای 
که مرتب عکس و تصویر آن را منتشر 
می کنیــم و بــا دیگران به اشــتراک 

می گذاریم، بیشتر شود.
شبکه های اجتماعی زندگی را به تمرین 
خودشیفتگی تبدیل کرده اند. دیگر مهم 
نیست تجربه ها درباره چه چیز هستند. 
همه تجربه ها فقط درباره شما می گویند، 
همان شخصی که آنها را زندگی می کند.

ارتباطی  موسیقی  با  کنسرت  یک  دیگر 
ندارد. موضوع یک رستوران، غذا نیست، 
یک رویداد ورزشی درباره ورزش نیست و 
مراسم خاکسپاری برای مواجه با موضوع 
از دست دادن نیست. همه این ها فقط 
درباره شما هستند، یک فاعل. هر آنچه 
که این رویدادها می گویند همه درباره 

خود شماست.
رویدادهــا و تجربه ها دیگر مســتقیمًا 
زندگی یا تجربه نمی شــوند، بلکه فقط 
استفاده می شوند تا نشان دهند شما چه 
نوع شخصیتی دارید یا جزو چه دسته ای 

از آدم ها هستید.

به نظر می رسد زندگی مثل محصولی 
شــده اســت که می توان به وسیله آن 
تصاویری از خودتان را منتشــر کنید. 
اینجاســت که مســئله خیلی عجیب 
می شود، آیا همه این تصاویری که روی 
صفحه نمایش دیده می شــود، کاماًل 

منعکس کننده درون شماست؟

رابطه ما با شبکه های اجتماعی
این حقیقت که به اشتراک گذاشتن و 
خبر دادن از جایی که هستیم یا کاری 
که می کنیم از بودن در جایی که هستیم 
یا خود کاری که انجام می دهیم مهم تر 
شده، یکی از نگران کننده ترین مسائلی 
اســت که با ظهور فن آوری در زندگی 

جدید با آن روبه رو شده ایم.

شبکه های 
اجتماعی 
زندگی را 
به مترین 

خودشیفتگی 
تبدیل 

کرده اند. 
دیگر مهم 

نیست 
جتربه ها 

درباره چه 
چیز هستند.
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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 >>

خوانــدنی...
فرمول وزن طبیعی: کالری کمتر، روحیه بهتر

افــرادی که وزن طبیعــی دارند 
دغدغــه رژیم هــای الغــری را 
ندارند. چنین افــرادی آیا برنامه 
غذایی خاصی را دنبال می کنند؟ 
پژوهشگران این موضوع و راه های 
افزایش کیفیت زندگــی را مورد 

بررسی قرار داده اند.
بررســی های جدید نشان گر آن 
است که افزایش کیفیت زندگی در 

تعادل وزن نقش بسزایی دارد.
بر اساس گزارشــی که در مجله 
"جاما اینترنال مدیسین" منتشر 
شده است، پژوهشگران در آمریکا 
با تحقیق بر روی یک گروه 218 

که متوسط نفری 

ســنی 
 38 آنهــا 
ســال بــوده به 
دست  نتیجه  این 
یافته اند. 

همــه داوطلبان از ســالمت و 
وزنی متعادل برخــوردار بودند و 

اضافه وزن نداشتند.
پنینگتن  پژوهشــی  "مرکز  تیم 
بیومدیکال" به سرپرســتی کوبی 
مارتین، از میان 10هزار متقاضی 
218 تــن را انتخــاب کــرد که 
شاخص توده بدنی شــان در حد 
فاصل طبیعی تــا اضافه وزن قرار 
داشت. BMI یا شاخص توده بدنی 
معیاری است که با آن چاقی محک 

زده می شود.

شیوه حتقیق
داوطلبان به دو دســته تقســیم 
شدند. دســته اول یا "گروه رژیم" 
که شامل دوسوم داوطلبان می شد، 
باید در طول دو سال میزان کالری 
دریافتی روزانه خود را تا 25 درصد 

کاهش می داد.
دســته دوم یا "گروه کنترل" که 
می شد  باقیمانده  یک سوم  شامل 
می توانســت تعذیه خود را مانند 

قبل دنبال کند.
داوطلبــان  آن  بــر  عــالوه 
پرســش نامه هایی دریافت کردند 
که بایــد آن را در ســه نوبت پر 
می کردند: در آغاز تحقیقات، 12 
و 24 ماه بعد. آن هــا باید در این 
و  خواب  کیفیت  پرســش نامه ها 
زندگی، روحیه و فعالیت جنسی 

خود را شرح می دادند.
پژوهشگران می دانستند که کاهش 
کالری دریافتی بر روی کسانی که 
به شدت اضافه وزن دارند تأثیری 
خوب خواهد داشت. آن چه که تا 
آن زمان در چنین ابعادی تحقیق 
نشده بود این بود که آیا کاهش 
کالری بــر روی افــرادی با 
وزن متعادل یا کســانی 
که اندکــی چاقند نیز 
همین تأثیر را 

می گذارد.
نتایج در 
گــروه 

اول 
رضایت بخش بود. به طور متوسط 
این گروه در طول دو ســال 6/ 7 
کیلوگرم وزن کم کرد. گروه دوم 
که رژیــم غذایی خود را تغییر 
نداده بــود اما در همین بازه 
زمانی به طور متوسط 5/ 0 

کیلوگرم وزن کم کرد.

وزن کمتــر، انرژی بیشتر، میل 
به سکس بیشتر

پرسش نامه ها  به  پاســخ  بررسی 
نشــان داد که در گــروه اول که 
از رژیمــی خاص بــرای کاهش 
کالری های دریافتی پیروی می کرد 
نتایج مثبتی به دست آمد. در این 
گروه بعد از دو سال نه تنها روحیه 
بهتر و تنش کم شد بلکه تمایل به 

سکس باال رفت.
در حالی که در گروه دوم که رژیم 
همه چیزخــواری ســابق خود را 
مالحظه ای  قابل  تغییرات  داشت 

دیده نشد.
مشــهودترین تأثیر سالم تر شدن 
عمومی گروه اول بود در حالی که 
در گروه دوم سالمت نه تنها بهتر 
نشد بلکه اندکی کاهش نیز یافت.

تنها در مردان گــروه اول تأثیری 
بد مشــاهده شد.  آن ها می گفتند 
بعد از رعایت این رژیم دوســاله 
میزان تحریک پذیری جنسی شان 
کاهش یافته اســت. با این حال 
آن ها نیز مانند سایر هم  گرو ه های 
خود گفتند که تمایل بیشتری به 

سکس و هماغوشی دارند.

جمع بنــدی نهایی
این کار تحقیقاتی نشان می دهد 
که دو سال کاهش کالری دریافتی 
حتی در کسانی که وزن طبیعی 
دارند نیز کیفیت زندگی و عملکرد 

جنسی را بهبود می بخشد.
نتایج این تحقیقات را با توجه به 
وسعت و ابعاد آن می توان معتبر 
شمرد. با وجود این ممکن است که 
این تحقیقات نقطه ضعف هایی نیز 
داشته باشد. برای نمونه می توان 
دلیــل این که گــروه اول روحیه 
بهتری پیدا کرد را تماس دائم آن ها 

با دانشمندان این تیم دانست.
امــا بی تردید می تــوان گفت که 
نتیجه کلی این تحقیقات می تواند 
تکانه  ای باشد برای کسانی که برای 
کاهش وزن خود به انگیزه ای نیاز 
دارند تا بتواننــد در رژیم غذایی 
روزانه شان جای شکالت را با سیب 

عوض کنند.
•

و سکس بیشتر

8 حقیقت جالب 
با یک آزمایش خون ساده

شاید برایتان جالب و حیرت انگیز 
باشد که بدانید پزشک با توجه به 
آزمایش خونتان، سن بیولوژیک 
شــما و میزان افسردگی شما را 

می تواند تشخیص دهد. 
تعــداد  کلســترول،  میــزان 
گلبول های سفید و قرمز، میزان 
کمبود مــواد مغــذی، این ها و 
خیلی اطالعات دیگر را آزمایش 
خون به شما نشان می دهد؛ اما 
آیا می تواند سن بیولوژیک شما 
را هم نشــان داده یا بگوید که 

افسرده اید یا نه؟
• 

1.سن واقعی شما
در مقایســه با سن تقویمی تان 
که در واقع مدت زمانی اســت 
کــه از زمان تولــد گذرانده اید، 
سن بیولوژیک شما به سن بدن 
و سیستم داخلی آن در مقایسه 
با افراد هم سن و سالتان مربوط 

می شود. 
بنابراین وقتی در 52 ســالگی 
باشــید، ممکن اســت ســن 
بیولوژیکی شما نزدیک به سن 
یک فرد ســالم 48 ساله باشد. 
تحقیقــات نشــان می دهد در 
شــرایطی که مصرف ســیگار، 
باالبــودن شــاخص حجم بدن 
)BMI( یــا خــوردن فــراوان 
شیرین شــده  نوشــیدنی های 
صنعتی می تواند 2 تا 6 سال به 
سن بیولوژیکی شما بیافزاید، در 
حالی که ترک این مواد به خاطر 
ورزش می تواند به کاهش همین 

تعداد سال بیانجامد.
• 

2.خطرآلزایمر در شما :
   از هم اکنون تا 10 سال آینده

محققــان بریتانیایی در ســال 
خون  میــزان  دریافتند   2015
گــروه کوچکــی از پروتئین ها 
نشان دهنده این است که آیا طی 
10 سال آینده پیش از بروز هیچ 
نوع عالئمی دچار آلزایمر خواهید 

شد یا نه. 
البتــه این تحقیــق هنوز در 
مراحل ابتدایی قــرار دارد اما 
محققان معتقدند شناسایی هر 
چه زودتر افرادی که در معرض 
این خطر هستند می تواند در 
درماِن مؤثر آن مفید واقع شود.

• 
3.اگر دچار ضربه مغزی شده 

باشید
مدت هاست که پزشکان تالش 
دارند که پروتکلی ارائه دهند تا 
به طور دقیق بتواند این مسئله 
را ارزیابی کند که اگر کســی 
دچار ضربه مغزی شده یا نشده 
باشد، ممکن است ظرف چند 
ساعت یا چند روز پس از وقوع 
حادثــه عالئم بــارزی از خود 

نشان ندهد. 
 این مشــکلی بزرگ خصوصا 
محسوب  ورزشــکاران،  برای 
می شــود چرا کــه ضربه دوم 
در فاصله نزدیک از ضربه اول 
می تواند کشنده بوده و یا منجر 
به مشکالت شناختی طوالنی 

شود. 
به خاطر داشته باشید که ضربه 
مغزی در سنین باالتر می تواند 

به آلزایمر بیانجامد. آزمایش خون 
می تواند این مسئله را مشخص 
کنید که آیا بیش از 7 روز است 

دچار ضربه مغزی شده اید یا نه.
• 

4.میزان کم آبی بدن
کم آبی باعث وارد آمدن فشــار 
به قلبتان می شود، خستگی تان 
را افزایــش می دهــد و مانع از 
آن می شــود تا به درستی فکر 
کنیــد. و تقریبــا 20 درصد از 
افراد پا به سن گذاشــته ای که از 
تجهیزات کمکــی برای زندگی 
مشکل  دچار  می کنند  استفاده 
کم آبی بدن هستند، و این بیشتر 
به خاطر آن اســت که به اندازه 

کافی مایعات نمی نوشند. 
تحقیقات نشــان داده که یک 
آزمایش خون ساده می تواند به 
پزشک نشان دهد که آیا میزان 
کم آبی تان در وضعیت خطرناکی 

است یا نه.
• 

5.شدت غم و ناراحتی تان
شاید برای بسیاری از مردم بسیار 
دشوار باشد که بتوانند بین فشار و 
تنشی که به خاطر غم و ناراحتی 
برایشــان پیش می آید و اشکال 
بدتر افسردگی تمایز قائل شوند. 
اخیرا طی تحقیقی که محققان 
استرالیایی انجام دادند مشخص 
شــده ماده شیمیایی خاصی در 
مغز وجود دارد که می توان آن را 
در خون یافت و کم یا زیاد بودن 
انتشار هورمون شادی و نشاط را 

در بدن نشان می دهد.
• 

6.سرماخوردگی ها
آزمایــش خــون می تواند تمام 
ویروس ها یا سرماخوردگی هایی 
را که گذرانده اید به پزشک نشان 

دهد.
 نتیجه تحقیقــات اخیری که 
در نشــریه  Science منتشــر 
شد نشان می دهد بدن شما در 
واکنش به بیماری، پادتن تولید 

می کند تا از شر آنها خالص شود. 
و ایــن پادتن ها باقی عمرتان در 
خون می مانند. تشخیص این که 
چه پادتن هایی در خونتان وجود 
دارد با کمــک آزمایش خون به 
پزشک کمک می کند تا داروها 
و درمان های مؤثرتری را تجویز 

کند.
• 

7.اگر در معرض خطر 
الکلی شدن باشید

تحقیقات نشــان می دهد انجام 
آزمایشی به نام »PEth« در بین 
افــرادی که به لحاظ بیولوژیکی 
در معرض الکلی شدن هستند 
بســیار باال رفته است. محققان 
ایــن تحقیــق در PEth خون 
دانشــجویانی که در نوشــیدن 
الــکل زیــاده روی می کردنــد 
در  کردند.  مشــاهده  تغییراتی 
واقــع مواد شــیمیایی خون در 
بیــن افــراد بزرگســال ارتباط 
نزدیکــی با الکلی شــدن دارد و  
این به پزشکان کمک می کند تا 
افرادی  برای  بهتری  درمان های 
که دچار سوء مصرف آن شده اند 

تجویز کنند.
• 

8.تشویش غیرقابل کنترل شما
تشویش، جنبه فیزیکی استرس 
یا نگرانی و در واقع فشار موجود 
در شانه ها و یا ضربان قلب است.

محققان دانشگاه ِهبرو معتقدند 
می تواننــد با بررســی پروتئین 
خاصــی در خون کــه بدن در 
شرایط خستگی شــدید آن را 
منتشر می کند، میزان تشویش را 

شناسایی کنند.
 بــا چک کردن ایــن پروتئین، 
پزشکان تشخیص می دهند که 
آیا میزان تشویش تان در سطح 
متعادلی بوده یا خارج از کنترل 

است.
•
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به عبارت دیگر... 
دیدگاه

آشی که رهبران آمریکائی در 100 سال 
گذشته پخته اند!

شایسته الهامی- مونتریال 
8 مــی: در زبان ما آذربایجانی ها 

ضرب المثلی هست، می گوید: 
هر چی تو آشت بریزی همان توی 

قاشقت می آید! 
روز دوم ماه می ترامپ توانســت 
تقریبًا تمــام آراء در ایندیانا را به 
دست بیاورد. تد کروز بالفاصله از 
ادامه مبــارزات کناره گیری کرد 
و فــردای آن روز هم کیســیک 
غزل خداحافظــی را خواند؛ گویا 
میخواست تا زمان ادامه مبارزه از 
تد کروز به بــازی ادامه دهد تا از 

انتخاب او جلوگیری کند. 
آگاهان سیاســی اعتقاد دارند که 
نارضایتی آمریکائیها از رهبرانشان، 
بحران اقتصادی، علت محبوبیت 
ترامپ و در نهایت انتخاب شدنش 
بعنوان نامزد جمهوریخواهان شده 
است. اگر وضع اقتصادی خوب بود 

او به هیچ وجه شانس نداشت. 
در این میان عوامل دیگری هم در 
بوجود آمــدن این وضعیت نقش 
دارد، که تا حال با این وضوح جلوه 

نکرده بود:
وجود فقط دو حزب: 

معمــواًل در آمریکا، حزب دیگری 
نمیتواند غیر از این دو حزب روی 
کار بیاید. در واقع این دو حزب هم 
اختالف چندانی با هم ندارند و در 
نهایت »پول« تعیین کننده است. 
پیچیده بودن مراحل رای گیری: 

کســی که میخواهــد رای بدهد 
باید از 25 روز قبل ثبت نام کند. 
برای مثال 27درصد نیویورکی ها 
نتوانستند رای بدهند چون از قبل 
ثبت نام نکرده بودند. یا کسی که 
بعنوان »مستقل« ثبت نام کرده 
اســت نمیتواند به دموکراتها رای 

بدهد.
خیلــی وقتها کســانی که تغییر 
حــزب داده اند بــاز هم به حزب 
قبلی برگردانده شده اند. همچنین 
در ماشین الکترونیک رای گیری 

دستکاری می شود.
اینها از جمله نکاتی است که رای 
دادن مردم عادی را مشکل میکند 
و در آخر این »نماینده های صاحب 
رای وکالتــی« یــا صاحب امتیاز 
هســتند که جزو گروه های البی 
هم هستند و در گردهمائی نهائی 
یا "کنگره ملی" با دادن امتیاز نامزد 

نهائی را انتخاب میکنند. 
از یازده ماه پیش که ترامپ و 16 
نفر دیگــر کاندیداتوری خود را از 
طرف جمهوریخواهان اعالم کردند 
هیچکس ترامپ را جدی نگرفت. 
او هم مثل بقیه است و هیچ فرقی 
بــا دیگران نــدارد. 16 کاندیدای 
حــزب جمهوریخــواه و هیالری 
همه درست مثل ترامپ فاشیست، 
راسیست و ضد انسان و انسانیت 
هستند. منتها فرق او اینست که 
مثل آنها دروغ نمیگوید، و حرفهای 
خود را علیه سیستم حاکم میگوید. 
میشود گفت او وسندرز در دو نقطه 
مقابل و با دو راه حل متفاوت قرار 
گرفته اند ولی نظرشــان در مورد 

سیستم یکی است. 

بطور مثال در زمــان وزارت امور 
خارجه هیــالری در دولت اوباما 
و حتی حاال چندین میلیون فرد 
غیرقانونی از التینوها بکشورشان 
دیپورت شــده اند و یا کشــت و 
کشتار مسلمانان بوسیله هواپیمای 
بدون خلبان )پهپاد( و یا داعشی ها 
در پاکستان و سایر کشورها ادامه 
دارد و دائم برای این مســلمانان 
اشک تمساح میریزند ولی کسی 
هم آنها را به کشورشان راه نمیدهد. 
در مورد زنها؛ هیالری در 30-25 
سال گذشته کاری برای زنان انجام 
نداده و نتوانسته حق زنانی )حتی 
خودش( که قربانی شوهرش بودند 

بگیرد.
بعضی از نظرات ترامــپ که او را 
متمایز کرده و باعث میشود که او 

از طرف حزبش پس زده شود: 
_ تنش زدائی با مسکو 

_ کوچک کردن ناتو
_ موافق فرستادن جوانهای آمریکا 
به جنگ نیست، در ضمن میگوید 
بجای صرف هزینه های سرســام 
آور در جنگ می توانیم آنرا در زیر 
ســاختها مثل پلها و فرودگاه ها و 

جاده ها مصرف کنیم. 
_ در مورد ایران قرارداد را همراه با 

نظارت شدید در اجرا میپذیرد.
_ به کمیته یهودیان آمریکا گفته: 
چون خودش پول دارد بپول آنها 
نیازی ندارد و فقط به آمریکا فکر 

میکند.
_ در آخر که از همه مهمتر است 
میخواهد، آمریکا در مسئله صلح 
بین اســرائیل و فلسطین بیطرف 

بماند.
طرفداران ترامپ، بیشتر از سفید 
پوستان طبقه متوسط یا با وضع 
مالی بد، با تحصیالت پائین هستند. 
 ،Chris Hedges بقول کریس هجز
خبرنگار ســابق نیویورک تایمز، 
بحران اقتصادی میلیونها آمریکائی 
سفید پوست لیبرال را به فاشیست 
تبدیل کرده اســت و باعث شده 
است که نفرت بین مردم طبیعی 

و نرمال بشود. 
فلیپ جیرالدی افسر سابق سیا در 

مورد هیالری مینویسد:
- هیالری یک جنگ طلب عالج 

ناپذیر است. 
- او میخواهــد آمریــکا بر جهان 

مسلط شود.
- ایران را از زمین محو خواهد کرد.
- تنش با سوریه را بیشتر خواهد 
کــرد و در آنجا پرواز ممنوع اعالم 

خواهد کرد.
- ناتو را گسترش خواهد داد.

بنظر فیلیپ جیرالدی، ترامپ در 
این بازی یک ژوکر با وصله ناجور 
است که از ریخت و پاش پنتاگون 

انتقاد میکند.
 همیــن تفاوتها باعث شــد که 
افرادی مثل لیندزی گراهام، ظاهراً 
در لحظه آخر تد کروز را ساپورت 
کنند که کاماًل دیر شده بود. دلیل 
آن هم حمایت شدید تد کروز از 
اســراییل بود. حاال با این بهانه از 
کرد.  خواهند  حمایــت  هیالری 
چون هیالری حاضر است بخاطر 

اسرائیل ایران را فدا کند.
 هیالری از روز اول آدم آنها بوده. 
او هر روز نظرش را عوض میکند 
و مثل طوطی حرفهای سندرز را 
تکرار میکند ولی برعکس سندرز 
بوسیله حمایت شرکتهای بزرگ 
به اینجا رسیده است. هشت سال 
پیش هم به این دلیل انتخاب نشد 
ولی بجای اینکه خود را از آنها کنار 
بکشــد برای آنها کار کرد. مسلمًا 
اگر او و ترامپ در نوامبر مقابل هم 
قرار بگیرنــد، همانطور که ترامپ 
با آشــکار کردن نقاط ضعف 16 
کاندیدا آنها را کنار زد با هیالری 
هم همــان کار را خواهــد کرد. 
مخصوصًا که هیالری در 25 سال 
گذشــته نقاط ضعف زیاد داشته. 
مسئله لیبی و گم شدن ایمیل ها 
خیلی مهم است. اخیراً اف بی آی 
از اطرافیان او و خودش تحقیقاتی 
میکنــد؛ و این در انتخابات نهائی 
خیلی مهم است، مگر اینکه سندرز 

نامزد دموکرات ها بشود. 
هنوز خیلی از جمهوریخواهان از 
ترامپ حمایت نکرده اند؛ لیندزی 
گراهام، جورج بوش و کل خانواده 

بوش. 
) ترامپ تا قبل از کنار رفتن جب 
بوش از مبــارزات انتخاباتی دائم 
از حملــه آمریکا به عراق در زمان 
جورج بوش انتقاد میکرد.( بیشتر 
نامزدهای ریاســت جمهوری در 
گذشــته مثل جان مــک کین و 

رامنی و شماری دیگر.
)ترامپ در برنامه سیاســی ان بی 
سی، هشتم می میگوید که اینها 
حتی بــه پیمان خــود مبنی بر 
حمایت از کاندیدا پایبند نیستند.( 
پل رایان، رئیس نمایندگان گفته 
اســت تا با ترامپ صحبت نکند 

نمیتواند تصمیم بگیرد. 
مسلمًا این آشی است که رهبران 
آمریکائی در 100 ســال گذشته 
مخصوصًا بعد از جنگ جهانی دوم 

پخته اند.
تا بعد چه پیش آید.

گروه همبستگى ايرانيان
روز كانادا را جشن مى گيرد

تلفن هاى آگاهى:
514-325-3012
514-808-5070

فروش بليت تپش ديجيتال
514-223-3336

آدرس محل پارتی:
Quilles G Plus (Rose bowl)
6510 Rue Saint-Jacques
Montréal H4B 1T6

همراه با دى جى تونيك ( مهران)
زمان: 1 جوالى ساعت  20:30

ورودى پارتى: 10 دالر

ساندويچ در سالن بفروش می رسد
( رستوران ياس ) 
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»»»»  زنــدگی و سالمت   ««««

باکتری هایی که موجب 

بدبو شدن تنفس 

می شوند مشکالت 

مختلفی برای سالمتی 

ایجاد می کنند 

سندرم روده تحریک پذیر 
چیست؟

Irritable bowel syndrome
آیا درد یا احساس نفخ و ورم شکم 
دارید؟ آیا باید پشــت ســرهم به 
دستشوئی بروید؟ یا بیماری دارید 
که مدام احساس نیاز به دستشوئی 
نیاز دارید ؟ اگر اینطور است ممکن 
اســت مبتال به یک بیماری شایع 
دستگاه گوارش که به آن سندرم 
روده تحریــک پذیر - IBS - گفته 
می شود، شده باشید. این بیماری 
بسیار آزار دهنده است. اما دلیلی 
برای تسلط بیماری بر بیمار وجود 

ندارد.
در ســندرم روده تحریــک پذیر 
روده ها تغییرات ساختمانی ندارند 
و نرمال به نظر می رســند. اما به 
بطور طبیعــی کار نمی کنند در 
این بیماری همیشــه روده بزرگ 

درگیرمی شود.
ســندرم روده تحریک پذیر علت 
مشخصی ندارد. اما بسیاری از مردم 
بدنبال یک دوره پراسترس به آن 
مبتال می شــوند و یا ممکن است 
بدنبال یک عفونت گوارش بوجود 
آید. اما هنوز مــواردی بدون علت 
شناخته شده گزارش می شود در 
هر صورت ســندرم روده تحریک 
پذیر یک مشکل و بیماری جدی 

است.
•

عالیم بیماری
عالئم ســندرم روده تحریک پذیر  
ممکن است خفیف یا شدید باشد. 
این عالئم از فردی به فردی دیگر 

متفاوت است.
پزشکانی که این بیماری را درمان 
می کنند یک سری عالئمی را که 
تقریبًا در همه افراد مشترک است را 

به صورت زیر نام می برند: 
این موارد شامل :

-  گرفتگی و درد شکمی که با دفع 
کاهش می یابد.

- تغییــرات دفعی )مدفــوع زیاد 
وآبکی( یا مدفوع خشک )یبوست(.

- تغییرات در دفعات اجابت مزاج 
)بیشتر یا کمتر از حد معمولی(.

- مشکالت مربوط به دفع مدفوع 
)نیاز اورژانسی به دفع و یا احساس 
باقی مانــدن مدفوع پس از اجابت 

مزاج(
- وجود مخاط در مدفوع

- نفخ و تورم
•

تشخیص
هیچ آزمایش تشخیص برای سندرم 
روده تحریک پذیر وجود ندارد. به 
جای آن آزمایشاتی انجام می شود 
که مشــکالت دیگر ) مانند وجود 
عفونــت یا بیماری ســلیاک(  که 

عالئم شبیه به این بیماری را دارد 
رد می کند. این آزمایشات شامل 
آزمایشــاتی بر روی نمونه خون و 
مدفوع بیمار در آزمایشگاه می شود. 
کلونوســکپی نیز یکی از اقدامات 
دیگر یســت که جهت تشخیص 
انجام می شــود. اگــر هیچ یافته 
مشخصی مبنی بر یکی از بیماری 
های شناخته شــده و شایع یافت 
نشــود، می توان مطمئن شد که  
عالیم مربــوط به ســندرم روده 

تحریک پذیر  است.
•

مالقات پزشک
پزشــک درباره عالئمی که در پی 
بیمــاری بروز کرده اســت، عادت 
هــای روده ای و غذائی ســواالتی 
خواهــد کرد که بیمار با صداقت و 
بدون احساس ناراحتی و خجالت به 
سواالت پزشک پاسخ دهد و داروها 
و داروهای گیاهی و مکمل هائی که 
مصرف می کند را به اطالع پزشک 
برساند.  همچنین اقداماتی را که 
برای درمــان و از بین بردن عالئم 
بیماری تا به حــال انجام داده را با 
پزشک خود در میان بگذارد. حتی 
اگر بتواند برای چند هفته آنچه می 
خورد، فعالیتها، عالئم و هر چیزی 
را که احســاس وی را بهتر یا بدتر 
می کند یادداشــت کند.  آنوقت 
پزشک با کمک این اطالعات برنامه 
مناســبی را جهت کنترل بیماری 

تنظیم می کند.

