
نخواهد بود!« »این آخرین حمله کشتاری دوباره... آمــریکـا در شوک درشیشه کردن غول!

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 1270
26  خرداد 1395 

1270___________
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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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
9515  Lasalle Boul. Lasalle
office: 514-364-3315
meslami@sutton.com

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

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

RESTAURANT ONYX INC RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

________________
6195 ST-JACQUES W.   |   Tel.: (514) 585-2029

14

 ص: 12

همبــستــگی مردم جهان 
با قربانیان کشتار اورالندو

وداع صدها 
هزار نفر با 

محمد علی، 
بوکسور 
افسانه ای
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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 

construction 

August 2016

بـرج   2 
ساخت و ساز: 

آگوست  2016 

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

OK

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...

) )

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 RAV4
LEASES 
STARTING FROM  

$128 
BI-WEEKLY

UP TO
60 MONTHS AT

1.99% 
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!

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 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  
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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...

}<< ادامه در صفحه: 31{

no.  1270
Vol. 23,  June 15,  2016

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

منتشر می شود 
 نشر:  پیوند 

ویراستار: م.رحیمیان 
آگهی: پیوند

514-996-9692
FAX: 514-342-9574

PAIVAND
Published: since1993
BIWEEKLY NEWSPAPER

for PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Ottawa, Toronto, 

Victoria, Calgary & Vancouver) 

Mailing Address: 
6162 Sherbrooke W.

MONTRÉAL QC H4B 1L8

 
514-996-9692

Email: 
info@paivand.ca
www.paivand.ca
FACEBOOK: 

paivand.montreal
■ پیوند در ونکوور 

هرهفته منتشر می شود:
Vancouver: 

Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN
------------------------

     با نوشته های چاپ شده است.  •  پیوند جویای دیدگاه های متفاوت 
• پیوند در ویرایش نوشته ها )با حفظ 

     دیدگاه نویسنده( آزاد است.    
•  نظرات چاپ شده لزوما بیانگــر 

     دیدگاه های پیوند نیست. 
• پیوند از درج نامه های فاقد نام و 
    نشانی و نوشتارهای توهین آمیز 

    معذور است.  
•  نقل نوشته ها - با ذکر ماخذ - 

    آزاد است.   
• استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست. 

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

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

 ■ توضیــح مهم   2
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..

 Distributed Free
Montreal, Quebec, Ville 
St-Laurent, South Shore, 

Laval, West Island, 
& all Surrounding suburbs... 

& all Major Cities 
Ottawa, Toronto, Vancouver 

لوگوی پیوندو زربرگ ®
کار استاد علی اصغر معصومی 

)هنرمند و نقاش فقید(
www.aliasgharmassoumi.net

NEED A MORTGAGE?
Don’t worry I can help!!
REFUSED BY YOUR BANK?
Has your financial institution refused to give you a mortgage? 
Whatever the reasons, there is a solution and product out there for you.  
Whether you’ve gone bankrupt, had explicable late payments, excessive debt, a 
divorce, lost your job or something else, I have the expertise to find the financing 
solution or product that suits your needs.

DEBT CONSOLIDATION
Are you drowning in debt and the end of the month is fast approaching?  Are you 
starting to fall behind and need money to breathe again?  No worries, you  can 
use the increased value (equity) of your home to consolidate your debt and reduce 
your payments!!

REFINANCING
   •  For debt consolidation
   •  To get a better interest rate
   •  Renovation projects;
   •  Further invest
   •  Buying other real estate;

Call today to take advantage of this service!!

Tel: 514-995-7783
FAX 514-879-0727   |      kouros_sadri@yahoo.ca

اخـــذ وام 
آیا صاحب خانه هستید و به یکی از موارد زیر نیاز دارید: 

• اخذ نرخ بهره نازل تر
•  اخذ وام برای پرداخت قروض

•  اخذ وام برای بهسازی خانه
•  اخذ وام به هر دلیل دیگری

•  آیا در رویای صاحب خانه شدن هستید،

اما فکر می کنید دستیابی به این رویا به دالیل 
زیر محال است:

•  اعتبار خــوبی ندارید
•  قبال ورشکست شده اید

•  بانک قبال درخواست شما را رد کرده است

کـورش صدری
در خدمت هموطنان گرامی

امنیت واقعی و توّهم امنیت!
19 خــرداد  -در گرماگرم نا 
آرامی های "بهار عرب": فرار 
زین العابدین بن علی دیکتاتور 
تونس و اجبار حسنی مبارک 
بــه ترک مســند ریاســت 
جمهوری مصر، در فوریه سال 

2011، بشار اسد در مصاحبه با 
نشریه انگلیسی "دیلی تلگراف"، 
با اعتماد به نفســی - که کاذب 
بــودن آن به فاصله چند هفته و 
آغاز تظاهرات مسالمت آمیز مردم 
سوریه ثابت شد -، می گفت که 
وضعیت سوریه با تونس و مصر 
تفاوت دارد و آنچه در آن کشورها 
رخ داده هرگز در ســوریه تکرار 
نمی شــود چون مردم سوریه به 
رهبر خود بسیار عالقمند هستند!
روند بعــدی رویدادهــا را همه 
مــی دانند؛  فاجعه ای انســانی 
که دبیرکل ســازمان ملل آن را 
"جنایت علیه بشریت" توصیف 
کــرده و تاکنون به بهای نزدیک 
به نیم میلیون کشــته و بیش از 
10 میلیون پناهجــو، آواره و بی 
خانمان تمام شده و همچنان نیز 

ادامه دارد.
به رغم شعارهای مردم ایران که 
در چندی پیــش از آن زمان در 
خیابان ها فریــاد زده بودند: "نه 
غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران" 
و "ســوریه را رها کن، فکری به 
حال ما کن"، سید علی خامنه ای 
با نهایت خیره سری پای کشور 
ما را نیز به این معرکه خطرناک 
و باتالق عمیق کشــاند و نیروی 
انسانی و سرمایه های مردم به فقر 
کشیده شده و درمانده را در چاه 
ویل سوریه ریخت و همچنان می 

ریزد.
در ابتــدا، اســتدالل حکومــت 
فعال  مشــارکت  برای  آخوندی 
در بحران ســوریه ترهاتی چون 
"حمایــت از محــور مقاومت"، 
"عمــق اســتراتژیک" و "ارزش 
راهبردی ســوریه برای حکومت 
بیش از ارزش اســتان خوزستان 
اســت" بود.  با گذشــت زمان و 
رنگ باختن این یاوه سرایی ها از 
یک سو، و افزایش تلفات نیروهای 
ســپاهی، ارتشی و اجیر شدگان 
افغانی و پاکستان به نام لشکرهای 
"فاطمیون" و "زینبیون" از سوی 
مبنای  آخوندی  حکومت  دیگر، 
اســتدالل خود را تغییر داد و به 
توجیه حضور ناموجــه و کامال 
مخالــف منافع ملی کشــور در 
سوریه با عنوان فریبکارانه "دفاع 
از حرم حضرت زینب" پرداخت.  
دروغ بودن این ســوء استفاده از 
احساســات مذهبی مردم نیز به 
زودی آشکار شد، زیرا تقریبا همه 
کشته شدگان از منطقه حلب - 
در منتها الیه شمال غربی سوریه 
- بودند که با حرم حضرت زینب 
واقع در جنوب غربی این کشور 

حدود 400 کیلومتر فاصله دارد!
رنگ باختــن ایــن فریبکاری، 
حکومت را به توسل به فریبی تازه 
واداشــت که شوربختانه درمیان 
بخشی از مردم نیز پذیرفته شده 
اســت.  این فریب بر مبنای این 
استدالل اســت که گویا امنیت 
کنونی موجود در جامعه ناشی از 
حضور نیروهای ایرانی درگیر در 
سوریه است و اگر اینها نباشند، 
نا امنی به خاک ایران منتقل می 

شود.
در روند این استدالل - که پوچی 
آن بی شــباهت به ادعای بشار 
اسد در مصاحبه با نشریه "دیلی 
تلگراف" نیست -، ادعاهای فراوانی 

مطرح شده و می شود.  
سالمی،  حسین  سردار  ازجمله، 
جانشــین فرمانــده کل ســپاه 
پاسداران، در تاریخ 5 آبان 1394، 
به نقل از تارنمای "خبر آنالین" 
در مصاحبه با شــبکه 2 سیمای 

حکومت می گوید: 
»ســوریه به عنوان منطقه تقابل 
نظام ســلطه با انقالب اسالمی 
قلمــداد می شــود، یک جبهه 
عملیاتی که بازتاب دهنده تالقی 
و برخــورد راهبردهــای نظــام 
سلطه از یک سو و جبهه انقالب 
اسالمی و مقاومت از سوی دیگر 
]است[ شکل گرفت.  در سوریه 
درگیری بین قدرت های نظامی 
نیســت، درگیری بین دو جبهه 
اســت.  این صحنه سیال است 
و مــی تواند تغییر کند.  اگر آنها 
پله اول حرکت خود را درســت 
بگذارند، آمریکایی ها یک حرکت 
پلکانی را طراحی کردند تا بتوانند 
نقطه به نقطه حرکت کنند.  آنها 
تمرکز استراتژیک را روی سوریه 
گذاشتند و اگر موفق می شدند 
این کار را در لبنان، عراق و ایران 
دنبال می کردند و جهان اسالم را 

دچار مشکل می کردند«!
این سخنان سردار سالمی از اصل 
بی پایه و اساس است زیرا واقعیت 
قضیه که همه - جز باراک اوباما 
- بــه آن اذعان دارند این اســت 
که فاجعه سوریه به خاطر تعلل 
رییس جمهوری آمریکا به وجود 
آمده که دلیــل آن هم زد و بند 
پشت پرده او با سید علی خامنه 
ای درباره مسئله هسته ای بوده 
که از "نرمش قهرمانانه" آغاز شد 

و به "برجام" انجامید.
سردار سالمی که گویی در سیاره 
ای دیگــر زندگی مــی کند و از 
انزوایی که حکومت آخوندی در 

فاجعه سوریه به خاطر تعلل 
اوباما بوجود آمده؛ از 

"نرمش قهرمانانه" آغاز شد 
و به "برجام" اجنامید.
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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

نگیـن ظفـر 
مشاور خدمات بیمه و سرمایه گذاری 

•  بیمه عمر 
•  بیمه وام مسکن 

•  بیمه بیماری های وخیم 
•  بیمه سالمت 

•  بیمه از کار افتادگی 

درخواست ده ها استاد سرشناس علوم انسانی برای آزادی هما هودفر
و  یکصــد  از  بیــش 
شناخته  استاد  هفتاد 
در  انسانی  علوم  شده 
مختلف  دانشگاه های 
اروپــا و آمریــکا، در 
بیانیه ای با اشــاره به 
هودفر،  هما  بازداشت 
بازنشســته  اســتاد 
کنکوردیا،  دانشــگاه 
س  م شــنا د مر «
ایرانی- شناخته شده 

خواســتار  کانادایی«، 
آزادی فــوری و اجازه 
بازگشــت او به کانادا 

شده اند.
خانم هودفر 65 ساله، که عالوه بر 
تابعیت ایرانی و کانادایی، تابعیت 
ایرلنــدی هــم دارد، 17 خرداد 
امسال پس از احضار به دادسرای 
امنیت در تهران بازداشت شد، اما 
علت بازداشت وی هنوز مشخص 

نیست.
چهره هــای  ایــن  بیانیــه  در 
دانشگاهی، با اشاره به احضارهای 
متعدد خانــم هودفر در ماه های 
گذشته و ضبط کامپیوتر، تلفن، 
و گذرنامه هــا، و بازجویی هــای 
طوالنی او توسط اطالعات سپاه، از 
عدم دسترسی او به وکیل، اعضای 

خانواده و ملزومات پزشکی انتقاد 
شده است.

در میان امضاکنندگان این بیانیه، 
اســامی چهره هایــی چون لیال 
چاندرا  چامســکی،  نوام  احمد، 
تالپاد موهانتــی، ریچارد فالک، 
نادیه علی، و طالل اسد به چشم 

می خورد.
این بیانیه با مرور وضعیت خانم 
هودفر از اســفند ماه گذشته تا 
کنون، یادآور شده که در آستانه 
نوروز بــرای این مردم شــناس 
ایرانی-کانادایی، قرار وثیقه صادر 
شده اما به او اجازه خروج از کشور 

داده نشده است.
بیانیه این چهره های دانشگاهی 
همچنین اشاره می کند که از آن 
زمان، خانم هودفر بیش از 10 بار 
بدون حضور وکیل، مورد بازجویی 
قرار گرفته و پس از احضار برای 
بازجویی در 17 خرداد، بازداشت 

و به زندان اوین منتقل شد.
اطالعات  بیانیه می گویــد،  این 
سپاه در سه ماه گذشته به طور 
مکرر بــه دنبال پرونده ســازی 
برای هما هودفر بوده، اما در این 
زمینه شواهدی تا کنون به دست 
نیــاورده، و مقام های امنیتی نیز 

رسمًا اتهامی متوجه او 
نکرده اند.

دانشگاهی  چهره های 
امضاکننده این بیانیه، 
بازداشت خانم هودفر 
را نقض آشــکار حق 
آکادمیک  آزادی های 
که »توسط جمهوری 
اسالمی نیز به رسمیت 
شناخته شده«، ارزیابی 

کرده اند.
آنها با اشاره به در خطر 
بودن ســالمت خانم 
هودفــر، و محرومیت 
دسترســی های  از  او 
درمانی و پزشکی از زمان انتقال 
به زنــدان اوین، خواســتار آن 

شــده اند که با آزادی فوری این 
استاد دانشگاه، و اجازه بازگشت 
او به کانادا، امکان پیگیری درمان، 
و نیز انجام تعهدات دانشــگاهی 
از جمله هدایت دانشجویانی که 
تکمیل تحصیالت شان وابسته به 

حضور اوست، فراهم شود.
همزمان با انتشار بیانیه ده ها چهره 
دانشــگاهی در مورد بازداشــت 
و وضعیــت هما هودفــر، مرکز 
مطالعات خاورمیانه در آمریکای 
شمالی نیز در نامه ای خطاب به 
آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری 
اسالمی، که در اختیار نمایندگی 
ایران در سازمان ملل قرار گرفته، 
خواستار آزادی و رد همه اتهام ها 
علیه این چهره دانشگاهی شده 

است.
با مرتبط  پیشتر عفو بین الملل 
دانستن بازداشت هما هودفر »با 
فعالیت های مسالمت آمیز« او، از 
او به عنوان »زندانی عقیدتی« یاد 
کرده، و از دولت کانادا خواســته 
بود »تمــام اقدامات دیپلماتیک 
الزم برای اطمینان از آزادی فوری 
او و بازگشت امنش به کانادا« را 

پیگیری کند.
دولت کانــادا نیز درباره وضعیت 
هما هودفر ابــراز نگرانی کرده و 
تأکید کرده بود که برای آزادی او 
»هر آن چه الزم اســت« خواهد 

کرد.
•
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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... 

w w w . p a i v a n d . c a
یکم و پانزدهم ماه     را بر روی سایت بخوانید 

5600 - Upper Lachine 
NDG    QC   H4A - 2A7 

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

اولین3شنبه 

هر ماه

جنرال موتورز کانادا را ذوق زده کرد 

OSHAWA, Ont. — Pub-
lished reports say General 
Motors Canada is expected 
to announce up to 1,000 
new jobs this week.

جنرال موتورز در راستای افزایش 
ســرمایه گذاری در تحقیقات و 
توسعه خودروهای متصل و بدون 
راننده، پایگاه مهندسی خود در 
قطب خودروســازی کانادا را به 
حدود 1000 شــغل مهندسی 

گسترش داد.
جنرال موتورز در مرکز مهندسی 
خود در اوشــاوا اعــالم کرد این 
شــرکت 10 میلیــون دالر در 
تســهیالت خود در اونتاریو که 
محل انجام تست برای محصوالت 
ســرمایه گذاری  اســت،  جدید 

خواهد کرد.
ایجاد 700 شــغل مهندسی از 
سوی جنرال موتورز برد بزرگی 
برای قلب صنعــت تولید کانادا 
محســوب می شــود و از سوی 
جاســتین ترودو، نخست وزیر، 

مورد استقبال قرار گرفت.

خودروســازی کانادا در سالهای 
اخیر در حال از دست دادن توان 
رقابــت در برابر مکزیک بوده که 
هزینه های تولید کمتری دارد و از 
سوی دیگر این کشور تالش دارد 
ســرمایه گذاری و نوآوری را در 
بخش کارخانه خود افزایش دهد 
تا رکود بخش انرژی را تا حدودی 

جبران کند.
نماینــدگان اتحادیــه کارکنان 
ایــن  کانادایــی  خــودروی 
ســرمایه گذاری را بــرای آینده 
صنعت خــودرو در کانادا مثبت 

ارزیابی کردند.
کارخانه های مونتاژ اونتاریو در پنج 
سال گذشته حدود 15 درصد از 

خودروهای آمریکای شــمالی را 
تولیــد کرده اند و صنعت خودرو 
ساالنه در حدود 16 میلیارد دالر 
از تولید ناخالص داخلی اونتاریو 
مشــارکت دارد اما رشــد تولید 
خودرو در مکزیــک و آمریکا از 

کانادا پیشی گرفته است.
طبق آمار انجمن صنعت خودروی 
مکزیک، تولید خودروی مکزیک 
5.6 درصد و صادرات این کشور 
4.4 درصد در سال 2015 نسبت 
به سال پیش از آن افزایش یافت. 
بخش خودرو حدود 30 درصد از 
صادرات مکزیک را تشکیل می 

دهد.
بر اســاس گزارش رویترز، دولت 
لیبرال اســتان اونتاریو و استفان 
کارالیل، رییــس جنرال موتورز 
کانادا این استان را به عنوان یک 
طراحی  برای  پیشــرفته  قطب 
می  تبلیغ  متصــل  خودروهای 

کنند. 
اونتاریو نخستین استان کانادایی 
اســت که با تســت جــاده ای 
خودروهای خودران موافقت کرده 

است.  )منبع: ایسنا(

وزیرخارجه کانادا از 'تماس های اولیه' برای 
برقراری رابطه با ایران خبر داد

وزیر خارجه کانــادا تایید کرده 
است که 'تماس های اولیه' برای 
تجدید رابطه ایران و کانادا صورت 
گرفته است. با این حال استفان 
دیون گفته است برای بازگشایی 

سفارت خانه ها هنوز زود است.
اســتفان دیــون بــه شــبکه 
تلویزیون سی بی سی کانادا گفته 
گفت وگوهای این دو کشور در 

سطح رسمی آغاز شده است.
گمان زنی هایی مطرح شده است 
درباره این که این گفت وگوها در 
نیویورک صورت می گیرد؛ جایی 
کــه ایران و کانــادا هردو دفتر 

دیپلماتیک دارند.
آقای دیون حاضر نشــده است 
در این بــاره اظهارنظری کند 
اما گفته است برای کشورهایی 

که در پی احیای روابط هستند، 
"طبیعی است که این روند گام 
به گام و در یک قلم رو بی طرف" 

صورت بگیرد.
کانادا روابط دیپلماتیکش با ایران 
را در دوره نخست وزیری استفن 
هارپر از حزب محافظه کار قطع 

کرد.
این کشور در تابستان سال 2012 
روابط سیاسی خود را با ایران به 
حال تعلیق در آورد، سفارتش را 
در تهران تعطیل کرد و ایران را 
بزرگ تریــن تهدید برای امنیت 

جهان خواند.
دولت وقت کانــادا پس از آن در 
ماه مه 2013 اعالم کرد که روابط 
تجاری خود را با ایران کامال قطع 
می کند و فهرســت تحریم های 

خود علیه ایران را گسترش داد.
کانادا آن زمان گفت که این اقدام 
در اعتراض به برنامه هســته ای 
ایران و "نقض فجیع حقوق بشر 
و حمایت تهران از تروریســم" 

صورت گرفته است.
این کشور در دهه گذشته روابط 
ســردی با ایران داشته و به جز 
برنامه هســته ای، مــرگ زهرا 
کاظمی خبرنگار ایرانی-کانادایی 
در زندان ایران هم موجب تیرگی 

بیشتر روابط دو کشور شد.
روابــط  کل 
ایران  تجــاری 
در  کانــادا  و 
 2012 ســال 

به 130 میلیون دالر رســید که 
95 میلیــون دالر آن را صادرات 
غالت، روغن های گیاهی، میوه، 
مواد شیمیایی و ماشین آالت به 
ایران تشــکیل می داد. ایران هم 
40 میلیون دالر میوه، خشکبار و 

پارچه به کانادا صادر کرد.