اطالعاتی درباره سندرم روده 
حتریک پذیر

- از هــر پنج نفردر آمریکا یک نفر 
مبتال به سندرم روده تحریک پذیر 

هستند.
- سندرم روده تحریک پذیر سرطان 
نیست و علت آن نیز سرطان نیست.
- ســندرم روده تحریــک پذیــر 
ارتباطی به مغز ندارد اما اســترس 
می تواند موجب بدتر شدن عالئم 

آن می شود.
- ســندرم روده تحریک پذیر یک 

بیماری التهابی روده نیست.
- ســندرم روده تحریــک پذیر یا 
بیماری crohn اســت و یا التهاب 

همراه با زخم کولون.
- این وضعیت شــامل تغییرات در 

فرم روده است.
- ســندرم روده تحریــک پذیــر 
تغییرات در عملکرد روده اســت 
بدون اینکه تغییری در ساختار آن 

اتفاق افتاده باشد.
doctoreman.ir :منبع

•

حل تعارضات و ناسازگاری ها در روابط سالم و ناسالم

حل ناسازگاری ها در روابط سالم
در همه روابط ناســازگاری و مشکل پیش 
می آید. منظور از این مشــکالت، تضادها و 
کشمکش های کالمی است. آدمها گاهی با 
هم مخالفت می کنند و این لزومًا چیز بدی 
نیست. درواقع، شما حق دارید نظر متفاوتی 

نسبت به طرفتان داشته باشید.
در یک رابطه سالم، حرف زدن رمز کار 
اســت.  وقتی بتوانید به طور موثری با هم 
صحبت کنید، طرفتان را بهتر درک خواهید 
کرد و رابطه تان قوی تر خواهد شــد. وقتی 
بتوانید این تضادهای بین خودتان را به طور 
خوبی برطرف کنید، یک رابطه سالم و کامل 

ساخته اید.
بااینکه تعارض و تضاد کاماًل طبیعی اســت 
ولی می تواند نشــانه قســمتی از رابطه تان 
باشد که مشــکل دارد. اگر تضادهایتان سر 
این است که چه فیلمی تماشا کنید، با کدام 
دوستتان بیرون بروید یا چه کسی باید ظرفها 
را بشوید، می توانید از این نکات برای حل این 

کشمکش ها به طریقی سالم استفاده کنید:
•

مرز تعیین کنید.
 هرکســی شایسته این است که با احترام با 
او برخورد شــود - حتی در طول جدال ها و 
کشمکش ها. اگر طرفتان بدزبانی می کند یا 
مســخره تان می کند یا فحش می دهد، از او 
بخواهید که بس کند. اگر بس نکرد، از او دور 
شوید و بگویید نمی خواهید در آن زمان با او 

بحث کنید.
•

مشکــل اصلی را پیدا کنید. 
معمــواًل تعارض و کشــمکش زمانی اتفاق 
می افتد که نیازهای یکی از طرفین برآورده 
نمی شود. ســعی کنید ببینید مشکل واقعًا 
کجاســت. اگر طرفتان به نظر مســتاصل 

می آید، شاید فقط نسبت به رابطه احساس 
امنیت نمی کند و نیاز به تشویق شما دارد. 

اگر عصبانی می شــوید که چرا همســرتان 
آشغال ها را بیرون نگذاشته است، ممکن است 
واقعاً ناراحت باشید چون فکر می کنید همه 
کارهای خانه به گردن شما افتاده است. یاد 
بگیرید درمورد مشکل اصلی حرف بزنید تا 
بتوانید جلو بحث کردن ها و دعوا کردن های 

مداوم را بگیرید.
•

توافق کنید که توافق نکنید! 
اگر شما و طرفتان نتوانستید مشکل را حل 
کنید، گاهی اوقات بهتر است آن را بی خیال 
شــوید. نمی توانید درمورد همه چیز با هم 
هم عقیده باشید. روی چیزهایی که بیشتری 
اهمیت را دارند تمرکز کنید. اگر این مسئله 
خیلی مهم است و نمی توانید آن را فراموش 
کنید، شاید شما دو نفر واقعًا به درد همدیگر 

نمی خورید.
•

در صورت امکان مصاحله کنید. 
گفتنش راحت است ولی عمل کردن به آن 
نه. کوتاه آمدن و مصالحه کردن بخش مهمی 
از حل مشــکل و تعارضات در روابط سالم و 
موفق است. طرفتان می خواهید غذای چینی 
بخورد و شــما غذای هندی دوست دارید؟ 
مصالحه کنید، امشب غذای چینی بگیرید و 
دفعه بعدی که برای غذا خوردن بیرون رفتید 
به رســتوران هندی بروید. باید بتوانید حد 
وسط را پیدا کنید تا هر دو شما از نتیجه کار 

راضی بمانید.
•

همه چیز را در نظر بگیرید. 
آیا این مســئله واقعًا مهم اســت؟ آیا روی 
احســاس شــما نســبت به همدیگر تاثیر 

می گذارد؟ آیا بخاطــر آن مجبورید 
عقاید و اخالقیات تان را کنار بگذارید؟ 
اگر اینطور اســت، خیلی مهم است 
که سر حرفتان بایستید. اگر اینطور 
نیست، شاید بد نباشد که با او مصالحه 
کنید. همچنیــن، حرف ها و نظرات 
طرفتــان را در نظر بگیریــد. چرا به 
نظرتان نظر او نادرســت است؟ شما 
چطور بــه آن موضوع نگاه می کنید؟ 
آیا غیرطبیعی است که طرفتان بخاطر 
ناراحت  مســئله ای  چنین 
شده باشد؟ آیا طرفتان اهل 
مصالحه کردن و کوتاه آمدن 

است؟
با رعایت این نکات بــاز هم دعوا می کنید؟ 
شاید وقت آن رســیده که ببینید اصاًل این 

رابطه به دردتان می خورد یا نه. 
هر دو شما شایسته یک رابطه سالم بدون جر 

و بحث های مداوم هستید.

حل ناسازگاری  ها 
در روابط ناسالم

بااینکه دعــوا کردن و تضاد داشــتن کاماًل 
طبیعی است، این دعواها و بحث ها نباید به 
حمله های شخصی کشیده شود و هیچکدام 
از شما نباید سعی کند اعتمادبه نفس طرف 
دیگر را پایین بیــاورد. اگر نمی توانید بدون 
ترس از تالفی کردن طرف مقابل حرفتان را 

بزنید، احتمااًل مورد آزار در رابطه هستید.
یادتان باشــد، یک نشانه روابط آسیب زا این 
است که طرفتان کنترل شــما را به دست 
گیرد. آیا همســرتان به دالیــل زیر ناراحت 

است؟
می خواهید به جای وقت گذراندن با او برای 

بازی بسکتبال بروید؟
تلفن تان را چک کردید و پیام ها و تماس هایی 
کــه از طرف او دریافت کرده اید را دوســت 

نداشتید؟
فقط می خواهید با دوستان وقت بگذرانید ولی 

او فکر می کند به او خیانت می کنید؟
برای داشتن رابطه جنسی آمادگی ندارید؟

می خواهید درس بخوانید ولی او می خواهد با 
شما حرف بزند؟

اگر سر این مسائل با هم بحث و دعوا می کنید، 
بد نیست پیش یک مشاور خانواده بروید تا 
ببینید با هم سازگاری و تفاهم دارید یا خیر.

loveisrespect.org : منبع مقاله
 مترجم : زینب آرمند

هر دو شما شایسته یک رابطه سالم 
بدون جر و بحث های مداوم هستید.

فصل بهار؛ معجونی از رخوت و طراوت
پــس از روزهــای تاریک و ســرد 
زمستانی، آمدن بهار سبب جنب و 
جوش تازه ای در طبیعت می شــود. 
امــا تغییرات بهاری بــرای برخی با 
حساســیت، رخوت و خواب آلودگی 

همراه است. 
پیاده روی در هوای آزاد چاره مبارزه با 

رخوت است .
فصل بهار هر چند با شــکوفه های 
رنگارنگ و جوانه های سرسبزش جان 
تازه ای به طبیعت می بخشد، اما با بلند 
شــدن روزها و افزایش دما عملکرد 

بدن انسان را نیز به چالش می کشد. بسیاری 
به طور همزمان دچار طراوت و رخوت بهاری 
می شوند و گروهی مجبور به دست و پنجه نرم 

کردن با حساسیت های فصلی.
به گفته یک کارشــناس پزشــکی سازمان 

هواشناســی، آن دسته از کســانی که دچار 
فشار خون پایین هستند، بیش از گروه های 
دیگر در فصل بهار احساس رخوت و خستگی 

می کنند. 
به گفته وی از سوی دیگر افزایش نور موجب 

می شــود تا ســطح تولید هرمون 
 مالتونین که چرخه خواب را تنظیم 
می کند، در بدن کاهــش یابد و در 

نتیجه هوشیاری انسان باالتر رود.
با این حال این تأثیر آرام آرام خود را 
نشان می دهد و با بلندتر شدن روزها 
و درخشــش نور خورشــید رخوت 

بهاری از تن بیرون می رود.
این کارشناس آلمانی برای بدر کردن 
خستگی و رخوت از تن پیاده روی در 
هوای آزاد و لذت بردن از خورشــید 

بهاری را توصیه می کند.
البته در این میان نباید از محافظت از پوست 
در مقابل اشــعه های خورشید غافل ماند، به 
ویژ ه آنکه پوست پس از ماه های سرد و تاریک 
زمســتانی، حساس تر شــده و به محافظت 

بیشتری در برابر تابش خورشید نیاز دارد.



27 27PAIVAND: Vol. 23  no.1266  May 15, 2016             since 1993   www.paivand.ca سال 23 شماره   1266 26  اردیبهشت 1395 

بوی بــد دهان در صبــح وقتی 
از خواب بیدار می شــوید، باعث 
می شــود وقتی از کنار عزیزانتان 
رد می شوید، سریع جلو دهانتان 
را بگیرید. مسواک زدن، استفاده از 
نخ دندان یا شوینده های دهان در 
شب قبل به نظر هیچ تاثیری روی 
بوی دهانتان وقتی صبح از خواب 

بیدار می شوید ندارد. 
البته این مسئله ای متداول است 
زیرا دهان در زمان خواب به حالت 

هضم و استراحت می رود.
•

بوی بد دهان در صبح و بزاق
طبق آمار آکادمی دندانپزشــکی 
عمومی امریکا، 80 میلیون نفر از 
بوی بد دهان بعد از بیدار شــدن 

رنــج از خــواب 

می برند. افرادی که بخاطر 
مصرف دارو دچار خشکی 
دهان می شوند بیشتر در 
معرض این مشــکل قرار 
که  آنهایی  البتــه  دارند. 
بهداشــت دهان و دندان 
ضعیفی دارند هم بیشتر از 
کسانی که بهداشت دهان 
و دندان خوبی دارند دچار 

این مشکل می شوند.
دلیل عمده این مشکل 
دهان  بــزاق  کمبود 

است. 
دهان در طول روز مقدار 
قابل توجهی بــزاق تولید 
می کند ولی وقتی خواب 
هســتید، تولید بزاق در 

دهان کاهش می یابد.
بزاق برای بیرون کردن ذراتی که 
باقی ماندن آنها باعث جمع 
شــدن باکتری در دهان 
می شود، بسیار مهم و 
ضروری است. کاهش 
احتمال  بزاق  تولید 
خشک شدن دهان 
می دهد.  افزایش  را 
این باعث می شــود 
باکتری ها رشد کرده 
ســولفور  ترکیبات  و 
تولید کنند که بوی بد 
دارند. باکتر ی ها از ترکیبات، 
پروتئین ها، اســیدهای آمینه و 

غذاهایی کــه در دهان و دندان ها 
باقی می مانند، تغذیه می کنند.

•
بوی بد دهان در صبح و حنوه 

خوابیدن
نحوه خوابیدن شــما بر شدت و 
تکرار بوی بد دهان در صبح تاثیر 
می گذارد. خروپف کردن یا تنفس 
از دهان در طول شب احتمال بدبو 

شدن دهان را باال می برد. 
بیشتر کسانی که از دهان تنفس 
می کنند، دهانشــان را شب ها باز 
می گذارند و این باعث خشک شدن 
بیشــتر دهان شده و باکتری های 

باکتری هایی که موجب 

بدبو شدن تنفس 

می شوند مشکالت 

مختلفی برای سالمتی 

ایجاد می کنند 

تعرفه هاي گروه هاي 
ارائه دهنده خدمات 
پزشكي بايد تابعي 
از حقوق و دستمزد 
ساير گروه هاي 
شغلي موجود در 
كشور باشد و در 
صورتي كه اين 
تناسب رعايت 
نشود اثرات منفي 
زيادي در نظام 
اقتصادي كشور 
خواهد داشت
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جدول ويژه جدول عادي

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 5131

سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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توهم مرگ15
 كوچه بن بست و قديمي جنوب شهر در نيمه شب، آرام آرام رنگ سكوت و آرامش مي گرفت 

كه ناگهان صداي فرياد و ناله هاي دلخراش مرد جوان سكوت نيمه شب را شكست...

16 شناسایي 58 گردنه خطرناك در جاده ها 14
 با همكاري سازمان راهداري و حمل  و نقل جاده اي كشور، 58 گردنه مخاطره آميز شناسايي 

شده و هم اكنون در 50 مورد از اين گردنه ها، ايستگاه هواشناسي احداث شده است

نگاه دولت عراق بايد در مديريت منابع آب 
تغيير كند و اولويت اول را پس از تأمين آب 

شرب به تأمين و تخصيص آب مورد نياز براي 
احياي تاالب هاي خشك شده بدهد، همان 
كاري كه ايران هم اكنون در احياي تاالب 

هورالعظيم انجام مي دهد. ما اآلن حدود 5 تا 
7 متر مكعب در ثانيه حقابه تاالب هورالعظيم 

را تأمين مي كنيم و اين كار از طريق وزارت 
نيرو در حال انجام است و مي توان گفت بخش 

عمده عمليات احيا صورت پذيرفته است
صفحه 15 

 راهكارهاي ريز و درشت براي حل مشكل ريزگردها

ترافي��ك، آلودگ��ي هوا، 
آلودگ��ي صوتي، هزينه هاي 
ب��االي اجاره  خانه و حمل و 
نقل، آس��يب هاي اجتماعي 
ديگ��ر  مش��كل  ده ه��ا  و 
گريبان پايتخت نش��ين ها را 
ب��ا بي رحمي گرفته اس��ت، 
حاال تصور كنيد در همهمه 
اين همه دغدغ��ه و نگراني 
از  روان��ي  اس��ترس هاي  و 

مشكل نسبتًا جديدي هم خبر مي دهند كه شما را بيش از پيش نگران جسم 
خسته تان مي كند و آن چيزي نيست جز »ريزگردها«.

البته مي دانيم كه معضل ريزگردها فقط آس��مان و زمين كالنش��هر تهران 
را درنمي نوردد بلكه آسمان 23 استان ديگر را هم به الطاف خود مزين كرده 
اس��ت، اما مسئله مهم اين اس��ت كه اگر چاره اي براي اين موضوع انديشيده 

نشود فراگيري آن در آينده افزايش خواهد يافت.
اين ريزگردهاي ناخوانده كه از كش��ور عراق مس��ير خ��ود را براي ورود به 
كشور ما در پيش گرفته اند و در تابستان به علت كمبود بارندگي و گرماي هوا 
بيش از فصول ديگر س��ال خودنمايي مي كنند، گاهي اوقات دست كم گرفته 
مي شوند، البته ظاهراً چاره اي جز اين هم نداريم، چرا كه آنها كه بايد تدبيري 
اتخاذ كنند، دس��ت روي دست گذاشته اند و از مردم كه ابزاري و امكاني براي 

رويارويي ندارند، چه توقعي مي توان داشت.
ريزگردهاي ناميمون آن قدرها ريز هستند كه در چشم بر هم زدني بي محابا 
به سيستم تنفسي ما حمله ور مي شوند. كودكان به علت رشد ناكارآمد ريه ها و 
نوع تنفسي كه دارند بيشتر از ساير افراد در معرض حمالت ريوي قرار دارند و 
در مقابل اين ريزگردها حساس ترند، شك نكنيم در افرادي كه بيماري ريوي 
يا قلبي عروقي دارند ميزان مرگ و مير را افزايش مي دهد. البته فقط كودكان 
و بيماران نيس��تند كه با اين مش��كل درگير مي ش��وند بلكه افراد سالم هم با 
تنگي نفس، س��رفه، ترشحات خلطي، گرفتگي صدا و سينوزيت دست و پنجه 

نرم مي كنند.
فرسودگي و كيفيت پائين خودروها، تردد موتوسيكلت هاي فاقد استاندارد، 
پائين بودن كيفيت س��وخت از جمله عواملي اس��ت كه بر غلظت آالينده ها و 
آلودگ��ي هوا تأثي��ر قابل مالحظه اي مي گذارند، ح��اال ريزگردها را هم بر اين 
عوام��ل بيفزاييد، آنگاه مي بينيد كه ش��اخص آلودگي ه��وا روي كدام گزينه 

توقف مي كند. 
هر چند برخي از مسئوالن جدي گرفتن بحران ريزگردها را »سياه نمايي« 
قلم��داد مي كنن��د و با عينك خوش��بيني به اين مهمان وي��ژه! مي نگرند و از 
تش��كيل كميته اضطرار آلودگي هوا خ��ودداري مي كنند، اما واقعيت حكايت 
تلخي دارد كه به معني واقعي ريزگردهاي همس��ايه ما را با مشكالت رواني و 
جس��مي مواجه مي كند، اما در اين ميان تنها كساني كه مي توانند به حل اين 
مش��كل آن هم به طرق علمي از جمله مالچ پاش��ي و ريگ پاشي كمك كنند 

مسئوالن مربوطه هستند نه مردم.
نشستن و دس��ت روي دست گذاش��تن و به اميد قدم برداشتن مسئوالن 
كش��ور عراق بودن فقط حال و آينده ش��هروندان مان را به مخاطره مي اندازد 
كه ش��ايد خطرات آن فردا ما را به خودمان بياورد و آن وقت ديگر دير ش��ده 

باشد.

واگذاري 37 هزار واحد مسكوني به معلوالن و مددجویان در هفته دولت
 خدمات دولت مهرورز و هميشه خدوم در سال هاي اخير بي نظير بوده به طوري كه در 

اين سال ها توجه ويژه اي به معلوالن، مددجويان و قشرهاي مختلف شده است
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شهناز سلطاني

آيا مشكالت درماني با افزايش 
تعرفه پزشكي حل مي شود؟

یادداشت

 افقي:
1- از آثار خواج��ه عبداهلل انصاري- 

پرورش دهنده حيوانات اهلي
2- مگر- دريچ��ه بين بطن و دهليز 

چپ قلب- دوا
3- جهت- جاده هموار و ش��ن ريزي 

شده- روزگار- نخستين قوم ايراني
4- مكاني عمومي براي اس��تفاده از 
اينترنت- اس��ب تنومن��د- زيرخاك 

پنهان كردن
پي��ك  پرمص��رف-  لبني��ات  از   -5

كاغذي- تاقچه بااليي
6- ضدداخل- امر به نوشتن- انتقال 

روح
7- لحظ��ه كوت��اه- كيس��ه پ��ول- 

نمايشنامه
8- بام دنيا- تش��كيالت سياس��ي- 
انس��ان هاي  خانه  خ��ودرو-  نوع��ي 

نخستين
9- معك��وس- آماده، با اس��تعداد- 

رفوزه
10- خوش اخالقي، ادب- ماركي بر 

خودروهاي سنگين- گرو گذارنده
11- آبكي- جايگزين مناسب رنگ و 
كاغذ براي ديوار- پسوند نگاه دارنده

12- تكبر- انجام كاري برخالف ميل- 
وس��يله اي برقي جهت آم��اده كردن و 

گرم نگه داشتن چايي
13- پل- برداشت زنبور از گل- مقواي 

نازك- فتنه جو
14- حشره سمي- به صورت پيش بيني 

نشده، تصادفي- با داد آيد
15- ترسيده- دستگاه خودكار

 عمودي:
1- نقاب- از ش��يريني هاي مخصوص 

عيد نوروز در گيالن
2- دع��وا ب��راي خيرات آن نيس��ت- 

شريك، همدست- بالين
3- حرف همراهي- انديشه، 
س��گال- يار مداد- رس��ول 
خ��دا صل��ي اهلل علي��ه و آله 
فرم��ود: از... اجتناب كنيد، 
بدرس��تي كه آن ش��رك به 

خداست
ورزشي-  از رش��ته هاي   -4

جمع وكيل- پژمرده
5- الگ��و- اندوه، مش��قت- 

مرتجع جدول
س��الح  توقف-  فرم��ان   -6
جنگج��وي قدي��م- دليل و 

حجت
7- بعض��ي ب��ه خش��خاش 
گذارند- جانشينان- به دنيا 

آمدن

8- شامل همه مي شود- نوعي طالق- 
زن پادشاه- نت چهارم

9- جويدن��ي تمام نش��دني- بي آبرو- 
برش سينمايي

10- اضطراب- پيمان نظامي آسيايي- 
كارد

11- جوي خون- گوناگوني- از عناصر 
شيميايي فلزي

12- مطابق روز- حنا- بينش، آگاهي
13- مي گذارن��د ت��ا در بند كش��ند- 
آس��وده از وضعي ناخوش��ايند- الفت- 

واحد تنيس
14- بيمارس��تاني در تهران- گردنده 

آسماني- بعد از قهر
15- به دام افتادن- هويج

 افقي:
1- هماتول��وژي- س��دي در اس��تان 

آذربايجان شرقي
2- ب��ه انواعي از گونه ه��اي يك گياه 
گويند كه با ش��رايط محيطي منطبق 
ش��ده و يا بازده آن را نس��بت به ديگر 
داده ان��د-  افزاي��ش  همگونه هايش��ان 

خوراك آبدار ايراني- در آن مكان
3- حرف يوناني- نام كوچك نخستين 
فضان��ورد- ش��هري در آرژانتين- هنر 

فرنگي
4- آوازي در دس��تگاه شور- از حبوب 

خوراكي- از گروه هاي خوني
5- گل س��رخ- زل زدن- نوعي رسوب 

زميني
6- گرانيت- افزوني نعمت- بسندگي
7- جنبش خفيف- چراغ- باگذشت

8- ديوار گلي- پيكار- قدم- همنشين 
برهمن

ايتالياي��ي-  اوگوبت��ي  از  اث��ري   -9
خبرگ��زاري كش��ورمان- از ح��روف 

مقطعه قرآن
ش��ركت هاي  بزرگتري��ن  از   -10
توليدكننده رايانه و تجهيزات جنبي 
آن در دني��ا- ق��وم تركم��ن- مهتر و 

پيشوا
11- نوعي ش��يريني- خانه هاي كلبه 
مانن��د مناط��ق كوهس��تاني- چربي 

حيوان
12- مانع آب- تازه داماد- س��اندويچ 

گرم
13- نانجيب- س��نگ س��خت- شب 

اول زمستان- نويسنده كالغ
14- ض��رر- گياه��ي طب��ي از تيره 

بقوالت- شكاف باريك
15- مافي��اي ژاپ��ن- گياه��ي تلخ و 

خوشبو
 عمودي:

گرمس��يري-  تي��ره  از  درخت��ي   -1
اتوماسيون

2- آگاهي- اختياري- دار فاني
3- رد پ��اي آب!- رودي در كرم��ان- 

گياهي صحرايي- قوچ
4- دوستان- قلعه- جديد

5- جنگ- جنس مدال سومي- مظهر 
الغري

6- اس��فنجي- نام پسر سهراب- نوعي 
آش

7- بسيار بد- رفتن با ناز- نام پسرانه
8- ضمي��ر بيگان��ه- تنه��ا و غري��ب- 

درختي هندي- مخفف گاه
پاپوش  فتنه انگي��زي-   -9

سنتي- درخت تسبيح
اس��باب  آنتي��ك-   -10
ورزش- اث��ري از ج��وزف 

اونيل )2008( 
11- سرخود- طايفه اي از 

هند و اروپايي- مزد
12- حرف شگفتي- عبث 
و بيهوده- نام يك شاهزاده 

ايراني
آلمان-  13- شهر صنعتي 

پوشاننده- روزگار- باب
14- به كار بستن- از جان 

گذشته- نوعي از نمايش
15- سبك طبيعت گرايي- 

حيواني با شاخ هاي زيبا
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كشور باشد و در 
صورتي كه اين 
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توهم مرگ15
 كوچه بن بست و قديمي جنوب شهر در نيمه شب، آرام آرام رنگ سكوت و آرامش مي گرفت 

كه ناگهان صداي فرياد و ناله هاي دلخراش مرد جوان سكوت نيمه شب را شكست...

16 شناسایي 58 گردنه خطرناك در جاده ها 14
 با همكاري سازمان راهداري و حمل  و نقل جاده اي كشور، 58 گردنه مخاطره آميز شناسايي 

شده و هم اكنون در 50 مورد از اين گردنه ها، ايستگاه هواشناسي احداث شده است

نگاه دولت عراق بايد در مديريت منابع آب 
تغيير كند و اولويت اول را پس از تأمين آب 

شرب به تأمين و تخصيص آب مورد نياز براي 
احياي تاالب هاي خشك شده بدهد، همان 
كاري كه ايران هم اكنون در احياي تاالب 

هورالعظيم انجام مي دهد. ما اآلن حدود 5 تا 
7 متر مكعب در ثانيه حقابه تاالب هورالعظيم 

را تأمين مي كنيم و اين كار از طريق وزارت 
نيرو در حال انجام است و مي توان گفت بخش 

عمده عمليات احيا صورت پذيرفته است
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 راهكارهاي ريز و درشت براي حل مشكل ريزگردها

ترافي��ك، آلودگ��ي هوا، 
آلودگ��ي صوتي، هزينه هاي 
ب��االي اجاره  خانه و حمل و 
نقل، آس��يب هاي اجتماعي 
ديگ��ر  مش��كل  ده ه��ا  و 
گريبان پايتخت نش��ين ها را 
ب��ا بي رحمي گرفته اس��ت، 
حاال تصور كنيد در همهمه 
اين همه دغدغ��ه و نگراني 
از  روان��ي  اس��ترس هاي  و 

مشكل نسبتًا جديدي هم خبر مي دهند كه شما را بيش از پيش نگران جسم 
خسته تان مي كند و آن چيزي نيست جز »ريزگردها«.

البته مي دانيم كه معضل ريزگردها فقط آس��مان و زمين كالنش��هر تهران 
را درنمي نوردد بلكه آسمان 23 استان ديگر را هم به الطاف خود مزين كرده 
اس��ت، اما مسئله مهم اين اس��ت كه اگر چاره اي براي اين موضوع انديشيده 

نشود فراگيري آن در آينده افزايش خواهد يافت.
اين ريزگردهاي ناخوانده كه از كش��ور عراق مس��ير خ��ود را براي ورود به 
كشور ما در پيش گرفته اند و در تابستان به علت كمبود بارندگي و گرماي هوا 
بيش از فصول ديگر س��ال خودنمايي مي كنند، گاهي اوقات دست كم گرفته 
مي شوند، البته ظاهراً چاره اي جز اين هم نداريم، چرا كه آنها كه بايد تدبيري 
اتخاذ كنند، دس��ت روي دست گذاشته اند و از مردم كه ابزاري و امكاني براي 

رويارويي ندارند، چه توقعي مي توان داشت.
ريزگردهاي ناميمون آن قدرها ريز هستند كه در چشم بر هم زدني بي محابا 
به سيستم تنفسي ما حمله ور مي شوند. كودكان به علت رشد ناكارآمد ريه ها و 
نوع تنفسي كه دارند بيشتر از ساير افراد در معرض حمالت ريوي قرار دارند و 
در مقابل اين ريزگردها حساس ترند، شك نكنيم در افرادي كه بيماري ريوي 
يا قلبي عروقي دارند ميزان مرگ و مير را افزايش مي دهد. البته فقط كودكان 
و بيماران نيس��تند كه با اين مش��كل درگير مي ش��وند بلكه افراد سالم هم با 
تنگي نفس، س��رفه، ترشحات خلطي، گرفتگي صدا و سينوزيت دست و پنجه 

نرم مي كنند.
فرسودگي و كيفيت پائين خودروها، تردد موتوسيكلت هاي فاقد استاندارد، 
پائين بودن كيفيت س��وخت از جمله عواملي اس��ت كه بر غلظت آالينده ها و 
آلودگ��ي هوا تأثي��ر قابل مالحظه اي مي گذارند، ح��اال ريزگردها را هم بر اين 
عوام��ل بيفزاييد، آنگاه مي بينيد كه ش��اخص آلودگي ه��وا روي كدام گزينه 

توقف مي كند. 
هر چند برخي از مسئوالن جدي گرفتن بحران ريزگردها را »سياه نمايي« 
قلم��داد مي كنن��د و با عينك خوش��بيني به اين مهمان وي��ژه! مي نگرند و از 
تش��كيل كميته اضطرار آلودگي هوا خ��ودداري مي كنند، اما واقعيت حكايت 
تلخي دارد كه به معني واقعي ريزگردهاي همس��ايه ما را با مشكالت رواني و 
جس��مي مواجه مي كند، اما در اين ميان تنها كساني كه مي توانند به حل اين 
مش��كل آن هم به طرق علمي از جمله مالچ پاش��ي و ريگ پاشي كمك كنند 

مسئوالن مربوطه هستند نه مردم.
نشستن و دس��ت روي دست گذاش��تن و به اميد قدم برداشتن مسئوالن 
كش��ور عراق بودن فقط حال و آينده ش��هروندان مان را به مخاطره مي اندازد 
كه ش��ايد خطرات آن فردا ما را به خودمان بياورد و آن وقت ديگر دير ش��ده 

باشد.

واگذاري 37 هزار واحد مسكوني به معلوالن و مددجویان در هفته دولت
 خدمات دولت مهرورز و هميشه خدوم در سال هاي اخير بي نظير بوده به طوري كه در 

اين سال ها توجه ويژه اي به معلوالن، مددجويان و قشرهاي مختلف شده است
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شهناز سلطاني

آيا مشكالت درماني با افزايش 
تعرفه پزشكي حل مي شود؟

یادداشت

 افقي:
1- از آثار خواج��ه عبداهلل انصاري- 

پرورش دهنده حيوانات اهلي
2- مگر- دريچ��ه بين بطن و دهليز 

چپ قلب- دوا
3- جهت- جاده هموار و ش��ن ريزي 

شده- روزگار- نخستين قوم ايراني
4- مكاني عمومي براي اس��تفاده از 
اينترنت- اس��ب تنومن��د- زيرخاك 

پنهان كردن
پي��ك  پرمص��رف-  لبني��ات  از   -5

كاغذي- تاقچه بااليي
6- ضدداخل- امر به نوشتن- انتقال 

روح
7- لحظ��ه كوت��اه- كيس��ه پ��ول- 

نمايشنامه
8- بام دنيا- تش��كيالت سياس��ي- 
انس��ان هاي  خانه  خ��ودرو-  نوع��ي 

نخستين
9- معك��وس- آماده، با اس��تعداد- 

رفوزه
10- خوش اخالقي، ادب- ماركي بر 

خودروهاي سنگين- گرو گذارنده
11- آبكي- جايگزين مناسب رنگ و 
كاغذ براي ديوار- پسوند نگاه دارنده

12- تكبر- انجام كاري برخالف ميل- 
وس��يله اي برقي جهت آم��اده كردن و 

گرم نگه داشتن چايي
13- پل- برداشت زنبور از گل- مقواي 

نازك- فتنه جو
14- حشره سمي- به صورت پيش بيني 

نشده، تصادفي- با داد آيد
15- ترسيده- دستگاه خودكار

 عمودي:
1- نقاب- از ش��يريني هاي مخصوص 

عيد نوروز در گيالن
2- دع��وا ب��راي خيرات آن نيس��ت- 

شريك، همدست- بالين
3- حرف همراهي- انديشه، 
س��گال- يار مداد- رس��ول 
خ��دا صل��ي اهلل علي��ه و آله 
فرم��ود: از... اجتناب كنيد، 
بدرس��تي كه آن ش��رك به 

خداست
ورزشي-  از رش��ته هاي   -4

جمع وكيل- پژمرده
5- الگ��و- اندوه، مش��قت- 

مرتجع جدول
س��الح  توقف-  فرم��ان   -6
جنگج��وي قدي��م- دليل و 

حجت
7- بعض��ي ب��ه خش��خاش 
گذارند- جانشينان- به دنيا 

آمدن

8- شامل همه مي شود- نوعي طالق- 
زن پادشاه- نت چهارم

9- جويدن��ي تمام نش��دني- بي آبرو- 
برش سينمايي

10- اضطراب- پيمان نظامي آسيايي- 
كارد

11- جوي خون- گوناگوني- از عناصر 
شيميايي فلزي

12- مطابق روز- حنا- بينش، آگاهي
13- مي گذارن��د ت��ا در بند كش��ند- 
آس��وده از وضعي ناخوش��ايند- الفت- 

واحد تنيس
14- بيمارس��تاني در تهران- گردنده 

آسماني- بعد از قهر
15- به دام افتادن- هويج

 افقي:
1- هماتول��وژي- س��دي در اس��تان 

آذربايجان شرقي
2- ب��ه انواعي از گونه ه��اي يك گياه 
گويند كه با ش��رايط محيطي منطبق 
ش��ده و يا بازده آن را نس��بت به ديگر 
داده ان��د-  افزاي��ش  همگونه هايش��ان 

خوراك آبدار ايراني- در آن مكان
3- حرف يوناني- نام كوچك نخستين 
فضان��ورد- ش��هري در آرژانتين- هنر 

فرنگي
4- آوازي در دس��تگاه شور- از حبوب 

خوراكي- از گروه هاي خوني
5- گل س��رخ- زل زدن- نوعي رسوب 

زميني
6- گرانيت- افزوني نعمت- بسندگي
7- جنبش خفيف- چراغ- باگذشت

8- ديوار گلي- پيكار- قدم- همنشين 
برهمن

ايتالياي��ي-  اوگوبت��ي  از  اث��ري   -9
خبرگ��زاري كش��ورمان- از ح��روف 

مقطعه قرآن
ش��ركت هاي  بزرگتري��ن  از   -10
توليدكننده رايانه و تجهيزات جنبي 
آن در دني��ا- ق��وم تركم��ن- مهتر و 

پيشوا
11- نوعي ش��يريني- خانه هاي كلبه 
مانن��د مناط��ق كوهس��تاني- چربي 

حيوان
12- مانع آب- تازه داماد- س��اندويچ 

گرم
13- نانجيب- س��نگ س��خت- شب 

اول زمستان- نويسنده كالغ
14- ض��رر- گياه��ي طب��ي از تيره 

بقوالت- شكاف باريك
15- مافي��اي ژاپ��ن- گياه��ي تلخ و 

خوشبو
 عمودي:

گرمس��يري-  تي��ره  از  درخت��ي   -1
اتوماسيون

2- آگاهي- اختياري- دار فاني
3- رد پ��اي آب!- رودي در كرم��ان- 

گياهي صحرايي- قوچ
4- دوستان- قلعه- جديد

5- جنگ- جنس مدال سومي- مظهر 
الغري

6- اس��فنجي- نام پسر سهراب- نوعي 
آش

7- بسيار بد- رفتن با ناز- نام پسرانه
8- ضمي��ر بيگان��ه- تنه��ا و غري��ب- 

درختي هندي- مخفف گاه
پاپوش  فتنه انگي��زي-   -9

سنتي- درخت تسبيح
اس��باب  آنتي��ك-   -10
ورزش- اث��ري از ج��وزف 

اونيل )2008( 
11- سرخود- طايفه اي از 

هند و اروپايي- مزد
12- حرف شگفتي- عبث 
و بيهوده- نام يك شاهزاده 

ايراني
آلمان-  13- شهر صنعتي 

پوشاننده- روزگار- باب
14- به كار بستن- از جان 

گذشته- نوعي از نمايش
15- سبك طبيعت گرايي- 

حيواني با شاخ هاي زيبا
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123456789101112131415
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

123456789101112131415
ييوشفرظنيشامام1

تعانمهبوتساره2

نكلاوامينتان3

كينتبرتتاميد4

ششكنشيسرربهس5

انيفاكنبراشي6

واگسماداسكعنم7

رشانهريبكوليك8

زوروناوادمهلا9

يدبتسمدبيمين10

زدلاخلخانهمي11

يابيتيمناتاك12

سوساجمارورشت13

تريساينخروخرد14

ييموسوتصشودصكي15

123456789101112131415

قشاعياهوتسرپلت1

وتوسلناشدسكاو2

امليدكتاريتك3

دبسوكينچلميس4

اكريدشراوگنو5

فهلزنميلدنصپ6

ناسادنالنافيل7

هكيرهاگبوهروا8

ديلقاجوسايارس9

وييوساتروبوم10

ملقرفتمينخيو11

وانيرملاسادز12

ريمولعفانشرع13

ييوللزيدتسروا14

هكاقبيسانشتسيز15
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را بر روی سایت بخوانید 

Easy Sudoku Puzzles 1 
www.printablesudoku99.com 

 
 
 

 
Sudoku 
Puzzle 

 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Sudoku 
Puzzle 

2 

1 4 2  9    5 
7   4    8 9 
8  5     2 4 
2     4 8   
 3    1 2 6  
 8   7 2 9 4 1 
 5  2  6    
 2 8   9 4 1  
 7 9 1  8 5 3  

1    9 4 7  5 
5 7 3 1  2    
 4   5 3 1  8 
 8 1 5 6 7 3 4  
   8  1   7 
 5 6 4  9   2 
4 6      9  
 3  9 1   7 6 
9    4     

بوی بد دهان در صبح : علل و روش های درمان

6 7 9 8

3 4 9

5 1 6

3 2 4

1 5 7 2

2 7 5

2 5 6

2 8 7

6 2 4 1

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.62)

4 8 7

3 4

6 7 9 1 8

6 3 4 8

2 7

5 7 2 6

3 6 1 7 8

5 6

8 2 9

Puzzle 2 (Hard, difficulty rating 0.62)

4 2 1 5

6 8 4 7 1

2 9

6 9 4

7 8

3 6 9

6 2

1 7 5 4 9

4 8 3 7

Puzzle 3 (Hard, difficulty rating 0.61)

7 3 4

9

8 5 4 7 1 6

6 4 3 2

2 6

8 1 5 3

5 6 3 8 1 7

6

3 6 8

Puzzle 4 (Hard, difficulty rating 0.73)

Generated by http://www.opensky.ca/~jdhildeb/software/sudokugen/ on Thu Nov 23 01:19:54 2006 GMT. Enjoy!

بیشــتری هم رشد 
خواهند کرد. 

واقعیت این اســت 
که هر زمــان بزاق 
داخــل دهــان کم 
دهان  توانایی  شود، 
بــرای مبــارزه بــا 
که  باکتری هایــی 
بد  بــوی  موجــب 
می شوند هم کاهش 

پیدا می کند.
•

بوی بد دهان در 
صبح و سالمت شما

با این کــه بوی بــد دهان هیچ 
ارتباطی با سن و سال ندارد، ولی 
باکتری هایی که موجب بدبو شدن 
تنفس می شوند مشکالت مختلفی 

برای سالمتی ایجاد می کنند. 
این مشــکالت در کنار مشکالت 
مربوط به سالمت دندان ها هستند. 
اولین علت بوی بد دهان مســائل 
دوره ای مثل تورم لثه و پریودنتیت 
اســت که با بیماری های قلبی و 

سکته نیز در ارتباط است.
این نشان می دهد که سالمت دهان 
با سایر مشکالت سالمتی ارتباطی 

قوی دارد. سموم باکتری های دهان 
وارد جریان خون شده و می تواند 
در سایر قســمت های بدن ایجاد 

اختالل کند. 
اختالالت،  این  ازجمله مهمترین 
بیماری های قلبی-عروقی، سرطان 

دهان و آلزایمر می باشد.
•

پیشگیری از تنفس بدبوی 
صبحگاهی

بااینکه هیچ راهکار تضمین شده ای 
برای این مشــکل وجــود ندارد، 
کارهایی هســت که برای کمتر 
کردن تاثیــر آن می توانید انجام 
دهید. مســواک زدن، استفاده از 
نخ دندان و دهان شو و تمیز کردن 
زبان قبل از خــواب به تمیز نگه 
داشــتن دهان و خالص شدن از 
ذرات غذایی کــه باکتری ها از آن 

تغذیه می کنند، کمک می کند.
•

آزمـــایش زبان
اولین قدم برای ارزیابی بد بو شدن 
دهان تان این است که بفهمید این 
مشکل را دارید یا نه. متخصصین 
توصیــه می کنند کــه جلو آینه 

ایستاده و زبانتان را نگاه کنید. 

یــک زبان صورتــی و براق یعنی 
تنفستان تازه و خنک است؛ ولی 
اگر یــک الیه ســفید رنگ روی 
زبانتان بسته شده باشد، احتمال 
این وجود دارد که تنفستان بدبو 

شده باشد.
یک روش دیگر این است که مچ 
دســتتان را لیس بزنید. بگذارید 
برای چند لحظه خشک شد و بعد 

آن را بو کنید. 
اگر بویی احساس کردید، نشانه این 
است که تنفستان بد بو شده است.
یک روش بسیار متداول استفاده از 
یک مسواک نرم، تمیزکننده زبان 
یا لبه قاشق برای تمیز کردن زبان 
است. با این کار باکتری روی زبان 

جمع نخواهد شد.
روش های بــاال به هیــچ عنوان 
نزد  رفتــن  بــرای  جایگزینــی 
دندانپزشک نخواهد بود. می توانید 
یک  بخواهید  دندانپزشــکتان  از 
آزمایــش ســاده و ســریع روی 
باکتری های دهانتــان انجام دهد 
تا بفهمد دهانتان بدبو می شود یا 

خیر.
medicaldaily.com
مترجم : زینب آرمند
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خجسته قامسلو

مونتریال ازنگاه خجسته ... 

zarbarg paivand   
راهنمای مشاغــل ایرانیان  مونتریال

IBNG  )همبستگی بازرگانی ایرانیان( متشکل  
از گروهی از مشــاغل و شــرکتهای ایرانی است 
که به منظور توسعه شــبکه تجاری خود و ارائه 
سرویســهای حرفه ای و قابل اعتماد به جامعه 
ایرانی مونترال بزرگ بوجود آمده اســت.  هدف 
ما در IBNG گسترش همکاری اعضاء، گسترش 
بازاریابــی برای اعضاء، افزایــش آگاهی اعضاء از 
قوانین و اقتصاد موجود جامعه و گسترش اثرات 
مفید گــروه بر جامعه مهاجر ایرانی مونترال می 
باشد.  از شما دعوت می شود با حضور در جلسات 
هفتگی IBNG که بطور مرتب روزهای چهارشنبه 

هر هفته از ســاعت 8 الی 9  صبح در رستوران 
 Saint  واقــع در 6710  خیابــان   Eggsfrutti
Jacques  تشکیل میشود، با اعضاء این گروه آشنا 

شده و نیازهای خود را تامین نمائید. 
قابل توجه جامعه ایرانی مونتریال: 

اگر مایل هســتید در جلسات این گروه شرکت 
کنید، به ســایت ibng.ca مراجعه کرده، بخش 
دریافت ایمیل را مجاز به فرســتادن کنید.  این 
گونه هر هفته ایمیل گــروه را دریافت کرده، از 

اخبار و سخنرانان مطلع می شوید. 

ازنازی بپرس!... 
آمسان در تو پیداست... زالل که باشی، 

معنی »بی شعور«! 
1_ مراقبت خواهی؛ 

همیشه باید عده ای مثل نوکران دست به سینه از 
آنها مراقبت کنند. 

2_ اعتماد به نفس؛ 
از آنجایی که مسئولیت پذیر نیستند و هرگز 

خود را مقصر نمی دانند، از اعتماد به نفس باالیی 
برخوردارند.

3_ سرکوبی؛ 
بیشعورها به خود حق می دهند دیگران را سرکوب 

کنند اما کسی نمی تواند آنها را سرکوب کند.
4_  تهاجم؛ 

نسبت به همه چیز حالت تهاجمی دارند؛ هنگام بیدار 
شدن، زمانی که از آنها انتقاد می شود...

5_ تعصب فکری؛ 
نسبت به بیشعوری خود تعصب دارند و با توجیه و 

دلیل تراشی در بیشعوری شان ثابت قدم اند.
6_ وقاحت؛ 

هرگز در صف نمی ایستند. هرگز خواهش نمی کنند. 
همواره دستور می دهند. هرگز تحقیق نمی کنند. 

نیشدار و یا با دادزدن صحبت می کنند. دوست دارند 
کار دیگران را به اسم خودشان تمام کنند.

7_ تسلط بر دیگران؛ 
اکثر بیشعوران به دنبال حداکثر بهره کشی از دیگران 
و تغییر دائم قوانین بر اساس منافع خودشان هستند.

8_ عدم شادی و شوخ طبعی؛ 
به هیچ وجه ظرفیت ندارند که با آنان شوخی کنید. 

به دنبال شاد کردن شما هم نیستند. به جای آن، 
تمسخر کردن، پوزحند زدن و به بدبختی دیگران 

خندیدن را دوست دارند.
9_ انکار؛ 

بیشعورها انکار را نوعی هنر می دانند. معتقدند هرگز 
اشتباه نمی کنند و منِکر تمام مشکالتی می شوند که 

آنها به وجود آورده اند.

10_ ارعاب؛ 
سعی می کنند با ترساندن و اسارت فکری دیگران، 

آنان را برده ی خود کنند.
11_ عشق صرفا به خود؛ 

یک بیشعور صرفا عاشق موقعیت، مقام، ثروت و 
نظرات خودش است. تنها عاشق خود است و بس.

12_ بی معنی بودن فداکاری؛ 
در قاموس بیشعور فداکاری معنایی ندارد.

13_ در ارتباط با دیگران؛ 
عیب جو و به شدت دروغگو  هستند.

14_ شنونده های خوب؛ 
بیشعورها خوب به شما گوش میدهند تا نقاط 

ضعف شما را شناسایی و در زمان مناسب از آن سوء 
استفاده کنند.

15_ غیر قابل اعتماد بودن؛ 
دروغگویی و دسیسه کار آنهاست و هرگز نمیتوان به 

آنان اعتماد کرد.
16_ خشم؛ 

بیشعورها ُپر از خشم اند. اعتقاد دارند خشم بهترین 
ابزار برای پیشبرد اهدافشان است. هنگام بیدار شدن، 

وقتی از آنان طلب وام میکنید یا طلبتان را تقاضا 
می کنید، هوا بارانی باشد، قهوه شان سرد شود ....در 

بسیاری از این مواقع خشم خود را نشان می دهند.
17_ ُغر زدن؛ 

در بسیاری از موارد حتی اگر چیزی به نظر همه 
بدون اشکال و پسندیده باشد، باز غر میزنند.

18_ شراکت؛
فقط شما را در بدبختی و تقصیر هایشان شریک می 

کنند نه در موفقیت و پول و مقام شان.
19_ استهالک؛ 

گذر زمان آنان را خسته و فرسوده می کند و رفته 
رفته متقاعد می شوند شاید راه بهتری برای ادامه 

زندگی شان وجود داشته باشد      •

میانسالی: آهای حواست هست که ساعت شنی 
عمرت نصف شده؟! 

یک روز با خودت کنار می آیی
احتمااًل یک جایی بین 35 تا 45 سالگی

دیگر کم کم با موضوع شکم داشتنت هم ، کنار می 
آیی و از خیر آب کردنش می گذری

به کم پشتی موهایت راضی می شوی
و حتی خوشحالی که همین مقدار مو را داری

به جای غصه خوردن از داشتن موهای سفید ، سعی 
می کنی به این فکر کنی که

یک مقدار موی سفید ال به الی موهای مشکی 
جذاب تر هم می شود

و از آنجا که هنوز هم کلی موی مشکی داری ، حس 
جوانی را در خودت زنده نگه می داری

حاال دیگر بیشتر متوجه سالمتیت هستی و از 
داشتنش خوشحالی

خیلی بیشتر مواظب خودت هستی
به خودت بیشتر می رسی

برای خودت مهم تر می شوی
دلت برای دوستانت بیشتر تنگ می شود
و خیلی بیشتر قدر دوستان و اطرافیان 

و روزهایت را می دانی
آخِر بستنی را با دقت بیشتری می خوری

و از خوردن تراشه های هندوانه خیلی بیشتر لذت 
می بری

شاید دلیل این ها، این باشد که تازه داری متوجه می 
شوی روزهای جوانی ، همیشگی نیستند

و به شمارش آنها کم کم فکر می کنی
می پذیری خیلی از واقعیت ها را

خیلی از محدویت ها را

خیلی از نمی شودها را
بخصوص آنهایی که قباًل دوست نداشتی قبولشان 

کنی
احتمااًل بیشتر به گذشته فکر می کنی

و سعی می کنی کارهای بزرگی که باید یک روزی 
انجام می دادی را کم کم شروع کنی

یک حس دیر شدن
گذر زمان همراه با هنوزم کلی وقت دارم 

در وجودت زنده می شود
کاًل دوران خاص و خوبی است

می شود کلی ازش لذت برد
و در کنار پذیرش بیشتر واقعیت ها و محدودیت ها

کلی کارهای بزرگ انجام داد
شاید به همین احساس باشد که می گویند : 

"میانسالی!"
میانسالی یک جایی است که 50 درصد راه را رفته 

ای
یک روز و یک جایی با خودت خلوت می کنی

و یک دادگاه تشکیل می دهی
دادگاهی که قاضی و متهم ش خودت هستی

و در این دادگاه است که باید به یک پرسش مهم 
جواب بدهی:

"آهای حواست هست که ساعت شنی عمرت نصف 
شده؟! من کجا هستم ؟

و به کجا میخواهم بروم؟ 
باقی زندگیم را چه جوری میخواهم ادامه دهم؟"

قطعا این پرسش و جواب آن مهمترین دغدغه این 
روزهایت می شود... 

 The definition of Fool

قـــالی ایرانی! 
رفیقی دارم که بسیار صمیمی 
و نزدیک به من؛ درعین حال 
خیلی »آمریکانیزه«، که نوشته 
های نیم بند من را در اینترنت 
دنبال میکند. می گفت نوشته 
بــودی از سیاســت بیــرون 
کشــیدی و هم گفته ای که 

شاید خفه بشی. 
گفتم کــه آره، ولی مگر آدم 
های بــی منطق و کله خری 
مثل تو و امثال تو میذارن که 

آدم خفه بشه؟ 
از دســت ســخنگو خالص 

نشده، حاال گیر تو افتادم؟ 
پرسیدم که حاال چی میگی؟ 

گله ی فــراوان از باراک، آقای 
رئیس جمهور، کــه این مردک 
ســالهای قبل درمراسم یادبود 
نلســون ماندال شرکت کرد؛ که 
بسیار پذیرفته بود، دست دادن 
با رائول کاستروش دیگرچی بود؟ 
وقتی بروکسل در خون و آتش 
می سوخت، او به آرژانتین رفت 

و »تانگو« رقصید. 
گفتم خوب بعدا چی؟ 

باز نالید که اگر سیاهپوست نبود، 
اصــال به آمریــکای التین نمی 
رفــت، ایضا پاپ اعظم که او هم 

آلت دست سیاست شده... 
خواننده عزیز باور کنید که من 
سراپا گوش بودم تا ببینم که این 

دوست ناکس تا کجا می رود... 
گفتم که حاال تمام شد حرفهایت، 
پس گوش کن و پا برهنه تو حرف 
من ندو. اگر با برادر فیدل دست 
داد و روابط سیاسی و اقتصادی 
ملتی که 52 ســال از همه دنیا 
محروم شدند رو به روشنائی بره 
پس بد نبوده. اینها ملتی هستند 
که از تحصیالت مجانی و درمان 
پزشکی مجانی برخوردارند و تو 
این امکان برایت نبوده و نیست و 
تا دم مرگ باید قسط بچه هایت 
و ماهی کلی هم برای قســمتی 
از بیمــه درمانی ات بپردازی که 

همیشه هم در مکالماتت با من 
گریه و شکایت داری! 

آقای رئیس جمهور با سیصد و 
چند تــن از بازرگانان و اهل فن 
به آرژانتین رفت که ثمره آن را 

نصیب شما هم خواهد کرد. 
چه توقعی داشــتی که گل بسر 
بزند که ســفرش را قطع کند و 

بدنبال تروریست ها بدود؟ 
تو کــه برای یک دســت دادن 
سیاســی حرف در میاری، اگر 
یه نیم قر کمری با فیدل میداد 
که وامصیبتــا! دنیا به آخر زمان 

میرسید. 
برای پــاپ ایــن اوالد پیغمبر 

)مسیح ص!( حرف در میاری؟ 
باید از رئیــس جمهور خودتان 
بخواهید که برای سرگرم کردن 
شماها به چین سفارش میل و 
کاموا بدهد که پولی به جیب آنها 
سرریز شود و شماها هم ببافید و 

نخ کش هم نکنید. 
خواننده عزیز، 

قبول کنید که این رفیق نارفیق 
تمیز به حرف های من گوش داد 
و دیگر صحبتی نکرد. حاال قانع 

شده یا نه! خدا داند. 
البته این رفیق قول داده که پیش 
من بیاید و در محل، گل گیس 

هم را از ته بتراشیم. چه میشود 
کرد؟ میهمان است و عزیز. 
و اما برویم سر قالی ایرانی. 