'نگرانی درباره بعضی سیاست های 
ایران'

وقتی جاســتین ترودو از حزب 
لیبرال به نخســت وزیری کانادا 
رســید، از عالقــه دولتش برای 
ایران،  با  بررســی احیای روابط 
چهار ســال پس از قطع تماس 

های دیپلماتیک، صحبت کرد.
او با اشاره به برچیدن بخش هایی 
از برنامه اتمی ایران، آن را "تحولی 
مثبت" خوانده و گفته بود انتظار 
دارد تماس هایی دیپلماتیک بین 

کانادا و ایران پدید آید.
کمی بعد هم دولت کانادا اعالم 
کرد در پی اجرای توافق هسته ای 
ایران و تایید سازمان ملل متحد، 
بخشی از تحریم های خود علیه 
دولت ایــران را لغو می کند و به 
با  گفت وگو  ازســرگیری  دنبال 

ایران است.
با این حال اســتفان دیون، وزیر 

خارجه کانادا، می گوید هم چنان 
ئلی  مسا
ننــد  ما
"حمایت 
ایــران از 
تروریسم، 
نقض حقوق بشــر و حمایتش 
از حکومت بشــار اســد" مایه 
نگرانی دولت کاناداست و ارتباط 
بــا تهران به معنــی تایید این 

سیاست ها نیست.
آقای دیون در عین حال گفته 
اســت اگر کانادا می خواهد در 
منطقه خاورمیانه حضور داشته 
باشد، باید در ایران هم "حضور 
داشته باشد و با ایرانی ها با حسن 
نیت همکاری کند و دولت ایران 
را به سمت رفتاری قابل قبول تر 

سوق بدهد."
وزیر خارجه کانادا در عین حال 
گفته است که بازگشایی سفارت 
دو کشور در آینده نزدیک بعید 
است: "این باید گام به گام باشد؛ 
و ]بازگشایی[ سفارت، نمی تواند 

گام نخست باشد."
در روزهای گذشته بازداشت هما 
هودفر، شهروند ایرانی کانادایی در 
تهــران و همین طور حکم اخیر 
دادگاه عالی اونتاریو برای مصادره 
13 میلیــون دالر دارایی هــای 
غیردیپلماتیــک ایــران به نفع 
قربانیان تروریســم، به چالشی 
در این بهبود روابط تبدیل شده 

است.
وزیر خارجه کانادا گفته اســت 
نداشتن سفارت در تهران، چالشی 
در پی گیری وضعیت خانم هودفر 

بوده است.
در همین حال سخنگوی وزارت 
امور خارجه ایران گفته است رای 
دادگاه کانادا در توقیف میلیون ها 
دالر از دارایی های ایران "مغایر با 
ادعای دولت جدید کانادا مبنی 
بر تمایل به عادی سازی روابط دو 

کشور است".
•

»بازگشایی سفارت دو کشور 
در آینده نزدیک بعید است«!

قــوانین عجیــب کــانــادا
 کانــادا واقع در قــاره آمریکای 
شمالی از اقیانوس اطلس تا آرام 
و از شــمال تا اقیانوس منجمد 
شمالی گسترده اســت.  کانادا 
کشور پیشرفته و صنعتی است 
که از مواهــب طبیعی نیز بهره 
فراوان برده اســت. در این کشور 
و دربرخی ایالت های آن قوانین 
جالــب و گاه عجیبی وجود دارد 
که در ادامه با آنها آشنا می شوید:
در شهر "پترولیا"، انتاریو سوت 
زدن، فریاد کشیدن و آواز خواندن 

در خیابان ها ممنوع است.
در سادبری، انتاریو، وصل کردن 

آژیر یا زنگ های بلند به دوچرخه 
ممنوع و تــا 5 هزار دالر جریمه 

دارد.
در کانادا در یــک معامله تعداد 
مشخصی سکه می توان استفاده 

کرد.
رانندگان تاکسی در هالیفاکس، 
نووا اسکوشــیا، اجازه ندارند تی-

شرت بپوشند.
ســاخت آدم برفی بلندتر از 30 
اینچ در شهر ســوری )بی سی(

ممنوع است.
پریدن داخل دریاچه در شــهر 

تورنتو غیرقانونی است.

در برخی از شهرهای کانادا بستن 
طناب رختی ممنوع است!

در آلبرتا رنگ کردن نردبان چوبی 
غیرقانونی است!

در آلبرتا داشتن موش به عنوان 
حیوان خانگی غیرقانونی است.

در اوشــاوا، اونتاریو، باالرفتن از 
درخت غیرقانونی است.

در سراسر کانادا اسکی روی آب 
بعد از غروب ممنوع است.

در وینــزر، انتاریو، نواختن آالت 
موسیقی در پارک، دفاتر و برخی 

مکان های عمومی ممنوع است.
)منبع: توریسم آنالین(
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تــرور... 

      << 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 

آمریکا در شوک کشتار اورالندو

24 خرداد: کشتار کلوب شبانه 
همجنس گرایــان در اورالندو با 
سالح ســنگین و کشته شدن 
دســت کم 50 نفر آمریکا را در 
اندوه و شــوکز عمیق فرو برده 

است. 
باراک اوباما آن را »عملیات ترور« 
نامیده اســت و دونالــد ترامپ، 
جمهوری خواهــان  کاندیــدای 
در انتخابات ریاســت جمهوری 
خواهان اســتعفای اوباما شــده 

است.
اداری  تمام ســاختمان های  در 
آمریــکا پرچم های این کشــور 
نیمه افراشته هستند و همچنان 
خویشــان و نزدیکان کسانی که 
در کلوب شبانه بودند و از آن ها 
اطالعــی ندارنــد نمی دانند که 

بستگانشان زنده ند یا خیر.
یک مادر به شــبکه ان بی ســی 
می گوید: »من نمی دانم پســرم 

کجاســت. 
کســی 

نمی تواند به 
بگوید  من 
م  پســر

کجاست.«
شــاهدان 
از  عینــی 
صحنه های 

هولناک در داخل کلوب شــبانه 
سخن می گویند. 

هنوز  تحقیقات  ادامــه  به دلیل 
اجساد کشته شدگان جمع آوری 
نشده اند و از لباس های قربانیان 
همچنان زنگ موبایل هایشــان 
به گوش می رســد زیــرا اعضای 
آن هــا  دوســتان  و  خانــواده 

به دنبالشان می گردند.
در این میان رسانه ها ویدئوهایی 
از دقایق دلهره آور حمله مهاجمی 
که نام او عمر متین اعالم شــده 

منتشر می کنند. 
ایــن تهاجــم با ســالح گرم و 
گلوله های بســیار در ساعت دو 
نیمه شــبی که به یکشنبه 12 

ژوئن / 23 خرداد منتهی می شد 
صورت گرفت.

پس از آن که مهاجم به مدت سه 
ساعت گروهی از افراد حاضر در 
کلوب شبانه را به گروگان گرفته 
بود، نیروهای ویژه به کلوب حمله 

عمر  و  کردنــد 
متین را کشتند. 
به گفته پلیس در 
جریان این حمله 
دست کم 30 نفر 

نجات یافتند.
صلــه  فا بال
از  جزئیاتــی 

مشــخصات فرد مهاجم آشکار 
شد. کمی قبل از کشتار، مهاجم 
29 ســاله به پلیــس تلفن زده 
و ضمن معرفی خــود به عنوان 
عامــل گروه »دولت اســالمی« 
)داعش( به تروریست های ماراتن 
بوستون استناد کرده بود. والدین 
افغانســتان به  از  او 
مهاجرت  نیویورک 

کرده اند. 
به تازگی  عمر متین 
در جنــوب فلوریدا 
یک  در  و  زندگــی 
امنیتــی  شــرکت 
کار  خصوصــی 

می کرده 
است. به گفته پدرش 
او از همجنس گرایان 
پیش  داشت.  نفرت 
سال های  در  این  از 
 2014 و    2013
اف بــی آی او را بــه 
اظهــارات  دلیــل 
افراطــی زیــر نظر 
داشــته است. عمر 

متین در هفته گذشته یک سالح 
کشتار و یک کلت به شکل قانونی 

خریداری کرده بود.

»حمله ای به همه آمریکایی ها«
کشــتار  بیســتمین  این  برای 
جمعی در آمریــکا، باراک اوباما، 

رئیس جمهوری این کشور بار 
دیگر تأکید کــرد که عامالن 
چنین کشتارهایی خیلی آسان 

به سالح دست می یابند. 
او کشتار اورالندو را »عملیات 
ترور و نفرت« نامید و آن را به ویژه 
همجنس گرایان  جامعه  برای 
و تراجنســیتی ها »دلخراش« 

خواند. 
اوباما این حملــه را حمله به 
همه آمریکایی ها دانست و گفت: 
»ما از آن نخواهیم ترسید، بلکه 
به عنــوان آمریکایی در کنار هم 
برای حفاظت از شهروندان مان و 
به دفاع از ملت مان علیه کسانی 
که مــا را تهدید می کنند متحد 

می مانیم.«
پلیس  بازرسان 
و اف بــی آی در 
هستند  آن  پی 
تــا دریابند که 
آیــا عمر متین 
فردی  به شکل 
یش هــای  گرا
افراطی پیدا کرده و خود شخصًا 
اقدام کرده اســت یــا این که با 
شبکه ای از اسالمگرایان تندرو در 

ارتباط بوده است.
بــرای مایــکل مــوِرل، معاون 
پیشین ســازمان ســیا روشن 
است که اورالندو آخرین حمله 
بود.  نخواهد  تندرو  اسالمگرایان 
به گفتــه او »حمالت مشــابهی 
انجام خواهد شد و بحثی سیاسی 
در خواهد گرفت که ما تا چه حد 
از حقوق شــخصی و مدنی خود 
دست خواهیم شست تا امنیت را 

بهتر سازیم.«
ایــن بحث هــا بــه رقابت های 
ریاست  انتخاباتی 
جمهوری آمریکا 
نیز کشیده شد. 

ترامپ،  دونالــد 
ی  ا یــد ند کا
جمهوری خواهان 
انتخابات  این  در 
بر  دیگــر  بــار 
ســت  سیا
ی  د پیشــنها
خود مبنی بر ممنوعیت ســفر 
مسلمان ها به آمریکا تأکید کرد و 

خواهان استعفای اوباما شد. 
او گفت اوباما »بیشــرمانه« 
حاضر به پذیرش مسئولیت 
حمله »اسالمگرایان رادیکال« 

نیست.
هیالری کلینتون، 
حزب  کاندیدای 
در  دمکــرات 
ریاست  انتخابات 
نیز  جمهــوری 
برابر  دو  خواهان 
کــردن تدابیــر 
امنیتــی بــرای 
حفاظت آمریکا از 
داخلی  تهدیدات 

و خارجی شد.

 از لباس های 
قربانیان همچنان 

زنگ موبایل هایشان 
به گوش می رسد

»عملیات 
ترور و 
نفرت!«

همسر مهاجم اورالندو از قصد او برای حمله »باخبر بود«
و  خبرگزاری هــا  26خــرداد: 
رســانه های آمریکایــی به نقل 
از یک مقام قضائی آن کشــور 
می گویند، نور ســلمان، همسر 
مهاجم  متیــن،  عمر صدیــق 
اورالندو، بزرگ ترین کشتار فردی 
با اســلحه در آمریکا، از قصد او 

»باخبر بوده است«.
به گزارش شبکه خبری سی ان ان 
ســناتور آنگس کینــگ، یکی 
از اعضای کمیته امنیتی ســنا، 
گفته اســت »به نظر می رسد او 
اطالعاتی در مورد آنچه قرار است 

اتفاق بیافتد، داشته«.
شبکه سی بی اس به نقل از بازرسان 
اورالندو می گوید همسر  کشتار 
متین در حال همکاری ست، ولی 
احتماال با اتهام های جنایی روبه رو 
می شود؛ تا کنون هیچ مدرکی به 
دست نیامده که نشان دهد نور 
سلمان، به پلیس زنگ زده و در 
مورد وقایعی که احتمال می داد 
متین در حال برنامه ریزی ست، به 

آنها هشدار داده باشد.
گفته  فاکس نیــوز  وب ســایت 
احتمــال دارد مقام های قضائی، 
همســر متین را به عنوان متهم 
درجه دو در رابطــه با 49 مورد 
قتل و 53 مورد تالش برای قتل، 
عدم اطالع رسانی در مورد قصد و 
برنامه ریزی حمالت، و دروغ گویی 

به ماموران فدرال متهم کنند. 
می گوید  نیز  رویترز  خبرگزاری 
این احتمــال وجــود دارد که 
نور ســلمان در 25 خرداد ماه با 

اتهام های جنایی روبه رو شود.

شبکه خبری سی بی اس می گوید 
همســر متیــن گفته او ســال 
پیش »افراطی شــده بــود«. در 
عین حال ایــن احتمال مطرح 
شــده که دیدار پیشین مهاجم 
اورالندو و خانــواده اش از پارک 
دیزنی لند در کالیفرنیا، نیز ربطی 
داشته  متین  برنامه ریزی های  با 

است.
در گزارش ها گفته شــده همسر 
متین دســت کم یک بار با او به 
کلوب »پالس«، باشگاه شبانه های 
که حمله مرگبــار در آن انجام 
شده، رفته بود. یک مقام قضائی 
دیگر نیز گفته فرد مهاجم چند 
ساعت پیش از کشتار مردم، در 

اطراف کلوب بوده است.
پیشتر گزارش هایی منتشر شده 
بود در مورد اینکه متین چندین 
بــار به این کلوب رفتــه بود و با 
اســتفاده از اپلیکیشن های چت 
که میان همجنس گرایان محبوب 
است، با برخی از مشتریان آن در 

ارتباط بوده است.
می گوید  رویتــرز  خبرگــزاری 
بازرســان و مقام های آمریکایی 

در حــال تحقیــق در مــورد 
گزارش های منتشرشده در مورد 
احتمال همجنس گرا بودن خود 
متین ولی پنهان نگه داشــتن 
آن هستند. البته صاحب کلوب 
پالس، از طریق سخنگوی خود، 
گفته او به هیچ وجه مشتری ثابت 

کلوب نبود. 
پدر عمر صدیــق متین به 
خبرنــگاران گفتــه »فکر 
نمی کنم او، این چیزی بود که 

اسمش را بردید«.
نام عامل کشتار اورالندو، پیش 
از این در یک فهرست تحت نظر 
اف بی آی بــوده؛ او ادعاهایی در 
مورد شبه نظامیان افراطی خارجی 
کرده بود، اما ماموران اف بی آی او 
را از فهرست خارج کردند چرا که 
هیچ ارتباطی بین او و گروه های 
شناخته شده افراطی پیدا نکردند.

همسر سابق متین )قبل از ازدواج 
با نور سلمان( پیشتر گفته بود، او 
فردی بی ثبات از نظر روانی بوده 
کــه او را کتک می زده اســت. او 
گفته پس از چهار ماه زندگی، از 

دستش فرار کرده است.
بــاراک اوبامــا، رئیس جمهوری 
آمریکا، عامل کشــتار اورالندو را 
»احتماال جوانی عصبانی، بی ثبات 
و پریشان احوال که افراطی شده« 

توصیف کرده است.
جیمز کومــی، رئیس اف بی آی، 
نیــز گفتــه عامل این کشــتار 
ویژگی هایی داشــت که نشــان 
می دهد به شدت تحت تاثیر افکار 

تندروانه بوده است.
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چه حوادثی ممکن است رخ دهد؟
ایـان برمر
IAN BREMMER 

18 خــرداد- فــرارو: هیالری 
کلینتون می گوید نزدیک شدن 
ترامپ بــه Oval Office دفتر 
بیضی )دفتر رئیس جمهور ایالت 
متحده آمریکا( همانند دعوت از 

یک آخرالزمان هسته ای است.
به گزارش پولیتیکو،  ســخنان 
کلینتون در ســن دیگو در روز 
پنجشــنبه ســؤاالت جدیدی 
ســال 2016  انتخابات  درباره 

برانگیخت: 
آیا ترامپ به عنوان رهبر جهانی 

آزاد قابل اعتماد است؟ 

هیالری افکار و ایده های ترامپ 
را »غیرمنســجم و خطرناک« 

و خــود را در تضــاِد با میلیاردر 
دمدمی مزاج، رهبری مطمئن و 
صبور خوانــد. او گفت: »موضوع 
تنها عدم آمادگــی ترامپ برای 
ریاســت جمهوری نیست؛ او از 
لحاظ شــخصیتی و روانی برای 
این مقام - که نیاز به دانش، ثبات 
و مسئولیت پذیری بسیار باالیی 

دارد - مناسب نیست.«
با وجود شــعارها و بیاِن سیاسی 
قوی اش، او در دنیای سیاســت 
ناشــناخته است- شــاید بتوان 
گفت او اختاللی تندرو برای روند 

کنونی است. 
اما ریاست جمهوری ترامپ چه 
خطرات جهانی ای در پی خواهد 

داشت؟
انتخاباتــی اش  او در مبــارزات 
به گونه ای رفتار کرده اســت که 
سؤاالت بی ثبات زیادی درباره اش 

مطرح شده است. 
آیــا ترامــپ نیروهــای زمینی 
آمریکا را به جنگ داعش خواهد 

فرستاد؟ 
با والدیمیر پوتین مقابله می کند 
یــا او را به حال خود رها خواهد 

کرد؟ 
مکزیک یا ژاپن را تحریم می کند؟ 
جزایر مصنوعی چین را بمب باران 

خواهد کرد؟ 
به جنــگ تجــاری بــا چین 

می پردازد؟ 
بــه ایران یا کره شــمالی حمله 

می کند؟ 
آیا معامالت تجاری فعلی را برهم 

می زند؟ 
در صورتی کــه متحــدان پول 
بیشــتری ندهند آیا آمریکا را از 

ناتو خارج خواهد کرد؟ 
از بدهی های آمریکا به عنوان اهرم 

مذاکرات استفاده می کند؟ 
هرکدام یا تمام این اقدامات چه 
خطراتی برای آمریکایی ها خواهد 

داشت؟
شــرکت من، گــروه اوراســیا، 
متخصص تجزیه وتحلیل خطرات 
بزرگ جهانی اســت و هرسال 
لیســتی ازآنچه فکــر می کنیم 
مهم ترین خطــرات ژئوپلیتیک 

سال است را منتشر می کنیم. 
امســال، عدم قطعیــت زیادی 
ترامپ  جمهوری  ریاست  درباره 
وجود دارد و من با مجله پلیتیکو 

همکاری کردم تا این مدل 
را بر جنبه های خاصی از 
ترامپ  ریاست جمهوری 
اعمال و پیامدهای کامِل 
سیاست های خارجه او را 

بررسی کنیم.
ترســیم این پیامدها کار 
دشــواری است، تا حدی 

به این دلیل که ترامپ اظهارات 
متناقضی درباره مسائل دارد که 
پیش بینی تصمیمــات آینده او 

را دشــوار می کند. هر دو نامزد 
انتخاباتی درباره برخی مســائل 
به صــورت زیرکانــه ای طفــره 
می روند، امــا کلینتون به عنوان 
وزیر امور خارجــه آمریکا دارای 
ســابقه ای مشــخص است که 
می تــوان آن را مــورد مطالعه و 

بررسی قرار داد. 
کلینتون همچنین یک وب سایت 
تبلیغاتی دارد کــه در آن تمام 
طرح ها و برنامه های سیاسی اش 

را به دقت توضیح داده است. 
اما ترامپ هیچ ســابقه سیاست 
خارجی نــدارد و تعداد کمی از 
برنامه هایــش را به وضــوح بیان 
کرده اســت. همچنین راحت تر 
می توان پیش بینی کرد کلینتون 
از چــه افرادی بــرای حضور در 
گروهش دعــوت می کند و کی 
دعــوت او را قبــول می کند. اما 
برای ترامپ هیچ کدام از این موارد 
مشخص نیســت؛ او بسیاری از 
جمهوریخواهان قدیمی و سنتی 
را از خود رانده اســت و خود را از 
بسیاری از افراد و کارشناسانی که 
می توانســت به آن ها تکیه کند، 

محروم کرده است.
مشــکالت،  این  بر  افزون 
تغییر سریع مواضع ترامپ 

است. 
کلینتون نیز از این شاخه به آن 
شــاخه می پرد، اما تغییرات او 
معمواًل آهسته تر از ترامپ است 
و دارای توجیه و دالیل دقیق و 

گاهی پیچیده است. 
اما تغییرات ترامپ ســریع تر از 
تردســتی های یک شعبده باز 
اســت و معمواًل هیچ منطق و 
وجود  آن ها  پشــت  توضیحی 

ندارد. 
آیا ترامپ واقعًا جلوی ورود 

مسلمانان به آمریکا را خواهد 
گرفت؟ 

ترامــپ در ابتدا به این 
اما  بــود  متعهد  حرف 
اندکی بعد به تنها یک 
»پیشنهاد« تبدیل شد. 