هفته قبل در جمعی از دست 
اندرکاران اقتصادی و بازرگانی 
دعوت شــدم. و شاهد تالش 
مستمر جوانهای فعالی که در 
زمینه های مختلف در خدمت 
ما هســتند؛ همگی  جامعه 
بسیار مستعد و فعال و بدون 
چشمداشت  مالی و دریافت 
هیچ گونه دستمزد و بی توقع 
خون تازه ای را در رگ های 

این جامعه وارد می کنند. 
این گردهم آئی مرا به یاد قالی 
های بافت وطن انداخت که 
گره ها در کنار هم، چسبیده 
بــه یکدیگــر با رنــگ های 
متفاوت و متنوع نقش آفرینی 
می کنند. فاصله ای در بین آن 
گره ها نیست، زیرا اگر سوراخی 
پیدا شود و یا فاصله ای بیفتد، آن 
قالی زیبا کم کم از بین میرود و 

بقولی نخ کش میشود. 
حکایت گره ها را با همبستگی، 
همــکاری در کنار هــم و هم 
آهنگ بــودن را در جامعه خود 
قیاس کردم. مثل رنگ قالی که 
مجموع تمام رنگ هاست. در این 
جمع هم با هر ایدئولوژی فکری، 
مذهبی، و با وجود تفاوت سنی 
و...  و... آنچنان توافق و همیاری 
مثبت دارند که مــا پیرها را به 

تحسین وامیدارند. 
بله نسل جدید ایرانی در اینسوی 
ابتکار،  دنیا سرشار از معلومات، 
اختراعات )بزرگ و کوچکش به 
کنار( خودنمائی می کند و چه 
بهتر که رسانه ها و روزنامه های 
محلی و هم مدیا در بازتاب این 
موارد سهم بسزایی داشته باشند. 
در خاتمه به عــرض مبارکتان 
برسانم که جمع آوری امضاء ها 
جهت شناسائی رسمی عید نوروز 
ایرانی بسیار خوب و با استقبال 
پیش میرود که امید اســت فرد 
فردتان در آن ســهمی داشــته 

باشید و از یاد نبرید. 
•
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همــدردی
خانواده محترم مهدویان 

عزیزان و یاران سوگوار 
در اندوه از دست رفتن غم انگیز دوست دیرین وچهره نام آشنای ایرانیان مونتریال 

زنده یاد جناب پرویز مهـــدویان 
خود را شریک می دانیم و برای شما و فرد فرد بازماندگان، 

آرزوی آرامش، شکیبایی و بهروزی داریم. 

محمد رحیمیان و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور 

از خودمان: با عشق ... 

از تمامی دوستان، سروران، عزیزان 
و بستگانی که در ایام بسیار سخت 

سوگواری و اندوه از دست دادن  خواهر  و  عزیز  دلبندمان 

شادروان خامن پری چنگیـزی 
درتهران،  با حضور گرم و پرمهر خود 
در مراسم یادبود و نیز با ارسال گل 

و همچنین از طریق پیام های تلفنی، ایمیل و فیس بوک و... 

ما را همراهی نمودند،   صمیمانه سپاسگزاری می نمائیم. 

علی چنگیزی، یوسف تیزهوش 

سپاسگزاری 

ال ـَ ســالم ب
 کجایی؟
سوملاز  )مونتریال(

 بـال؟! 
صدایت مــی زنیم امــا خبری 
نیســت. خانه را بو می کشــم 
درســت مثل خــودت گل من. 
بویت هســت اما خودت؟ هنوز 
نمی خواهم بــاور کنم رفتنت 
را. آخر قرار بر رفتنت نبود. قرار 
نبود این چنین تمام شــود. فکر 
میکردیم چند ســال دیگر نیز 
با هــم زندگی خواهیــم کرد و 
غم ها و شــادی هایمان را با هم 
تقسیم خواهیم کرد. درد پاهات 
تازه شــروع شده بود و ما هم که 
مراقب بودیم و دکتر هم که کلی 
امیدوارمان کرده بود، خودت هم 
که سرحال تر از همیشه بودی، 
آخه این رسمش بود، گل من؟ در 
گذر عمر یازده ساله چه شبها و 
روزهای خوشی با هم داشتیم و 
من اکنون نشسته بر لب بام، گذر 
آفتاب عمــرم را نظاره میکنم و 
دریغ که بی تو. می توانستی چند 
سالی صبر کنی و آن وقت با هم 

میرفتیم سفر.
آخرین تصویری کــه از تو دارم 
خواب آرامت است برروی تختی 
که چقدر هم دوستش میداشتی. 
این اواخر مارال برایت گرفته بود. 
گفته بودند درد پاهایت رو تسکین 
میده اما من میدونم که بدون اون 
هم میخواستی با ما بمانی. ایراد 
نمی گرفتی و غر هم نمی زدی . 
ایکاش آخرین تصویرم از تو همان 
بالی قبراق و سرحال و شیطون 
بود، امــا تو آرام خوابیده بودی و 
من هم که گریــه امانم نمیداد. 

خیسی چشــمانم کافی بود که 
دورم بچرخی و شیطنت کنی اما 
این بار نبودی. میدونم میخواستی 
اما نتونستی، واسه همینه که میگم 
ایکاش تصویر آخر را با خود نمی 

داشتم. 
پدرم وقتی مرد، خواستند آخرین 
عکسهایش در بســتر بیماری را 
برایم بفرســتند اما راضی نشدم. 
آخریــن تصویر پــدر را در ذهن 
همیشه با خود داشــتم ، قبراق، 
سرزنده ، زحمتکش و خاکی. نمی 
خواستم این تصویر به هم بخورد، 
در مــورد تو هم همیــن بود. من 
مرگ هیچ عزیزی را باور نمیکنم 
تو هم که عزیــز ما بودی گل بال. 
یادت هســت چه اوقات خوبی با 
هم داشتیم؟ یادت میاد چقدر از 

دستت می خندیدیم؟ 
تا دیر وقت منتظر می ماندی تا که 
برگردم. دم پنجره، سرقفلی تو اما 

اینک خالی است. 

این اواخر اما قدری فرق کرده بودی 
با قبل. در را که باز میکردم خیلی 
وقتهــا دیگر خبری از تو نبود. باال 
که بــودی راحت نبود برات پائین 
اومــدن. درد پاهات اذیتت میکرد 
اما همین که در یخچال را باز می 

کردم با سر می دویدی پائین. 
شکمو بودی همیشه مثل خودم.

وای کــه چقــدر از دســتت می 
خندیدیم باوفا. 

یادت میاد چه برسر آرمان آوردی 
؟ کوچولو بودی 3-4 ماهه و آرمان 
هم نمی خواســت که تو بری تو 
اتاقش. هی می رفتی و اون هم به 
زور بیرونت میکرد. می خواستی 

اونجا باشی و نمیشد. 
یه روز اعصابت خط خطی شــد و 
سر فرصت درســت وسط اتاقش 

شیطنت کردی. 
آرمان داد میزد و تو هم در میرفتی 

و ما؟ قهقهه در فضای خانه. 
عجب درسی بهش دادی ها ناقال! 

حتما با خودت می گفتی این به 
اون در. اگه نمیذاری بیام تو اتاقت 
من هم اونجا رو به گه می کشــم. 

وای که نبودنت چقدر سخته.
یک چیزی رو هم میخوام بهت بگم 
که قبال نگفته بودم . بعضی وقتها 
نمی خواســتم ببینمت نه اینکه 
دوستت نداشتم، نه اصال اینجوری 
فکر نکن، راستش ازت خجالت می 
کشــیدم . اگه یادت باشه بعضی 
وقتها خیسی چشمانم را میدیدی 
و اون وقت دیگه تنهام نمی ذاشتی، 
میدونســتی که چیزی هست. 
نمی خواســتم به تــو نگاه کنم 
آخه خجالت می کشــیدم چون 
که صافی و معصومیت چشــات 

شرمندگی ام را بیشتر میکرد. 
میدونی چرا؟ چون هر وقت که 
می شنیدم سگی در ایران کشته 
شده ، خبر سالخی و سگ کشی 
که بود از تو خجالت می کشیدم. 
بالجان، گستاخی نمیخوام بکنم 
امــا یهو فکر نکنــی که همه تو 
ایران دشمن تو هستند، نه اصال، 
پردیس را نگاه کن. بســیارانی با 
مال و جان خــود برای حفظ و 
عظمت انسانیت می جنگند. در 
دفاع از تو تحقیر می شوند، زمین 
می افتند اما باز قد می کشند - با 

قامتی بلند.
بهت قول میدم اگه یه روزی راه 
باز بشه و پس از 3 دهه با نسیم 
آزادی بخــوام برم ایــران، اولین 
چیــزی که تو چمــدان میذارم 
عکسهای تو خواهد بود تا که به 
همه نشان بدهم که این سالهای 
تبعید، این ســوی آبها حتی اگر 
هیچ کاری نکردم باشیم اما درس 
انســانیت آموختیم و محبت و 
عشق و پاداش مان عشق و وفای 
تو و امثال تو بود - بی قید وشرط. 
حاال تو به دل نگیر حماقت یک 
عده را در ایران. کلی زمان خواهد 
برد تا که از خرافــه و خدایگان 
دســت برداشــته و تو را نجس 
نخوانند. خدایشان کورشان کرده 
است. نمی بینند تو را، انسانیت 
را. شرمنده گل رویت هستم، اما 
خودت میدانی که ما با تو محبت 

بده بستان کردیم. 
بگذریم. 

یادت میاد وقتی »راکی« ی عمو 
فیروز را دزدیدند؟ 

کلی گریه کردم. حتما باید یادت 
بیاد ، کنارم بودی. »راکی« قبال 
خیلی اذیت شده بود و وقتی عمو 
فیروز از اون جهنم انســان نماها 
نجاتــش داد و به فرزنــد خوانده 
گی قبولش کرد »راکی« زندگی 
راحتی را شروع کرد. راحت بود و 
خــوب زندگی میکرد تا که روزی 
دزدیدنش. دردناک بود. یادم آمد 
که می گفتند پیشترها خیلی اذیت 
شده بود و ترسم از این بود که باز 

هم اذیتش کنند. 
وقتی گریه ام گرفــت انگاری تو 
فهمیدی. »راکی« که پیدا شــد 
چقدر شادمان بودیم. یادت میاد؟ 
مــن و تو هر دو شــکمو کلی به 
ســالمتی »راکی« دلی از عزا در 

آوردیم. 
عمو فیروز هم خیســی چشمانم 
را ندید و بهش هم چیزی نگفتم، 

انصاف نبود. 
عمو فیروز در آن دو هفته لعنتی، 

کلی پیر شد.
•

بالکجایی با وفا؟

نگران مــن نباش! 
اما سوملـــاز بدجوری 

غمگین است 
تو که همه رو به هم پیوند میدادی 
چرا رفتی؟ خانه بی تو خالیســت. 
رفتی و از رفتن تو خنده بر لبانمان 
خشــکید. اما خاطراتــت پر از مهر 
است. مهرت بر دل تا وقتی هستم. 
تو هم اگر خواســتی به ما سر بزن. 
دم پنجره ، سرقفلی را برایت همیشه 
نگه خواهم داشت اما دل شکسته ام 

و گریان. 
نمیخــوام اذیتت کنم امــا رفتی و 
فکرش  اصال  گذاشــتی.  تنهایمان 
را نمی کردیم. هــر کاری که الزم 
بود کردیم ، تازه می خواستیم آب 
درمانی را شروع کنیم تا که قدری از 
درد و التهاب پاهات کم بشه اما انگار 

نخواستی، نتونستی.
میدونم نتونســتی اما یک خواهش 
ازت دارم، کاری که می توانی بکنی، 
نگو نه.  به رسم دوستی رویم را زمین 

نیانداز. 
ســولماز خیلی غمگیــن و گریان 
اســت. خودش را کنترل می کند 
اما صدایش غمباراســت. نمیدونم، 
خودت یه طــوری باهاش صحبت 

کن، از دلش دربیار. 
سولماز دل تنگ توست و دل و دماغ 
حرف زدن با ما را ندارد. خودت ببین 

چیکار می تونی بکنی. 
نگران من هم نباش. 

من که تازه می خواهم دل نوشــته 
هایم را با تو تقسیم کنم به عشق تو، 
سنگ صبور اخرین دهه های عمر 

من در تبعید.
سفرت خوش بال جان

خاطرت عزیز خواهد ماند گل من
بدرود یار باوفا، سیامک

25 آوریل 2016
تجربه ما وقتی معنا پیدا می کند، 
که چیزی در مــورد ما بگوید. به 
طــوری که کمک کنــد بتوانیم 
تصویــر شــخصی از خودمــان 
بســازیم. در نتیجه، هر چقدر که 
احساس فاصله یا جداافتادگی ما از 
زندگی مان بیشتر شود، پیدا کردن 
معنایی برای زندگی و تجربه هایش 

سخت تر می شود.
هر چقدر عمــر و زندگی خود را 
خرج ساختن یک هویت کنیم، به 
همان اندازه از فهم زندگی ای که 
در آن هستیم دور می افتیم. دیگر 
به جای اینکه بخشی از زندگی ای 
باشــیم که اطرافمــان در جریان 
است، دائما احساس می کنیم که 
بایــد مواد و مصالــح جدیدی به 
این زندگی اضافه کنیم تا بتوانیم 
ادامه اش دهیم و این مواد و مصالح 
همان چیزهایی هســتند که قرار 

است ما را به دیگران اعالم کنند و 
آگهی دهند، تا در نهایت وجود ما 

را تثبیت کنند.

دعوتنامه
دفعــه  بعد کــه تمایل داشــتید 
یک داســتان از تجربه تان و تمام 
چیزهای مربوط به آن را منتشــر 
کنید و به اشــتراک بگذارید، یک 

لحظه دست نگه دارید.
جایی را که در آن هستید را تجربه 
کنیــد. آن چیــزی را که فکرمی 
کنید دوستش دارید را لمس کنید. 
زندگی کنید چیــزی را که دارید 
زندگی می کنید و احساس کنید 
همانی را که دارید حس می کنید. 
همه حواس تان را درگیر آن کنید، 
بدون اینکه چیزی را دســتکاری 
کنید. زندگی خود را به دنبال جمع 

کردن الیک و فالوور هدر ندهید.

فقـط زندگی کنید، بدون داستان 
و روایت. 

البته ممکن اســت این احساس 
به شــما دســت دهد که این کار 
تهدیدی اســت علیه هویت شما، 
انگارکــه فرصت تحقــق واثبات 
ارزش هــای خودتــان را دارید از 
دســت می دهید. اما راست اش را 
بخواهید، مزایــای دیگری به نفع 
خود واقعی تان به دست می آورید 
کــه کاماًل متعلق به شماســت و 
بخشی از زندگی ای است که دیگر 

از آن جدا نخواهید افتاد.
به خاطر خودتان پیشــنهادهای 
مــن را امتحان کنید، نه به خاطر 

حرف هایی که زده ام.
در  یادداشــت  )ایــن 
Psychologytoday  منتشر شده 

است.(
•
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ورزشـــی... 
از  نگاه »شامپیون«!گوشه جوان ترها... 

دل تنــگم... 
دنیای پاک کودکی  و کلکسیون 

عکسبرگردون ها! 
مشغول مرتب کردن اتاقم  بودم 
که یکی از نوشته های قدیمی 
ام را پیدا کردم. 13 سالم بود. 

موضــوع: هر چــه دل تنگت 
میخواهد بگو. 

قلــم کودکانه ام پاک بود و لطیف. دل تنگ 13 ســاله ام چنین 
نوشته بود: 

دلم میخواهد پرنــدگان بخوانند. دلم میخواهــد تمام گیاهان 
همیشگی باشند، داستان موش و گربه برای همیشه پایان یابد، گل 
های همیشــه بهار در همه جا در آیند و  دل ها پر محبت شوند. 
آقا گرگه، شنگول و منگول و خاله پیرزن را نخورد. نخودی و بند 
انگشــتی خانه  ی خود را برای همیشه پیدا کنند. حیله گری و 
مکاری آقا روباه برای همیشــه تمام شود، داستان گربه و ماهی و 
دشمنی بین تمام موجودات دنیا از بین برود. همه ی روز ها جشن 
و سرور باشد و همه شاد باشند. تنها رمز این همه خوشی، محبت 
اســت، محبت و باز هم محبت. محبت یعنی فداکاری، گذشت، 
مهربانی، کمک، یاری و عشق. تنها با محبت است که دل به دل راه 
پیدا میکند. تنها چیزی که من و بیشتر بچه های دنیا میخواهیم، 
دنیایی ست سراسر خوبی و خوشی و مهربانی و صد البته دنیایی 

پر از محبت.
قلمم ساده بود.  

در عین سادگی، حقیقت را بازگو  کرد. چقدر ساده بودم. وقتی این 
متن را نوشتم، هنوز به دنیای بزرگتر ها وارد نشده بودم. این دنیای 
جدید زبر اســت و خشن. اگر بخواهم این انشاء را دوباره بنویسم 
قطعا فرق خواهد داشــت. در همین لحظه، تنها چیزی که دل 
تنگم میخواهد لحظه ای کودکی ست. آن حس پاکی و داشتن 
نگاهی مثبت به همه آدم ها. دوســت دارم دوباره تمامی دغدغه 
زندگیم کلکسیون »عکس برگردون« هایم باشد. ولی افسوس  که 
آن دنیای زیبا دور از دسترس است. افسوس که زندگی قسمت نه 
چندان زیبای دنیا را نشانم  داد، آن هم به خاطر این که دیگر بچه 

نیستم. آری. دل تنگم لحظه ای کودکی میخواهد.

سرود طبیعت
خورشید را پرسیدم آرزویت چیست؟ گفت: باریدن

ابر را پرسیدم آرزویت چیست؟ گفت: تابیدن
باد را پرسیدم آرزویت چیست؟ گفت: آرامش

آواره را پرسیدم  آرزویت چیست؟ گفت: آسایش
ستاره را پرسیدم  آرزویت چیست؟ گفت: دیدار با آفتاب

برکه را پرسیدم  آرزویت چیست؟ گفت: سخن با ماهتاب
جویبار را پرســیدم  آرزویت چیست؟ گفت: دریا، ساحل ساکت 

و بیصدا
دریا را پرســیدم  آرزویت 

چیست؟ گفت: صدف
زندگی را پرسیدم آرزویت 

چیست؟ گفت: هدف
آسمان مرا پرسید آرزویت 
چیست؟ گفتمش: باریدن 
آفتاب و تابیدن ابر، آرامش 
باد و آسایش آواره، دوستی آفتاب و ستاره. و من و آسمان دوست 
شدیم و دوستی دادیم آفتاب و ستاره را، یاد دادیم آفتاب را باریدن 
و ابر را تابیدن و از آن پس هر وقت آفتاب دلش میگرفت، ابر می 
آمد و جای آفتاب می تابید و آفتاب پنهانی میگریست. و این قطره 
های اشکش بودند که سرود بارش سر میدادند و جویبار را به دریا 
میرساندند. برکه را هم قد ماهتاب میکردند و دریا را راهی دیدار 
صدف و زندگی ماند و هدف. آسمان یاریم داد تا زندگی را به اوج 
رسانیم و چه زیبا بود وقتی هدف، در آغوش زندگی جای گرفت.

)نیلوفر سراج: 20 ساله(
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روشن کردن مشعل املپیک 
ریو دو ژانیرو 

در ساعت 11 
دقیقه   20 و 
می  ماه  سوم 
2016 مشعل 
المپیــک در 
ژنــو  شــهر 
روشن گردید 
مســافت  تا 
نــی  ال طو
خــود را تــا 
ریودوژانیــرو 
نماید.  طــی 
در این مراسم 
آقای Thomas Bach رئیس کمیته بین 
المللی المپیک، رئیس سازمان ملل متحد، 
پرنس موناکو و چندین شخصیت برجسته 

سازمان ملل در ژنو حضور داشتند. 
مشــعل المپیک بدست یک دختر جوان 
برزیلی بنام Bruna Gabriela سپرده شد 
تا آن را به شهر لوران و سپس به شهر آتن 

زادگاه المپیک حمل نماید. 
اولین بار مشــعل المپیک در 
سال 1896 در یک استادیوم 
شــهر آتن روشــن گردید و 
تاکنون این مشــعل بعنوان 
ســمبل المپیک حفظ شده 

است. 
مشعل المپیک و شعله روشن 
آن نماد صلح، دوستی، آزادی 

مذهب، پیام امیــد و مخالفت با جنگ و 
نژادپرستی است و پرتاب یک کبوتر سپید 
نشــانه وحدت، محبت و اتحاد بین مردم 

است. 
آقای ابراهیم ال حسین، شناگر و قهرمان 
جودو، 27 ساله از سوریه، که 5 سال پیش 
در جریان یک بمب گذاری یک پای خود 
را از دست داد و به یونان پناهنده شد، جزء 
22 قهرمانی می باشد که مشعل المپیک را 

در مسیر 5 قاره حمل خواهد نمود. 
 Lac مشــعل المپیک از طریــق دریاچه
Leman سوئیس بوسیله یک قایق و از راه 
زمین با شرکت 1200 نفر شرکت کننده 
به طرف استادیوم المپیک در ریودوژانیرو 
حمل خواهد شد و قرار است در 21 اوت 
2016 برای مراســم افتتاحیه المپیک به 
ریودو ژانیرو برسد. حمل مشعل در مدت 
95 روز و طی مســافت 30000 کیلومتر 

انجام خواهد شد. 
در مسابقات المپیک 
ســال 2016 تعداد 
شــرکت   10800
کننده از 140 کشور 
خواهنــد  حضــور 

داشت. 
 Dilma در مسابقات المپیک 2016 خانم
Rousseff رئیس دولت برزیل با مشکالت 
سیاسی و اجتماعی بزرگی روبرو است زیرا 
که در مسابقات جام جهانی فوتبال که در 
ســال 2014 در این کشور برگزار گردید، 
در اثر بی توجهــی دولت تعداد 580 نفر 
از کارگران ســاختمانی در تظاهرات علیه 
دولت کشــته شدند و در ادامه این حادثه 
مردم برزیل خواستار برکناری وی از قدرت 

هستند. 
درحــال حاضر بیش از 30 هــزار کارگر 
برای ایجاد تاسیســات الزم، مانند جاده 
سازی ســاختمان های بزرگ برای اقامت 
ورزشــکاران و استادیوم های ورزشی بکار 
مشغولند و سرمایه گذاران معتقدند که این 
سرمایه گذاری تاثیرات مثبتی برای برزیل 

خواهد داشت. 

استعفای رئیس 
مسابقات تنیس

 Indian wells CA 

آقــای Raymond Moore رئیس 
مســابقات تنیس در پی اعتراضات 
گســترده قهرمانان تنیــس بانوان 
بخاطر اظهارات ضد ورزشکاران زن 

از سمت خود استعفاء نمود. 
وی اظهار کرده بود که »تنیس بازان 
زن باید از تنیــس بازان مرد، بخاطر 
استقبال تماشــاچیان از بازی های 
تنیس مردان تشکر نمایند و حتی در 

مقابل آنها زانو بزنند!« 
وی اضافه نموده که براساس آمار حضور 

اکثریت تماشاچیان برای دیدن مسابقات 
مردان است و زنها از این حضور تماشاچی 

استفاده می نمایند. 
براساس آمار ارائه شده توسط ایشان خانم 
ســرنا ویلیامز Serena Williams در سه 
بار قهرمان بانوان تنها یک میلیون و 600 
هزار دالر درآمد داشته؛ در حالی که آقای 
djokovic از کشــور صرب در ســه دوره 
قهرمانی خود اخیر بیش از 21 میلیون و 

600هزار دالر بدست آورده. 
اضافــه  وی 
نموده که آقای 
در  جکوویــچ 
مدت 10 سال 
بازیهــای خود 
میلیــون   98
هــزار   200 و 
دالر؛ آقای فدرر 
و  97میلیون  
200 هزار دالر؛ آقــای ندال 76 میلیون 
300 هــزار دالر درآمد داشــته اند و این 
نشاندهنده اهمیت آنها در جذب تماشاچی 

می باشد. 
خانم ویلیامز این اظهارات را توهین آمیز 
و نژادپرســتانه تلقی نمــوده و نیز خانم 
Martina Navratilova قهرمــان تنیس 
چکســلواکی و ملکه تنیــس زن دنیا در 
تلویزیون BBC درخواست نموده بود که 
قهرمانان زن تنیس در مسابقاتی که آقای 
»مور« مدیریت آن را بر عهده دارد، حضور 

نیابند. 

بیس بال و شهردار 
ورزشدوست مونترال 

آقای دنی کودر Denis Coderre شهردار 
مونترال فعالیت های زیادی را برای انجام 
مسابقات بیس بال در شهر 
میدهد. وی  انجام  مونترال 
در تالش است تا در تابستان 
سال جاری مسابقات بیس 
 Red بــال بین تیم هــای
در  را   Blue Jays و   Sox
مونترال  المپیک  استادیوم 

برگذار نماید. 
آقای کودر در یک مصاحبه ورزشی اشاره 
نموده اســت که در نظر دارد برای انجام 
مسابقات بیس بال در سال های 2016 تا 
2025 در شهر مونترال برنامه ریزی نماید 
و همچنین اقدامات الزم را برای تشکیل 
یک تیم حرفه ای بیس بال برای مونترال 

شروع کند. 
برای انجام مسابقه بیس بال سال 2016 
مبلغ 32 میلیون و 100هزار دالر بودجه 
در نظر گرفته شــده است تا تسهیالت و 
امکانات الزم انجام شود؛ همچنین مبلغ 
15 میلیون دالر برای ساخت استادیوم 
بیســبال در مونترال در نظر گرفته شده 

است. 
در سال 2005 تیم Expose  مونترال، که 
از سال 2000 مسابقات خود را آغاز نموده 
بود، به تیم ناســیونال واشنگتن فروخته 

شــد و از آن تاریخ شهر مونترال فاقد تیم 
حرفه ای بیس بال می باشد. 

در حــال حاضر ورزش بیس بال در فصل 
بهار و پاییز در آمریکای شمالی و کشورهای 
ونزوئال، کوبا، پورتوریکو، دومنیکن رپابلیک 
برگذار میشــود که بیش از 500 میلیون 

تماشاچی را بخود جذب می کند. 

مهارت و جرات یک شناگر 
خانم Lysanne Richard شناگر 34 ساله 
کانادایی شاید تنها شناگری در جهان باشد 
کــه از ارتفاع زیاد و فاصله های تنگ بین 
صخره هــا به درون آب شــیرجه میرود. 
هرچند پــرش بیشــتر از 10 متر ارتفاع 
و آن هــم از روی دایو در رده بندی های 
شنای المپیک نمی باشد؛ لیکن تکنیک 
و جسارت این شناگر توجه سازمان های 
ورزشــی را بخود جلب نموده و ســازمان 
ورزش کانادا در سال 2015 مبلغ 15 دالر 
و همچنین ســازمان ورزش Red Bull و 
سایر سازمان های ورزشی مبلغ 15000 
دالر دیگر برای هزینه ســفر و مخارج وی 

کمک مالی نموده اند. 
فدراسیون شنای کانادا سعی دارد برنامه 
منظمی برای کمک مالی به این شــناگر 

پرجرات تنظیم نماید. 
مــی  هنگا
خانم  کــه 
 Lysanne
بــاالی  از 
ه  صخــر
از  و  هــا 
 22 ارتفاع 
متــری به 
دریا  طرف 
جه  شــیر
از  میــرود 
تکنیــک 

خاصی بــرای حالت دادن بــه بدن خود 
استفاده می کند تا اثرات برخورد با آب را 
به حداقل ممکن برساند. وی در پرش های 
خود در طبیعــت، خصوصا در مکزیک و 
تگزاس ناگزیر است بخاطر حضور سوسمار 
و مارهای خطرناک، هرچه سریعتر خود را 

از آب خارج نماید!

دوستان عزیز و ورزش دوست 
پیام های محبت آمیز و اســتقبال شما 
موجب گردید در دو سال گذشته خبرهای 
مختلف ورزشی را از منابع مختلف جمع 
آوری و از طریــق روزنامه پیوند به اطالع 
شما عزیزان برسانم. الزم به یادآوری است 
که به علت تعطیالت تابستانی مدتی از 
انتشار این خبرها متوقف خواهد شد. امید 
اســت مجددا به ادامه تهیه این خبرها 
بپردازم. تابستان خوشی برای همگی شما 

آرزو دارم 
وظیفه خــود میدانم که از روزنامه پیوند 
و آقای محمد رحیمیان، سردبیر پیوند، 

برای این همکاری طوالنی تشکر نمایم. 
یوسف تیزهوش 

از  تیز هــوش،  یوســف 
قدیمی ترین ایرانیان جامعه 
ایرانی مونتــرال، قهرمان 
پیشین تیم ملی پینگ پنگ،  
مربی فدراسیون پینگ پنگ 

 ،1۹63
ایران  تیم ملــی  قهرمان 
فنی مسابقات جهانی در انگلستان 1۹77میزمسابقات آسیایی درتهران 1۹74؛ مشاور سرپرســت کمیته فنی داوران تنیس روی خبرنگارکیهان ورزشی المپیک مونتریال 1۹76؛ خبرنگارکیهــان ورزشــی در کلکته 1۹76؛ در یوگسالوی 1۹65، چکســولواکی 1۹76؛ 



31 31PAIVAND: Vol. 23  no.1266  May 15, 2016             since 1993   www.paivand.ca سال 23 شماره   1266 26  اردیبهشت 1395 

چه بوده است؟دوبووار بر مبارزات برابری خواهانه زنان انتشار این اثر فمینیستی، تاثیر نظریات سال 1۹4۹ منتشر شد. 67 سال پس از کتاب "جنس دوم" است.این کتاب در دوبووار، فمینیست نامی و نویسنده 14 آوریل سی امین سالمرگ سیمون بلکه زن می شود"!"آدم زن به دنیــا منی آید، 

Facebook.com/
paivand.montreal    

به ما بپیوندید!

آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان 
تان می ترسید؟ممکن است که شما  قربانی خشونت های خانواد گی  

شده باشید. آیا به دنبال همزبان می گردید  تا شما را یاری کند؟
 مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت  خانواده های افغان و ایرانی 
هست و شما را  گام به گام یاری میکند. اگر آرامش خاطر می خواهید 

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

>>  iwamontreal@gmail.com

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال 
جلسه اجنمن زنان
زمان: یکشنبه 5 ماه ژوئن   2016 

از ساعت 11 صبح تا 13/30
---------------

به همه زنان عالقمند خوش آمد میگوئیم
8043 St Hubert 

Montréal, QC H2R 2P4 
(Metro: Jarry) 

چرا من 
فمینیست هستم؟ 
4

ادامه گفتگوی تلویزیونی ژان لویی 
سروان شرایبر با سیمون دوبوار 

سال 1975
ترجمه: احمد اسکندری

-----
سوأل - بله، اما شما مشاهده کرده اید 
که هنگام جنگهای انقالبی برای مثال 
آنهایی که برای استعمارزدایی بوده اند، 
لحظه ای که وضعیت استعمارشدگان 
و یا سرکوب شــدگان شروع به این 
میکنــد که فوق العاده وخیم شــود، 
زمانی است که به درخواست هایشان 
بخشا رضایت نشــانداده شده است. 
رضایت دادن به بخشــی از خواستها 
هیچوقت موجب انقیاد مردمی نشده 

است که از یک آرمان دفاع میکنند. 
برعکــس، این آن چیزی اســت که 
آگاهی آنان را باال میبرد. آیا این آگاهی 
نیرویی نیست که به حرکت درآمده 
است؟ شــرافتمندانه بگویم من فکر 
نمیکنم آقای ژیسکار دستن ]رئیس 
جمهــور وقت فرانســه[ فکر میکند 
که چند اقدام سطحی آنها را مطیع 
میسازد. وی ممکنست سعی کند آن 
کاری را انجام دهد که احساس میکند 

یک روند رو به رشد است.
ســیمون دوبوار - بله، اما باوجود این 
راهی اســت برای مطیع کردن آنها. 
درعین حال اگر ایــن اقدامات واقعا 
امروزه برای زنان مفید باشد، البته باید 
مورد قبول واقع شــوند. ولی باید این 
را در نظر داشــته باشیم که این تنها 
یک گام موقتی است. دقیقا همچنانکه 
در مثال شما درمورد استعمارزدایی 
گفتید. استعمارشده ها ممکن است 
چند رفرم کوچــک را بپذیرند، ولی 
آنها برای بســیار بیشتر از آن تالش 
میکنند. اگر ایــن رفرمها تنها برای 
وانمود کردن آن باشد که پاسخگوی 
خواستهای آنان است، آنرا رد میکنند. 
چنین اســت که قانون سقط جنین 
بنظر من راه چندان دوری نمیرود. اما 
البته نباید آنرا رد کرد، باید آنرا بعنوان 
قدم اول بسوی سقط جنین کامال آزاد 
پذیرفت. و حتی فراتــر از آن، آزادی 

بیشتر، رهایی بیشتر زنان بطورکلی. 
اینرا هم بگویم که مسئله سقط جنین 
آن چیزی اســت که ما فمینیستها 
میتوانیم به آن افتخار کنیم زیرا من 
مطمئن نیستم که این قانون وجود 
میداشــت اگر ما امضــا جمع نکرده 
بودیم برای « مانیفســت 343«* که 
گاهی »مانیفســت 343 سلیطه«ها 
هم نامیده میشــد، مانیفستی که در 
آن اظهار میکردیم که همه ی ما زنان 
شناخته شده و ناشــناس، در طول 
زندگی مان ســقط جنین انجام داده 
بودیم. بعــد از آن دادگاه »بوبیگنی« 
]پاریس[ افکار عمومی را بسیج کردند. 
راهپیمایی هــای بســیار زیــادی با 
خواست قانونی شدن سقط جنین در 

خیابانها برپا شدند. در واقع این نقطه 
ای بــود که موانع طبقاتــی را درهم 
شکسته بودند - چون این موضوعی 
اســت که مورد توجه هم زنان طبقه 
کارگر و هم زنان بورژوا میباشد - بنظر 
من توانستیم فشار عظیمی را بر روی 
دولتی وارد آوریم که چنان ســنتی، 
محافظه کار و طرفدار نظم است که 

دولت کنونی.

ســوأل - شــما در زمینه فمینیسم 
بطور مســتقیم وارد عمل شدید. در 
همان آغاز طرح موضوع سقط جنین 
و بعنوان شاهدی در دادگاه بوبیگنی 
*]Bobigny trial[ شــرکت کردید. 
آیا میتوان اینرا با نگاهی به گذشته، 
بعنوان سرآغاز فمینیسم در فرانسه 
بدانیم؟ چون این موضوع مشــخص 
بعنوان یک کاتالیزور برای زنانی عمل 
کرد که متحد شــده و آگاه شدند به 
اینکه میتوانند چیزی بدست آورند. 
در نهایت زنان افکار عمومی را بسیج 
کردند و مردان بعدا آنرا تصویب کردند. 
پس در یک زمان معین این سر آغاز 

فمینیسم در فرانسه شد.
ســیمون دوبوار - مطمئنــا. درعین 
حال میتوان گفت که آنها یک »اسب 
جنگی«]اشاره به اســب تروا[ عالی 
یافتند، ســقط جنین. و آماده بودند 
که برای آن بجنگند. بخش مهمی از 
تاریخ فمینیسم در سال 1968 شروع 
شد. سال 68 ]جنبش دانشجویی در 
فرانسه[ به مردم این ایده را داد که آنها 
خود میبایست امورات خودشان را در 

دست بگیرند، جوانان، دانش آموزان 
دبیرستان و دانشجویان دانشکده ها یا 
سربازان در دراگیگنان ]مدرسه نظامی 
مشهور در شهر Draguignan[. خوب، 
زنان هم تصمیم گرفتند که امور را در 
دست خودشان بگیرند، بدون توسل 
به قوانین، احکام و یا شــاید با فشار 
آوردن برای صدور آنها. اما حتی بیشتر 
از اینها با جنگیدن به اشکالی کامال 
جدید. همه ی اینها در سال 68 شروع 
شد. یک نتیجه دیگر سال 68 این بود 
که بسیاری از این زنان در فعالیتهای 
گروه های چپگرا درگیر شدند. آنجا 
دریافتند که حتی در میان رفقایشان 
که تصور براین بود ازنظر سیاسی برابر 
باشند، با آنها همچنان بعنوان »زنان« 

برخورد میشد. 
مردان سخنرانی میکردند، زنان تایپ 
میکردند. مردان در بحثهای سیاسی 
شرکت میکردند و زنان قهوه برایشان 
آماده میکردند. این آنها را متوجه کرد 
و این احساس قوی را به آنان داد که 
حتی در دموکراتیک ترین و برابرترین 
ســازمانها با زنان هنــوز هم بعنوان 

»زنان« برخورد میکردند. 
بنابراین، »بیایید به مثابه زنان جمع 
شویم و برای تغییر تالش کنیم، برای 
تغییر موقعیت مان و با رهبری کردن 

مبارزه خودمان.«

ســوأل - در برخــی از خاطرات تان 
شما از عکس العمل برخی از مردان، 
»جنس مرد چپگرا« صحبت میکنید 
که بشدت ضد فمینیست بودند. شما 
که همیشه در جبهه چپ ها زندگی 
کرده اید، با گروههای مختلف فکری 
آنها آشنایی دارید، چگونه این مسئله 
را توضیــح میدهید که چپ آنچنان 
بیشتر فمینیست نیست که بقیه مردم 

که عقاید به آن اندازه مترقی ندارند؟
ســیمون دوبوار - دلیلش اینست که 
چــپ را، همانند هر حــزب دیگری 
عمدتا مردان تشکیل میدهند و مردان 
هیچوقت عالقمند بــه ازبین بردن 
امتیازات خودشان نیستند. آنهایی که 
امتیازاتــی دارند میخواهند موقعیت 
ویژه خود را حفظ کنند. آنها در احزاب 
کمونیست، سوسیالیست و یا هر حزب 
دیگری موقعیت برتــری دارند و در 
نتیجه به مثابه مردان عمل میکنند و 
نه مردان چپ و مترقی. این امر بسیار 

مهمی 
است.

ســوأل - به لحاظ ایدئولوژیک، چپ 
علیه امتیازات میجنگد. بنابراین آنها 

باید بیشتر از دیگران هواداری بکنند.
ســیمون دوبوار - خــوب، اینکار را 

نمیکنند!

سوأل - مثال مبارزه انتخاباتی بین دو 
مرد با سن متوســط انجام گرفت و 

موضوع فمینیسم نقشی بسیار .
سیمون دوبوار - ثانوی داشت!

سوأل - حتی وجود نداشت.
سیمون دوبوار - حتی نداشت، موافقم. 
بهمین دلیل است که میگویم ما نباید 
مبارزه طبقاتــی را - که احزاب چپ 
بر اساس مبارزه طبقاتی بنیان نهاده 
شــده اند و زیربنای سیاسی آنها را 
تشکیل میدهد - با مبارزه جنسیتی 
قاطی کنیم. مردانی که در زمینه ی 
مبارزه طبقاتی چپ و پیشرو هستند، 
ممکنســت کامال آن را با ارزشهای 
مردساالرانه و مردانگی آغشته کرده و 

مصمم به تحمیل آن به زنان باشند.

ســوأل - در بحث هــای زیادی که 
انجــام داده اید، آیــا دریافته اید که 
برخی از مردان فکر روشــنی دارند و 
آنچنان پرورش نیافته اند درصورتی 
که با آنچه که شــما تنها در سن 40 
سالگی به کشــف آن موفق شدید، 
مواجه شوند ممکن است قادر باشند 
که این موضــوع را هضم کنند. آنان 
چنان آموزش ندیده انــد که این را 
قبــول کنند. همچنــان که موضوع 

استعمارزدایی و غیره را هضم کردند.
سیمون دوبوار - ممکن است که بخشا 
خود را با آن تلفیق دهند، ولی برای 
یک مرد خیلی نادر اســت که بتواند 
تجربیات یک زن و آنچه را که بسرش 
می آید بفهمد. بــرای اینکه مرد آنرا 
تجربه نکرده اســت. حتی چیزهای 
کوچک، مثال اینکه: خیابانها متعلق به 
همه اســت. اما در حقیقت برای یک 
زن جوان، صرفنظر از اینکه زیبا و یا 
زشت باشد و چندان مهم هم نیست، 
بسیار مشکل است که بعد از ساعت 
هشت و نه شب به خیابان بروند و تنها 
و در آرامش قدم بزند. یا حتی در روز 
هم. چون دنبالش می افتند، اذیتش 
می کنند طوری که ترجیح میدهد که 

به خانه برگردد. خوب اگر 
شما به یک مرد بگویید 
شگفت  میزند،  لبخندی 
و میگوید  زده میشــود 
»من اینکار را نمیکنم«، 
تربیتی  بــی  آدم  »من 
نیستم، همه مردها البته 
بی تربیت نیســتند.« 
نمیشــود  وی متوجه 
که چقدر بــرای یک 
که  میکند  زن سنگینی 

همیشه احساس کند که کم و بیش 
در معرض خطر قــرار دارد. نه خطر 
شدید هرچند میتواند به آن حد هم 
برسد. وقتیکه زنی یک مردی را طرد 
میکند که دنبالش افتاده است، ممکن 
است ســیلی بخورد و یا مشتی به او 

بزنند. یا چیزی از این قبیل.

سوأل - ولی آیا نوعی ضد حمله توسط 
مــردان وجود ندارد کــه میخواهند 
»چیزی را از تخریب نجات دهند«؟ 
آنها میگویند که همه ی این چیزها 
مســائل مربوط به گذشته هستند. 
در واقــع زنان از قبــل کنترل مالی 
خانه را در دست گرفته اند؟ مثال در 
خانــواده های متعلق به طبقه کارگر 
تعداد بســیار زیادی از مردان حقوق 
پرداختی شان را تحویل همسرانشان 
میدهنــد. البته منهــای کمی پول 
توجیبی برای خودشــان. آنها حتی 
کنترلی بر پول ندارند و ِشــکوه دارند 
از اینکه آنها چیزی جز پول پیداکن 
نیستند و اینکه باید هشت ساعت در 
کارخانه یا اداره کار کنند و اینکه زنها 
در موقعیت خوبی هستند و حاضراند 
جایشان را با آنها عوض کنند. این یک 

تصویر کلی است!
سیمون دوبوار - شاید، ولی... در واقع 
آنها هیچوقت حاضر نیستند جایشان 
را عوض کنند به دالیل متعدد، مثال 
کار. در کار خانگی - شما از کارگران 
صحبت کردیــد - کار خانگی انجام 
شده توسط زنی با چند بچه که درآمد 
کمــی هم دارند، فوق العاده خســته 
کننده است. بسیار خسته کننده تر از 

کار هشت ساعته در یک کارخانه!

ســوأل - آنهــا گاهی هــر دو کار را 
میکنند.

سیمون دوبوار - بعالوه، درست است 
که غالبا هر دو کار را انجام میدهند. 
بعد هــم اینکه شــوهر پــول را به 
همسرش میدهد، آن روزی که دیگر 
از وی خســته شود و بخواهد ترکش 
کند چون فکر کند نگهداری زن و بچه 
ها خیلی سخت شده، مرد میتواند آنها 
را ترک کند و همچنان قادر باشد که 
زندگی اش را تأمین کند. ولی زن در 
عوض هیچی ندارد و متأســفانه این 

حالتی است که خیلی اتفاق می افتد.

سوأل - شــما در اینجا مسئله ای را 
پیش میکشید که مردم میتوانند فکر 
کنند شما زنان را نصیحت میکنید که 
راه حل آزادی فردی را انتخاب کنند. 
یعنی که شما آزادتر خواهید بود اگر 
ازدواج نکنید و بچه دار نشــوید. ولی 
عموما این آن چیزی نیســت که در 
جامعه عمل میکند. مردم تمایل دارند 
ازدواج کنند، نمیخواهند تنها باشند و 
این کامال طبیعی است و داشتن بچه 
هم که عالی اســت. این برای بیشتر 
مردم بهترین چیز در زندگی شــان 
است. چگونه میتوان خود را با زندگی 
در چنین جامعه ای تلفیق کرد بدون 
اینکه از برخی چیزهای زندگی چشم 

پوشی کنیم؟
ســیمون دوبوار - من فکر میکنم که 
مــردان الزم اســت در وظایف خانه 
و نگهــداری بچه ها شــرکت کنند. 
درست به همان طریقی که زنان انجام 
میدهند. در کارهای روزمره باید باهم 
شریک شوند. مرد هم باید از داشتن 
اختیار بر روی زن دست بردارد. اینکه 
حقوقش را به زن میدهد کار خیلی 
خوبی میکند. اما من نامه های زیادی 
دریافت کرده ام، نامه هایی باورنکردنی 
که با خودم نیاورده ام و در آنها شرایطی 
به تصویر کشــیده میشود که تقریبا 
میشود گفت باورکردن شان مشکل 
است! من زنانی را میشناسم که اجازه 
ندارند به دیدن هیچکدام از دوستان 
و اقوام شــان بروند بــدون همراهی 
همسرشان. چه کسی می تواند این را 
»عشق« و »تقسیم کردن همه چیز« 
بنامد؟ این یک دیکتاتــوری واقعی 
اســت! یکبار نامه ای از زنی دریافت 
کردم که به من میگوید: »از پنجره به 
بیرون نگاه میکنم ببینم شوهرم کی از 
کافه بیرون بیاید. در اینصورت باید این 
نامه را مخفی کنم چون او از اینکه من 
برای شما نامه بنویسم بسیار عصبانی 
میشود و نمیدانم چگونه میتوانم نامه 
را از خانــه خارج کنم!« این یک نامه 
ســی چهل صفحه ای بــود که می 
بایســت آنرا خارج کند. و اینکه »اگر 
جواب فرســتادید برای خانم فالن و 

فالن بفرستید!« 
اینهمه مخفی کاری! این رفتاری که 
اساسا هیچگونه شأن و وقاری در آن 
نیســت، از طریق ستمگری برخی از 

مردها بر زنان تحمیل میشود.
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مدیریت زمان )ادامه(:
گفتار قبل را با معرفی یک روش 
پنج مرحله ای برای مدیریت زمان 

به شرح زیر آغاز کردم:
1 .  تعیین هدف ها

2 .  اولویت بندی هدف ها
3 . مکتــوب کــردن هدف ها با 

استفاده از جدول روزانه
4 .  اقدام با نگرش مثبت

5 .  بررسی عملکرد
در توضیح مرحله اول یعنی تعیین 
هدف ها بیان شد که اولویت بندی 
امور به ما کمک می کند که زمان 
و سایر منابع خود را هدر ندهیم. 
ســپس اهداف زندگی را به چهار 

گروه به شرح زیر تقسیم کردم:
1.       اهداف شغلی 

2.       اهداف خانوادگی
3.       اهداف فردی

4.       اهداف اجتماعی
اهداف شغلی، اهداف خانوادگی و 
اهداف فردی توضیح داده شدند و 
اکنون به موضوع اهداف اجتماعی 

می پردازم.

4. اهداف اجتماعی
برخــی از ما عالوه بــر گروه های 
اجتماعی که به واســطه شغلمان 
با آن ها مرتبط هستیم در گروه ها 
و نهادهــای اجتماعی دیگری نیز 
عضویت و همکاری داریم. چنین 
وضعیتی بسیار مطلوب است زیرا 
هر فرد مسئولیت های اجتماعی را 
نیز دارا است که بایستی با مشارکت 
داوطلبانه در امور اجتماعی به آن ها 
بپردازد. اینگونه امور نیاز به تعهد 
اجتماعی، دلســوزی و عالقه به 
همنوعان دارد و دانســتن برخی 
مهارت  ها کمک زیــادی به انجام 
درســت آنها می  کند. مهارت ها و 
ارتباطات بین فردی، توان تعامل 
با افــراد و گروه های مختلف، توان 
رهبری و داشتن اعتماد به نفس 
از جمله مواردی هستند که امکان 
یک فعالیت اجتماعی موفق را به 
ما می دهند. از جمله فعالیت های 
اجتماعی می توان به مشارکت در 
 )NGO( دولتی  غیر  سازمان های 
ماننــد خیریه هــا و انجمن های 
علمی و هنری اشاره کرد. بنابراین 

می توانیــد هــدف خــود 
را انجــام مســئولیت های 
اجتماعی قــرار داده مقدار 
معینــی از زمان خود را در 
ماه به مشــارکت منظم و 
بــا برنامه در یــک یا چند 

فعالیت اجتماعی اختصاص دهید. 
فعالیت هایی کــه کامال داوطلبانه 
هســتند بنیانی غیرخودخواهانه 
دارند و بابت آن ها مزدی دریافت 

نمی کنید.
در اینجا توضیح درباره مرحله اول 
از روش پنــج مرحله ای مدیریت 
زمان یعنــی »تعیین هدف ها« را 
به پایان برده به سایر مراحل روش 
پنج مرحله ای مدیریت زمان می 

پردازم.

2- اولویت بندی هدف ها
بعــد از  اینکه اهداف خــود را در 
زمینه های مختلف انتخاب کردید 
الزم است تا آن ها را اولویت بندی 

کنید. 
اهداف باید بر اســاس مشخصاتی 
ارزشــمندی هدف،  میزان  نظیر 
ضــرورت و اهمیت دســتیابی به 
آن طبقه بندی شوند. مثال برخی 
اوقات ممکن اســت که پرداخت 
افراد  تحصیل  ادامــه  هزینه های 
از خریــد خانه هــم واجب تر و با 
ارزش تر باشد. پس از طبقه بندی 
اهداف بایســتی با برنامه ریزی و 
زمان بندی منظم سعی در دستیابی 
به آن ها داشته باشید و به اصطالح 
در جاده موفقیت قــدم بگذارید. 
گاهی بر حسب شرایط الزم است 
تا دستیابی به برخی اهداف را به 
بیاندازید. گاهی رســیدن  تاخیر 
همزمان به بیش از یک هدف در 
چند حیطه مختلــف امکان پذیر 
نیست. در چنین شرایطی تصمیم 
با شماســت که چگونه بین آنها 

اولویت بندی کنید.

2-1- مزایای اولویت بندی کردن 
اهداف

با اولویت بندی کردن اهداف ابتدا 
بر روی کارهــای مهم تر متمرکز 
می شــوید و زمان هایــی را کــه 
براســاس »چرخه ســودمندی« 

بیش تریــن  خودتــان 
بهره وری را در طول روز 
دارید به آن ها اختصاص 
که  همانطور  می دهید. 
به خاطر دارید در گفتار 
قبل نوشتم که مدیران 
زمــان از موضوعی به نام »چرخه 
دارند.  اطالع  خود  ســودمندی« 
برخی افراد صبح ها عملکرد بهتر و 
بهره وری بیشتری دارند در حالیکه 
عده ای دیگر عصرها و حتی برخی 

از مردم شب ها. 
چرخه  از  اطالع  با  زمان  مدیران 
سودمندی خود، آنرا به مهم ترین و 
حساس ترین کارهای خود اختصاص 

می دهند. 
آنها همچنین می دانند که چگونه 
بی نظمــی را که یکــی از عوامل 
هدر رفتن زمان اســت به حداقل 

برسانند.
همچنین بایســتی در یک زمان 
فقط روی یــک وظیفه متمرکز 
شوید تا با بیشترین کارایی وظایف 
خود را طبق جدول زمانبندی انجام 
دهید. بدین ترتیب تمامی اهداف 
زندگی شما قابل دسترسی خواهد 
بود. مدیریت زمان نکات ظریف و 
درعین حال مهمی هم دارد که با 
رعایــت آنها می توان به یک مدیر 
زمان خوب تبدیل شــد. یکی از 
آنها این است که تمامی وظایفی 
که توسط دیگران قابل اجرا است 
را مجزا کرده و انجامشان را به آنها 
واگذار کنید. پس نیاز اســت که 
اقدامات روزانه خود را به دو گروه 

»الف« و »ب« تقسیم کنید.
گروه »الف« کارهایی هستند که 
به دالیلــی نظیر تخصصی بودن، 
حســاس بودن، امنیتــی بودن و 
هزینه بــر بودن جز توســط خود 
شما توسط فرد دیگری قابل انجام 
نیست و یا فردی که توانایی انجام 
آن ا داشته باشد در اختیار ندارید. 
این ها وظایــف غیرقابل واگذاری 
هســتند. اما فعالیت  هایی که در 
گروه »ب« قرار می گیرند شــامل 
اقداماتی هســتند کــه می تواند 
توسط سایرین هم به انجام برسد 
و چنانچه به آنها ســپرده شود در 
زمان شما صرفه جویی خواهد شد. 
جالب اســت بدانید که در اینجا 
نیــز قانون پارتو مصــداق دارد 
یعنی فعالیت های گروه »الف« 
در مجموع حدود 20 درصد از 
فعالیت های روزانه شما هستند 
که در موفقیت شما 80 درصد 
نقش ایفــا می کنند در حالیکه 
فعالیت های گــروه »ب« حدود 
80 درصد از فعالیت های روزانه 
شما را در بر می گیرند و در عین 
حال تنها 20 درصد در موفقیت 
شما نقش ایفا می کنند. نتیجه 
اینکه بطور معمــول می توانید 
تا 80 درصدفعالیت های روزانه 
خــود را به دیگران  واگذار کنید 
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•  تعیین 
هدف ها
  •

اولویت بندی 
هدف ها

گلبانگ رود رهی معیری
غزل ها - )جلد چهارم(

نوای آسمانی آید از گلبانگ رود امشب
بیا ساقی که رفت از دل غم بود و نبود امشب

فراز چرخ نیلی ناله مستانه ای دارد
دل از بام فلک دیگر نمی آید فرود امشب

که بود آن آهوی وحشی چه بود آن سایه مژگان؟
که تاب از من ستاند امروز و خواب از من ربود امشب

بیاد غنچه خاموش او سر در گریبانم
ندارم با نسیم گل سر گفت و شنود امشب

ز بس بر تربت صائب عنان گریه سر دادم
رهی از چشمٔه چشمم خجل شد زنده رود امشب

)در آرامگاه صائب سروده شد: اصفهان  اردیبهشت 1324(
-----

خامنانسوز بود آتش آهی ، گاهی
---- معینی کرمانشاهی ----

خانمانسوز بود آتش آهی ، گاهی
ناله ای می شکند ، پشت سپاهی گاهی

گر مقدر بشود ، سلک سالطین پوید
سالک بی خبر ، خفته براهی گاهی

قصه ی یوسف و آن قوم ، چه خوش پندی بود
به عزیزی رسد ، افتاده به چاهی گاهی

هستیم سوختی از یک نظر ، ای اختر عشق
آتش افروز شود ، برق نگاهی گاهی

روشنی بخش از آنم که بسوزم چون شمع
رو سپیدی بود از بخت سیاهی گاهی

عجبی نیست ، اگر مونس یار است رقیب
بنشیند بر گل ، هرزه گیاهی گاهی

چشم گریان مرا دیدی و ، لبخند زدی
دل برقصد به بر ، از شوق گناهی گاهی

اشک در چشم ، فریبنده ترت می بینم
در دل موج ببین صورت ماهی ، گاهی

زرد رویی نبود عیب ، مرانم از کوی
جلوه بر قریه دهد ، خرمن کاهی گاهی

دارم امید که با گریه دلت نرم کنم
بهر طوفان زده ، سنگیست پناهی گاهی

---------------
قـــــو ...