چگونه چنین ممنوعیتی 
می تواند  قانونی باشد؟ 

چگونه می تــوان آن را 
اجرا کرد؟ 

او توضیحی نداده است 
و بــه نظر می رســد هوادارانش 

اهمیتی نمی دهند.
با این تفاســیر، باید فرض کنیم 
 America First! که فلسفه ی
»اول آمریکا«ی ترامپ پایه و 
اســاس تصمیمات او خواهد 

بود. 
این عنوانی اســت که من تا 

حدی مسئولش هستم: 
زمانــی کــه در اوایــل بهار 
جهان بینــی ترامــپ را بــه 
سیاست »اول آمریکا« تشبیه 
کردم، قصد تعریف و تمجید از 
او و این سیاست را نداشتم. اما 
ترامپ این عنوان را دودستی 

چسبید. 
بعالوه، ترامپ افتخار می کند 
ای  کننــده  مذاکــره  کــه 
سرســخت اســت و می خواهد 
بــه مالیات دهنــدگان آمریکا و 
دولت های خارجی نشان دهد که 

ساده و ابله نیست.
او از هیــچ ایدئولوژی ای پیروی 
نمی کند. در واقع به نظر می رسد 

هیچ ایدئولوژی ندارد. 
او به عنــوان ابرقــدرت جهان با 
برخورد  سخاوتمندانه  مشکالت 
نمی کنــد. او هیــچ اعتقادی به 
ســخاوت، بزرگواری و یا حتی 

صبوری ندارد. 
بــرای او اول بودن بــه معنای 
سخت ترین و باهوش ترین بودن 
اســت. خالصه، ترامپ ســعی 
خواهــد کرد سیاســت خارجه 
آمریکا را بر اساس رویکرد خودش 

کاماًل بازسازی کند.
فکر منی کنم ترامپ رئیس جمهور 

شود. 

حــزب دموکــرات کــه پس از 
کنوانسیون از قبل متحدتر شده 
اســت، احتمااًل به انــدازه کافی 
رأی خواهد داشــت که هیالری 

ترامپ و جهان؛

آیا ترامپ 
با ایران 
درگیر 
خواهد 
شد؟ 

______________
نگرانی ها: 

1. حرکتی غافلگیرکننده
2. دالر

3. احتــادها و 
مؤسسات حتت رهبری 

آمریکا
4. جتـــارت
5. تــروریسم

ـــــــــ

دخالت دولت فدرال در بازار امالک*
وزیر دارایی کانادا آقای بیل مورنو 
Bill Morneau در یک کنفرانس  
اقتصادی روز چهار شنبه 8 ژوئن 
اعالم نمود که دولت کانادا در حال 
بررسی  عمیق در مورد بازار امالک 
کانادا می  باشد تا تصمیم بگیرد که 
آیا تغییرات بیشتری برای کنترل 
افزایــش بی  رویه قیمت ها و هم 
چنین تحت کنترل در آوردن اثر 
سرمایه گذاران خارجی  در امالک 

کانادا، الزم می  باشد یا خیر. 
وی که در این کنفرانس اقتصادی 
در تورنتو سخن می  گفت اضافه 

نمود:  
در حال حاضر کار ما اطمینان از 
صحت اطالعات بر اساس شواهد 
و مدارک می  باشــد تا بتوانیم بر 
اساس آن  تصمیم درست را اتخاذ 
نماییم، هدف اصلی  ما اطمینان 
از درک صحیح تمام پیچیده گی 
های بــازار امالک بوده و ما تمام 

شــواهد را برای این 
منظور در نظر گرفته 
تا مشــخص نماییم 
معیارهایی  که چــه 
مــداوم  به صــورت 
الزم می  باشد تا تمام 
کاناداییها قدرت خرید 

خانه را داشته باشند.
بانک ها، کارشناســان و دست 
اندرکاران در زمینــه امالک در 
چنــد روز اخیــر و بــه صورت 
فزاینده ای به دولت کانادا در مورد 
افزایش سریع و بی  رویه قیمت 
امالک و باال رفتن ســطح قرض 
خانوار های کانادایی به خصوص 
در تورنتو و ونکوور هشــدار داده 
اند.هفته گذشــته نیز ســازمان 
همکاری و توسعه اقتصادی کانادا 
نیز با انتشــار گزارشی، خواستار 
مداخله دولت فدرال در این مورد 

شد.

آقــای Morneau اضافــه 
کانادا  دولــت  کــه  نمود 
بــرای تصمیــم گیری به 
فاکتورهــای تاثیرگذار در 
افزایش  امور مسکن نظیر 
جمعیت، بازار کار و عرضه 
امــالک فروشــی اهمیت 

خاصی  قائل می  باشد. 
هم چنین دولت فدرال در حال 
تاثیر خریداران خارجی   بررسی  
بر روی بــاال رفتن قیمت ها که 
توسط برخی  کارشناسان مطرح 
می  شــود، می  باشد. وی در پایان 

می  افزید: 
ما باید بر روی این قضیه با استفاده 
از شــواهد و اطالعات درســت 
تمرکز نموده تا بتوانیم بهترین راه 
کارها را برای اطمینان از صحت 
بــازار امالک برای کانادایی ها به 

کار گیریم.
ctvnews.ca برگرفته از سایت*

مونترال، گران ترین شهر کانادا در پرداخت 
مالیات امالک تجاری*

بر اساس گزارش انجمن  امالک 
در کانادا، صاحبان امالک تجاری 
در شهر مونترال بیشترین مالیات 
را در میــان شــهرهای کانــادا 

پرداخت می  نمایند. 
میزان این مالیــات 38.32 دالر 
در ازای هــر 1000 دالر ارزش 

شهرداری ملک می  باشد. 
در تورنتو ایــن رقم 27.67 دالر 
و متوســط این مبلــغ در کانادا 

24.31 دالر می  باشد.
هم چنین در شهر مونترال تفاوت 
فاحشی میان مقدار مالیات امالک 

مسکونی در مقابل امالک تجاری 
می  باشد.

در مقایسه یک ملک مسکونی 
و تجاری  هر کدام با ۳00،000 
دالر ارزش شــهرداری، ملک 
تجاری 4 برابر ملک مسکونی 

مالیات پرداخت می  نماید.
 Simon آقای ســیمون گــودرو
Gaudreault, اقتصاددان ارشــد 
فدراسیون کسب و کار مستقل 
در کانــادا در این مورد می  گوید 
هر وقت خرج و مخارج شهرداری 
زیاد می  شــود، بــار آن بر دوش 

امــالک تجــاری افتــاده و این 
کاسبان هستند که باید این فشار 

را تحمل نمایند.
در کنار مالیات فراوان، بســتن 
پیاده رو هــا و خیابانهای اصلی  
توسط شــهرداری به منظور کار 
در آنها باعث کاهش درآمد این 
کســب و کارها در اوج روز های 

شلوغ کاریشان نیز می  شود. 
بعضی  از صاحبان کسب و کار در 
مواردی 70 درصد از در آمد  خود 

را به این دلیل از دست داده اند.
*منبع: سایت رادیو کانادا

آمار خرید و فروش امالک مسکونی 
در کالنشهر مونترال می ۲۰۱۶*

افزایش قیمت و کاهش عرضه در بازار کاندومینیوم
در تاریخ 6 ژوئن 2016، سازمان 
مشاورین امالک بزرگ، تازه ترین 
آمار مربوط بــه خرید و فروش 
امالک مســکونی در کالن شهر 
مونترال را منتشر نمود که طبق 
آن تعداد 4416 ملک مسکونی 
در ماه می 2016 به فروش رسید 
که معادل 2 درصد افزایش نسبت 
به ماه مــی 2015 و پانزدهمین 
ماه متوالی افزایش تعداد معامالت 

می  باشد.
 south از لحاظ جغرافیایی، منطقه
shore بــا 9 درصد بیشــترین 
افزایــش را در تعداد معامالت از 

خود نشان داد. 
 north این افزایــش برای الوال و
shore به ترتیــب 4 و 1 درصد 
گزارش شــد در حالی که تعداد 
Vaudreuil- در  معامــالت 

Soulange نسبت به ماه می سال 

گذشته تغییری نداشت. 
در جزیره  مونترال شاهد 1 درصد 
کاهش در تعداد خرید و فروش 
بودیم که اولین کاهش در 16 ماه 

گذشته می  باشد.
از لحاظ نوع ملک تعداد معامالت 
کاندومینیوم ها در کالن شــهر 
مونترال10 درصد افزایش داشت 
که این افزایش بیشــتر مربوط 
بــه south shore بــا 17 درصد 
می  باشد، در مقابل تعداد خرید 
و فروش امــالک درآمدزا )2-5 
واحد( 12 درصد کاهش داشت. 

فروش امالک مســکونی ویالیی 
)single family( در کالن شهر 
مونترال افزایشی حدود 1 درصد 
نســبت به ماه می 2015 نشان 

داد.
قیمت میانگین امالک مسکونی 
در   )single family( ویالیــی 

کالن شــهر مونترال با 3 درصد 
افزایش به 301250 دالر رسید. 

امــالک درآمــدزا )5-2 واحد( 
تغییری نســبت به ماه می سال 
گذشته نداشت )454،350 دالر(. 
این امر در مورد کاندومینیوم ها نیز 
به همین منوال بود )240،000 

دالر(
تعداد امالک فروشــی از طریق 
مشــاورین   centris سیســتم 
امالک، به روند کاهش خود که 
از 8 ماه گذشته شروع شده بود، 
ادامه داد.در ماه می 2016 , 10 
درصد کاهــش در تعداد امالک 
فروشی نسبت به ماه می 2016 

مشاهده گردید.

* منبع: سایت مشاورین 
امالک مونترال بزرگ
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ایــران... 
  

 

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  

 

 

حکومت شالق: گرفتن زهر چشم و عادت 
دادن مردم به شکنجه

مجید محمدی

در اواخر اردیبهشت 1395، 17 
کارگر معدن طــالی آق دره در 
آذربایجان شرقی به اتهام ایجاد 
اغتشاش عالوه بر مجازت حبس 
و جریمه نقدی 30 تا 50 ضربه 
شالق خوردند )حکم حبس بعداً 

لغو شد(.
در مــوردی دیگــر 35 دختر و 
پسر که در اوایل خرداد باغی در 
اطراف قزوین در حین جشن فارغ 
التحصیلی دستگیر شده بودند به 
اتهام اختالط و هنجار شکنی به 
99 ضربه شالق تعزیری محکوم 
و در همــان روز بدون تحقیقات 
مقدماتی در مورد وقوع جرم، قرار 
مجرمیت و کیفرخواست صادر، 
رســیدگی ماهیتی انجام، حکم 
تعزیر صادر و بالفاصله اجرا شده 

است )عدالت سرپایی(. 
از منظر بسیاری از اسالمگرایان 
مهمانی مختلط پسران و دختران 
اباحه گــری فرهنگی،  یعنــی 
عرفی گرایی، لجام گســیختگی 
و بی توجهی به شــعائر اسالمی. 
وجدان انقالبی اسالمگرایان حکم 
می کند که مرفهان بی درد را- تنها 
آنان که سبک زندگی حکومتی را 
رعایت نکنند- با اعمال رنج بسیار 
از شادی و لذت جویی پشیمان 
ســازند. اما چرا حکومتی که با 
شعارهای کمک به مستضعفان 
بر سر کار آمده کارگران معترض 
یک معدن را که دشوارترین کارها 

را دارند به شالق می بندد؟ 
چــرا یک منتقد فیلــم در برابر 
بی ادبی یک عنصر تبلیغاتی رژیم 
باید خواســتار شــالق زدن وی 

شود؟

حتول تنبیه بدنی توسط مراجع 
دولتی

از دستاوردهای مهم حکومت 
پهلوی در حوزه ی قضا حذف 
شالق به عنوان یک شکنجه ی 

قرون وسطایی بود. 
در آن دوره تنبیه بدنی از نهادهای 
انتظامی و امنیتی و حتی مدارس 
حذف نشده بود اما نه حکومت و 
نه جامعه شالق را به عنوان یک 

مجازات می پذیرفت. 
کسانی که هنوز معتقدند مردم 
ایران سزاوار جمهوری اسالمی و 
هستند  آن  خشن  مجازات های 

باید توضیح دهنــد که چگونه 
همین مردم به تدریج شــالق را 
کنار گذاشتند و در ادبیات جاری 
سیاســی و اجتماعــی آن را به 

حاشیه راندند. 
مجازات هــای بدنی خشــن در 
دوران انقالب به فرهنگ سیاسی 
و اجتماعی مردم ایران وارد شد. 
در دوران انقالب غیر از روحانیون 
بقیه برای مجازات سیاســیون و 
"طاغوتی ها" خواستار شالق زدن 
آنها نمی شدند اما از اعدام انقالبی 
ســخن می گفتند؛ وقتی اعدام 
بر سر زبان ها بیفتد دیگر شالق 
و قطع دســت و پا و انگشتان به 
راحتی برای عموم هضم می شود.

 وفــور شالق
در قانون مجازات اسالمی مصوب 
ســال 92، 39 بار از شالق )3 تا 

100 ضربه( یاد شده است. 
در این قانون شــالق هم عرض 
با حبــس و مجازات نقدی یکی 
اســت.  از مجازات هــای اصلی 
قانونگزاران بــرای کاهش تعداد 
زندانیان شالق را به مجازات بدیل 
برای بسیاری از مجازات ها تعیین 
کرده اند. شالق چنان که در قانون 
مجازات اســالمی آمده مجازات 
فقراســت چون در اکثــر موارد 
افراد یا قاضی )بر اساس وضعیت 
مجازات  می تواننــد  محکــوم( 
نقدی یا شالق را متحمل شوند. 
کســانی که تمکن مالی ندارند 
طبعًا مجبورند مجازات شالق را 
تحمل کنند و کسانی که تمکن 
مالی دارنــد با رضایت جریمه را 

می پردازند تا شکنجه نشوند.
 شالق در قانون مجازات اسالمی 
رتبه ی ســوم را در مجازات های 
شدید - بعد از اعدام و قطع عضو 

دارد )ماده ی 127(. 
قانونگزاران به خوبی به این نکته 
واقف بوده اند که شالق چه قدرتی 
برای وارد آوردن رنج و درد برای 
آدمی دارد. مجازات شالق فقط به 
جرائمی خاص محدود نمی شود و 
انواع جرائم )از نوشیدن مشروبات 
الکلی تا روابط جنسی نفی شده 
توســط قانونگــزار، و از اعمال 
خسارت بر بدن دیگری تا هتک 
حرمت(  را در بر می گیرد. به علت 
گذاشتن عنوان تعزیر بر شالق، 
از آن در هــر مــوردی به صالح 

می توان  قاضی  دید 
استفاده کرد.  

 
مدافعان و مخالفان 

شالق

سه دسته نهاد مدافع 
جــدی تنبیه بدنی 

بوده اند: 
نهادهای دینی، 

نهادهای نظامی و 
ی  مت هــا حکو
تمامیت  و  اقتدارگرا 

خواه. 
تنها وجه صدور حکم شالق زهر چشم 
گرفنت و اعالم قدرت است چون 
اگر جریمه ی نقــدی با جبران 
خسارت یا قصاص با عضو در برابر 
عضو یا نفس در برابر نفس توجیه 
می شود شالق هیچ کدام از این 

توجهیات را ندارد. 
نهادهای دینی و نظامی و سیاسی 
تنها می خواهند نشان دهند که 
قدرت مستقر هستند و تخلف از 

دستورات آنها هزینه دارد.
 در مقابل سه دسته نهاد با تنبیه 

بدنی مخالف بوده اند: 
حکومت های لیبرال دمکرات، 

نهادهای آموزشی مدرن، و 
مؤسســات پژوهشی در حوزه ی 

علوم انسانی و اجتماعی. 
نهادهای دینی در کشورهایی با 
اکثریت مسیحی بیشتر با تضعیف 
از بیرون این گونه تنبیهات را کنار 
گذاشتند. مؤسسات پژوهشی به 
علت تمرکز بر نتیجه و کارکرد به 
خوبی متوجه شده اند که تنبیه 
بدنی اکثر کارکردهای مورد نظر 
طرفداران این نحوه ی رفتار )به جز 
رام و مطیــع ســازی( را ندارد. 
متاسفانه در ایران امروز حکومت 
و نهادهای نظامی و دینی یکصدا 
مدافع انواع تنبیهات بدنی )اعدام، 

قطع عضو، شکنجه( هستند. 

بیشترین خورندگان شالق
کسانی که بیشــترین شالق ها 
را در ایــران می خورند جوانان، 
کارگران، زنان و اقلیت های دینی 

و قومی هستند. 
این چهار قشر واجد سه ویژگی 

مشترک هستند:
•

1( از لحاظ قدرت مالی کمترین 
بنیه را دارند و نمی توانند احکام 
شالق خود را با پرداخت رشوه یا 

بدل مجازات بخرند؛
•

2( کمترین دسترسی به قدرت 
سیاسی را دارند؛ و

•
3( فاصله ی آنان با سبک زندگی 
قشــر حاکم بیش از دیگر اقشار 
)مثــل بازاریــان یــا معلمان یا 

کارکنان دولت( است.
حکومت نمی تواند افراد را برای 
کارگری، جــوان یا زن یا اقلیت 
بودن گزینــش کند اما معلمان 

و دیگــر کارکنان دولت گزینش 
می شوند و بســیاری از بازاریان 
نیز از آغاز به دلیل تأمین منافع 
با جمهوری اســالمی همراهی 

داشته اند. 
بخشــی از جوانان تحت عنوان 
اراذل و اوبــاش و برخــی بــه 
اتهام حضور در مهمانی شــالق 
می خورند. دانشجویان فعال نیز 
بعضًا حکم شالق دریافت کرده و 
حکم در مورد آنها اجرا شده است. 
)امین نیایی فر و پیمان عارف در 
مهر 1390( البته برای همسان 
معترض،  کارگــر  دادن  جلــوه 
دانشجوی فعال، و جوان رقصنده 
با مجرمان دیگر در مواردی حکم 
شالق برای متهمان به سرقت نیز 

به اجرا در آمده است.     

 مصـداق شکنجه
در عرف قضایی امروز دنیا شالق 
دیگر یک مجازات تنبیهی نیست 
بلکه مثــل دیگر تنبیهات بدنی 
مصداق شکنجه اســت )ماده 5 

اعالمیه جهانی حقوق بشر(. 
جمهوری اسالمی این گونه قوانین 
را غربی و غیر اسالمی و غیربومی 
معرفی کرده و نام شکنجه را نیز 
به تعزیر تغییر داده تا هم هویت 
گرایــان و بومی گرایــان را در 
این حیطــه راضی نگاه دارد یا از 

اعتراض انها جلوگیری کند و هم 
به طرفداران نظام این احساس بد 
را منتقل نکند که حکومت افراد 
را شکنجه می کند. حکومت دینی 
افراد را »شکنجه« نمی کند بلکه 

احکام الهی را اجرا می کند.

چرا شــالق؟
اگر می توان شالق را از مجازات ها 
در ایران حــذف کرد )چنان که 
در دوران پهلــوی به تدریج این 
اتفاق افتاد( و در دنیا )به جز چند 
حکومت طالبان، اندونزی، داعش، 
عربستان، سودان، یمن، نیجریه 
و جمهوری اسالمی( حذف شده 
است چرا حکومت های اسالمی به 

وفور از آن استفاده می کنند؟ 
•

نخســت آن که شالق خشونت 
عریان است: 

اکثراً در مأل عام اجرا می شود و اثر 
آن بر بدن باقی می ماند. این باعث 
می شود که جامعه ارعاب ناشی 
از آن را بــه خوبی درک کرده و 
در گوشــه ای ذهــن آن را تازه 
نگاه دارد. بدین ترتیب جامعه به 
شکنجه و خشونت عادت می کند.  
حکومت های دینی نمی خواهند 
مردم فراموش کنند که آنها تا چه 
حد ظرفیت ایجاد درد و خشونت 

دارند.