--- دکتر مهدی حمیدی شیرازی ---
شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد

فریبنده زاد و فریبا بمیرد
شب مرگ تنها نشیند به موجی

رود گوشه ای دور و تنها بمیرد
در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب

که خود در میان غزلها بمیرد
گروهی بر آنند کاین مرغ شیدا

کجا عاشقی کرد آنجا بمیرد
شب مرگ از بیم آنجا شتابد

که از مرگ غافل شود تا بمیرد
من این نکته گیرم که باور نکردم

ندیدم که قویی به صحرا بمیرد
چو روزی ز آغوش دریا برآمد

شبی هم در آغوش دریا بمیرد
تو دریای من بودی آغوش وا کن

که می خواهد این قوی زیبا بمیرد
--------

پندهایی بصورت مثنوی از سعدی 
علم چندان که بیشتر خوانی

چون عمل در تو نیست نادانی
نه محقق بود نه دانشمند

چــــــارپایی برو کتابی چند
آن تهی مغز را چه علم و خبر

کــــه بر او هیزم است یا دفتر

-------------
عــــــام نادان پریشان روزگار 

به ز دانشمنــــــــــد ناپرهیزگار 
کـــــان به نابینایی از راه اوفتاد 

وین دو چشمش بود در چاه اوفتاد
--------------
شبانی با پدر گفت ای خردمند 

مرا تعلیم ده پیرانه یک پند 
بگفتا نیکــمردی کن نه چندان 

که گردد خیره گرگ تیزدندان 
-------
چو پرخاش بینی تحمل بیار 

کـــــه سهلی ببندد در کار زار 
به شیرین زبانی و لطف و خوشی 

توانـــــی که پیلی به مویی کشی 
-------
دیر آمدی ای نگار سرمست 

زودت ندهیم  دامن از دست 
معشوقه که دیر دیر ببیند 

باری بــه از آن که سر ببیند  
-----------------

اشعاری نغز از شعرایی بزرگ 
جام می و خون دل هر یک به کسی دادند 

در دایرۀ قسمـــــت اوضاع چنین باشد 

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر 
آری شود ولیک به خون جگر شود 

رضا به داده بده وز جبین گره بگشا  
که بر من و تو در اختیار نگشاده است 

از زلزله و عشق خبر کس ندهد 
آن لحظه خبر دهد که ویران شده ای 

گر نکوبی شیشه غم را به سنگ 
هفت رنگش می شود هفتاد رنگ 

مکن به چشم حقارت نگاه در من مست 
که نیست معصیت و زهد بی مشیت او 

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

آش »چغنــدر«!
ما را سخن همیشه ز آش »چغندر« است 

کز هر چه بگذری سخن دوست خوش تر است 
از پیش من ببر خورش »اسفناج« را 

چون میل دل به خوردن »ریواس و »کنگر« است 
»نعنا« ز بسکه در پی »ترخون« همی رود 

مردم گمان برند که با او برادر است 
گوید اگر پزشک: ز »کاهو« »کلم« به است 

باور هر آنکسی که کند، زودباور است 
هر جا »تربچه نقلی« ِی محبوب جا کند 

جای »ترب سیاِه« دنی، در پِس در است 
»گشنیز« پارۀ تن گشنیز خانم است 

چون »جعفری« که در خور استاد جعفر است 
دلشادم از »هویج« که چون بینی حقیر 

خوشحالم از »شوید« که چون موی دلبر است 
ریش حقیر از »علف« خشک خشک تر  

خّط حبیب از »تره«ی تازه، ترتر است 
ای دوست، بنده »سیر« نخواهم شد از »پیاز« 

زیرا که چون دهان تو بویش معطر است 
مشهور گشته »سیب زمینی« به بی رگی 

گویا رفیق شیره کشی خاک بر سر است 
توفیق   19/2/20

بــدون اینکــه اشــکالی در روند 
موفقیت شما ایجاد شود.

3- مکتوب کردن هدف ها با 
استفاده از جدول روزانه

بهتریــن راهکاری که مــا را قادر 
خواهد ســاخت تا از زمان موجود 

بــرای رســیدن به اهــداف خود 
بهترین استفاده را داشته باشیم، 
برنامه ریزی است. در برنامه ریزی، 
منابع، امکانات و شرایط الزم برای 
تحقق اهــداف را فراهم می کنیم. 
نکته کلیدی و به اصطالح »فوت 
کوزه گری« هر برنامه ریزی همان 

نکته ای اســت که تا به حال بارها 
به آن اشــاره کــرده ام و به طور 
اختصاصی بــه آن پرداختم یعنی 
نوشتن اهداف و برنامه ها. مکتوب 

سازی بسیار مهم است.
ادامه دارد...
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بودجه ای که هم نشان بحران است
بودجه سال 95 در حالی در اردیبهشت 
ماه به تصویب مجلس رســید که دولت 
به بهانه ی تاثیر "برجام" بر ارقام بودجه، 
تحویل الیحــه را به تاخیــر انداخته و 
مجلس نیز باز به بهانه ی در پیش بودن 
"انتخابات" تصویب الیحه بودجه را به بهار 

95 موکول کرده بود.
بودجه ای که اگر پیش از این هم تصویب 
می شد، هیچ فرق ماهوی با بودجه مصوب 
شده ی فعلی نداشت، شاید تنها در چند 
رقم، همان طور که بودجه مصوب کنونی 
با بودجه سال های گذشته نیز هیچ فرق 

ماهوی ندارد.
بحران در ســال 94 عمیق تر شد. در این 
سال ارزش افزوده بخش صنعت به منفی 
19 درصد رسید، کارگران بیشتری بیکار 
شــدند و شــکاف طبقاتی حتا براساس 
آمارهای دولتی افزایــش یافت. حاصل 
حدود سه سال ریاست روحانی بر کابینه 
در عرصه ی اقتصــادی تنها همین بوده 

است.
در واقع از مهم تریــن ابزارهای دولت در 
اقتصادی طبقه  پیشبرد سیاســت های 
حاکم، بودجه و چگونگی و میزان افزایش 
دســتمزد اســت و سه ســال سیاست 
اقتصــادی کابینــه روحانــی در هر دو 
مورد نشــان می دهد که عملکرد او حتا 
فاجعه بارتر از کابینه های گذشته می باشد.

در مــورد افزایش اســمی دســتمزدها 
)همان طور که در مقــاالت متعددی در 
نشریه کار نشان دادیم( دیدیم که چگونه 
دستمزدهای واقعی کارگران در طی این 
سه سال کاهش یافته و این را کارگران در 
کاهش قدرت خرید و فقیرتر شدن خود 
به صورتی ملموس احساس می کنند. این 
سیاست در مورد دیگر زحمتکشان جامعه 
از جمله معلمان نیز جاری بوده و آن ها نیز 
به صورت عمومی فقیرتر شدند. کاهش 
واقعی دستمزدها نیز خواست و سیاست 
طبقه حاکم سرمایه دار است که با کاهش 
دستمزد کارگران سود بیشتری به جیب 
می زنند و دولت به عنوان نماینده سیاسی 
طبقه حاکم مهم ترین وظیفه مقدس اش 

حفظ منافع همین سرمایه داران است.
در بودجه نیز به وضوح دنبال کردن همین 
وظیفه مقدس را می بینیم. از ســویی در 
نتیجه سمت گیری های بودجه در راستای 
منافع سرمایه داران )که موضوعی بسیار 
مهم اســت( نه تنها از بحران اقتصادی 
کاسته نشــده که بر شدت آن نیز افزوده 
شده است. کاهش بودجه عمرانی، افزایش 
قروض دولتی، کسری بودجه های هنگفت 
همه منجر به تشدید بحران می شوند و 
البته بار این بحــران بر دوش کارگران و 
زحمتکشان و با فقیرتر شدن بیشتر آن ها 
گذاشــته می شــود که یک نمونه ی آن 
حذف و کاهش یارانه هاست، یارانه هایی 
که به ویژه برای کارگران و زحمتکشــان 
مهم بوده و کابینه احمدی نژاد )در ادامه 
سیاســت کابینه های پیــش از آن( گام 
بزرگی را در حذف آن ها برداشت و در این 
دولت نیز با کاهش باز هم بیشتر یارانه های 
مواد سوختی و نان تداوم یافت. مورد دیگر 
افزایش مالیات هاست. بار افزایش مالیات 
غیرمستقیم در اصل بر دوش کارگران و 
زحمتکشان است. بخش عمده مالیات بر 
حقوق را نیز اقشار پایین و متوسط جامعه 
می پردازند. اما بسیاری از سرمایه داران یا 
اساسا مالیات نمی دهند و اگر هم مالیات 
می دهند بــه دلیل نبود یک سیســتم 
حمایت کننده از مصرف کننده نهایی، با 
افزایش بهای کاالها بار مالیات داده شده 
را بــاز بر دوش کارگران و زحمتکشــان 

می اندازند.
از سوی دیگر شاهدیم که چگونه منابع 
دولت کــه بخش عمده ی آن نیز حاصل 
زحمات کارگران و زحمتکشان است به 
مصرف نهادهــای نظامی و امنیتی و نیز 
دستگاه مذهبی و بوروکراسی در خدمت 
طبقه حاکم می رسد، اما آن جا که صحبت 
از حقوق کارمندان دولت )به ویژه معلمان، 
پرستاران و کارمندان دون پایه( می شود 
و یــا بودجه ســازمان ها و نهادهایی که 
ارائه دهنده ی خدمات اجتماعی هستند 
مانند آمــوزش و پرورش، آموزش عالی و 
بهداشت و درمان روز به روز به طور واقعی 
آب می رود. می توان به صراحت گفت که 
بودجه مصوب سال 95 از این جهت حتا 
بدتر از بودجه سال گذشته است که خود 
در این زمینــه از بودجه های پیش از آن 

بدتر بود.
مجلس بودجه عمومی سال 95 را با 28 
هزار میلیارد افزایش به 335 هزار میلیارد 
تومان رســاند، جالب آن کــه عمده این 
افزایش ها نیز نصیب ارگان های نظامی شد 
و حتا در جریان بررسی بودجه، مجلس 
بودجه ناچیز مقابله بــا ریزگردها را که 

برای کارگران و زحمتکشان مهم است، 
حذف نمود. از جملــه مجلس تصویب 
کرد تا ده هــزار میلیارد تومان )افزون بر 
الیحه بودجه ی دولت( به دســتگاه های 
نظامی بابت خرید تجهیزات جدید نظامی 
پرداخت شود. جالب آن که منبع بخشی 
از این پول، یک میلیارد و هفتصد میلیون 
دالری ست که قرار است دولت آمریکا به 
دولت ایران پرداخت کند. این پولی ست 
که بابت یک معامله تسلیحاتی در زمان 
شاه به آمریکا پرداخت شد اما با قیام 57 
این معامله انجام نشد و حاال پس از توافق 
هســته ای آمریکا می خواهد اصل و سود 
پول را به دولت ایران برگرداند. پولی که 
با آن می شد بسیاری از مشکالت زیست 

محیطی را حل کرد.
یا یک نمونه دیگر بودجه وزارت اطالعات 
است که سال گذشته با افزایشی چشمگیر 
به 22 هزار و 477 میلیارد ریـال رسیده 
بود و امسال نیز با افزایش نزدیک به 50 
درصدی به 32 هزار و 463 میلیارد ریـال 
رسید. به عبارت دیگر در حالی که بودجه 
وزارت اطالعــات در ســال 94 دو برابر 
بودجه وزارت خارجه بود در بودجه سال 

95 به حدود 3 برابر رسید.
بودجه دیگر نهادهای امنیتی و نظامی نیز 
به شدت افزایش پیدا کرده است. سازمان 
تامین اجتماعی نیروهای مسلح 171 هزار 
میلیارد ریـال، ستاد مشترک سپاه 146 
هزار میلیارد ریـال، ستاد مشترک ارتش 
جمهوری اسالمی 61 هزار میلیارد ریـال، 
نیروی انتظامی 64 هزار میلیارد ریـال، 
وزارت دفاع 31 هزار میلیارد ریـال، بسیج 
10 هزار میلیارد ریـال، ستاد فرماندهی 
کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 20 

هزار میلیارد ریـال. 
اینها همه به جز بودجه سازمان های تابعه 
اســت از جمله حفاظت اطالعات سپاه و 

ارتش، دانشکده افسری، دانشگاه "امام 
حسین"، نمایندگی خامنه ای در ارتش 
و سپاه، ســازمان عقیدتی -سیاسی و 

غیره.
دســتگاه قضایی نیز بخش بزرگی از 
بودجه کشور را می بلعد و تنها استثنا 
در این زمینه سازمان زندان هاست که 
با بیش از 200 هزار زندانی بودجه آن 
تنها 6 هزار میلیارد اســت، اما بودجه 
تنها دادگســتری 31 هــزار میلیارد 
است و تمامی دســتگاه های دیگر از 
جمله ســازمان بازرسی، دیوان عدالت 
اداری، وزارت دادگستری، دادگاه ویژه 
روحانیت و غیره ردیف های جداگانه در 

بودجه دارند.
این در حالی ست که بودجه وزارت علوم 
13 هزار میلیارد ریـال است. و یا بودجه 
وزارت آموزش و پرورش که سال قبل 
233 هزار میلیارد بود امسال به 286 
هزار میلیارد ریـال رسید. بخش دیگری 
از بودجه را نیز دســتگاه های تبلیغی 
و مذهبی رژیــم می بلعند. برای مثال 
سازمان صدا و سیما 13 هزار میلیارد 
ریـــال بودجه به خود اختصاص داده 
و این در حالی ســت که این ســازمان 
از بابت پخــش آگهی درآمد هنگفتی 
دارد. اساسا در اغلب کشورهای جهان 
امکاناتــی مانند رادیــو و تلویزیون به 
مکانی برای کسب درآمد تبدیل شده 
و صاحبان آن ها درآمدهای آن چنانی از 
کانال تلویزیونی خود به دست می آورند. 
اما در ایران در حالی که ســازمان صدا 
و سیما، کانال های رادیویی و تلویزیونی 
را در انحصــار خــود دارد اما باز مبلغ 
هنگفتی از بودجه را به جیب می زند. 
یا بنیاد شهید در حالی که دارای مراکز 
اقتصادی گســترده ای است باز مبلغ 
سرســام آور 92 هزار میلیارد از بودجه 
را به خود اختصاص داده. جالب آن که 
پرونده ی فساد در بنیاد شهید به رغم 
همــه ی آن ســروصداها، در مجلس 
اسالمی هم چنان خاک می خورد. این 
مبالــغ در حالی به این ســازمان های 
مفت خور داده می شــود کــه بودجه 
سازمان بهزیســتی 18 هزار میلیارد 
ریـال است و تازه بخش بزرگی از این 
مبلغ نیز هزینه افراد تحت پوشــش 
این ســازمان نمی شــود. جالب آن که 
تنها یکی از وظایف سازمان بهزیستی 
تحت پوشش قرار دادن زنان سرپرست 
خانوار اســت که براســاس گفته های 
مقامات دولتی حدود 85 درصد آن ها 
بیکار هستند که با این حساب حدود 2 
میلیون زن سرپرست خانوار وجود دارد 
که باید تحت پوشش قرار بگیرند. برای 
مثال سرپرست 17 درصد از خانوارهای 
استان سیستان و بلوچستان زن هستند 
که عموما بی سواد بوده و در فقر مطلق 

بسر می برند.

آن وقت بودجه حوزه های علمیه و دیگر 
مراکــزی که در خدمت تبلیغ موهومات 
و خرافــات دینی برای حفظ دســتگاه 
حکومتی هســتند و از هزار کانال از نظر 
مالی تغذیه می شوند از سازمان بهزیستی 
با این دایره وسیع انسان های محرومی که 
نیاز به کمک دارند بسیار بیشتر و غیر قابل 
مقایسه است. موسسه نشر آثار خمینی 
595 میلیارد ریـال، مرکز خدمات حوزه 
های علمیه 5 هزار و 825 میلیارد ریـال، 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی 
)وابســته به مصباح یزدی( 210 میلیارد 
ریـال، - سازمان تبلیغات اسالمی 3 هزار 
و 140 میلیارد ریـــال، شورای سیاست 
گذاری حوزه های علمیه خواهران 1957 
میلیارد ریـال، شورای عالی حوزه علمیه 

3289 میلیارد ریـال.
و این ها تنها گوشه ای از صدها موسسه ای 
است که در بودجه دارای ردیف هستند. 

بــرای مثال یکی از آخوندهای شــورای 
نگهبان به نام مدرسی یزدی موسسه ای 
دارد برای چــاپ و تبلیغ کتاب های وی 
که این موسســه نیز دارای ردیف بودجه 
می باشــد. یا موسســه ای به نام "جامعه 
المصطفــی العالمیــه" 2392 میلیارد 
بودجــه می گیرد و ایــن رقم وقتی قابل 
درک می شــود که بدانیــم مثال بودجه 
دانشــگاه اصفهان با آن عظمت 1768 
میلیارد ریـــال اســت و یا دانشگاه هنر 
تنها 457 میلیارد ریـال بودجه می گیرد. 
دانشــگاه هایی که وظیفــه دارند هزاران 
دانشجو را به صورت مجانی پذیرش کرده 
و حقوق اساتید و دیگر هزینه ها از جمله 
هزینه های تحقیقاتی و آموزشی را از محل 

همین بودجه بپردازند.
اما درآمد های این بودجه که قرار اســت 
همه ی این مفت خوران را سیراب کند از 

کجا تامین می شوند؟! 

یکی از این منابع مالیات است که در باال 
چگونگی آن توضیح داده شد. اما آن چه 
که باید در این جا بر روی آن تاکید کرد، 
شرکت های بزرگ وابســته به نهادهای 
حکومتی هم چون سپاه پاسداران )مانند 
قــرارگاه خاتم االنبیاء و یا تعاون ســپاه 
که مخابرات را در اختیار دارد( و آســتان 
قدس هســتند که با وجود سهم مهمی 
که از اقتصاد دارند حتا یک ریـال نیز بر 
طبق قوانین مالیات نمی دهند، آن وقت 
کارگر یا معلم بــا دریافتی بیش از یک 
میلیون و سیصد هزار تومان باید مالیات 
بدهد!! درآمدی که باز براساس آمارهای 
ارگان های وابســته به حاکمیت که خط 
فقر را 2 میلیون و 744 هزار تومان اعالم 
کردند )روزنامه کیهان 23 اسفند( بسیار 
پایین تر از خط فقر است )خط فقر واقعی 
از سوی برخی از تشکل های کارگری 3 
میلیون و پانصد هزار تومان اعالم شــده 

است(.
منبع دیگر فروش نفت، گاز و فرآورده های 
نفتی اســت که باز حاصل کار و تالش 

کارگران است. 
منبع دیگر فروش خدمات دولتی است 
که باز مصرف کننده اصلی آن کارگران 
و زحمتکشان هستند که اکثریت بزرگی 
از جامعه را تشــکیل می دهند و باید هر 
سال بابت استفاده از این خدمات مبالغ 

بیشتری پرداخت کنند.
یکی دیگر از منابع بودجه فروش اموالی 
است که در واقع اموال ملی محسوب شده 
و باز اگر دولت صاحب این اموال اســت 

نتیجه کار و زحمت کارگران است. 
بودجه امسال 464 هزار میلیارد ریـــال 
کسری تراز عملیاتی دارد )تفاوت درآمدها 
و هزینه ها( که قرار است با فروش اموال 

دولتی حاصل شود.
یکی دیگــر از منابع درآمد دولت فروش 

اوراق قرضه است که 
اشکال  به  نیز  امسال 
گوناگــون در بودجه 

منظور شده است. 
در بودجه امســال نیز دولــت )از جمله 
وابسته( 195  شهرداری ها وسازمان های 
هزار میلیــارد درآمد از بابت فروش اوراق 
قرضه )مشارکت( در اشکال گوناگون آن 
پیش بینی کرده اســت. جدا از آن وزارت 
راه و شهرسازی نیز اجازه یافته تا 50 هزار 
میلیارد ریـال اموال وزارتخانه را به فروش 

برساند.
اما نتیجه کسری بودجه چه خواهد بود؟ 
یکی از نتایج افزایش بدهی دولت خواهد 
بــود از جمله بدهی به ســازمان تامین 
اجتماعی، بانک مرکزی و دیگر بانک ها. 
بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی هر 
سال در حال افزایش است و هم اکنون به 
110 هزار میلیارد تومان رسیده است، این 
در حالی ست که سازمان تامین اجتماعی 
به بهانه ی کمبود منابع هم از کیفیت بیمه 
و خدمات درمانی خود کاسته و هم در راه 
افزایش حقوق بازنشستگی سنگ اندازی 
می کند. حتا این سازمان به همین بهانه 
بارها از منابع بانکی وام گرفته و باید حاال 
از درآمدهای خود اصل و سود این وام ها 

را نیز بپردازد.
یکی دیگر از نتایج کسری بودجه افزایش 
نقدینگی اســت. ایــن کار نتیجه بدهی 
دولت و انتشــار پول و شبه پول در بازار 
است. برای مثال در بودجه امسال به بانک 
مرکزی اجازه داده شــده تا "ایران چک" 
منتشر کند. بهانه ی این قضیه البته کاهش 
گردش پولی در کشور است اما کیست که 
نداند دولت ها از این نوع اقدامات برای ُپر 

کردن کسری های خود بهره می برند.
در پی بحران اقتصاد جهانی سال 2008 
که هنوز تداوم دارد، دولت هایی که سال ها 

سنگ اقتصاد نئولیبرال - که مخالف هر 
نوع دخالت دولت در اقتصاد است - را به 
سینه می زدند، سراسیمه وارد عمل شده 
و با اتخاذ سیاست هایی تالش کردند تا از 
سرعت تخریبی بحران کاسته و شیب آن 
را مالیم کنند. در ایران اما با توجه به نقش 
گســترده دولت در اقتصاد که از دولت 
بزرگ ترین کارفرمای کشور را ساخته، این 
نقش برجسته تر است و دولت عرصه ی 
عمل بیشــتری برای دخالت در اقتصاد 
دارد که یکی از آن عرصه ها همان بودجه 
اســت. اما هر جای بودجه را که انگشت 
بگذاریم، می بینیم که سیاست های حاکم 
بر بودجه در راستای عبور از بحران رکود 
- تورمی نیست و از آن بدتر این که منجر 

به عمیق تر شدن آن می شود.
جالب آن که دولت در ســالی 600 هزار 
میلیارد ریـال کسری بودجه دارد، 195 
هزار میلیارد ریـــال اوراق قرضه منتشر 
می کند و 464 هزار میلیارد ریـال اموال 
ملی را می خواهد به مفت بفروشد که قرار 
است در این سال پول های بلوکه شده در 
جریان تحریم ها به ایران بازگردانده شود!!