•
 دوم آن که خاطره ی آن بر خالف 
مجازات بــا پول نقد یا حبس تا 
زمان مرگ باقی می ماند. شالق 
مثل دیگر روش های شــکنجه 
ابزاری برای عدم فراموشی قساوت 

»نظام« است. 
•

سوم آن که شالق زدن جنبه ی 
آیینی دارد و کسانی که در معرض 
آن قرار می گیرن)و بدیلی برایان 
می کنند  تصور  نمی شناســند( 
که شالق زدن موجب پاکسازی 
جامعه از شر و نادرستی و فساد 
می شود. شالق زدن در ایجاد این 

توهم می تواند موفق باشد.
•

 و چهارم آن که شــالق در بدن 
فرد نقص دائمی ایجاد نمی کند. 
این مجازات به نظام هایی که در 
آنها برده داری و ارباب و رعیتی 
رواج داشــته تعلق دارد نظامی 
می خواســت برده و رعیت را به 
علت تخلف از حکم ارباب با رنج 
بســیار مجازات کند امــا وی را 
ناقص نسازد تا از ارزش تولیدی 
برده ورعیت کاسته نشود. شالق 
مجازات مملوک اســت از سوی 

مالک.  )رادیوفردا(
•

قانون شالق مجازات 

خشن فقراست!
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شهباز خنعیسیـاسی...
Shahbaznakhai8@

gmail.com

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 ) 

گروه ورزشی ندا
Neda Health Group

برگزار کننده دوره های شنا و ژیمناستیک
• 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 اساتید حرفه ای  

Tel.: 514-701-1390
www.Neda-health-group.com

ندا عزیزی

Health is Wealth

در شیشه کردن غول!
26 خــرداد- در نخســتین 
ســاعت های بامداد یکشنبه 
12 ژوئن، یک فاجعه هولناک 
تروریســتی آمریــکا و دیگر 
کشورهای همسو با آن را در 

بهت فروبرد.  ســاعت 2 بامداد 
جوانی 29 ساله به نام عمر متین، 
زاده و بزرگ شده آمریکا و افغان 
تبار و مســلمان، با چند تیربار و 
اسلحه خودکار به باشگاه شبانه 
"پالس" که محل تردد دگرباشان 
جنسی است یورش برد، گروهی 
را کشــت و عــده ای دیگر را به 
گروگان گرفت.  سه ساعت بعد، 
پلیس به محــل گروگان گیری 
حمله کرد و با کشتن تروریست 
مهاجم موفق به نجات گروهی از 
گروگان ها شد.  ترازنامه فاجعه بار 
این اقدام تروریستی کشته شدن 
49 تن به عالوه فرد تروریست و 

زخمی شدن 53 تن دیگر بود. 
اوبامــا، رییس جمهوری  باراک 
آمریکا، در واکنش به این فاجعه 
گفــت: »پلیس فــدرال آمریکا 
این حادثــه را به عنوان "اقدامی 
تروریســتی" و "زاییــده تنفر" 
بررســی می کند و نباید از هیچ 
تالشــی درمورد این که ضارب 
وابسته به گروه تروریستی بوده 
یا نه فروگذارکــرد«.  این طفره 
رفتن و سعی در انداختن بررسی 
رویداد در مســیر پر پیچ و خم 
اداری، در حالی بود که به گزارش 
شــبکه تلویزیونی ســی ان ان، 
دقایقی پیش از حمله عمر متین 
درتماس با تلفن 911 با صراحت 
به حکومت اســالمی )داعش( و 
رهبر آن ابوبکر بغدادی "سوگند 
وفاداری" یاد کرده بود.  از سوی 
دیگر "داعش" نیز  - به درستی 
یا از روی فرصت طلبی - او را از 
خود دانست و مسئولیت فاجعه 
را پذیرفت.  فزون براین، "فاکس 
نیوز" هم اعــالم کرد که: »عمر 
متین از سال 2013 برای پلیس 
فدرال شناخته شده بود و اخیرا 
پرونده ای به نام او در اف  بی آی 

گشوده شده است«.
این فاجعه دلخــراش، که درنوع 
خود در تاریخ آمریکا بی ســابقه 
اســت، سبب شــد که سیاست 
بازان، به ویژه نامزد های انتخابات 
ریاست جمهوری بکوشند ازاین 
نمد خونین کالهــی برای خود 
بسازند: هیالری کلینتون، نامزد 
پیشــتاز مرحله مقدماتی حزب 
بــه جامعه  دموکــرات خطاب 
دگرباش آمریکا گفــت: »ما به 
نبرد برای تأمین آزادی شــما و 
زندگی بدون هــراس ادامه می 
دهیــم«.  به گــزارش تارنمای 
"رادیو فردا"، دونالد ترامپ نامزد 
جنجالی حــزب جمهوری خواه 
نیز کــه باد در بادبانــش افتاده 
بود، خواســتار "برخورد قوی" با 
"اســالم رادیکال" شــد و اعالم 

کرد که درمورد "تروریسم اسالم 
افراطی" حق با او بوده است و اگر 
رییس جمهوری اوباما در نهایت از 
واژگان "تروریسم اسالم افراطی" 
استفاده نکند »باید از مقام خود، با 

رسوایی، کناره گیری کند«.
در 48 ساعِت پس از این فاجعه 
هولناک تروریستی، من اظهارنظر 
دهها تن از سیاســت پیشگان 
آمریکایی از باراک اوباما گرفته تا 
هیالری کلینتون، دونالد ترامپ، 
ســناتورها،  کنگره،  نمایندگان 
فرماندار فلوریدا و شهردار اورالندو 
را مرور کــردم، تا بلکه تصریح و 
تأکید یا حتی اشاره ای درمورد 
نکته ای که مّد نظرم است بیابم 
و شوربختانه هرچه بیشتر جستم 

کمتر یافتم! 
تنهــا مــوردی که تاحــدودی 
به موضــوع نزدیک شــده بود، 
اظهارنظــر جرج پاپــاس، نامزد 
ازسوی حزب  کنگره  نمایندگی 
دموکــرات در یکــی از مناطق 
ایالت فلوریدا بود که نوشت: »این 
یک اقــدام تروریســتی بود.  ما 
باید تــالش های خود را برای به 
تروریســم در سراسر جهان و در 
کشو رخودمان دوچندان کنیم.  
این تروریست ها در کشور خود 
ما عضوگیری می کنند و این امر 
باید متوقف شود.  این تراژدی ای 
اســت که ما باید اطمینان یابیم 
دیگــر رخ نخواهد داد«.  این که 
می گویم "تا حدودی به موضوع 
نزدیک شده بود"، به این خاطر 
است که او با زبانی روشن و بدون 
ابهام و ایهام های معموِل سیاست 
مداران به شرح "چونی" فاجعه و 
بیان ضرورت رویارویی با آن می 
پردازد، اما در بیان "چرایی" آن 
درمی مانــد و کم می آورد.  این 
درحالی است که به باور من، همه 
گیر مسئله و گره کوری که برآن 
افتاده، بــه خاطر همین گریز از 

پرداختن به "چرایی" آن است. 
اکنــون نزدیک به 15 ســال از 
فاجعه تروریســتی 11 سپتامبر 
ســال 2001 و اعالم شتاب زده 
جرج دبلیو بــوش برای "جنگ 
علیه تروریسم" می گذرد.  جنگی 
که بخش های بزرگــی از خاور 
میانه و شمال آفریقا - افغانستان، 
عراق، سوریه، لبنان، یمن، لیبی 
و... - را شخم زده و ویران کرده، 
صدها هزار تلفات داشته و میلیون 
ها تن را از خانه و کاشــانه شان 
آواره نموده است.  با این همه، این 
جنگ اگر هم موفقیتی داشته، 
تنها نصیب تروریست ها شده که 
نیروها و سازمان هایشان رشدی 
قارچ وار داشــته اند.  همه اینها 

می توانست قابل پیشگیری 
باشــد، اگر دولت جرج دبلیو 
لشکرکشــی  جای  به  بوش 
شتاب زده به افغانستان و در 
پی آن به عــراق، که تاکنون 
بیش از هزار میلیارد دالر هزینه 
مالی دربرداشته که از راه تحمیل 
مالیات به شــهروندان آمریکایی 
یا با غــارت منابع کشــورهای 
دیگر تأمین می گــردد، زمانی 
مناســب و تنها چند ده میلیون 
دالر بودجه در اختیار اندیشکده 
هایی  بی طرف می گذاشــت تا 
مطالعه، بررســی و تحلیل کنند 
که دلیل "نفرت" عمیق بخشی 
از مردم دنیا از آمریکا، که ریشه 
فاجعه تروریســتی 11 سپتامبر 
بود چیست و بعد برمبنای نتایج 
این پژوهش خردگرایانه گام های 

بعدی خود را برمی داشت. 
چرا جــرج دبلیو بــوش چنین 
نکرد و اصوال ذهنیت آمریکایی 
اعم از جــرج دبلیو بوش تا اوباما 
و کلینتون و ترامپ، در حالی که 
همه درمورد وجود این "نفرت" 
اتفاق نظر دارند، به خود زحمت 
پی بردن به "چرایی" آن را نمی 
دهند؟!  به باور من پاسخ را باید 
در منطق  "سود محور" حاکم بر 
ذهن اینان جستجو کرد که بنابر 
آن کسب "ســود" حق مسلم و 
انکار ناپذیری اســت که هرگونه 
تجاوز و تخطی به حقوق دیگران 
را مباح و مشــروح می شمارد.  
 Business is" منطقی کــه در
business" خالصــه می شــود 
و خــود را مجاز می داند که این 
"سود" را به هر بهایی حتی غارت، 
جنگ افروزی و آشوب آفرینی در 
چهارسوی دنیا جستجو کند و نام 
آن را "منافع حیاتی" می گذارد.  
منطقی که شــیوه خودخواهانه 
زندگی خود را "رویای آمریکایی" 
مــی خواند، درحالی که این رویا 
درواقــع جز کابوســی حاکی از 
سرشــاخ نشســتن و بن بریدن 
نیست.  منطقی که برای تحقق 
و تداوم رویای خود، درحالی که 
تنها کمی بیــش از چهار درصد 
از جمعیت دنیــا را دارد، حدود 
سی درصد از منابع غذایی آن را 
مصرف، یا درواقع تلف، می کند 
و مصرف کننده حدود یک سوم 
مواد سوختی دنیا است.  منطقی 
که عامل صــدور و فروش بیش 
از 54 درصد ســالح ها در دنیا 
اســت  که با آن در بخش هایی 
بزرگ جنگ و آشــوب برپا می 
کند.  منطقی که با تقدسی که به 
"سود" می بخشد، به رغم ادعاها 
درمورد دموکراسی و حقوق بشر، 
درزیر پا گذاشــتن بدیهی ترین 
اصول اخالقی و تجاوز به حقوق 

مردمان دیگر تردید نمی کند! 
البته، تمایل به کســب سود به 
خودی خود، نه تنها بد نیســت 

بلکه به عنــوان یکی از خصلت 
های انسان حتی می تواند انگیزه 
تالش و سازندگی نیز باشد.  اما، 
عیب "سود محوری" غربی و به 
ویژه آمریکایی این است که این 
بخش از خصوصیات انســانی را 
چنان عمده می کند و به آن بها 
می دهد کــه خصوصیات دیگر 
ماننــد اخالق مــداری، میل به 
عدالت و نوع دوستی را پس می 
زند و خود جای آنها را می گیرد. 
تــا زمانی کــه ایــن منطق بر 
ذهنیت غربی و به ویژه آمریکایی 
حاکم اســت، انتظار پایان یافتن 
"نفــرت" و توفیــق در "جنگ 
واهی  امیدی  تروریســم"  علیه 
است و نمی توان امیدواربود که 
رویدادهــای هولناکی چون 11 
ســپتامبر 2001 نیویورک، سن 
اورالندوی  برناردینوی کالیفرنیا، 
فلوریدا در آمریکا و شارلی ابدو یا 

کشتار نوامبر گذشته در پاریس 
در اروپا پایان پذیرد. 

با آن که تجربه های ناموفق 15 
سال گذشــته در "جنگ علیه 
تروریسم"، ناکارآمدی شیوه های 
تاکنون به کارگرفته شده را ثابت 
می کند، اما به نظر نمی آید که 
غرب و در رأس آن آمریکا بتواند 
یا بخواهد ذهن خود را از "سود 
محوری" افراطی پــاک کند، با 
عینکی دیگر به جهان پیرامون 
خود بنگــرد و تا زمانی که در بر 
این پاشنه می چرخد، عرصه در 
اختیار سیاست پیشگان فرصت 
طلبی است که هر روز مردم را با 
ایده هایی به دور از واقعیت ها به 

این سو و آن سو می کشانند. 
بزرگترین عیب این ذهنیت سود 
محور این است که به دلیل حرص 
و آز پایــان ناپذیر، همواره درپی 
کسب ســود آنی و آسان است و 

درنتیجه دورتر از نوک بینی خود 
را نمی بیند و با مآل اندیشــی و 
آینده نگری و پایبندی واقعی به 
اصول و اخالق بیگانه است.  نمونه 
بارز این امر را می توان در عملکرد 
حدود 4 دهه پیش دولت جیمی 
کارتر یافت که با شــعار "رعایت 
حقوق بشــر" به میدان آمد ولی 
به شهادت اسناد محرمانه اخیرا 
منتشرشده ســازمان "سیا" در 
همان زمان با آیت الله خمینی 
در روندی کامال مغایر با "حقوق 
بشــر" به زد و بند پرداخت و با 
این کار غول هراســناک اسالم 
سیاسی را از شیشه آزاد کرد که 
امروز به جان خــودش افتاده و 
مخل امنیتش شده و به راستی 
درمانده که چگونه دوباره غول را 

در شیشه کند!
•

فاجعه هولناک 
تروریستی اورالندو
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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«

جمهوری اسالمی ...

RESTAURANT ONYX INC RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

نظام بانکی ایران »ورشکست شده است«؟!

مرکــز پژوهش های مجلس 
شــورای اســالمی با انتشار 
گزارشــی از »توقف فعالیت 

بخشی از نظام بانکی« خبر داد. بر 
پایه این گزارش بررسی »ترازنامه، 
نقدینگی و رعایت مقررات بانکی« 
نشان می دهد که فعالیت برخی 
از بانک ها را باید »از پیش متوقف 

شده« دانست.
این مرکز اگرچه به صورت رسمی 
ورشکســتگی بانک هــا را اعالم 
نکرده اما گزارش داده اســت که 
»توقف نقدینگــی برای بانک ها 
بارها ایجاد شــده لکن باز بودن 
گزینه استقراض از بانک مرکزی 
ولو با نرخ های باال مانع از آشکار 

شدن این پدیده شده است«.
این گزارش همچنین از پیشــی 
گرفتن مطالبات معوق از سرمایه 
بانک ها خبــر داده و دولت را به 
عنوان بزرگ ترین بدهکار به نظام 

بانکی معرفی کرده است. 
برپایه این گزارش مطالبات معوق 
نظام بانکی تا نیمه نخست سال 

گذشته 770 هزار میلیارد تومان 
است. 110 هزار میلیارد تومان از 
این بدهی متعلق به دولت و 660 
هزار میلیارد تومان هم متعلق به 

بخش خصوصی است.
انتشــار این گــزارش در حالی 
صورت می گیرد که طرح گروهی 
از نمایندگان مجلس نهم برای 
اصالح نظام بانکی از دستور کار 
مجلس خارج شد و دولت اعالم 
کرده است که طرح کاهش سود 
بانکی را همچنان دنبال خواهد 

کرد.

فاصــله 12 درصدی نرخ سود 
بانکی با نرخ تورم

در همین رابطــه علی طیب نیا 
وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران 
عصر دوشنبه 17 خرداد از ارسال 
دوباره الیحــه »ضرورت افزایش 
سرمایه بانک ها« به مجلس خبر 

داد.
او همچنین نرخ سود تسهیالت 
بانکی را غیــر قابل قبول خواند 
و گفت: »در شــرایطی که نرخ 
تورم به 10 درصد رســیده نرخ 
تســهیالت 22 درصد است که 
فاصله 12 درصدی دارد و به طور 
قطع نرخ سود باید کاهش یابد«. 
پیش از این شــورای هماهنگی 
بانک ها اعــالم کرده بود که نرخ 
سود بانکی تا هجده درصد کاهش 
می یابد. به گفته رئیس پیشین 
این شورا، مدیران بانک ها در 
باره کاهش دوباره نرخ ســود 
بانکی به توافق رسیده اند اما 

این نرخ اعالم نشده است.
وزیر اقتصاد مقابله با سلطه مالی 
بانک هــا را یکــی از برنامه های 
دولت عنوان کرد و گفت: »نباید 
موسسه های غیرمنضبط منابع را 
در جهت فعالیت های شخصی 
صاحبان این موسســات هدایت 
کرده و بانک ها نیز باید از اعطای 
تسهیالت به سهامداران خودداری 

کند.«
به گفته طیب نیا دولت همچنان 
پیگیر فروش اموال مازدا بانک ها 
اســت. دو ســال قبل مجلس 
شــورای اســالمی بانک ها را به 
واگــذاری دارایی هــا و بنگاه ها 
موظف کرد. براساس این قانون 
فعالیت بنــگاه داری بانک ها باید 
کاهش یابد. اما زمســتان سال 
گذشــته معاون وزیــر صنعت، 
معدن و تجــارت از تملک بیش 
از 1200 کارگاه تولیدی توسط 

بانک ها خبر داد.
•

وزیر اقتصاد: نرخ سود بانکی 
باید دوباره کاهش یابد. 

مبباردیه رقیب جدی ایرباس و بوئینگ
تشکیل مثلث آمریکا، فرانسه و کانادا برای 

فروش هواپیما به ایران
 شرکت بوئینگ با اشاره به مذاکره 
با ایــران در خصــوص ارزیابی 
نیازهــای این کشــور به خرید 
هواپیما از دولت آمریکا اعالم کرد: 
ما برای دریافت مجوز درخواست 
داده و مجــوز الزم را دریافــت 
کرده ایم تا نیازهای ایرالین های 
ایرانی مورد تایید دولت آمریکا به 
هواپیماهای مسافربری را ارزیابی 

کنیم.
ایســکانیوز، شرکت  گزارش  به 
بوئینگ با اعالم این خبر که در 
حال بررســی نیازهای ایران به 
هواپیماهای مسافربری است، خبر 
داد: »ما در حال تبعیت از فرآیند 
از دولت آمریکا  گرفتن مجــوز 

هستیم.«
»بر این اســاس، ما برای دریافت 
مجوز درخواســت داده و مجوز 
الزم را دریافــت کــرده ایــم تا 
نیازهای ایرالین های ایرانی مورد 
تایید دولت آمریکا به هواپیماهای 

مسافربری را ارزیابی کنیم.«
این مجوز به شرکت بوئینگ اجازه 

می دهد تا با ایرالین های مجاز 
بررســی  برای  ایرانی 
میزان نیاز واقعی آنها 

تعامل داشته باشد.
در ادامه بیانیه بوئینگ 

آمده است: 
رقیــب  »ایربــاس، 
شــرکت ما، در حال 
پیشبرد منافع خود در 

بازار ایران است و کانادا نیز اخیرا 
اعالم کرد که به شرکت بمباردیه 
اجازه دسترســی به بازار ایران را 
خواهد داد. مــا درک می کنیم 
که شــرایط در منطقه پیچیده 
و همواره در حال تغییر اســت و 

ما بــه تبعیت از 
دستورالعمل های 
در  آمریکا  دولت 
تجارت  با  ارتباط 
بــا ایــران ادامه 

خواهیم داد.«
ایــران در ژانویه 
یــک  امســال 
 27 قــرارداد 

میلیارد دالری برای خرید هواپیما 
از ایرباس منعقد کرد 
کــه شــامل 118 
هواپیمای  فرونــد 
مسافربری می شود.
ایران اعالم کرده که 
آینده  در طی دهه 
برای نوسازی ناوگان 
حمل و نقل هوایی 
خود به حدود 400 فروند هواپیما 

نیاز خواهد داشت.
ایرانــی عالقه ای  ایرالین های 
به خرید هواپیماهای بیشــتر از 

شرکت های روسی ندارند. 
عملکرد هواپیماهای روســی در 

طی دوران تحریم ها در ایران 
رضایت بخش نبوده است. 

ایران امیدوار است روابط خود 
با کشــورهای غربی را پس از 
توافق هسته ای بهبود ببخشد 
تا بتواند نــاوگان حمل و نقل 
هوایی خــود را با هواپیماهای 

غربی نوسازی کند.

شرکت ایران ایر اخیرا اعالم کرده 
که در حال مذاکــره درباره یک 
قرارداد تاریخی خرید هواپیما از 
شرکت بوئینگ است. بوئینگ این 
مذاکرات را تایید کرده اما از ارائه 
جزئیات بیشتر در این خصوص 

خودداری کرده است.

RESTAURANT ONYX INC RESTAURANT ONYX INC
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RESTAURANT ONYX INC
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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

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!
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________________
6195 ST-JACQUES W.   

Tel.: (514) 585-2029

 کافه خاطرات
نیما مشعوفدکتر  :میهمان  

تی ایرانی مونترالییکی از اعضای فعال کامیون  
 

 
نها جوامع بشری همواره در جستجوی ابزاری برای شنا خت و تعریف هویت خود میباشند که  خاطرات مشترک اعضاء ا

د اه های بوجوبادل بین آنها یکی از ر، تخاطرات فردی و جمعی  دو جانبه به روابط  است. با توجهیکی از این ابزار 
ویا خاطرات مشترک در تبیین و تداوم هویت نقش اساسی  دارند و این نقش در جوامع پ   است. آوردن خاطرات مشترک

.جر از اهمیت بسزایی بر خورداراستو بخصوص مها  
تحصیالت خود را با دوره فوق دکترا نیما مشعوف متولد فرانسه و بزرگ شده مونترال و تهران است. 
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ادیــو؛   بوکسور افسانه ای!
وداع صدها هزار نفر با محمد علی

صدها هزار تن با حضور 
در مراســم خاکسپاری 
بوکســور  محمد علی، 
شــهر  در  افســانه ای 
لویی ویل آمریــکا با او 
وداع گفتند. این مراسم 
با حضور شخصیت هایی 
برجسته از سراسر جهان 

برگزار شد.
کاروانــی از خودورهای 

سیاه لیموزین روز جمعه 10 ژوئن 
از خیابان های شهر لویی ویل در 

ایالت کنتاکی آمریکا عبور 
کرد. صدها هــزار نفر در 
خیابان های زادگاه محمد 
علی، قهرمان سابق بوکس 
جهان و فعال مدنی گرد 

آمدند و با او وداع گفتند.
کیلومتــری   30 کاروان 
که پیکر محمــد علی را 

به گورستان کیو هیل لویی ویل 
منتقل می کــرد از کنار خانه ا ی 
صورتی رنگ گذشت که بوکسور 
افســانه ای جهــان در آن بزرگ 
شــده بود. این خانه در روزهای 
گذشته به محلی برای دعا برای 
محمد علی تبدیل شده بود. بر 
روی تابلــوی اعالنات یک جفت 
دســتکش بوکس قرمز آویزان 
شده و در برابر خانه تعداد زیادی 
گل، عکس و حیوانات پارچه ای بر 

زمین گذاشته شده است.
بســیاری از هواداران او جمالتی 
بــر روی پوســتر نوشــته  و از 
ورزشکار برجسته جهان که بعد 
از پایان فعالیت های ورزشــی به 
فعالیت های سیاسی و اجتماعی 

نیز روی آورد تشکر کردند.
محمد علی در قطعه ای خصوصی 
در گورســتان کیــو 
هیل به خاک سپرده 
شد. به خواست علی، 
در  مجانی  بلیت های 
متقاضیان  اختیــار 
مراسم  در  شــرکت 
گذاشته  خاکسپاری 
شــد. تنها ظرف یک 
ساعت 15 هزار بلیت عرضه شد.

بوکس  ســابق  قهرمــان  علی، 
ســنگین وزن جهــان جمعه 3 
ژوئن در ســن 74 سالگی از دنیا 
رفت. او از سال 1984 از بیماری 
پارکینســون در رنج بود. علت 
مرگ را مسمومیت خونی ناشی 

از دالیل طبیعی اعالم کردند.
عالوه بــر لونی، بیوه علی، مریم، 
بزرگ ترین دختر و سایر بستگان 
او بسیاری از چهره های برجسته 
جهان در مراســم خاکســپاری 
شــرکت کردند. ویل اســمیت، 
بازیگر هالیوود و لنوکس لوئیس 
و مایک تایسون، قهرمانان سابق 
بوکس سنگین وزن جهان تابوت 

محمد علی را حمل می کردند.

محمد  بیــوه  لونــی، 
کلینتون،  بیــل  علی، 
پیشین  رئیس جمهور 
آمریکا و بیلی کریستال، 
بازیگر هالیوود از جمله 
ســخنرانان این مراسم 
بودند. روز پنج شنبه زید 
شــاکر، امام و روحانی 
کالیفرنیا  در  مســتقر 
مراسمی اسالمی برگزار 
کرد و بر جنازه محمد علی نماز 

خواند.
اردوغــان،  طیــب  رجــب 
کــه  ترکیــه  رئیس جمهــور 
می خواست در مراسم خاکسپاری 
آیاتی از قرآن را تالوت کند ظاهرا 
به این دلیل که اجازه این کار به 
او داده نشد با عصبانیت آمریکا را 

ترک کرد و به ترکیه بازگشت.
بــرای  از جملــه  علــی کــه 
با  برابری حقوق سیا ه پوســتان 
سفیدپوستان نیز فعالیت می کرد 
با اظهارات صریح علیه نژادپرستی 
توانســت به چهره ای پیشرو در 
میان سیاه پوستان آمریکا تبدیل 
شود. گرویدن به اسالم در سال 
1964 نیــز باعــث شــد که او 
در میان مســلمانان جهان نیز 

محبوبیت یابد.
علی در عمر ورزشــی خود 61 
بار مبارزه کــرد و در 56 مبارزه 
پیروز شد. این بوکسور آمریکایی 
همچنــان رکــورددار قهرمانی 
بوکس در جهان به شمار می آید.
•

به اردوغان 
اجازه 

تالوت قرآن 
در مراسم 
داده نشد. 



15 15PAIVAND: Vol. 23  no.1270  June 15, 2016             since 1993   www.paivand.ca سال 23 شماره   1270 26  خرداد 1395 

}<< ادامه در صفحه: 17{

ترامپ و جهان...   << ادامه از صفحه: 10
کلینتون را به پیروزی برساند. ایران: اجتماعی 

ترامپ بی پروا است، اما ما دوران 
جنگ سرد و بحران موشکی کوبا 
را پشت سر گذاشته ایم و تهدید 
هســته ای که بسیاری نگران آن 
هســتند، فراتر از آن اســت که 
حتی فردی مانند ترامپ بخواهد 

نزدیک آن شود.
اما این بدان معنا نیســت که از 
خارجه  سیاســت های  خطرات 
او غافــل شــویم. در اینجــا به 
نگران کننده ترین سیاســت های 
خارجه او و البته برخی مســائل 
که نیازی بــه نگرانــی ندارند، 

می پردازیم:
•

1. حرکتی غافلگیرکننده

حتی با بهتریــن برنامه ریزی ها، 
رئیس جمهورها  تمــام  بازهــم 
بــا مشــکالت و کوالک هایــی 
غیرمنتظــره روبــرو می رونــد. 
در زمان بیــل کلینتون جنگ 
یوگســالوی؛ جرج بوش حادثه 
یازده سپتامبر؛ باراک اوباما بهار 
عربی، جنگ داخلی ســوریه و 

درگیری ها در اوکراین. 
بهتریــن راه بــرای رویارویی با 

مسائل غیرمنتظره چیست؟ 
در نشستی توجیهی با خبرنگاران 
در ســال 2014، بــاراک اوباما 
رویکرد سیاست خارجی خود را 
در مدیریت بحران »انجام ندادن 
کارهــای احمقانه« و »آســیب 

نرساندن« اعالم کرد. 
بعدها هیالری کلینتون اشاره کرد 
که رویکرد »انجام ندادن کارهای 
احمقانــه« یک اصل ســازمان 
دهنده نیست، اما از وخیم تر شدن 

اوضاع جلوگیری می کند.
با ریاســت جمهــوری ترامپ، 
بزرگ ترین خطــر نحوه برخورد 
او بــا بحرانی غیرمنتظره خواهد 
بود. چه در چین یا کره شمالی، 
با پوتین، یک حمله ســایبری یا 

تروریستی و یا هر چیز دیگری. 
عالوه بر خطرات ناشــی از خوِد 
بحران، رویکردهای او نوع دیگری 
از خطــر را به وجود مــی آورد؛ 
خطری که حتــی بدون حضور 

یک بحران نیز وجود دارد. 
یک سیاست خارجی فی البداهه 
و غافلگیرکننده ممکن است به 
سیاستمداران و برخی شهروندان 
احســاس قدرت دهد، اما سبب 
می شود رقبا و دشمنان مقاصد 
و اهداف آمریــکا را بیازمایند تا 
بفهمند واشنگتن از چه چیزی 
دفاع خواهد کرد و از چه چیزهایی 

چشم پوشی می کند. 
یک سیاست روشن با نتایج قابل 
پیش بینی، باعث شکل گیری رفتار 
دشمنان می شود. اما سیاست های 
متناقض و غافل گیری های بزرگ، 
خطــر پیش بینی هــای غلط و 
تحریک آمریکا را افزایش می دهد.

•
2. دالر

ایاالت متحده از اینکــه دالر ارز 
اصلِی جهان اســت نفع بســیار 

زیادی می برد. 
دالر آمریــکا دارایــی حیاتــی 
بانک های مرکزی و ارز معامالت 
تجاری در سراسر دنیاست. دالر 
در هر طوفانــی امن ترین درگاه 
و  ســرمایه گذاران  زیرا  اســت، 

دولت ها آن را سرمایه و ذخیره ای 
قابل اعتماد می دانند. به این دلیل 
درخواست بین المللی برای دالر 
باالست که تورم را کنترل می کند 
و باوجــود افزایــش بدهی های 
آمریکا، نرخ بهره را در این کشور 

تقریبًا پایین نگه داشته است.
خارجــه  سیاســت  یــک 
غیرقابل پیش بینــی، چه حاصل 
دولتی باشد که عاشق غافل گیر 
کردن است و چه به دلیل وجود 
رییس جمهــوری بــدون ثبات 
شخصیتی باشد، اعتماد موجود به 

دالر را تضعیف می کند. 
بدتر از آن، هرگونه اشــاره ای از 
سوی  رییس جمهور که ممکن 
است آمریکا به هر دلیلی و از قصد 
بدهی هایــش را پرداخت نکند، 
آســیب غیرقابل جبرانی به دالر 
آمریکا خواهــد زد و دولت های 
خارجــی را وادار می کند هر چه 
سریع تر به دنبال جایگزین باشند. 
به نظر می رسد ترامپ چند هفته 
پیش به این موضــوع پی برد و 
ســریعًا اعالم کرد ممکن است 
درباره بدهی های مجدداً مذاکره 
کند. اما این نوع تهدیدها با تصویر 
بی پروا و تندی که ترامپ در طول 
مبارزات انتخاباتی از خودساخته 
بسیار ســازگار است و زمانی که 
این تصورات درباره او ایجاد شود، 

به سختی از بین می روند. 
چنیــن اظهاراتی حتــی برای 
یک نامــزد ریاســت جمهوری 
مخرب اســت، چه برسد به یک 

رئیس جمهور.
چنین ریســکی برای یک نامزد 
ریاست جمهوری معتبر بی سابقه 

بوده است: 
هیچ کس تاکنون سخنانی مشابه 
ترامپ دربــاره بدهی ها و روابط 
جهانی آمریکا مطرح نکرده است. 
در حــال حاضر اثر ســخنان او 
دیده نمی شود زیرا فعاًل جایگزین 

مناسبی برای دالر وجود ندارد. 
ســرمایه گذاران هنــوز آمــاده 
شرط بندی بر روی یورو نیستند. 
سیستم مالی چین هنوز کامال 
توسعه نیافته، وضعیت اقتصادش 
مبهم و قدرت نظامی کافی برای 
حمایت از رشد »یوان« به عنوان 

ارز ذخیره جهانی را ندارد. 
فعاًل درخواســت برای دالر باال 
باقی می ماند، اما جســتجو برای 
جایگزین نیز ادامه خواهد داشت 
و ریاست جمهوری ترامپ به این 

جستجو سرعت خواهد بخشید.
•

3. احتــادها و مؤسسات حتت 
رهبری آمریکا

از متحدان  اوباما بسیاری  دولت 
آمریکا را ســردرگم کرده است 
زیرا نمی دانند واشنگتن چه نوع 

رهبری ارائه خواهد کرد. 
نمی دانند  اروپایــی  متحــدان 
آمریکا در خاورمیانه چه نقشــی 
خواهد داشــت یا برای رویارویی 
با تهدیدات روســیه چه اقدامی 
می کند. اســرائیل و عربســتان 
ســعودی نمی دانند باگذشــت 
زمان امریکا چه واکنشی در برابر 
ناامنی های و خطرات موجود در 

خاورمیانه خواهد داشت.
در جهان بی ثبات امروز، آمریکا به 

متحدانش نیاز دارد. 

بســیاری از وعده ها و اظهارات 
ترامپ، به دســت آوردن مجدد 
اعتماد از دســت رفتــه اوباما را 
ترامپ  اتهامات  می سازد.  دشوار 
به متحدان آمریکا در ناتو مبنی 
بر اینکه آن ها مشتی مفت خور 
هســتند، روابط را با دولت های 
اروپایی یــا رأی دهندگان بهبود 

نمی بخشد. 
تهدیدهای او در اعمال تعرفه بر 
مکزیک و ژاپن ســبب خشم و 
نفرت شهروندان و قانون گذاران 
این کشورها می شود. »پیشنهاد« 
ورود  از  جلوگیــری  بــرای  او 
مســلمانان بــه آمریــکا روابط 
کشورهای مسلمان با این کشور 
را که در مبارزه با تروریسم نقش 

مهمی دارند، بهتر نمی کند.
چه ترامپ به وعده هایش عمل 
کند و چــه نکند، بســیاری از 
متحدان را به شک خواهد انداخت 
که تا چه میزان از مسئولیت های 
اقدامــات جمعــی را می توانند 
بپذیرند. برخی ریسک می کنند و 
در انتظار کمک آمریکا می مانند. 
برخی دیگر نیت های آمریکا را زیر 
ســؤال می برند. خودداری دولت 
ترامپ از مشخص کردن اینکه به 
چه تعهداتی پایبند خواهد بود، 
سبب می شود دولت های متحد از 
حمایت داخلی و قبول مسئولیت 
بیشــتر برای امینت خود دست 
بکشند. متحدان آمریکا حق دارند 
بدانند آیا آمریکا هنوز هم قصد 
رهبری دارد یا تنها به منافع خود 
عالقه مند است. شهروندان آمریکا 
دربــاره ارزش رهبــری آمریکا 

نظرات متفاوتی دارند. 
آیا داشتن نقش فعال بین المللی 
آمریــکا را امن تــر و شــکوفاتر 

می کند؟ یا فقیرتر و ناامن تر؟ 
ترامپ به این سؤال اساسی هیچ 

پاسخی نداده است.
•

4. جتـــارت

برای صلــح و رفــاه بلندمدت، 
شــراکت تجاری آمریکا به اندازه 

اتحاد نظامی اش اهمیت دارد. 
رویکــرد ســاینده ترامــپ در 
مذاکرات تجاری، شرکای بالقوه 
در سراسر جهان را به سمت چین 

هدایت خواهد کرد. 
ترامپ و برنی ســندرز معتقدند 
تجارت آزاد فرصت های شغلی در 
آمریکا را از بین می برد. مخالفت 
با تجارت از سوی دموکرات های 
حامی کار چیز جدیدی نیست، 
اما افزایش صــدای ضد تجارت 
سبب شده انجمن تجار از حمایت 

خود دست بکشند.
احتمااًل ترامپ به تهدیدات خود 
مبنی بر اعمال تعرفه 45 درصدی 
بر کاالهای وارداتــی از چین و 
تعرفــه 35 درصدی بر مکزیک 
عمل نخواهد کرد. نیازی به آغاز 
جنگ های تجاری که به دو طرف 
ضربه می زند نیست. اما با توجه 
ورود  درباره  شــکایت هایش  به 
محصوالت ارزان و بی کیفیت از 
چین، مکزیک و دیگر کشــورها 
بــرای ضربــه به شــرکت های 
آمریکایی، باید منتظر فعالیت های 
دولت او در مبارزه با »دامپینگ«، 

تن فروشی به خاطر پنج هزار تومان!
23 خرداد - در شرایطی که هر 
روز آماری تــازه ، ابعادی جدید 
از وضعیت بحرانی آســیب های 
اجتماعــی در ایران را به نمایش 
می گذارد، خبرگزاری موج، روز 
یک شــنبه 2۳ خرداد ماه از 
وجود 10 هزار کارگر جنسی 
تهران  در  تنها  فروش(،  )تن 
خبر داده که ۳5 درصد آن ها 

متاهل هستند.
علت تن فروشــی عده ای از این 
زنان، فقر و تهیه مواد مخدر برای 
خود یا همسران شان عنوان شده 

است.
مقام هــای ارشــد حکومتی در 
ایران، از به صــدا درآمدن زنگ 
خطر آسیب های اجتماعی خبر 
می دهند. بر اساس اخبار منتشر 
شــده، علــی خامنــه ای، رهبر 
جمهوری اسالمی در واکنش به 
این موضــوع و فراگیری جدی 
معضالت اجتماعی در سراســر 
کشــور، تــالش دارد تا جدی تر 
از قبل وارد عرصه شــده و خود 
مبارزه   اجرایی  کارهای  عهده دار 
با معضالتی شــود که به گفته 
او »دشــمن« عامل اصلی ایجاد 
آن هاست و سبک زندگی ایرانی-
اسالمی را هدف قرار داده است.

او گرچه به مشکالت اقتصادی، 
فقر، تبعیض ســاختاری و …، به 
عنوان زمینه هایــی از بروز این 
مشکالت اشــاره کرده است، اما 
هنوز عامل خارجی را قدرتمند تر 
از خواست داخلی می داند و البته 
همچنان آزادی های اجتماعی و 
نیازهای فردی شــهروندان را به 

رسمیت نمی شناسد.
در گزارشــی که بخش هایی از 
آن »بنا به دالیلی منتشر نشده 
است«، فرحناز ســلیمی، مدیر 
جمعیت آفتاب به خبرگزاری موج 

گفته است: 
»ما افــرادی داریم که تنها برای 
تامین یک وعده غذایی اقدام به 
تن فروشی می کنند. برخی هم 
برای این که پــول تعویض مدل 
ماشــین یا خرید مانتو را ندارند 

دست به تن فروشی می زنند.«
بر اســاس ایــن گــزارش، در 
محله های هرندی و کیان شــهر، 
تن فروشــی  گروه های  برخــی 
معتادان  کــه  می کنند  فعالیت 
و افــراد دیگــری را هــم برای 

تن فروشی جذب می کنند: 
»گروهی هم فقــط در پاتوق ها 
و خانه هــای تیمــی رفت و آمد 
می کنند. بخشی از آن ها گذری 
هستند. کســانی هم در سنین 

پایین هســتند که گاهی اوقات 
سراغ دوســتان مدرسه ای خود 
می روند. آن ها بابــت هر فردی 

معرفی  مرکز  به  که 
می کنند، حق الزحمه 

می گیرند.«
پاتوق  تهران 32  در 
و   شده اند  شناسایی 
پنج منطقه هم زیر 

نظر هستند.
تن فروشان  میان  در 
کســانی  تهرانــی 

هســتند که تنها به خاطر پنج 
هزار تومان حاضر به تن فروشی 

می شوند.
فرحناز سلیمی قیمت تن فروشی 
زنان را وابسته به نوع افراد می داند 
که با عنوان »لوکس« یا »ساده« 

دسته بندی شان می کند: 
»این افراد از شبی چند صد هزار 
تومان تا پنج هــزار تومان برای 
تن فروشــی طلب می کنند، اما 
میانگین قیمت 60   هزار تومان 

است.«
تهرانی  تن فروشــان  60 درصد 
معتاد هستند یا ســابقه اعتیاد 
دارند. مردانی هم هســتند که 
بــرای تهیه مواد، زنــان خود را 

می فروشند.
برخی زنان تن فروش که از روابط 
جنسی باردار می شوند، فرزندان 
خود را می فروشــند و برخی هم 
این فرزندان را به ســازمان های 
حمایتی می سپارند. این کودکان 
اغلب بدون شناسنامه و رها شده 
می مانند که بعد از آن ها به عنوان 
واســطه در خرید و فروش مواد 

مخدر استفاده می شود.
برخــی کودکان تن فــروش )به 
عنوان افراد زیر 18 سال( در واقع 
نمی دانند که تن فروش هستند، 
در حالی که ممکن است روزانه 
با چندین مرد هم رابطه جنسی 