همان طور که گفته شــد، بودجه نمایی 
از اقتصاد کشور در ســال آینده را به ما 
می دهد و بودجه 95 به ما نشان می دهد 
که سال 95 از نظر اقتصادی سال متفاوتی 
نخواهد بود و بــدون هیچ تردیدی روند 
فقیرتر شــدن و بی حقوقــی کارگران و 
زحمتکشان در این صورت تداوم خواهد 
یافت. و این تنها کارگران و زحمتکشان 
هســتند که می توانند این روند را تغییر 

دهند. 
نشریه کار شماره 716 

Demo.shorai@gmail.com

دموکراسی شورایی  و هم عامل تشدید آن

»گشت نامحسوس«، شکست محسوس ایدئولوژیکی رژیم!
"گشت نامحسوس" نیز طرح دیگری 
است که در پی شکست انواع و اقسام 
طرح های رژیم در راستای سرکوب 
آزادی های فردی و اجتماعی و ایجاد 
جو وحشت و ناامنی در جامعه، به 
تازگی از سوی رئیس پلیس تهران 
عنوان گردیده است. طبق این طرح 
بیش از هفت هزار مامور نامحسوس 
برای اجرای طرح امنیت اخالقی در 
شهر تهران فعال شده اند. وظیفه ی 
گشت نامحسوس این است که در 
مواردی که از نظر رژیم غیر اخالقی 

محسوب می شود، از "آلودگی صوتی"! گرفته 
تا "انجام حرکات نمایشی در خیابان" و "کشف 
حجاب در خودرو" و مواردی از این دســت، از 
طریق سامانه ی پیامکی به مرکز پلیس امنیت 

اخالقی اطالع دهند.
نوع پیاده شدن این طرح طوری است که حتی 
دست اندرکاران حکومتی نیز بلندگوی انتقاد به 
دست گرفته و خود را از تدارک ساز و کار آن بی 
اطالع اعالم می کنند. روحانی که خود پیشرفت 
شغلی اش را با کار در ارگان های امنیتی رژیم 
کســب کرده و از عوامل اصلی ســرکوب قیام 
دانشجویی 18 تیر اســت، ریاکارانه با انتقاد از 
این طرح تالش می کند، از سویی آبی بر آتش 
خشــم مردم ریخته و از سوی دیگر چهره ی 
"معتدل"! خود را در پای میز مذاکره با ابرقدرت 

های امپریـالیستی حفظ کند.
توجه دقیق تر به چگونگی پیاده شدن این طرح 
نشــان می دهد که این طرح در واقع مانوری 
تبلیغیاتی است که هدف اصلی آن دامن زدن به 
فضای نگرانی و بی اعتمادی در جامعه است، چرا 
که اطالع رسانی نیروهای امنیتی نامحسوس به 
پلیس، از طریق گزارش نمره ی پالک ماشین 
صورت می گیرد. به ســؤاالت و پاسخ هایی از 
این قبیل که ســپس چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 
آیا افراد بر مبنای یک گزارش پیامکی دستگیر 
خواهند شد یا در ارگان های قضایی بر اساس 
چه مدارک دیگری و چگونه رسیدگی خواهد 
شد، پرداخته نشده است. در ضمن به گفته ی 
خود دست اندرکاران رژیم این طرح تازه نیست 
و قباًل هم اجرا می شد. طرح های بسیار بزرگ تر 

قبلی مانند طرح های "گشــت ارشاد" و طرح 
"امنیت اخالقی، اجتماعی" همگی به شکست 

انجامیده اند.
واقعیت این است که جمهوری اسالمی پس از 
گذشت 37 سال از حکومت سرکوب و وحشت، 
نه تنها هنوز نتوانســته پایه هــای ایدئولوژی 
مذهبی خود را آنطور که می خواهد در جامعه 
تثبیت کند، بلکه در این مســیر سیری نزولی 
طی می کند. آزادی پوشــش زنان که همواره 
خاری است در چشــم مرتجعین حکومتی و 
ابلهان متعصب مذهبی، به سمبلی از مقاومت 
در حوزه ی فردی و اجتماعی علیه قوانین قرون 
وسطایی رژیم تبدیل گردیده است. در جایی که 
بگیر و ببندها و تهدیدات و توهین های علنی از 
سوی نیروهای انتظامی گرفته تا تحریکات یاوه 
سرایان نماز جمعه و اراذل حکومتی و در راس 
آنان خامنــه ای هیچ تأثیری در تطبیق کامل 
جامعه با معیارهای اسالمی حکومت نداشته، به 
کار گرفتن افرادی که در گوشه و کنار در کمین 
نشســته اند تا زنی بی روســری در خودرویی 
ببینند و گزارش دهند، نیز تأثیری دراز مدت 
بر مقاومت زنان وعموم توده های مردم دربرابر 

سرکوب گری های رژیم نخواهد گذاشت.
از جملــه اهــداف دیگری که طرح گشــت 
نامحســوس عالوه بر ایجاد جو ناامنی به ویژه 
از نظر روانی دارد، نامحسوس کردن بخشی از 
حضور علنی پلیس در جامعه است. نیروهای 
انتظامــی رژیم مدت هاســت دریافته اند، که 
تذکرات یا دســتگیری های گشــت ارشاد در 
بسیاری از موارد با مقاومت مردم روبرو می گردد 

و چه بســا اخبار و فیلم های آن نیز 
به ســرعت نه تنها در سطح ایران 
بلکه حداقل در شبکه های اجتماعی 
اینترنتی منتشــر می گردد. گشت 
نامحسوس به این معنا، خودداری 
از مقابله ی رودرروی با مردم و در 
عین حال پیشگیری از اعتراضات و 
مقاومت علنی و اعالم همبستگی 
مردم در ســطح خیابان هاست که 
به دفعات شــاهد آن بوده ایم. اما 
هم اکنون نیز این طرح در ســطح 
جامعه و اینترنت و پیامک ها چنان 
مورد تمسخر مردم قرار گرفته است، که به نظر 
می رسد، تأثیر روانی آن نیز کارساز نخواهد بود.

در مجموع طرح گشت نامحسوس نه تنها نقطه 
ی قوتی برای رژیم محسوب نمی گردد، بلکه به 
وضوح نشانه ی ضعف و درماندگی رژیم است. 
این طرح کــه اعضای کابینه ی دولت و حتی 
وزیر کشــور به زعم خودشان در جریان کامل 
آن قــرار نگرفته اند، تنها حاکی از عدم تثبیت 
یک دست رژیم است. اگر چه این امر همیشه نیز 
دستاویزی بوده برای این که عده ای خود را مبرا 
و بی خبر بنامند و تقصیرها را به گردن دیگری 
بیاندازند. اما در هر حال به کارگیری وســیع 
نیروهای مخفی پلیسی و امنیتی ،همواره یکی 
از شیوه ها و ابزارهای سرکوب رژیم جمهوری 
اســالمی بوده است. از انتخابات نمایشی رژیم 
در سال 1388 نیز نیروهای امنیتی رژیم تحت 
عنوان لباس شــخصی ها به طور وسیعی در 
سرکوب شرکت کردند. البته همانطور که گفته 
شــد، این نیروها از ســوی جمهوری اسالمی 
همیشه به کار گرفته شــده اند. اما تاکنون به 
شکل وسیع و ســازمان یافته ی آن، در دوران 
بحران های سیاسی از این شیوه استفاده شده 
است. با وجود این می توان گفت که این اقدام 
نیز که فعاًل محدود به حیطه ی خصوصی افراد 
و ســرکوب آزادی های فردی و پوشــش شده 
است، هرگز جامعه ی ایران را به شکل دلخواه 
رژیم درنیاورده و به مقاومت مردم به ویژه زنان 

خللی وارد نخواهد کرد. 

نشریه کار شماره 716 
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تدریس ریاضیات
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University
توسط مدرس و مؤلف کتب 

کمک درسی
با بیش از بیست سال تجربه
Tel: 438-399-1359
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تدریس فارسی 
تدریس زبان فارسی 
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استخدام
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مسکونی
-----------
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جویـای  گمشده
in search of
soulmate!

professional 
handsome Jewish

iranian male;
seeking well 

groomed
iranian Jewish fe-
male  >>  (LIAM)

Tel.: 514-430-4388
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شیـر ینی
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             بزرگ تر و مهم تر
   از من و شما

با مشارکت خود،

 در تقویت آن بکوشیم!

آموزشگاه هنری ر - مــی
آموزش کلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته 

آموزش موسیقی برای کودکان از 2 تا 8 سال 

با مدیریت: 

علیـرضا   فخـاریان 
514-996-1620
3333 Cavendish, #285
Montreal, H4B 2M5
aznov’15U

 

Re-Mi  آپارمتا ن متیز
برای  اجاره

آپارتمان 3 و نیم، 
بسیار  تمیز 

کامال نوسازی شده 
در ساختمان 4 پلکس، 

 NDG در قلب
در موقعیت 
و شرایط عالی

لطفا با شماره زیر 
تماس بگیرید.

514-898-1913
kambizazavr152016
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راهنمای مشاغل 
ایرانیان  مونتریال

ZIranian Business Directory
ARBARG

www.paivand.ca
Tel : (514) 996-9692

zarbarg paivand

www.paivand.ca
  آبونه مان گسترده 
  وب سایت قدرمتند 

  پخش وسیع 
----

www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!
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شعبه اول  شعبه دوم  شعبه ايران 
1396, Ste Catherine O
#425, Montreal, H3G1P9
Te l :  + 1 - 5 1 4  6 9 1  4 3 8 3
To l  F r e e  f r o m  I r a n :
(021) 8 5 3  1 2 8  3 2
r.davoudi@farhang.ca

تــهران، كارگـــر شـــمالى،  تـــقاطع 
بــــلوار كشـــاورز، نبش كوچه گيتى، 
پــــالك 1172 - طبـــقه 2، واحــد 7
+ 9 8  2 1  6 6 4 2  1 5 1 1
+ 9 8  2 1  6 6 9 4  8 1 5 4
h.davoudi@farhang.ca

3285, Cavendish Blvd.,
#355, Montreal, H4B2L9
Te l :  + 1 - 5 1 4  9 0 3  9 7 9 7
K h o m i @ f a r h a n g . c a

مترجم رمسی
شهــریار بخشی 

دعوتنــــامه رسمی، 
ترجمـــه مدارک 

514-624-5609

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 

   حل جدول های ویژه و عادی:      از صفحه 27
توجه: پیوند مسوولیتی در  برابــر محتوای آگهی های مندرج ندارد. 

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

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

باایرانی 
کــار
کنید! 

مترجم رمسی
رضانوشادجمال

مترجم رسمی و عضوجامعه 
مترجمان کبک ترجمه رسمی کلیه 

مدارک، دعوتنامه و تائید ترجمه 
Tel.: 514-575-7080

Uazjune2011

قابل توجه خامن ها
فال قهـوه

و ورق
توسط شادی

(514) 678-6451
aznov152104nikpour

استخدام
به چند نفر ویترس 

• باتجربه  •
برای کار در رستوران 

کبابسرا نیازمندیم.
Tel.: 514-933-0-933

فن گویندگی
تدریس فنون گویندگی 

برای: سخنرانی های موثر، گویندگی 
ژورنالیستی، گویندگی برای رادیو 

و تلویزیون، آمادگی برای انجام 
مصاحبه های کاری و یا رادیو 
تلویزیون، فنون شعر خوانی و 

دکلمه و... 
توسط: رضا هومن 

)با بیش از 20 سال سابقه در تهیه 
واجرای برنامه های رادیو وتلویزیون 

وخوانندگی باگروه های موسیقی 
پاپ ایرانی (

514-833-8684
azmay2013hoomanfree

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 شنبه 

از ساعت 11 لغایت 17 
جهت انجام اموردر روزهای دیگر، 

هماهنگی قبلی الزم است.

به نام خداوند بخشنده مهربان با پیوند همکاری کنید
نویسندگان، مترجمان، روزنامه نویسان 

جوان و تازه وارد، 
حتــی   شــما... 

اگر دستی به قلم دارید، اگر عالقه مندید، 
ذوق دارید، در گزارش نویسی، ترجمه و...  

 -داوطلبـــانه- 
با ما همکاری کنید.  

توجه: برای گزینش سوژه ها،  
لطفا از پیش با تحریریه هماهنگی شود:

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

فروش کلیه بلیت 
برنامه ها و کنسرت ها 

همه روزه در تپش دیجیتال

514-223-3336

PHOTOGRAPHY  PROFESSIONAL

عکا سی 
  عکس های پاسپورت، سیتی زن، 

PR  مدیکال کارت،  و کارت          
  عکس های خانوادگی و فارغ التحصیلی 

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

رز
since 1990

)نبش دکاری (

عکس پاسپورتی 
کانادایی: اندازه سر حتما 
بایستی رعایت شود 
_______
عکس سیتی زنی 
اندازه عکس و جزئیات دیگر 
بایستی دقیق باشد

عکس های ما تضمینی و 
متناسب با درخواست های 
ادارات مربوطه می باشد 

50 X 70

SNOWDON

تدریس پیانو  
ایرانی و کالسیک 
به کودکان دلبند شما: 
هلیا عارفی دوست 

دارای کارشناسی ارشد زبان 
فرانسه و مدرک تدریس پیانو 
به کودکان، امکان تدریس به 

زبان های فرانسه، 
انگیسی و فارسی 

Tel.: 514-996-1065 
helia_1984@yahoo.com

Pazfeb-june2015

آرایشگاه
اجـاره صندلی

یک عدد صندلی برای کار 
درسالن آرایشگاه باسابقه 
)در ناحیه کت سنت لوک(
با شرایط بسیار خوب  
اجاره داده می شود. 

تلفـــــن اطالعــــات:  

Tel.: 514-291-0175
eveazmay15U

فروش اتومبیل 
 Autoso le i l

هیوندای سوناتا:  2011؛  .....................................    $۹485
نیسان ورسا:  2008 کم کارکرده.................... $5484

تلفـــــن اطالعــــات:  

Tel.: 514-659-6408
azm-ay15U

)

صرافی
 5 ستاره

514 585 - 2345

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

اجنام امور ساختمانی
•  بازسازی آشپزخانه • بازسازی حمام  

• نصب در و پنجره • کاشیکاری  
•  نقاشی  •  کابینت آشپزخانه 
• سنگ کاری  و بسیاری دیگر  
با سال ها سابقه در خدمت شما

هدف ما رضایت شماست )بهنام  رفیعی(
514-441-4295

azjan15U

BEN 
Renovation 

   

 شرکت خدمات ساختمانی مدرن
 ساختمان جسئی ي کلی وًسازی ي تعمیرات  

  اضافٍ کردن دیًار ي سريیس بُداشتی 

 وًسازی آشپسخاوٍ ي وصب کابیىت 
 وقاشی ساختمان، وصب اوًاع وردٌ َا 

 ش ي  پًوصب ي تعمیر اوًاع کاشی ي کف… 

 تکمیل زیرزمیه 

 4689 244 (514)            بازدید رایگان                                   

 

قاب فرش نفیس برای فروش
34 inches (height) 

X 40 inches (wide) 

•  50 رج گل ابریشم
 بافت تبریز،  چله نخ 

برای اطالعات بیشتر لطفا با شماره تلفن 
زیر تماس بگیرید:

(514) 246-2556
may01+15Pd

در قرآن بارها 
تأكيد شده است 
كه با يكديگر به 
خوبي صحبت 
كنيد. عامل 
بسياري از 
جدايي ها و 
اختالفات در 
جامعه خوب 
صحبت نكردن 
و خوب رفتار 
نكردن با 
يكديكر است و 
اگر باهم خوب 
رفتار كنيم 
بسياري از 
اختالفات از بين 
مي رود

اينجا ايستگاه تولد عشق است وقتي كه همه 
مي خواهند به كودك مبتال به سرطان اميد 

ببخشند وقتي كه نگهبان  بخش، پزشك، 
پرستار و... همه بر چهره هاي خسته نور 

مهرباني مي پاشند

13

صفحه  14  

اشاره

يكي از ش��رايط اصلي در اس��تجابت دعا اين اس��ت كه بنده فقط 
درخواست و خواسته اش از خداوند باشد.

چش��م اميد بندگان فقط بايد به خداوند متعال باش��د، اميد نگاه و 
انتظار از خدا مورد اهميت اس��ت. زيرا خداوند فقط مؤثر مس��تقل در 
عالم خلقت اس��ت، افراد ديگر يكس��ري اسباب و وسايل هستند كه به 

اذن و اراده خداوند تأثير دارند. 
به طور مثال پزشكان، وسيله هايي براي شفاي بيمار هستند. داروها، 
تنها وسيله هايي هستند كه به درمان بيماري كمك مي كنند. در اصل 

همه چيز به اراده قادر متعال امكان پذير مي شود. 
انس��ان ها بايد اين مسئله را پذيرفته و باور كنند و شكل گيري اين 
باور مستلزم زمان در وجود آدمي است. براي پيمودن اين مسير تالش 
الزمه كار است و هيچ غم و غصه اي به وجود انسان نبايد راه پيدا كند، 
انس��ان هايي كه از منظر معنوي، اعتقادات بااليي دارند، اميد، تدبير و 
تالش باالتري نيز دارند و هيچ زمان، يأس، درماندگي و افس��ردگي به 
س��راغ آنها نخواهد آمد و از هيچ مس��ئله اي بيم و ترس ندارند. كساني 
كه در تمام لحظات به ياد خدا هستند و دعا مي كنند در هيچ شرايطي 

احساس تنهايي و ترس نمي كنند. 
توس��ل جس��تن به راه ها و امكانات عادي براي رهايي از مشكالت 
و دغدغه هاي زندگي، كاري نادرس��ت است زيرا استجابت دعا فقط از 

جانب خداوند امكان پذير است. 
خداوند در قرآن كريم مي فرمايند: اي انس��ان ها به دنبال وسيله اي 
براي راهگشايي برويد اما فقط وسيله اي باشد براي حل مشكل و هدف 

اصلي تان تكيه كردن بر وسيله نباشد. 
از شروط اصلي ديگر استجابت دعا اين است كه انسان ها به خداوند 
حس��ن خلق داشته باشند هر چيزي را و خوش گمان تصور كنند و به 
كالم او يقين كامل داش��ته باش��ند. پيامبر اكرم )ص( فرموده است: از 
پروردگار بخواهيد در حالي كه يقين به اس��تجابت داريد، تا دعاهايتان 

برآورده شود. 
خداوندي ك��ه قدرتش، مهر و محبتش محدوديت ندارد بي ش��ك 
همه چيز را مي تواند استجابت كند. باالترين گناه از ديدگاه دين مبين 
اس��الم اين است كه انس��ان ها بگويند خداوند دعاهاي ما را استجابت 

نمي كند. 

 باور دعا

حجت االسالم والمسلمين 
علي محمد فرهادزاده
كارشناس مذهبي و مدرس دانشگاه

15 16 ويتامين هاي ضروري زنانه را بشناسيد16 زيارت پرماجرا قوانين ازدواج موقت 
 شركت مذكور با تبليغات فريبنده 30 مسافر زيارت عتبات عاليات و اماكن مذهبي 

شهرهاي نجف، سامرا، كاظمين و كربال را به صورت هوايي ثبت نام كرده بود. اما متأسفانه 
پس از دريافت تمامي هزينه هاي سفر، زائران را در فرودگاه بغداد بالتكليف رها كرد

 پزشكان در كنار توصيه به مصرف قرص هاي ويتامين تأكيد هميشگي خود را فراموش 
نكرده و برنامه غذايي سالم و مقوي را در سالمت بدن و روان هر فردي مؤثرترين دانسته و 

معتقدند هيچ داروي مكملي تأثير موادغذايي مغذي را نخواهد داشت

 عقد موقت در سه حالت منحل می شود )خاتمه می يابد( كه عبارتند از: بذل مدت، 
انقضای مدت، عسر و حرج زن

اين كودك 10 ساله در مدت 4 سال موفق به حفظ و تفسير قرآن شد

نابغه اي قرآني در جهان اسالم

صفحه 14 

 سال هجدهم  شماره 5132  يكشنبه  1 مرداد ماه 1391 2 رمضان 1433 22 جوالي 2012

یک جدول با دو شرح
5132 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.

 

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

 افقي:
1- خجسته- مطالعه شكل جانداران 

و اندام هايشان
2- داخ��ل ش��دن- يادگار ك��م دوام 
س��وختگي بر پوست- خوش چهره و 

خوشگل
3- هم��راه تب آيد- ب��ه آدم كوچك 

اندام گفته مي شود- ادب آموخته
4- نوعي گل خوشبو- كاهن- مارك 

نوعي اتومبيل- خودم!
5- اشاره به دور- سرقت- بافته

6- آغ��از- س��وغات ي��زد- تظاهر به 
نيكي

7- ام��ر ب��ه يافت��ن!- آق��ا در لف��ظ 
فرانس��ه- ماي��ه دارويي ك��ه به بدن 

تزريق مي شود
8- ريس��مان- اطاعت كردن- پسوند 

نسبت
9- مصرف شمار- زنگ بزرگ كليسا- 

واحد شمارش اسب
10- كل��را- پادش��اه كمي��اب- لقب 

هندو
11- نامناسب- از مركبات- تاك

12- زياد نيس��ت- مؤسسه انتشاراتي- 
مي برن��د ت��ا خبردار ش��وند- س��بزي 

خوراكي
13- وي��ران- از گياهان دارويي- چاك 

دو كوه
14- داروه��اي گياهي- قس��مت پائين 

گوش- ماشين نويسي
15- آم��اده كردن و ب��ه كار انداختن- 

كارها، رفتارها
 عمودي:

1- كش��ور كيش��ينف در اروپا- پرستار 
آم��وزش دي��ده در زمين��ه نگه��داري 

نونهاالن
2- اشك آسمان!- خرگوش- 

اصل و آغاز
3- آرمان، مراد- حرمس��را- 
واژه اي ب��راي بي��ان درد ي��ا 

شگفتي
4- گذش��تن- گ��ردش 
كودكان��ه- ض��د كهن��ه- 

پيامبران
5- ساقه زيرزميني- آزردگي، 

ناراحتي- نفس چاق
6- حرف صليب- فراخواندن- 

جنگ
7- نوعي انگور- جانور نسوز- 
جايي كه حجاج از روز دهم 
ت��ا دوازدهم و برخ��ي تا روز 

سيزدهم در آن مي مانند

8- سوره دهم- باز هم جنگ- آشكار
9- انس��ان ها- دلگرم ش��دن- سرطان 

خون
10- ژاله- گونه اي زردآلو- ميوه مربايي

11- بويي��دن- خ��وب- گوس��اله كش 
معروف

12- كانديدا- گندم- نهر- گرما، بخار
13- جي��ران- ديگ س��نگي مش��هد- 

خداحافظي
14- جايگاه مرش��د در گ��ود زورخانه- 
از بخش ه��اي اوس��تا- همس��ر پيامبر 

اكرم)ص(
15- س��رماي بسيار س��خت- از آثار و 

ابنيه تاريخي و ديدني اصفهان

 افقي:
1- اندازه عرض در طول- قوه جاذبه 

بدن انسان
2- سرخ تيره- داستان كوتاه- مركز 

ژاپن
3- قوت اليموت- ش��هري در استان 

اصفهان- محبوب سلطان محمود
4- پرحرف��ي!- قان��ون جم��ع ثابت 

گرما- آرزو- حرف هشتم
5- بزرگ- مس��تمري- اين گياه در 
كاه��ش اضط��راب و بي خوابي مورد 

استفاده قرار مي گيرد
6- بصي��ر- ي��ك روش غيرجنس��ي 

تكثير گياه- تازه

7- درد و س��ختي- سردس��ير- 
خودداري

8- م��ردم- م��رد ع��ارف- روپوش 
كفش

9- آبخ��وري- نوعي پس��ته- بخيه 
درشت

10- سحاب- هوو- كفن دزد
11- منطقه اي گردشگري در شمال 
شهرس��تان مهدي شهر سمنان- نام 

دخترانه- غذاي مريض
12- غ��ر زدن- آين��ده- لع��اب- 

سرانجام
13- پ��روردگار- از غذاه��اي اصلي 

مردم لهستان- نقطه سياه پوستي
14- قايق مس��ابقه- رس��م كننده- 

سرشار
15- انح��راف چش��م- حقيق��ت و 

طبيعت چيزي
 عمودي:

1- ابزار سنجش فشار بخار- شهري 
در  قبرس

2- اختر- جانشين- سنجش
3- غريب��ه نيس��ت- ش��هري در 

خراسان شمالي- روغن زيتون
4- زنده جاويد- جسور، لجوج- ادات 

تشبيه- ردياب
5- وس��طي- وق��ت كاري- ويتامين 

معروف
6- بزرگ منشي- الستيك ماشين- 

از محصوالت شركت رنو
7- بخشش ها- تبسم- بلي

8- س��روكوهي- شاعر قصيده سراي 
عهد قاجاريه- گليم

9- آل��و ت��رش- نوع��ي مرب��ا- 
خوشحال

10- ج��د پيامب��ر اك��رم )ص(- بذر 
كتان- مايه و اصل

11- كاله فرنگي- تفريق- 
چراغ

12- پياپ��ي ب��ودن- 
ص��داي مرغابي- ضمير 
اش��اره به نزديك- من و 

جنابعالي
13- يگان��ه- ي��ك ميكرو 
ارگانيس��م ك��ه معمواًل در 
پزش��كي، كش��اورزي و 
صنع��ت كارب��رد دارد- از 

تنقالت
14- جهانگ��رد- حق��ه- 

ساكنان
15- نوعي از سنگ نازك- 

ماهي عنبر

جدول عاديجدول ويژه

حل جدول عادی شماره 5131 حل جدول ويژه شماره 5131

مهديه شايگان

افرادي كه به لحاظ بهداش��ت رواني نش��اط 
و ش��ادابي دارند جزء انس��ان هاي سالم به شمار 
مي روند.از ويژگي هاي فرد س��الم، داشتن روحيه 
و انگيزه براي ارتباطات اجتماعي است. بنابراين 
باي��د به فاكتوره��ا و مؤلفه هايي كه تأمين كننده 
نش��اط روحي در فرد هستند توجه خاص داشت 
و با تمركز بر آن عوامل مهم نشاط را ايجاد كرد. 
يكي از ويژگي هاي مهم ماه مبارك رمضان، پيوند 
دادن انس��ان ها و ارتباط نزديك با خداوند است 
و در درج��ه دوم افراد در اين م��اه براي افزايش 
اوقات مفرح به مهماني و افطاري مي پردازند كه 
حلقه ارتباطات انس��اني گسترش يافته و با بهتر 
ش��دن روابط، افراد شادماني بيشتري را دريافت 

مي كنند.
 ارتباط روزه و نشاط

داش��تن نش��اط روحي يكي از عوامل رشد و 
افزايش بازده��ي و تقويت انگيزه در فرد روزه دار 
اس��ت و فردي كه به دنب��ال موفقيت در زندگي 
اس��ت بايد س��عي كند ب��ه فاكتورهاي نش��اط 
روحي دس��ت يابد. دكتر عليرضا شريفي يزدي، 
جامعه ش��ناس مي گويد: بحث نشاط از دو جنبه 
مه��م روحي و رواني و بعد جس��ماني قابل بحث 
و بررس��ي اس��ت. در ديدگاه روحي و رواني بايد 
گفت از چند جهت مؤثر واقع مي شود. مهم ترين 
نكته اين اس��ت كه با ورود استرس و اضطراب به 
زندگي  نشاط و شادي و اوقات مفرح در زندگي 
افراد كمرنگ تر شده و استرس هاي روزمره باعث 
شده تا در ارتباطات اجتماعي مشكالتي به وجود 
آيد. از س��وي ديگ��ر ماه رمضان باع��ث افزايش 
نزديكي فرد با خالق هس��تي مي ش��ود و همين 
مس��ئله كاهش ميزان اس��ترس در زندگي را به 
دنبال دارد. به طور كلي وجود مناسك در اين ماه 
و گرايش فرد به ارتباط نزديك تر با خداوند باعث 
ايجاد احساس ش��ادي و آرامش در فرد روزه دار 

مي شود.
دكتر محس��ن ايماني، روانش��ناس با اشاره بر 
اين كه بدون ش��ك يك��ي از عوامل رس��يدن به 
نش��اط روحي  گرفتن روزه است ادامه مي دهد: 
فردي كه به واقع ب��ه ماهيت  روزه داري اهميت 
مي دهد ناخودآگاه سبب نشاط در ناهشيار خود 
مي ش��ود و اين نش��اط بر تمام ابع��اد روحي وي 
تأثير مس��تقيم مي گذارد. داش��تن نشاط روحي 
به فرد كمك مي كند با افس��ردگي و دردهايش 
مقابله كند و براي مبارزه با چالش ها و رس��يدن 

به آينده اي روشن تر اميدوار شود.
اين روانش��ناس مي افزايد: در اين بين اعتقاد 
به قدرتي باال و خداوندي كه ناظر و حاضر است 
به افزايش نش��اط كمك مي كند و انجام خواسته 
و راهنمايي هاي خداون��د در قالب انجام فرايض 
ديني عامل رش��د نش��اط مي ش��ود. به طور كلي 

عبادت خالصانه لذت بخش اس��ت و دانستن اين 
مس��ئله كه خداون��د يار و ياور انسان هاس��ت در 
انسان ايجاد نش��اط كرده و از آنجايي كه نماز و 
روزه نقش مددرسان دارد، فرد روزه دار با داشتن 

اين مددرسان كمتر احساس تنهايي مي كند.
»نتيجه مطالعات نش��ان مي ده��د روزه داري 
ميزان استرس را كاهش و از سوي ديگر آرامش 
را در ف��رد افزايش مي دهد.اين عمل ديني باعث 
دور ش��دن انس��ان از رفتارهاي ناهنجار فردي و 
اجتماعي مي ش��ود و در نتيج��ه برخوردهاي بد 

اجتماع��ي ب��ه مي��زان زياد 
كاه��ش پيدا مي كند.« دكتر 
ش��ريفي ي��زدي  تصري��ح 
مي كن��د: با كاه��ش برخي 
شرايط نامس��اعد در زندگي 
روزمره كه منش��أ بس��ياري 
از ناراحتي هاي روحي اس��ت 
ب��ه تدريج نش��اط و ش��ادي  
جايگزين اضطراب مي ش��ود. 
همچني��ن در اي��ن م��اه  
مي��زان ارتباط��ات اجتماعي 
گس��ترش پيدا مي كند و به 
دلي��ل برپاي��ي مهماني هاي 
افط��اري ك��ه باع��ث ثواب 
بيش��تر مي ش��ود، خانواده ها 
با يكديگر ارتباط بيش��تري 
مي گيرند و در نتيجه ارتباط 
بيشتر انزواگرايي كمتر شده 
و افراد بشدت در يك شبكه 
اجتماعي قوي قرار مي گيرند 
و تعام��الت اجتماع��ي آنها 
گس��ترش پيدا ك��رده و در 
مقاب��ل ش��ادماني، تغيي��ر 

روحيه و ميزان افس��رگي و اضطراب كاهش پيدا 
مي كند.