داشته باشند.
از سوی دیگر سن و سال بیش تر 
کسانی که در تهران تن فروشی 
می کنند زیر 30 ســال اســت 
و اغلب )دســت کم در ســطح 
مقدماتی( سواد دارند. 30 درصد 
زنان تن فروش دیپلم یا باالتر از 
دیپلم هســتند، 50 درصد زیر 
دیپلم تا سیکل هستند و درصد 

کوچکی هم بی سواد هستند.
جمعیــت آفتاب بــر روی 600 
پرونده آسیب های اجتماعی کار 
می کند که به گفتــه مدیر آن، 
نیمی از این پرونده ها مربوط به 
افراد تن فروش اســت. عده ای از 
ایــن زنان )حــدود 30 درصد(، 

همسران شان  که  هستند  زنانی 
زندانی اند و 15 درصدشان زندان 

رفته اند.
کاری که جمعیت آفتاب 
انجام می دهد این است 
کــه ســرنگ و کاندوم 
رایــگان در اختیار زنان 
این  با  تن فروش مرتبط 
ســازمان مردم نهاد قرار 
می دهــد تا دســت کم 
امن تری  جنسی  روابط 
اساس  بر  باشند.  داشته 
گفته هــای مدیر ایــن مرکز، به 
این زنان گفته می شــود که اگر 
از  کنند،  تن فروشــی  مجبورند 
میان 20 رابطه، پنج رابطه سالم 

با پول زیاد انتخاب کنند.
این خدمات محدود در حالی ارائه 
می شــود که در طول سال های 
گذشــته همکاری نکردن دولت 
بــا ســازمان های مرد م نهــاد و 
بی توجهی به فعالیت های مدنی 
برای حل معضــالت اجتماعی، 
یکی از اساســی ترین زمینه های 
افزایش و گســترش آسیب ها و 
معضالت اجتماعی در ایران بوده 

است.
مدیر جمعیت آفتاب از درخواست 
این مجموعه از سازمان زندان ها 
برای معرفی شــان به زندان زنان 
خبر داده اســت تــا بتوانند بعد 
از آزادی زنــان زندانــی به آنان 
خدمات مشاوره ای بدهند، اما تا 
به حال پاسخی به این درخواست 

داده نشده است.
از ســوی دیگر هنوز هم هستند 
مقامات و مسئوالنی که خواهان 
بسته ماندن پرونده تن فروشان در 
ایران هستند چون احتماال فکر 
می کنند پرداختن به این موضوع 
باعث از بین رفتــن »قبح« آن 
می شود و این مساله تابویی ست 

که نباید آن را شکست.
ایــن باور هــم در بیــن برخی 
مسئوالن و سیاستگذاران وجود 
دارد که عدد و رقم تن فروشــان 
همچنــان در مقایســه بــا کل 
جمعیت پایین است و خطری در 

این زمینه احساس نمی شود.
همین نگاه ها باعث شده تا بستر 
آموزش درست و اصولی مسائل 
جنسی در محیط های آموزشی 
وجود نداشته باشــد. خالء این 
آموزش ها، زمینه ســاز معظالت 

اجتماعی در این زمینه است.
•

خامنه ای: 
»دشمن« عامل 
اصلی ایجاد آن  

است و سبک 
زندگی ایرانی-

اسالمی را هدف 
قرار داده!
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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 

ب...  ح یا  مذه مسی
عیسای مســیح از خطر مذهب مسیح و مذهب وجود دارد. تفاوت های اساسی و مهمی بین مسیح یا مذهب 

مجذوب شخصیت عیسای مسیح اجتماع رانده شده بودند، همیشه او بودند. گناهکاران و کسانی که از کشیدند، مذهبی ترین افراد زمان آنانی که در نهایت او را به صلیب بی خدا نبودند، بلکه دشمنان او و سیاستمداران بت پرستان و یا افراد دشمنان عیسای مسیح، گناهکاران، مطلع بود 
می شدند. 

داد و توجه انســان ها را از مسائل عیسی مسیح با اقتدار تعلیم می خطرناک بود؟ چرا مسیح برای مذهب  

3( کــه می خواهند خــود را در ماتم می گیرند و گریه می کنند 2( که برای گناهان خود و دیگران فهمیده باشند. به خداوند بــرای آمرزش گناهان را درک کرده باشند و نیاز خود را 1( که فقر و احتیاج روحانی خود جستجو می کند: نگاه مــی دارند، بلکه خدا آنانی را می باشند و رسوم مذهبی را کامل کسانی نیست که به مذهب وفادار کرد. او تعلیم  داد که خدا به  دنبال افتد و دنیای روحانی  معطوف می سوی آنچه که در قلب ما اتفاق می جســمانی و دنیوی برداشته و به 

4( که گرســنه  و تشــنه عدالت تخت پادشاهی او زندگی کنند . مقابل اقتدار خــدا فروتن کرده، 
احتیاجی به مذهب نداشت. مسیح را قبول می کرد دیگر هیچ بزرگی بود؛ چرا که هر کسی که می کرد. او برای مذهب تهدید مغرور و متعصب مذهبی را توبیخ بود و هست. او همیشه اشخاص مسیح پذیرای قلب های شکسته )انجیل متی 9-1:5(مردمدار با خدا آشتی می دهند. 7( که با دیگران صلح می کنند و 6( که پاک دل هستند 5( که بر دیگران رحم می کنند باشند 

چه تفاوتی بین مسیح و مذهب وجود دارد؟ 
چرا برای خدا مهم است که ما به 

چه چیزی ایمان داریم و چگونه 

ایمانداری هســتیم و چطور او را 

خدمت می کنیم و می پرستیم؟ 

زیرا او بدنبال کسانی می گردد که 

او را با روح و راستی می پرستند. 

نه از روی آداب و رســوم مذهبی 

و یا نادانی و بی اهمیتی نسبت به 

شناخت خدا. 

خدا می خواهد پرستش ما قلبی 

باشد و در پاسخ به محبت و فیضی 

که او نســبت به ما ارزانی داشته، 

یعقوب، یکی از نویسندگان کتاب 

مقدس و برادر عیسای مسیح می 
نویسد: 

دیانت پاک و بی آالیش )مذهب 

خالص( در برابــر خدای پدر این 

است که وقتی یتیمان و بیوه زنان 

دچار مصیبت می شــوند از آنها 

توجه کنیم و خود را از فساد جهان 

دور نگه داریم.  )رســاله یعقوب 
)27:1

منظور یعقوب تشــویق کردن ما 

برای مذهبی شدن نیست، بلکه او 

تنها می خواهد بگوید که مذهب 

می تواند کارهای خوب بسیاری را 

در برگیرد. اما مذهب قادر نیست 

که جایگزین راه نجات )عیســی 

مسیح( بشود. 
•

مذهب اجنام یکسری عادات 

و رسوم و باور یکسری عقاید 
می باشد: 

عیسی مسیح شخصی است که 

می توان شــناخت و به او اعتماد 
کرد. 

•
مذهب ایمان به خداست: 

عیسی مسیح کسی است که می 

تواند ما را تعلیم دهد، راهنمایی 

کن و قدرت بدهد  که اراده ی او 

را در زندگی خود انجام بدهیم. 
•

مذهب دعا کردن است: 

عیسی مسیح  کسی است که می 

تواند برای  ما نزد خدا شفاعت کند 
•

مذهب اجتناب کردن از 

فساد اخالقی است: 

عیسی  مسیح کسی است که به 

خاطر گناهان ما مرد، دفن شــد، 

روز سوم از مردگان قیام کرد و قادر 

است که ما را به آسمان، در حضور 

خود برای زندگی ابدی ببرد. 



چرامسیح 
برای مذهب 
خطـرناک 
بـــود؟ 
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سرقت مالکیت معنوی و اتهامات 
حمالت سایبری باشیم. مکزیک 
بسیار آسیب پذیر خواهد بود زیرا 
آمریکا بیشــترین برگ برنده را 
نســبت به او دارد. مهم است که 
هر دولتی در آمریکا بر شیوه های 
تجارت منصفانــه تأکید کند و 
دولت اوباما اخیراً مالیات واردات 
فوالد از چین را تا پانصد درصد 
افزایش داد. اما شعارهای انتخاباتی 
ترامپ نشان می دهد  که او این 
موارد را با شدت بیشتری پیگیری 
خواهد کرد و احتمااًل بیشتر این 
اقدامات به دالیل سیاسی خواهد 

بود تا تجاری.
•

5. تــروریسم

درنهایت، ریاست جمهوری ترامپ 
آمریکا، شهروندان و دارایی هایش 
را بــه جذاب ترین هــدف برای 
القاعده، داعش و دیگر گروه های 

تروریستی تبدیل می کند. 
تروریســتی  حمالت  مســلمًا 
موضوع جدیدی نیست و آمریکا 
هدف این گروه ها قــرار خواهد 
بوش  کلینتــون،  دولت  گرفت. 
و اوباما نیز با این مشــکل روبرو 
اما شعارهای سرسخت   بوده اند. 
ضد اسالمی ترامپ سبب می شود 
این گروه های نظامی بیشــتر از 
گذشته به دنبال اعمال حمله ای 
بزرگ به آمریکای ترامپ باشند. 
احتمال حمله به نظامیان، تجار و 

تروریست های آمریکایی در خارج 
از کشور نیز بیشتر می شود. 

ســخنان ترامپ جــذب نیرو و 
پول را برای این گروه ها آسان تر 
می کند. پیش بینی زمان و مکان 
غیرممکن  تروریســت ها  حمله 
است اما سخنان ضد اسالمی او 

آمریکا را ناامن تر می کند.

آنچه نباید نگرانش بود
•

1. روابط چین و آمریکا
دارد  زیــادی وجود  نگرانی های 
که ســخنان ضد- چین ترامپ، 
تنش با کشــوری کــه می تواند 
و  نظامی  رقیــب  بزرگ تریــن 
اقتصادی آمریکا باشد را افزایش 
دهد. اما این مسئله خطری ندارد. 
رئیس جمهور بعــدی، ترامپ یا 
کلینتون، در ارتباط با این کشور 
از دو مزیت برخوردار خواهد بود. 
اول اینکه رهبران چین هم اکنون 
بر فرآیند  اصالح اقتصادی تمرکز 
دارنــد که از اقتصــادی مبتنی 
بر صــادرات به مدلــی خالق تر 
و انعطاف پذیرتــر دســت یابند. 
دوم اینکه رکود رشــد اقتصادی 
چین به نظر تحت کنترل است 
و به نظر می رسد رئیس جمهور 
شــی جین پینگ برای ماندن 
در قــدرت اعتمادبه نفس خوبی 
دارد. بیانیه هــای ســتاد ترامپ 

درباره اینکه ژاپن و کره جنوبی 
حفظ  در  مسئولیت پذیری  باید 
امنیت خود را افزایش دهند، این 
اعتمادبه نفس را بیشتر می کند. 
این موضوع انگیزه او را برای ایجاد 
یک سیاست خارجی اضطراری 
کاهش می دهد تا بــا آن توجه 
عمومی را از مشــکالت داخلی 

منحرف کند.
•

2. ایـــران
آیا ترامپ با ایران درگیر خواهد 

شد؟ 
در ماه آوریل ترامپ در »آیپک«، 
قدرتمندترین ســازمان طرفدار 
اسرائیل در آمریکا، اعالم کرد که 
اولویت اولش »از بین بردن توافق 

فاجعه آمیز با ایران است.«
اگــر این اظهــارات او بــا دیگر 
نظراتش در این مسئله در تضاد 
نبود و اگر همانند مســئله ورود 
مسلمانان برای تعدیل سخنانش 
الگــوی دیگــری را طرح ریزی 
نمی کرد، برای همگان قابل باورتر 
بود که برای تخریب این توافق با 
ایران تالش خواهد کرد. انتقاد از 
توافق با ایران به او اجازه می دهد 
از رئیس جمهــور و درنتیجه از 
هیالری کلینتــون، انتقاد کند. 
اما زمانی که در آیپک نیســت، 
ایران در لیست دشمنان او دیده 

نمی شود.
•

ترامپ و جهان...   << ادامه از صفحه: 15

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه        را بر روی سایت بخوانید 

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

  

 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 

نگیـن ظفـر 
مشاور خدمات بیمه و سرمایه گذاری 

•  بیمه عمر 
•  بیمه وام مسکن 

•  بیمه بیماری های وخیم 
•  بیمه سالمت 

•  بیمه از کار افتادگی 
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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

w w w . p a i v a n d . c a
یکم و پانزدهم ماه     را بر روی سایت بخوانید 

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 

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

Enseignes Landreville
3060 de Baene
St Laurent
H4S 1L2

Hamid: 514 6597866
hamid@enseigneslandreville.com

www.enseigneslandreville.com

Channel Letters
Menu Box 
Commercial Awning
Pylons
Cut out letters

تابلوسازی
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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 



20 20PAIVAND: Vol. 23  no.1270    June 15,  2016             since 1993   www.paivand.ca سال 23 شماره   1270 26  خرداد 1395 

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 

www.ismapquebec.com
انستیتو عالی پزشکی مکمل و بهداشت 

 L’Institut Supérieur de Médecine Alternative et Podothérapie
»انستیتو عالی پزشکی مکمل و بهداشت پا«، موسسه جدیدی است که یک 
دوره چهار ســاله دکترای ناتوروپاتی )با تز قابل چاپ( و یک دوره کوتاه 
مدت برای رفع مشکالت ناخن و بهداشت پاها و دروس تخصصی دیگری 

را از طریق اینترنت )یا توسط ُپست( ارائه می دهد.
------------------------------------------------------------

فــارغ التحصیالن مــی توانند به 
عضویت رســمی انجمــن های 
ناتوروپاتی و پودولوژی استان کبک 
در آمده و در مقابل ارائه خدمات 
و دریافت حق الزحمه به بیماران 

رسید بدهند؛ که این رسید هم 
مورد قبول شرکت های بیمه 
بوده و هم به هنگام محاسبه 
مالیات ساالنه شخص، توسط 
وزارت دارائی اســتان کبک 
و کشور کانادا قابل پذیرش 

خواهد بود. 
دانشــجو می توانــد دوره کوتاه 
مدت بهداشت پا را به زبان پارسی 
گذرانده و دیپلم کانادائی دریافت 

نماید. 

این دوره به ویژه برای هم میهنان 
عزیزی که در رشته های پزشکی 
تحصیل کرده اند و مدارکشان تائید 
نشــده و یا درجه تسلط آن ها در 
تکلم به یکی از زبان های رسمی 
این کشــور )انگلیسی - 
فرانســه( کافی نبوده و 
یا اصوال هموطنانی که 
قصد مهاجرت و اشتغال 
در کانــادا را دارند، می 
تواند کارســاز باشد تا 
مشغول  کار  به  بتوانند 

شوند.
همچنین فارغ التحصیالن نیازی 
به داشــتن کلینیک هــم ندارند 
و می توانند بــرای ارائه این گونه 

خدمات به منازل افــراد نیازمند 
برونــد و کــرم و ســایر داروهای 
طبیعی بهداشت پا را نیز بفروشند. 

--------------
مدت زمــان درمان در حدود یک 
ساعت و دستمزد این گونه خدمات 

70 دالر می باشد.
لطفًا برای کسب اطالعات بیشتر و 

ثبت نام با ما تماس بگیرید:
www.ismapquebec.com

Facebook:groups/medecinesalt-
ernativespodotherapie
-----------------------

Institut supérieure de 
Médecines Alternatives et 
Podotherapie
1900 Avenu Mailloux
Suite 035 
Québec –Québec  G1J 5B9

Tel: 418-614-1300
Fax : 418-977-6778
ismap@ismapquebec.comCell.: (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 

RESTAURANT ONYX INC RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

________________
6195 ST-JACQUES W.      |Tel.: (514) 585-2029
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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

خانه در منطقه
 Dollard des Ormeaux 
كامال مرمت و به سازی شده در ٢٠١٦ 

به علت جابجايى به شهر ديگر 
         بفروش ميرسد. 

--------------
لطفا متقاضيان خريد 

با ما متاس حاصل فرمايند:

خانه برای فـــروش

Tel.: 514-647-1601

پیش 
پرداخت  

 down
 payment

خانه را 
هم مـا 

می پردازیم!

آقاى شادزیک

اوکــــازیون عالی 
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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 

ورزش... 

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه        را بر روی سایت بخوانید 

تیم ملی کشتی آزاد ایران قهرمان جام جهانی ۲۰۱۶
تیم ملی کشــتی آزاد ایران با برتری پنج بر سه مقابل روسیه، عنوان 

قهرمانی رقابت های جام جهانی را از آن خود کرد.
پیشتر تیم ملی کشتی فرنگی ایران هم در شیراز، قهرمان جام جهانی 

2016 شده بود.
------------------

کشتی آزاد ایران برای هفتمین 
مرتبه روی سکوی نخست جام 
جهانی قــرار گرفــت. این تیم 
همچنین برای پنجمین بار پیاپی 

توانست فاتح جام جهانی شود. 
این رقابت ها در آمریکا برگزار شد 
و ایران بــرای راهیابی به فینال 
توانســت با وجود تساوی در برد 
انفرادی، با امتیاز فنی بهتر بر تیم 

میزبان چیره شود.
مســعود  رحیمــی،  حســن 
و  یزدانی  اسماعیل پور، حســن 
پرویز هادی مردان پیروز ایران در 
برابر آمریکا بودند. فرانک مولینارو، 
جیمز گریــن، جی دن کاکس و 
کایل اسنایدر هم چهار پیروزی را 

برای آمریکا رقم زدند.
در دیدار نهایی، ابتدا در وزن 57 
کیلوگرم حســن رحیمی مقابل 
رشــیداف قرار گرفت و در حالی 
که نتیجه را واگذار کرده بود، در 
لحظات پایانی توانست برتری را 

به سود خود رقم بزند.
همیــن وضعیــت در رقابــت 
بعدی هم تکرار شــد و مسعود 
اســماعیل پور کشتی باخته را با 
نتیجه 12-6 از ویکتور راسادین 
برد. او و رحیمی از بهترین های 

جام جهانی 2016 بودند.
در وزن 65 کیلوگرم میثم نصیری 
مقابــل ماگومد قربــان علی یف 

شکست خورد. در دیدار با آمریکا 
نیز احمد محمدی در همین وزن 

نتیجه را واگذار کرده بود. 
در وزن 70 کیلوگــرم مصطفی 
حسین خانی 10 بر یک خلیل 
امیــن اف را شکســت داد تا دو 
شکســت مقابل حریفان خود از 
آذربایجان و آمریکا را تا حدودی 

جبران کند.
در وزن 74 کیلوگــرم حســن 
یزدانی یکی از خوش تکنیک ترین 
کشــتی گیران جهان به مصاف 
مدال  دارنده  ســابولف،  ختیک 

طالی جهان، رفت.
یزدانی وقت نخســت را به سود 
خود به پایان رساند. با آغاز وقت 
دوم سابولف برای جبران به روی 
تشک آمد اما کاری از پیش نبرد 
و یزدانی طی 4 دقیقه و 30 ثانیه 
14 بر 4 مقابل حریف نامدارش به 

برتری رسید.
این دو کشتی گیر قباًل در لیگ 
برتر ایران هم مبارزه کرده بودند 
که آن مسابقه هم پر امتیاز بود و 
یزدانی به برتری 19 بر 10 رسید.
جــردن باروز رقیــب آمریکایی 
یزدانی کــه قهرمــان جهان و 
المپیک است، یک روز مانده به 
گرفت  تصمیم  مســابقات  آغاز 
به خاطر تولــد فرزندش در این 
رقابت ها شــرکت نکنــد. باروز 
تاکنون 9 بار با نمایندگان ایران 

مبارزه کرده و تاکنون شکســت 
نخورده است.

در وزن 86 کیلوگــرم علیرضــا 
کریمــی مقابل شــامیل کودیا 
ماگومــدف مغلوب شــد تا این 
دوره از رقابت ها را با سه شکست 
به پایان برساند. کریمی در لس 
آنجلــس فقط نماینــده هند را 

شکست داد.
او در مســابقات جهانی 2015 
الس وگاس از لحاظ تکنیکی و 
روحیه جنگندگی از برترین های 
مسابقات بود و روی سکوی سوم 

ایستاد. 
تیم ملی ایران طبق فهرســت 
اعالم شده برای جام جهانی لس 
آنجلس نفــرات ذخیره را هم در 
اختیار داشــت که از جمع آنها 
سعید داداش پور، علیرضا قاسمی 
و رضا بیات به روی تشک نرفتند.
در وزن 97 کیلوگــرم مقابــل 
برای  امیر محمــدی  روســیه، 
نخستین بار روی تشک رفت و با 
وجود شکست در برابر عبدالسالم 
ارائه  گادیســوف نمایش خوبی 

کرد.
در لحظــات آخــر در حالیکه 
محمدی می توانست از خستگی 
قهرمان دنیا استفاده کند به خاطر 
بی تجربگی نتوانست نتیجه را به 

سود خود تغییر دهد.
در وزن 125 کیلوگــرم کمیل 
نماینــده  برابــر  در  قاســمی 
برتری  به  روســیه  فوق سنگین 
رســید تا تیم ملی ایران عنوان 

قهرمانی اش را مسجل کند. 
•

چهار کشور طالیه دار ذخایر نفتی جهان
اکونیوز: ونزوئال، عربستان، کانادا 
و ایران رتبــه های اول تا چهارم 
دارندگان ذخایر نفتی جهان را در 

اختیار دارند.
اقتصاد  خبرگــزاری  گزارش  به 
ایران، تازه ترین گزارش ســاالنه 
بریتیش پترولیوم BP نشان می 
دهد که در پایان ســال گذشته 
میــالدی، ایــران 9.3 درصد از 
ذخایر نفت جهــان را در اختیار 

داشته است
شرکت بی پی در گزارش "مرور 
آماری انرژی جهان" منتشر شده 

در ماه ژوئن ســال 2016، اعالم 
کــرد ذخایر اثبات شــده نفت 
خام ایران در پایان ســال 2015 
میالدی 157 میلیون و 800 هزار 
بشکه، معادل 21 میلیون و 700 

هزار تن، بوده است.
گزارش بی پی نشــان می دهد 
که سطح ذخایر اثبات شده نفت 
خام ایران در سال 2015 میالدی 
نسبت به ســال 2014 تغییری 

نداشته است.
ذخایر اثبات شده ایران در پایان 
سال گذشته میالدی 9,3 درصد 

از مجموع ذخایر نفت جهان بوده 
است که سبب می شود ایران در 
رتبه چهارم بزرگترین دارندگان 

ذخایر نفت جهان قرار گیرد.
بر پایه گــزارش یاد شــده، در 
سال گذشــته میالدی ونزوئال با 
در اختیار داشــتن بیش از 300 
میلیون بشــکه نفــت، باالترین 
ذخایر اثبات شده نفت خام جهان 
را در اختیار داشــته است و پس 
از آن، عربستان و کانادا رتبه های 
دوم و ســوم را در این زمینه دارا 

بوده اند.
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اقتصــاد... 

مالحظاتی درباره نرخ رشد ایران
فریدون خاوند 

)تحلیلگر اقتصادی(
بانــک جهانــی در تازه تریــن 
گــزارش ســاالنه اش زیر عنوان 
»چشم انداز های اقتصاد جهانی« 
میگوید که نرخ رشــد اقتصادی 
ایــران از 1.6 در صد در ســال 
2015 به 4.4 در صد در ســال 
جاری میــالدی افزایش خواهد 

یافت. 
بانک جهانی، سرعت گرفتن نرخ 
رشد ایران را، به پیآمد های مثبت 
ناشــی از فرایند رفــع تحریم ها 

نسبت میدهد.

چهار دهه غفلت
حتی  و  کارشناســی  محافــل 
شماری از منابع رسمی جمهوری 
اســالمی در زمینه پیش بینی 
نرخ رشد اقتصادی ایران ارزیابی 

بدبینانه تری دارند. 
آنها این شاخص را در سال 1394 
در بهترین حالت بین صفر و یک 
در صد محاسبه میکنند و برای 
ســال 1395 هم اغلب از چهار 
در صد فراتر نمی روند. رشد سه 
تا چهار در صدی ســال جاری 
خورشــیدی هم، از دیدگاه آنها، 
اگر حاصل شــود، عمدتا زاییده 
افزایش صــادرات نفتی ایران در 
پی گشایش ناشی از فرایند رفع 

تحریم ها است.
تفاوت میــان ایــن دو دیدگاه، 
احتماال از نگاه خوشبینانه بانک 
جهانی به آهنگ رفع تضییقات 
وابســته به تحریم منشا گرفته 
است. با توجه به دشواری هایی 
که در فرایند تحریم زدایی پیش 
آمــده، محافل اقتصــادی ایران 
در زمینه تاثیر این فرایند بسیار 
محتاط تر شده اند و به عالوه در 
سطحی بسیار باالتر از کارشناسان 
بین المللی از دشواری های درون 

کشور خبر دارند. 
اقتصاد ایران در حال حاضر با یکی 
از سخت ترین رکود های دوران بعد 
به گریبان  با عراق دست  از جنگ 
اســت؛ نکته ای که اهمیت آن 
اغلب در بسیاری از تحلیل های 
بیــن المللی آنگونه کــه باید و 
شــاید در نظر گرفته نمی شود. 
شــماری از  همین تحلیل ها )از 
جمله انتشارات بانک جهانی( با 
دشواری های بســیار بزرگی نیز 
که در راه انجام اصالحات بنیادی 
در ایران وجود دارد، چندان آشنا 

نیستند.
به رغم آنچه گفته شــد، تحقق 
پیش بینــی بانــک جهانی در 
زمینه دستیابی ایران به نرخ رشد 
4.4 در صــدی در ســال جاری 
میالدی و نرخ رشــد هایی کم و 
بیش مشــابه در سالهای 2017 
و 2018،  برای پاســخگویی به 
تنگنا های مهمی که کشــور به 
ویژه در عرصه اشتغال با آنها روبرو 

است، کافی نیست.
چالش های بزرگ اقتصادی امروز 
ایران از لحاظ ســطح زندگی و 
بــه ویژه درجه اشــتغال، پیآمد 
نزدیک به چهــار دهه غفلت در 
سیاســتگذاری اقتصادی کشور 
است. تالش برای متحول کردن 
این سیاســتگذاری و هماهنگ 
سازی آن با سیر تحوالت جهانی 
کم نبوده و نیست. ولی در اغلب 
موارد ایــن تالش در رویارویی با 
مقاومت پاسداران وضع موجود، از 

نفس افتاده است. 
مهم ترین نشانه شکست در زمینه 
اقتصادی  ریل سیاســت  تغییر 
ایران، سطح بسیار پایین نرخ رشد 
کشور در مقایسه با اقتصاد های 

پویای در حال توسعه است.
 نرخ رشــد، به عنوان مهم ترین 
شــاخص اقتصاد کالن، بر پایه 
متغیری بــه نام تولید ناخالص 

داخلی اندازه گیری میشود. 
این متغیر، به زبان بسیار ساده و 
بدون وارد شدن در جزییات فنی،  
دربردارندۀ ارزش تمامی کاال ها و 
خدماتی است که طی مدت یک 
سال در یک کشور تولید میشود. 
وقتــی ارزش ثابت این تولیدات 
)با در نظر گرفتن تورم( طی یک 
سال نسبت به سال ماقبل باالتر 
برود، نرخ رشد مثبت و، در غیر 

این صورت، منفی است.
اقتصاد ایران در ده سال نخست 
جمهوری اسالمی، تا پایان جنگ، 
رشد منفی دو در صد در سال را 
تجربه کرد. از بعد از پایان جنگ 
تا ســال 1390، میانگین ساالنه 
نرخ رشــد ایــران را پنج در صد 

ارزیابی کرده اند. 
طی ســال های 1391 و 1392، 
اقتصــاد ایران جمعا حدود نه در 
صد ســقوط کرد. نرخ رشد در 
ســال 1393 به سه در صد و در 
سال 1394 به صفر تا یک در صد 
رسید )هنوز درباره نرخ رشد سال 
گذشته خورشیدی اختالف نظر 

وجود دارد(. 
در مجمــوع مــی تــوان گفت 
که میانگین نرخ رشــد ساالنه 
اقتصادی ایران طی سی و هفت 
سال گذشــته، از پیروز انقالب 
اسالمی تا سال 1394، پیرامون 

2 درصد نوسان کرده است.
چین و ایران: یک مقایسه!

320  و  80 

برای درک بهتر اهمیت نرخ رشد، 
و نقش آن در پیشبرد کشورها، 
آن را بــا ســرعت حرکت قطار 

مقایسه میکنیم. 
فــرض را بر آن میگذاریم که هر 
واحد رشد، معادل چهل کیلومتر 

پیشروی در سال باشد. 
همچنین فرض میکنیم که قطار 
اقتصاد ایران و قطار اقتصاد چین 
سی و هفت سال پیش در کنار 
هم روی دو خط موازی به حرکت 

در آمده اند. 
میانگین نرخ رشد اقتصادی طی 
ســی و هفت سال گذشته برای 
چین حدود هشت در صد و برای 
ایران، همانطور که گفته شــد، 

حدود دو در صد بوده است.
با توجه به این که هر واحد رشد 
را چهل کیلومتــر ارزیابی کرده 
ایم، قطار چین هر سال سیصد و 
بیست کیلومتر و قطار ایران تنها 
هشتاد کیلومتر  پیش رفته است. 
به بیان دیگر چین هر سال 240 
کیلومتر از ایران جلو افتاده و طی 
این سی و هفت ســال، 8880 

کیلومتر از ایران دور شده است.
بر همین اساس، حساب کرده اند 
که اگر یک کشور بخواهد در آمد 
ســرانه اش را به دو برابر افزایش 
دهد، با نرخ رشد یک در صد به 
هفتاد ســال و با نرخ رشد ده در 

صد تنها به هفت سال نیاز دارد.

کیفیت رشد
ایران در فاصله سال های 1340 
تا 1355، طــی یک دوره پانزده 
ساله، از میانگین نرخ رشد ده و 
نیم در صد در سال برخوردار شد. 
تولید سرانه هر ایرانی، طی همین 
مدت، بیش از سه برابر شد. بخش 
بسیار بزرگی از اقتصاد دان های 
ایرانی، این پانزده سال را در تاریخ 
معاصر کشور از لحاظ کیفیت و 
کمیت آن یک »دوران طالیی« 

ارزیابی میکنند.
شــمار دیگــری از اقتصاد های 
جهان، همزمان و یا بعد از ایران، 

به همــان نرخ رشــد های باال و 
پایدار دست یافتند، از کره جنوبی 
و تایوان گرفته تا چین و سنگاپور 
و برزیل و بــه تازگی هند. آنچه 
در مورد همه ایــن اقتصاد های 
پویا )و نیز اقتصاد ایران در دوران 
رشد طالیی اش( جنبه مشترک 
دارد، عالوه بر سطح باالی رشد، 

کیفیت رشد است.
رشــد با کیفیت، که سرنوشت 
یک اقتصاد را دگرگون میکند و 
زمینه یک توسعه واقعی را فراهم 
میاورد، از یک یا دو بخش منشا 
نمیگیرد، بلکه شــمار زیادی از 
بخش های اقتصادی در زایش و 
به ویژه دوام آن شرکت میکنند. 
یک اقتصاد وابسته به صدور مواد 
اولیه از جمله نفت می تواند طی 
یک دوره یکی دو ســاله یا حتی 
بیشتر به دلیل رونق بازار این کاال 
و جهش بهای آن به نرخ رشد های 

افسانه ای دست پیدا کند.
ولی همین نرخ رشد، به محض 
فروکش کردن رونــق، با همان 
سرعت از نفس می افتد. بخش 
عمــده رشــد ایــران در فاصله 
سال های 1340 تا 1355 پیش 
از چهار برابر شــدن قیمت نفت 
تحقق یافــت و حتی دیدیم که 
بعد از افزایش نجومی قیمت نفت 
به سرعت فرو کش کرد. به بیان 
دیگر رشد ایران طی این سال ها  
نفتی نبــود، بلکه حاصل متنوع 
شدن تولید کاال ها و خدمات در 
کشور بود. دیگر اقتصاد های پویای 
چند دهه اخیر نیز رشد خود را 
به ایجاد تنوع در ســاختار های 

اقتصادی شان مدیون اند.
ولی ایران در پر تحرک ترین دوره 
تحوالت اقتصادی دوران معاصر، 

از آغاز دهــه 1980 میالدی تا 
امــروز، به راهی مغایــر با همه 
گام  جهان  پویــای  اقتصاد های 
گذاشت. زمانی که شمار زیادی 
از اقتصاد های دنیا به آزاد سازی 
و برونگرایی در راستای هماهنگ 
شــدن با فضای »جهانی شدن« 
روی آوردند، ایران زیر تاثیر تئوری 
»راه رشد غیر سرمایه داری« به 
سوسیالیسم و درونگرایی گرایش 
یافت و بر پایه اصل چهل و چهار 
قانون اساســی تازه اش، بخش 
بسیار بزرگی از واحد های تولیدی 

و بانک های کشور را ملی کرد. 
کسانی که آزاد سازی و برونگرایی 
را سرچشمه فقر و نابرابری جلوه 
میدهند، ایــن واقعیت را نادیده 
میگیرنــد که زیــر تاثیر همین 
تحول، صد ها میلیون نفر در اسیا 
و امریکای التین از فقر و توسعه 

نیافتگی بیرون آمدند.
به بانک جهانی و پیش بینی آن 
درباره نرخ رشــد اقتصادی ایران 
بازگردیم. نرخ رشد 4.4 در صدی 
که بانک جهانی برای ایران پیش 
بینی کرده دستکم به سه دلیل 
در وضعیت  تغییر محسوســی 
اقتصادی ایران به وجود نمی آورد:

•  یک( برای کشوری چون ایران، 
که اقتصادش در سال های 91 و 
92 حدود نه در صد فرو ریخت و 
در سال 94 هم نرخ رشدش در 
بهترین حالت از یک در صد فراتر 
نرفت، نرخ رشــد 4.4 در صدی 
در سال جاری و  رشد معادل آن 
در سال آینده، حتی برای جبران 
رشد منفی سال های مصیبت بار 

گذشته، کافی نیست. 
فراموش نکنیم که در برنامه های 
پنجســاله ایران، شــرط مبارزه 

با تنگنا های اقتصــادی به ویژه 
بیکاری، دستیابی به رشد هشت 
در صدی طی چند سال متوالی 

است.
•  دو( نرخ رشد پیش بینی شده 
از سوی بانک جهانی، اگر حاصل 
شــود، عمدتا از افزایش صادرات 
نفتی ایران بعد از آغاز فرایند رفع 

تحریم ها منشا میگیرد. 
با توجه به افزایش بهای نفت طی 
چند ماه گذشــته، و در صورت 
دوام این افزایش، نرخ رشد حتی 
از رقم اعالم شــده از سوی بانک 
جهانی نیز می تواند باالتر برود. 
ولی چنین رشدی فاقد »کیفیت« 
اســت، زیرا به جــای آن که از 
فعل و انفعــاالت درونی و تنوع 
کشــور  تولیدی  درفعالیت های 
سرچشمه گرفته باشد، همچون 
گذشــته تنها یک »رشد نفتی« 
باقی خواهد ماند و توانایی آن در 
ایجاد فرصت های شغلی نیز بسیار 

محدود خواهد بود.
•  ســه( تاکنون هیج ابتکاری از 
ســوی دولت یازدهم در راستای 
ایجاد دگرگونی در فضای اقتصاد 
دولتی و نفتی ایران انجام نگرفته 
است. در فضای پسا برجام، نفت 
کم کــم  جایگاه پیش از تحریم 
خود را دوباره به دست میآورد و 
اگر بازار این کاال از تکان مثبتی 
هم برخوردار بشــود، نرخ رشد 
نفتی دوباره به کشور باز خواهد 
گشــت. ولــی در واقعیت های 
اقتصادی بنیادی کشور تغییری 
به وجود نخواهد آمد. آش همان 
آش خواهد بود و کاســه همان 

کاسه.         
  •
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 مونتریال مرکز اسالمی ایرانیان                 
 

210 St-Jacques West, Lachine 
Montreal, QC, H8R 1E2 
TEL. (514) 366-1509 

 

 بسمه تعالی
 د اقبل الیکم شهرهللا بالرحمة و البرکة و المغفرةق

 میالدی( 2016)هجری قمری  1437اوقات شرعی ماه مبارک رمضان 

 
  

June اذان  روز رمضان
 صبح

طلوع 
 آفتاب

اذان 
 ظهر

غروب 
 آفتاب

اذان 
 مناسبت مغرب

  21:03 20:41 12:53 5:06 2:58 شنبهسه 1 7
  21:04 20:41 12:53 5:06 2:58 چهارشنبه 2 8
  21:05 20:42 12:54 5:06 2:57 هشنبپنج 3 9
  21:05 20:43 12:54 5:05 2:56 جمعه 4 10
  21:06 20:43 12:54 5:05 2:56 شنبه 5 11
  21:06 20:44 12:54 5:05 2:55 شنبهیک 6 12
  21:07 20:44 12:54 5:05 2:55 دوشنبه 7 13
  21:07 20:45 12:55 5:05 2:55 شنبهسه 8 14
  21:08 20:45 12:55 5:05 2:54 چهارشنبه 9 15
  21:08 20:45 12:55 5:05 2:54 هشنبپنج 10 16
  21:09 20:46 12:55 5:05 2:54 جمعه 11 17
  21:09 20:46 12:56 5:05 2:54 شنبه 12 18
  21:09 20:46 12:56 5:05 2:54 شنبهیک 13 19
  21:10 20:47 12:56 5:06 2:55 دوشنبه 14 20
 )ع(والدت امام حسن 21:10 20:47 12:56 5:06 2:55 شنبهسه 15 21
  21:10 20:47 12:57 5:06 2:55 چهارشنبه 16 22
  21:10 20:47 12:57 5:06 2:55 هشنبپنج 17 23
 شب قدر 21:10 20:47 12:57 5:07 2:56 جمعه 18 24
 ضربت خوردن امام علي)ع( 21:10 20:47 12:57 5:07 2:56 شنبه 19 25
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 مونتریال مرکز اسالمی ایرانیان                 
 

210 St-Jacques West, Lachine 
Montreal, QC, H8R 1E2 
TEL. (514) 366-1509 

 

 بسمه تعالی
 د اقبل الیکم شهرهللا بالرحمة و البرکة و المغفرةق

 میالدی( 2016)هجری قمری  1437اوقات شرعی ماه مبارک رمضان 

 
  

June اذان  روز رمضان
 صبح

طلوع 
 آفتاب

اذان 
 ظهر

غروب 
 آفتاب

اذان 
 مناسبت مغرب

  21:03 20:41 12:53 5:06 2:58 شنبهسه 1 7
  21:04 20:41 12:53 5:06 2:58 چهارشنبه 2 8
  21:05 20:42 12:54 5:06 2:57 هشنبپنج 3 9
  21:05 20:43 12:54 5:05 2:56 جمعه 4 10
  21:06 20:43 12:54 5:05 2:56 شنبه 5 11
  21:06 20:44 12:54 5:05 2:55 شنبهیک 6 12
  21:07 20:44 12:54 5:05 2:55 دوشنبه 7 13
  21:07 20:45 12:55 5:05 2:55 شنبهسه 8 14
  21:08 20:45 12:55 5:05 2:54 چهارشنبه 9 15
  21:08 20:45 12:55 5:05 2:54 هشنبپنج 10 16
  21:09 20:46 12:55 5:05 2:54 جمعه 11 17
  21:09 20:46 12:56 5:05 2:54 شنبه 12 18
  21:09 20:46 12:56 5:05 2:54 شنبهیک 13 19
  21:10 20:47 12:56 5:06 2:55 دوشنبه 14 20
 )ع(والدت امام حسن 21:10 20:47 12:56 5:06 2:55 شنبهسه 15 21
  21:10 20:47 12:57 5:06 2:55 چهارشنبه 16 22
  21:10 20:47 12:57 5:06 2:55 هشنبپنج 17 23
 شب قدر 21:10 20:47 12:57 5:07 2:56 جمعه 18 24
 ضربت خوردن امام علي)ع( 21:10 20:47 12:57 5:07 2:56 شنبه 19 25
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June/ 

July 
اذان  روز رمضان

 صبح
طلوع 
 آفتاب

اذان 
 ظهر

غروب 
 آفتاب

اذان 
 مناسبت مغرب

 شب قدر 21:10 20:47 12:57 5:07 2:57 شنبهیک 20 26
 شهادت امام علي)ع( 21:10 20:47 12:58 5:08 2:57 دوشنبه 21 27
 شب قدر 21:10 20:47 12:58 5:08 2:58 شنبهسه 22 28
  21:10 20:47 12:58 5:09 2:59 چهارشنبه 23 29
  21:10 20:47 12:58 5:09 3:00 هشنبپنج 24 30
  21:09 20:47 12:58 5:10 3:01 جمعه 25 1
  21:09 20:46 12:58 5:10 3:02 شنبه 26 2
  21:09 20:46 12:59 5:11 3:03 شنبهیک 27 3
  21:08 20:46 12:59 5:12 3:04 دوشنبه 28 4