 حضور در مجامع ديني
حضور در مساجد در اين ماه پرشور تر مي شود 
كه باعث نش��اط و شادي در فرد روزه دار است و 
حضور در خانه خدا ك��ه به ياد او روزه گرفته اند 
به انس��ان احساس ش��ادي مي بخش��د. انديشه 
روزه داري ب��راي انس��ان مفيد تلقي مي ش��ود و 
باعث پاك ماندن فكر و فطرت انس��ان مي شود و 
معمواًل فرد روزه دار تالش مي كند براي داش��تن 
اوقات ش��اد برنامه ريزي هاي 
دقيق داش��ته باشد تا به نحو 
بس��يار خوبي از روزهاي اين 
م��اه مبارك بهره برده ش��ود. 
دكتر شريفي يزدي مي گويد: 
شركت در برنامه هاي مساجد 
و حض��ور در نم��از جماعت 
باعث گس��ترده شدن ارتباط 
اجتماعي مي ش��ود و در فرد 
روزه دار احساس هويت جمعي 
شكل گرفته و حس تنهايي و 
تنها ماندن از او دور مي شود 
و از س��وي ديگر به شادي و 
آرام��ش دروني ف��رد كمك 
مي كند. همچنين با شركت 
در محافل ديني، انسان ها از 
پيل��ه و الك تنهاي��ي بيرون 
مي آيند و يك حلقه و اتصال 
محكم ب��ا خداوند تش��كيل 
مي دهن��د و به دليل افزايش 
ارتباطات بين انساني احساس 
شادي را در ميان افراد جامعه 

گسترش مي دهند.

نشاط سرچشمه روح رمضان

     روزه داري ميزان 
استرس را كاهش و 

از سوي ديگر آرامش 
را در فرد افزايش 
مي دهد.اين عمل 

ديني باعث دور شدن 
انسان از رفتارهاي 

ناهنجار فردي و 
اجتماعي مي شود  و 

در نتيجه برخوردهاي 
بد اجتماعي به ميزان 

زياد كاهش پيدا 
مي كند

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 م ح ب ت ن ا م ه د ا م د ا ر

2 ا ل ا م ي ت ر ا ل د ا ر و

3 س و ش و س ه د ه ر م ا د

4 ك ا ف ي ن ت ب ا ر گ ي د س

5 ك ر ه ن ا م ه ر ف ت

6 خ ا ر ج ن و ي س ت ن ا س خ

7 ا ن ه م ي ا ن س ن ا ر ي و

8 ت ب ت ح ز ب ر ن و غ ا ر

9 و ا ر و ن ه م س ت ع د ر د

10 ن ز ا ك ت و ل و و ر ا ه ن

11 پ ش ل ب ل ك ا ب ا ن

12 ن ب ا ك ر ا ه چ ا ي س ا ز

13 ج س ر ش ه د ك ا ر ت ش ر

14 ر ت ي ل ا ت ف ا ق ي س ت د

15 ه ر ا س ا ن ا ت و م ا ت ي ك

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 خ و ن ش ن ا س ي ع ل و ي ا ن

2 ر ق م ا ب گ و ش ت ا ن ج ا

3 م و ي و ر ي ر ي و ا ر ت

4 ا ف ش ا ر ي ب ا ق ل ا ا و

5 و ر د خ ي ر ه ل س ر

6 خ ا ر ا ب ر ك ت ا ك ت ف ا

7 و ر ن ب ر ا س د ر ي ا د ل

8 د ا ي ر ز م گ ا م ر ا ي

9 ك د ب ا ن و ا ي ر ن ا ي س

10 ا ي س و ز ي م و ت ز ع ي م

11 ر ت ر ش ا ل ه پ ي ه

12 س د ا ن و ش ه ه ا ت د ا گ

13 ا ن ر ي ر ا ي ل د ا پ و

14 ز ي ا ن ب ر گ س ن ا د ر ز

15 ي ا ك و ز ا ا ر د ش ي ر ا ن
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 پارک آبیو  فرودگاهیخدمات ترنسفر  •
 مونترال به تورنتو و بلعکسی مسافر همراه با چمدان يجابجا •
 در منزل از فروشگاه هایلوازم چوبی انتقال بار و مونتاژ  •

 IKEA, Costco, Canadian Tire, Home Depot, Brick  

Tel: 514-295 39 28 
 

سرويس و خدمات بهترين هدف ما 
 ارزان به هموطنان گرامی
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اشتباه رایج که به ســــرنگون شدن 
پهپاد می انجامد

مقالــه  تکمیــل  بــرای 
»دوربینهای پرنده« فانتوم 
عکاسی  »پهپادهای  یا   4
و فیلمبــرداری«، مطلب 
بــه عالقمندان  را  حاضر 

تقدیم میکنم. 
ارتفاع،  از  پهپاد  ســقوط 
معموال به قیمــت از بین 

رفتن آن و ضرر و زیان مالی قابل 
توجهی تمام میشود. 

به همین منظور باید موارد زیر را 
در هنگام »پهپــاد پرانی« رعایت 
نمود تا از بالیای ارضی و سمائی و 

نیز »نظر بد« در امان بماند!
•

1- همیشــه باید باتری پهپاد را 
بطور 100% شارژ نموده و بعدا به 
پرواز درآوریم. پرواز با باتری نیمه 
شارژ موجب سقوط پهپاد پس از 

چند دقیقه خواهد شد. 
•

2- قبل از پــرواز پهپاد باید دقت 
ویــژه ای به پره های چرخنده آن 
مبذول داشــت و آنها را بدرستی 
در سر جای خودشان نصب کرد. 
پره های پهپاد بصورت دو به دو با 
هم »مچ« شده و از دو نوع متفاوت 
میباشــد. چنانچــه در نصب آن 
اشتباه کنیم، پرواز پهپاد با مشکل 
مواجه خواهد شد. در رفتن یکی از 
پره ها به قیمت سقوط پهپاد ختم 
میگردد. یکی دیگر از اشــتباهات 
رایج آن اســت کــه چنانچه دو 
دستگیره دستگاه کنترل از راه دور 
در حین پرواز به ســمت هم و به 
جهت پایین حرکت دهیم، باعث از 
کار افتادن 4 موتور پهپاد و سقوط 

فوری آن میگردد.
•

3- تنظیــم و »کالیبــره« کردن 
پهپاد  مغناطیســی  نمای  قطب 
قبل از پــرواز از واجبات بوده و اال 
پرنده نخواهد توانست به درستی 

جهت یابی نماید. 
•

4- مســتحب اســت پهپاد را در 
روزهایی که وزش باد شدید است، 
به پرواز در نیاوریم چون کنترل آن 
بسیار سخت شده و در صورت از 
دست دادن تعادل، سقوط خواهد 
کرد. همچنین مصرف باتری پهپاد 
در روزهــای بادی به علت خنثی 
کردن نیروی باد مخالف، بیشــتر 
بوده و خیلی زودتر از مواقع عادی 
تمام خواهد شد. این مطلب را باید 
بخصوص در زمان ارسال پهپاد به 
فواصل دورتر در نظر گرفت وااّل به 
فرموده، »گنجیشکک اشی مشی« 
در »حوض نقاشی« سقوط نموده 
و هرگز به آشیان برنخواهد گشت! 

•
5- سعی کنیم که در زمان پرواز، 
هیچ مانعی در بین دستگاه کنترل 
از راه دور و پهپــاد قرار نگرفته تا 
رفت و برگشــت امــواج و تبادل 
انجام  بخوبی  دیجیتالی  اطالعات 
شــود. چنانچه تپه و یا ساختمان 
بزرگــی بین پهپــاد و اپراتور آن 
قرار بگیرد، ارتباطشان با هم قطع 
خواهد شد. البته یک اپراتور حرفه 
ای، همیشه این موقعیتها را از قبل 
پیش بینی کرده و باید دستگاه را 
طوری برنامه ریزی کند که چنانچه 
از میدان کنترل خارج شد، با یک 
دستور قبلی، به همان محلی که از 

آن به پرواز درآمده برگردد.
•

6- حســگرهای جلویی و زیرین 
برخی پهپادها مثــل »فانتوم 4« 
بخوبی عمــل کــرده و موانع را 
اما  میدهند.  تشــخیص  براحتی 
ســقوط پهپادها و برخودشان با 
موانع معموال از جهت 
های دیگــر اتفاق می 
افتــد. پس همیشــه 
و  عقبی  قســمتهای 
همچنین  و  جانبــی 
فوقانی پهپاد را بخوبی 
بررســی میکنیم تا با 
مانعی برخــورد نکند. 
معموال  کلــی،  بطور 
شرکتهای سازنده چنین 
ادواتی پیشنهاد میکنند 
که این پرنــده ها را تا 
زمانــی کــه در میدان 
دارند  قــرار  دیدمــان 

هدایت کــرده و آنها را به 
فواصل خیلی دور گسیل 

ننماییم. 
•

7- خطــای جهت یابی و 
هدایت پهپاد از اشتباهات 
رایج بوده و معموال پیش 
می آیــد. بدین معنی که 
ممکن است چپ و راست خودمان 
را با چپ و راست پهپاد به اشتباه 
بگیریم. به عبــارت دیگر، ممکن 
است در موقعیتهایی قرار بگیریم 
که بخش جلویی پهپاد به سمت 
ما بوده و چنانچــه در آن حالت 
بخواهیم با دســتگاه کنترل از راه 
دور آن را به ســمت چپ هدایت 
کنیــم، از آنجایی که در وضعیت 
معکوس هستیم، پهپاد به سمت 
راســت حرکت کــرده احتماال با 
موانعی برخورد و به ســرای دیگر 
خواهد شــتافت! این وضعیت با 
تمرین متوالی، عادی و رفع خواهد 

شد. 
•

8- پرواز در حریــم مناطقی که 
انتشار امواج رادیویی در آن شدید 
است احتماال موجب تداخل امواج 
و نهایتا قطع ارتباط دستگاه کنترل 
از راه دور با پرنده خواهد شــد. به 
عنوان مثال، آنتن فرستنده های 
رادیویی و تلویزیونی، ایستگاههای 
رله و تقویت امــواج تلفن همراه، 
کابلهای برق فشــار قوی و سازه 
هــای بزرگ فلــزی )مثل پلهای 
عظیم( و مواردی از این قبیل باعث 
تداخل احتمالی امواج و یا تضعیف 
و قطع ارتباط با پهپاد خواهد شد. 

•
9- هر وسیله متحرکی، در صورتی 
که دستور توقف را دریافت کند، 
در همان نقطه متوقف نشــده و 
اصطالحا »خــط ترمزی« از خود 
بجای خواهد گذاشت. بنابراین در 
زمانی که با ســرعت باال در حال 
هدایت پهپاد هســتیم، چنانچه 
بخواهیم آن را متوقف کنیم، پس 
از ترمز، اندکی ادامه مسیر داده و 
در فاصله جلوتری متوقف میگردد. 
در این شرایط احتمال برخورد با 
مانع و نهایتا ســقوط وجود دارد. 
بنابراین همیشــه »خط ترمز« را 
در زمان توقف های هوایی در نظر 
بگیریم تا بــا هیچ مانعی برخورد 

نکنیم.
•

10- دید حسگرهای پهپاد محدود 
بــوده و بویژه در شــب، بســیار 
محدودتر میگردد. به همین دلیل 
شرکت سازنده پیشنهاد کرده که 
شب هنگام آن را به پرواز درنیاوریم. 
نهایتا اینکه »قــرص اتوبوس« و 
»دعای سفر« را در هنگام پرواز با 
پهپاد فراموش نفرمایید! طبق نظر 
برخــی مراجع عکاس، نصب یک 
»خر مهره« کوچک به پهپاد، آن را 
در مقابل »نظر بد« و خرابی سقف 

بیمه خواهد کرد! 
•

Canada’s START-UP visa continues to grow
More immigrant entre-

preneurs are coming to 
Canada through the Start-up 
Visa program and the bene-
fits are spreading growth and 
opportunity to middle-class 
families across the country.
As of May 2nd, 2015, 51 
entrepreneurs had become 
permanent residents of Canada 
through the program, repre-
senting 26 start-ups that have 
launched or will be launching 
in communities across Canada, 
including Sydney, Halifax, 
Fredericton, Toronto, Missis-
sauga, Waterloo, Thunder Bay, 
Calgary, Whistler, Vancouver 
and Victoria. 

The start-up visa started slowly 
but has steadily picked up 
stream explains Parliamentary 
Secretary of the Minister of 
Immigration, Refugees and 
Citizenship.  Every start-up 
that is established here has 
the potential to provide jobs 
and economic opportunity for 
Canadians, contributing to our 
country`s growth and diversity. 
   
The start-up visa Program 
is drawing successful appli-
cants from diverse range of 
countries, including, Australia, 
China, Costa Rica, Egypt, 
India, Iran, South Africa and 
Uruguay, and across a number 
of industries, including tech-
nology, food product, manu-
facturing, education, medical 
research, banking, human 
resources and advertising. 

This five-year pilot program 
allows entrepreneurs, who 
have the support of designat-
ed Canadian entity to apply 
for permanent residence as 
they establish their company 
in Canada. Demand for this 
program is growing, with more 
than 50 additional permanent 
resident applications still in 
process from entrepreneurs 
from around the world who 
have the support of designat-
ed Canadian Venture Capital 
Fund, Angel Investor Group or 
business incubator to launch 
their start-ups in Canada.  
 

Canada`s Start-up Visa 
Program targets immigrant en-
trepreneurs with the skills and 
potential to build innovative 
businesses in Canada that can 
create jobs for Canadians and 
compete on a global scale. 

Eligibility to apply for 
Canada’s Start-up 
Visa Program: 

Prove your business is 
supported by a designated 
organization;
Show that your business 
meets the ownership require-
ments;
Meet the language require-
ments;
Bring sufficient settlement 
funds;

Before you can apply for a 
Start-up Visa, you must have 
the support of a designated 
organization.  If a designated 
organization decides to support 
your business, it will provide 
you with a Letter of support. 
You must include the Letter 
of Support with your applica-
tion.  If you do not include the 
letter or do not meet any of the 
eligibility requirements, your 
application will be refused. 

Up to five people can apply for 
a Start-up Visa as owners of a 
single business.  However, to 
meet the ownership require-
ments.  Each must hold at least 
10% of the voting rights in the 
business, and the designated 
organization and the applicants 
must jointly hold more than 
50% of the voting rights in the 
business. 

The ability to communi-
cate and work in English, 

French or both will help your 
business succeed in Canada.  
You must take a language test 
from an agency approved by 
CIC and include the test results 
with your application for your 
application to be processed.  
You must meet the minimum 
level of the Canadian Lan-
guage Benchmark (CLB) 5 
in either English or French 

in all of the 4 areas:  Speak-
ing, Reading, Listening, and 
writing. If you do not meet the 
language requirements your 
application will be refused. 

The Government of Canada 
does not provide financial 
support to new Start-up Visa 
Immigrants.  You must show 
that you have enough money 
to support yourself and your 
dependents after you arrive in 
Canada.  You cannot borrow 
this money from another 
person.  You will need to 
provide proof that you have the 
money when you submit your 
application. The amount you 
will need depends on the size 
of your family.   

The minimum investment that 
you would need to apply for a 
start-up Visa is you must se-
cure a minimum investment of 
$200,000.00 if the investment 
comes from a designated Cana-
dian Venture Capital Fund.   Or 
you must secure a minimum 
investment of $75,000.00 if 
the investment comes from a 
designated Canadian angel in-
vestor group.  You do not need 
to secure any investment from 
a business incubator.  Howev-
er, you must be accepted into 
a Canadian Business incubator 
program. 
  
The above information can be 
found on the Citizenship and 
Immigration website. 

For more information on the 
Start-up Visa Program, contact 
our office, a member of our 
staff will gladly discuss the 
program in details. 

Keep safe, stay healthy and 
make sure laughter is in your 
everyday life. 
_________
Maria Cottone
Regulated Canadian Immigra-
tion Consultant 
Registered with Quebec Immi-
gration
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

Immigration 67 آموزش عکاسی به زبان     . ..
خوش!

خطبه

نوشته »علی«، عکاس »استودیو فوتوبوک« 
و ادمین گروه فیسبوکی »همه چیز در مورد مونترآل«

تلفن استودیو فوتوبوک: 
(514) 984-8944

WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM   

استودیو فوتوبوک در فیسبوک:   
WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1

STUDIO.PHOTOBOOK  :اینستاگرام

تهیه، مونتاژ، رتوش و چاپ پرتره 
در ابعاد 8 و نیم در 11 اینچ 
با لباس های استایل قدیمی 
و یا محلی ایران در استودیو، 

به مبلغ 50 دالر.

»همه چیز در مورد مونترآل«
Infos pratiques 
sur Montréal
بزرگترین و فعالترین گروه فیسبوکی 
ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل

اطالعات کاربردی و اخبار مفید برای اطالع از رویدادهای شهر مونترآل و 
کامیونیتی خودمان؛  این گروه هیچ گرایش سیاسی، مذهبی و حزبی ندارد.

اسپشیال این شماره:
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MEGA 2 2799$

2PIZZAS
MEDIUM
(All dressed or 3 toppings)

10 Chicken wings
or Medium poutine
+ Pepsi 2L

1 PIZZA 
MEDIUM

1 PIZZA
LARGE

1 PIZZA
X-LARGE

799$

999$

1199$

TAKE OUT SPECIAL
(pepperoni or 1 topping)

For more information contact Jonathan
jonathan@doublepizza.ca   514-343-4725 ext: 2245 doublepizza.ca

FRANCHISING AVAILABLE
Double Pizza and Les Ailes En Folie offer to strong concepts under one 
roof at one great price. Double Pizza is a proven brand and Les Ailes En 
Folie is new and exciting.

Franchise Fee: $20,000, most affordable in the industry and we are 
waiving this fee for a limited time. Pay no franchise fee.

Investment Level: Approximately $200,000 to $250,000.

Capital Required: Approximately $100,000 which includes working capital.

Royalties: 5% – also one of the lowest in the industry

Advertising: 5% – this finds its way back to your pocket as our 
experienced marketing department creates radio, TV and newspaper ads 
as well as flyers that increase awareness and finally increased sales through 
walk-in customers and home deliveries.

Co-branding will increase traffic to your restaurant and widen your 
customer demographics. As a franchisee, you will have the opportunity to 
deliver the two of the most popular delivery meals; pizza and wings.

Double Pizza and Les Ailes En Folie share one central phone number for 
customers to call to place their order. Our call center dispatches orders to 
the closest store by designated territories.

Having two strong brands together in one location is a recipe for success. 
All fixed expenses such as rent, equipment, phone, internet, uniforms, 
delivery drivers, menu printing and mailing and so on stay the same. By 
adding another brand, sales have the potential to double.

فرصت خرید امتیاز
دبل پیتزا Double pizza نامی شناخته شده لزای آن فولی les ailes en folie نامی جدید و پرهیجان است 

بهای امتیاز: 2000 دالر که در صنایع غذای، مناسبت ترین رقم می نباشد 
البته برای مدت زمان محدود، این رقم تخفیف داده شده و بنابراین هیچگونه بهای امتیاز پرداخت نخواهید کرد 

میزان سرمایه گذاری:  بطور تقریبی بین 200 هزار تا 250 هزار دالر 
سرمایه مورد نیاز: مبلغ تقریبی 100 هزار دالر که سرمایه در گردش را نیز شامل می شود 

حق االمتیـاز:   5 %  در نوع خود کمترین میزان در این صنعت است 
هزینه تبلیغات:  5 %  که بواسطه  تبلیغات در رادیو، تلویزیون و جراید توسط بخش بازاریابی مجرب ما و نیز بواسطه توزیع 
روزنامه های تبلیغاتی به منظور افزایش آگاهی مشتریان و در نتیجه افزایش میزان فروش از طریق مشتریان مراجعه 

کننده و نیز تحویل در ب منازل قابل برگشت خواهد بود. 
ادغام این دو نام برتر باعث ازدیاد رفت و آمد به رستوران و نیز افزایش آمار مشتریان خواهد بود. 

بعنوان صاحب امتیاز، شما امکان تحویل دو نوع از محبوب ترین انواع غذاهای قابل تحویل درب منازل )پیتزا و بال مرغ( 
را خواهید داشت.  

دبل پیتزا و لزای آن فولی هر دو از یک شماره تلفن مرکزی مشترک برای دریافت سفارشات مشتریان استفاده می 
کنند. 

مرکز تلفن ما سفارشات را به نزدیک ترین شعبه رستوران در مناطق تعیین شده ارسال می نماید. 
ادغام  دو نام برتر در یک مکان رمز موفقیت است 

کلیه هزینه های ثابت از قبیل اجاره بها، خرید تجهیزات، تلفن، اینترنت، یونیفوریم کارکنان، حق الزحمه راننده جهت 
تحویل غذا درب منازل، هزینه چاپ منوی غذا، هزینه پست و سایر هزینه های مشابه یکسان خواهد بود. 

با ادغام یک نام دیگر، امکان فروش نیز دو برابر خواهد شد.

برای اطالعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:

great opportunity!
Location for sales

1• 
5734 Sherbrooke West in NDG
2• 

1632 De Maisonneuve West 
(Down Town; next to Concordia University
3•  

280 St Catherine West 
(next to all festival happens in Montreal)
4•  

3969 wellington (Verdun)

For more information contact M. Abedi 
mammad@doublepizza.ca        514-343-5009

Double pizza is proud recipient of the 
consumer choice award, every year since 

2005  for last 10 years.

• Car insurance
• House insurance
• Commercial insurance
• All other insurance needs

مشاورین ما به زبان شیرین فارسی حرف می زنند: 
همین امروز با تماس بگیرید

 ایرانیان عزیز، خرید بیمه از ما، 

25%
به سود شماست 

کلیــه نیازهای بیمه شما 

 بیمه جتاری    بیمه اتومبیل  بیمه خانه 

___________________________________________

7572 Côte-de-Liesses 
St-Laurent (Québec) H4T 1E7

www.happybroker.ca
Phone: 514-999-8098

Happy Broker شرکت بیمه

up to 
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جشن روز کانادا
فراخوان گروه همبستگی ایرانیان

از تمامی ایرانیان، بویژه نوجوانان که لباس های محلی شهرهای گوناگون ایران را دارند 
و مایل به شرکت در این همایش بزرگ فرهنگی،

که در نخستین روز جوالی در خیابان سنت کاترین مونتریال برگزار می شود، می باشند، 
تقاضا می شود  با شماره تلفن های زیر تماس گرفته، 

تا به یاری یکدیگرآنچه که بخشی از فرهنگ ایران زمین است را به نمایش بگذاریم
 514-325-3012               |               514-808-5070

 Canada day parade
Montreal 

2016
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گروه همبستگى ايرانيان
روز كانادا را جشن مى گيرد

تلفن هاى آگاهى:
514-325-3012
514-808-5070

فروش بليت تپش ديجيتال
514-223-3336

آدرس محل پارتی:
Quilles G Plus (Rose bowl)
6510 Rue Saint-Jacques
Montréal H4B 1T6

همراه با دى جى تونيك ( مهران)
زمان: 1 جوالى ساعت  20:30

ورودى پارتى: 10 دالر

ساندويچ در سالن بفروش می رسد
( رستوران ياس ) 

خدمات ویژه ارزی برای ساکنین بریتیش کلمبیا )ونکوور( 
پرداخت حواله از طریق سیستم بین بانکی داخلی کانادا 

 )Bank Draft( پرداخت حواله با چک تضمینی
ارسال حواله به سراسر ایران در اسرع وقت با بهترین نرخ 

به اطالع عموم مشتریان عزیز میرساند که ارز پرسپولیس 
مطابق مقررات جدید دولت کانادا در مورد نقل و 

انتقاالت ارزی در خدمت هموطنان میباشد. 
تلفن رایگان: 1-888-377-7977

بزرگترین صرافی آمریکای شمالی 

ساعات کار به وقت ونکوور: دوشنبه تا جمعه ۷ صبح الی ۳/۳۰ بعدازظهر  |  شنبه و یکشنبه ۷ صبح تا ۱۲/۳۰ ظهر
6987 Yonge St. Toronto, Ont. M2M 3X9 آدرس: تورنتو – کانادا



اولین مرکز ارائه خدمات ارزی به ایران در مونتریال 

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

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 
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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 زیبا  و 

قالی های ترکی زیبا در 
اندازه های مختلف 

CD  و DVD افغانی تازه... 

ُبراسارد، الوال

النگی 

انــواع 
کارت تلفن

اینک در سه مکان بزرگ و مجهز 
در خدمت نیازهای  شما 

 2550 Lapiniere (Brossard) 
Tel.: (450) 676-9550
 398 boul. Curé-Labelle (Laval)
Tel.: 450-934-7744
 2116, ch de Chambly (Longueuil)
Tel.: (450) 396-6464

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    فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرت ها
همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

ساعات کار: همه روزه 
 ۹ صبح تا 10 شب 

Tel.: 514-996-9692

____________________________________
1863 Ste-Catherine W.  H3H 1M6 (Corner: St- Marc) 

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

GUY

به مدیریت:
 بیژن احمدی 

  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 

E 
X
C
H
A
N
G

   E

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 

فرزین عسگري

آرشیتکت رسمی کبک
طراحی ساختمان هاي

مسکونی - اداري - تجاري - صنعتی

Tel. 514.803.5240
info@constartech.com 

Farzin Asgari, Architect, OAQ

constart ch architecturee

PAiVAND

اولین سه شنبه 
هر ماه

5600 - Upper Lachine 
NDG    QC   H4A - 2A7 
مترو واندوم- اتوبوس 90 -104
info: 514-290-2211

جتربه ای نـو و متفاوت 
در  آنیـــکس

RESTAURANT ONYX INC RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

________________
6195 ST-JACQUES W.   

Tel.: (514) 585-2029