  21:08 20:45 12:59 5:12 3:05 شنبهسه 29 5

احتياط حداقل پنج دقيقه قبل از اذان صبح امساك نمایيد و  پنج دقيقه بعد از جهت 
 .اذان مغرب افطار فرمایيد

برنامه های ویژه ماه مبارک رمضان در مرکز اسالمی ایرانیان  

 سخنرانی  - افتتاح دعای - افطار سفره -نماز جماعت  - مجید قران قرائت
 شیخ صالح سیبویه : نناراـسخن

 االسالم و المسلمین منظوراالجدادحجت
جون 12شنبهیک تا جون 9 شنبهپنج هفته اول از  

جون تا پایان ماه مبارک رمضان 16 شنبهپنج از  

های قدرمراسم احیای شب  
شود.صبح اقامه می 9ساعت نماز عید سعید فطر  

 

 
 

باشد.دالر کانادا می 10فطریه هر نفر   
های ماه مبارک به مرکز مراجعه فرمایید.هنذورات و شریک شدن در مخارج سفر برای ادای  
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 مونتریال مرکز اسالمی ایرانیان                 
 

210 St-Jacques West, Lachine 
Montreal, QC, H8R 1E2 
TEL. (514) 366-1509 

 

 بسمه تعالی
 د اقبل الیکم شهرهللا بالرحمة و البرکة و المغفرةق

 میالدی( 2016)هجری قمری  1437اوقات شرعی ماه مبارک رمضان 

 
  

June اذان  روز رمضان
 صبح

طلوع 
 آفتاب

اذان 
 ظهر

غروب 
 آفتاب

اذان 
 مناسبت مغرب

  21:03 20:41 12:53 5:06 2:58 شنبهسه 1 7
  21:04 20:41 12:53 5:06 2:58 چهارشنبه 2 8
  21:05 20:42 12:54 5:06 2:57 هشنبپنج 3 9
  21:05 20:43 12:54 5:05 2:56 جمعه 4 10
  21:06 20:43 12:54 5:05 2:56 شنبه 5 11
  21:06 20:44 12:54 5:05 2:55 شنبهیک 6 12
  21:07 20:44 12:54 5:05 2:55 دوشنبه 7 13
  21:07 20:45 12:55 5:05 2:55 شنبهسه 8 14
  21:08 20:45 12:55 5:05 2:54 چهارشنبه 9 15
  21:08 20:45 12:55 5:05 2:54 هشنبپنج 10 16
  21:09 20:46 12:55 5:05 2:54 جمعه 11 17
  21:09 20:46 12:56 5:05 2:54 شنبه 12 18
  21:09 20:46 12:56 5:05 2:54 شنبهیک 13 19
  21:10 20:47 12:56 5:06 2:55 دوشنبه 14 20
 )ع(والدت امام حسن 21:10 20:47 12:56 5:06 2:55 شنبهسه 15 21
  21:10 20:47 12:57 5:06 2:55 چهارشنبه 16 22
  21:10 20:47 12:57 5:06 2:55 هشنبپنج 17 23
 شب قدر 21:10 20:47 12:57 5:07 2:56 جمعه 18 24
 ضربت خوردن امام علي)ع( 21:10 20:47 12:57 5:07 2:56 شنبه 19 25

وداع با حبیب محبیان، خواننده »مرد تنهای شب«
بردیا افشین

روزنامه نگار حوزه فرهنگ و هنر

در روزهای شکوه موسیقی  پاپ 
ایرانی، درســت در ســال های 
منتهی به انقالب 1357، حبیب 
محبیان در 25 سالگی با انتشار 

همان اولین آلبومش توانســت 
توجه ها را به خودش جلب کند. 

به چشم آمدن در کنار ستاره های 
پر تعداد و درخشــان آســمان 
موســیقی  پاپ ایرانی برای یک 
جوان تازه کار تنها در یک صورت 

محتمل بود: 
ارایه اثری بسیار برجسته و البته 
خــاص و اولین آلبــوم حبیب 
محبیان، منتشر شــده در سال 
1356 خورشــیدی، از همیــن 
جنس بود. مجموعه ای استودیوی 
که خیلی ها آنــرا از ماندگارهای 
موســیقی دهه 50 می  شمارند. 
آلبومی به اسم 'مرد تنهای شب'.

بر خالف ســنت رایــج عرصه 
موســیقی روز و فراگیر در ایران 
آن زمــان و متفاوت بــا اغلب 
این عرصه،  چهره های  پــرآوازه 
حبیب تنها خواننده ســروده ها 
و ســاخته های دیگران نبود. در 
نخستین آلبومش او ارایه گر 10 
قطعه بود که ترانه های آن بیشتر 
ســروده هایی از حبیب بودند و 
همگی به آهنگســازی و تهیه 

کننده گی خودش.
برخی از ترانه های این اثر بیانی 
بودنــد از احساســات عمیق و 
شخصی  خود هنرمند و برخی هم 
بیانی بودند از وضعیت اجتماعی و 
سیاسی در حال گذار آن روزگار 
در ایــران. قطعات ماندگار آلبوم 
مرد تنهای شب، از جمله قطعه 
آغازین که نام اثر برگرفته از آن 
اســت به عالوه قطعات 'شهال' و 
'مادر' ، آشکارا از درد ها و رنج های 
روحی  خود حبیب حکایت دارند 
و همان جور که بارها گفته شده 
است خصوصا دو تای آخر تحت 
تاثیر درگذشت نابهنگام همسر 
اولــش، شــادی، و از دنیا رفتن 

همزمان مادرش اجرا شده اند.
از طرف دیگر ترانه های قطعه هایی 
چون 'یاران من' و 'قصه روز سیاه'، 
ترانه هایی اند از جنس ترانه های 
اعتراضی کــه به وضوح راوی در 
آن به وضع موجود گله مند است 
و با توجه به شرایط ایران به زعم 
برخی حال و هوایی انقالبی  دارند.
اما فراتــر از کالم، این اثر از نظر 
موسیقایی صدایی تازه را به فضای 

موســیقی  پاپ آن زمــان ایران 
معرفی کرد. هم به لطف سازبندی 
و هم بــه کمــک آواز متفاوت. 
حبیب که متاثــر از جریان های 
رایــج موســیقی راک در غرب 
بود در ســازبندی تکیه بر گیتار 

1ســیم  2

داشــت که در مقایسه با گیتار 
شش سیم صدایی زنگ دار تر و 
پرتر دارد. به عالوه حبیب با کمک 
جنس صدا و لحــن خواندنش 
آوازی خاص اما قدرتمند و گیرا 

را ارایه کرد.
با این حال پس از انتشــار آلبوم 
اولش و موفقیت در جلب توجه 
همگانی، حبیب پیش از انقالب 
تنها فرصت پیــدا کرد که یک 
آلبوم دیگر را منتشر کند. آلبومی 
به اسم 'سالم همسایه'. در این اثر 
حبیب دست به تجربه ای متفاوت 
زد. این بار او به سراغ ترانه هایی  از 

ترانه سراهای دیگر رفت.
کسانی چون مسعود فردمنش و 
سعید قائم مقامی و رضا افشاری و 
به عالوه از شعر حافظ و تصنیفی 
کرد.  استفاده  محلی -نواحی هم 
حبیــب در این تجربه تنها تهیه 
کننده ســه  اثر بود و بقیه عمد تا 
به دســت اریک ارکانــت، انجام 
شد. تهیه کننده موسیقی ای که 
برای بیــش از یک دهه با اغلب 
پاپ  موسیقی   نامدار  ستاره های 

ایرانی کار کرده بود.
اما در آهنگسازی بازهم همه آثار 
ساخته هایی بودند از خود حبیب، 
به جز از یکی  که آهنگســازش 
سیاوش قمیشی، هنرمند مطرح 

موسیقی  پاپ، بود.
اما انقالب ســال 1357 بر روند 
رشــد هنری حبیب بــه مانند 
بســیاری از هنرمندان موسیقی 
وقفه انداخــت. او در اوائل دهه 
60 خورشــیدی ترجیح داد که 
به خارج از کشور مهاجرت کند. 
حبیب ، لــوس آنجلس در غرب 
ایاالت متحده، به کانون هنرمندان 

دورافتاده از ایران رفت.
پس از شش سال موفق شد اولین 
اثر استودیوی اش را منتشر کند. 
آلبومی به اســم 'آفتاب مهتاب' 
که در ســال 1363 و در بیرون 
از ایران به بازار آمد. این مجموعه 
هفت قطعه ای حال و هوایی بسیار 
متفاوت با آثار برجسته پیشین 
حبیب داشــت. اثری که بیشتر 
متاثر بود از موسیقی  پاپ پیش 
پا افتاده. آثــار بعدی حبیب در 
دهه 60 خورشیدی، باز هم شاید 

یادآور دورانی شکوهمند نباشند 
اما بسیاری گواهند که هنرمندان 
موســیقی  ایرانی در تبعید برای 
ساخت، اجرا و ضبط آثارشان در 
مضیقه بوده اند و آثار باقیمانده 
از ایــن دوران بازتابــی واقعی از 
و  اســتعداد ها 
توانمندی های 
موسیقیایی آنها 

نیست.
بــا ایــن حال 
دهه  در  حبیب 
سالگی اش   40
دهــه  در  و 
هفتــاد خورشــیدی، به 
هنری اش  پیشین  مسیر 
بازگشــت، مسیری که با 
انتشار آلبوم 'صفر' درسال 
1373 آغاز شــد که در 
آهنگ شهال  بازسازی  آن 
وجود داشت و اجرایی متفاوت از 

شعر پریای احمد شاملو.
در این دهــه او دو آلبوم موفق 
دیگر هم منشر کرد؛ آلبوم 'بزن 
باران' را درسال 1375 که آهنگی 
به همین اســم از ایــن آلبوم را 
می  شــود در جمع محبوبترین 
آثار حبیب به شمار آورد و آلبوم 
 'کویر باور' را بــا آهنگ معروف 
'خرچنگ های مردابی' در ســال 
1378. آثاری قابل مقایســه با 
آثار موفق اولیه حبیب که کمک 
کرد نســلی تازه تر هم به جمع 

هوادارانش اضافه شود.
حبیب بعــد از این و در دهه 80 
خورشیدی پنج آلبوم استودیوی 
دیگر را هم منتشر کرد که دوتای 
آن به همراهی پسرش محمد بود 
که به عنــوان نوازنده، هم خوان 
و آهنگســاز پدرش را همراهی 
کرد. آخرین از این بین و درکل 
چهاردهمین آلبوم اســتودیویی 
حبیب به اسم 'ایران بانو' در سال 
1387 منتشر شد، درست یک 
ســال پیش از ایــن که تصمیم 
بگیرد به ایــران برگردد. جالب 
اینجاست ترانه قطعه آغازین این 
آلبوم که نام اثر از آن گرفته شده 
است تحت تاثیر دلتنگی  و عشق 
به بازگشت به وطن، ایران، سروده 

شده است.
حبیب محبیان بــه امید ادامه 
فعالیت های هنــری اش به ایران 
بازگشت و در آغاز از آرزو هایش 
برای انتشار آلبوم در بازار رسمی  
و اجراهای زنده حرف زد. با این 
که گفته شــده به او مسولینی 
بلندپایه دستکم در دولت پیشین 
امیدواری داده بودند، هیچگاه در 
حضور هفت ســاله اش مجوزی 

برای این دو مهم پیدا نکرد.
تنها در همه این سالها هر از چند 
گاهی  تــک آهنگی و یا موزیک 
ویدیویی از حبیب منتشر می  شد 
که آخرین آن درست سال پیش 
خرداد مــاه بیرون آمــد. اثری 
که تنها در فضــای اینترنتی در 
دسترس اســت به نام 'دنیا' که 
حبیــب آواز آن را با این کلمات 
آغاز می  کند "دلم از دنیا گرفته".
•

خواننده  محبیــان،  حبیب 
قدیمی، صبــح روز جمعه 10 
ژوئن در روستای نیاسته کتالم 
رامسر در سن ۶۳ سالگی، به 

دلیل ایست قلبی درگذشت. 
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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 >>

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه        را بر روی سایت بخوانید 

به عبارت دیگر... 
دیدگاه

هنوز فرصت برای یک تصمیم 
عاقالنه باقی است؟!

شایسته الهامی: مونتریال
 10-06-2016   
 از فردای شروع  دوره دوم ریاست 
جمهــوری اوبامــا، برنامه های 
یکشنبه  روزهای  سیاسی صبح 
تلویزیون های آمریکائی صحبت 
از کاندیدا شدن هیالری بعنوان 
اولین زن رئیس جمهور مطرح 
میشد و در این یک سال گذشته، 
او همــواره پس از هر رای گیری 
اولیه در هر استانی  خود را نامزد 
اعالم میکرد، تا اینکه باالخره روز 
هشتم ژوئن بعد از انتخابات اولیه 
کالیفرنیا، از مردم تشــکر کرد و 
خود را نامزد حــزب دموکرات 

اعالم نمود. 
این درحالی بود درحالی که هنوز 
دو میلیون رای شــمرده نشده و 
هیــالری فقط 400 هــزار رای 
بیشتر از سندرز دارد و هنوز رای 
گیری های ایالتی تمام نشده و 
آخرین مجمــع حزب دموکرات 
اواخر ماه ژوئیه در فیالدلفیا برگزار 
خواهد شــد و نتیجه نهائی آن 
زمان اعالم میشود؛ ولی اینطور 
که نشان میدهد با ساپورت اوباما 
از او و آخریــن دیدار ســندرز و 
اوباما گویا نامزدی هیالری محرز 
شده و شاید احتیاجی به انجمن 
دموکراتها نباشد ولی مسلمًا برای 
کوبیدن بر طبل دموکرات مآبی)!( 
آن مجمع را تشکیل خواهند داد 
تا بگویند که ما خیلی به پروسه 

های دموکراتیک معتقدیم. 
   Robert Parry پــری  رابــرت 
گزارشــگر محقــق روز ســوم 
ژوئن در سایت کانسرتیوم نیوز 
   Consortiumnews .com

مینویسد: 
»با قرارگرفتن هیالری در مقابل 
ترامپ، مردم آمریکا باید تصمیم 
بگیرند که از دو کاندیدا یکی را 
انتخاب کنند که هر دو به دالیلی 
میتوانند آینده سیاره زمین را به 

خطر بیاندازند.«
او مقــاالت دیگــری در همین 
سایت با عنوان "آیا برنده شدن 
هیالری معنی اش جنگ بیشتر 
اســت" ؟ و یا "بله هیالری یک 
نئوکان اســت" نوشــته است. 
همچنین در دهه هشتاد میالدی 

مسائل مربوط به ایران کنترا را در 
آسوشیتدپرس و نیوزویک آشکار 
کرد و اخیراً  کتابی نوشته با نام 

"حکایت دزدیده شده آمریکا".
پری مینویسد: »اخیراً هیالری، 
مســئله واگذاری کد هسته ای 
به رئیس جمهــور ترامپ را یک 
مسئله ترسناک قلمداد کرده در 
حالیکه به همان نسبت و حتی 
بیشــتر تحویل کد هسته ای به 
و خطرناک  ترســناک  هیالری 
تر است. بخصوص دربخش مرز 

روسیه.«
در ادامــه مینویســد: »از نظــر 
هیالری، پوتیــن که چندین بار 
انتخاب شده و محبوبیتش حدود 
80 درصد اســت، "دیکتاتوری" 
بیش نیست که  دارد رژیم اکراین 
را که توسط آمریکا و ناتو حمایت 
میشود،  مورد تهدید قرار میدهد.
هیالری اعالن میکند که پوتین 
تجاوز نظامی در برابر ناتو مرتکب 

شده است. 
او از مــردم میخواهــد کــه در 
مقابــل این بیانیه هیالری کمی 
فکر کنند. هیالری این کودتای 
غیرقانونــی را کــه باعث بوجود 
آمدن یــک رژیم ضد روســی 
در مرزهای روســیه شده است 
یــک حرکــت تجاوزکارانه ضد 
ناتو بحســاب میاورد. ناتو همان 
سازمانی است که وظیفه داشت 
کشــورهای اروپائی را در مقابل 
اتحاد جماهیر شــوروی حمایت 
کنــد،  بعد از ســقوط جماهیر 
شوروی و با از بین رفتن پیمان 
ورشو،  خاصیت وجودی پیمان 
ناتو هــم بی معنی بــود ولی از 
آنزمان تا حاال هر روز که میگذرد،  
کشوری به کشورهای ناتو اضافه 
میشــود و حاال که به اکراین و 
مرز روسیه رسیده و روسیه دارد 
عکس العمل نشــان میدهد از 
نظر هیالری این روسیه است که 

باعث تحریک شده است. 
این تفسیر هیالری ممکن است 
در نهایت به جنگ هسته ای بین 

روسیه و غرب منتهی بشود.
درحالیکه هیالری عمل روسیه 
را تجــاوز می نامد، روســیه هم 
استقرار پایگاه های ضد موشکی 
از طرف ناتو در رومانی و لهستان 

کنــار  در  درســت  و 
مرزهایش، یک تهدید 
واقعی برای موجودیت 
خود بحســاب میاورد. 
کلینتــون  هیــالری 
رئیس جمهور میتواند 
خــود را در شــرایط 
مناطــق  آزادســازی 
اشغالی  قسمت شرقی 
اکرایــن یعنی کریمه 
قرار بدهد که 96 درصد 
مردم آنجا در رفراندمی  پذیرفتند 
که به روسیه ملحق بشوند. او با 
تبلیغاتی هوشیارانه و بظاهر تالش 
قهرمانانه آن را یک جنگ خوب 
بر علیه شــیطان قلمداد بکند 
همانطور که در زمان ســناتوری 
و وزیر امور خارجه بودن،  تجاوز 
خونین به عراق و لیبی را توجیه 

کرد.
هیالری کلینتون رئیس جمهور 
احتماال میتواند در محل دیگری 
هم در حد جنگ هسته ای پیش 
بــرود. او در زمان مبارزات بطور 
وضوح گفت که اگر به کاخ سفید 
راه پیدا کند قصد دارد به سوریه 
تجاوز کند. او این مســئله را در 
قالب  کمک حقوق بشری سوریه 
و منطقــه امن و پــرواز ممنوع 

گنجاند. 
بعبارت دیگر او از تجاوز روسیه 
صحبت میکند ولی توانائی درک 
ریاکاری و قبول اشتباهش برای 

حمایت از جنگ عراق را ندارد.
نهم ژوئن هیالری در حالیکه از 
"زود تحت تاثیــر قرار گرفتن" 
ترامــپ بعنــوان رئیس جمهور 
انتقاد میکند ولــی خود بنوعی 
همــان خصوصیــت را دارد. در 
مقایســه هر دو یعنی هیالری و 
ترامپ نمیشــود گفت که رفتار 
کدامیک بیشتر خطرناکتر است. 

هیالری در یک ســخنرانی در 
حالیکه یک قدم غیر دیپلماتیک 
در برابر روسیه و پوتین برمیدارد 

با تحقیر میگوید: 
اگــر دونالد انتخاب بشــود آنها 
جشــن را در کرملین خواهند 
گرفــت. ما نباید اجــازه بدهیم 

چنین موقعیتی پیش بیاید«.
سطور باال خالصه ای  از ترجمه 
نوشــته رابرت پری بــود. او در 
این عقیده تنها نیســت و اکثر 
آمریکائیان میهن دوست و ضد 

جنگ نظر مشابهی دارند . 
   Jill Stein خانم جیل اســتاین

رهبر حزب سبز میگوید: 
»تمام چیزهائی که امروز ما را از 
ترامپ می ترساند قباًل از هیالری 

شنیده ایم«.  
     John Pilger پیلجــر  جــان 
خبرنگار و نویســنده و فیلمساز 
مســتند اســترالیائی در یــک 
مصاحبه 18 دقیقه ای از »تهدید 
دنیا و ایجاد جنگ جهانی سوم 
و خطرنــاک بــودن  هیالری و 

ترامــپ«  صحبت میکنــد. او 
میگوید تنها فرقی کــه این دو 
با هم دارند اینســت که ترامپ 
نمیخواهد با کشور دیگری جنگ 

کند.
کیمبرلــی   مــارگارت  خانــم 
Margaret Kimberley  در روز 
4 ژوئن در ســایت اینفورمیشن 
 Information هاوس  کلیرینگ 
Clearing House   در مقاله ای 
با عنوان " فاشیست کیست؟" می 

نویسد: 
»مردم آمریکا فاشیســت ها را 

دوســت دارند و بطور دایم آنها 
را انتخاب میکننــد. ترامپ که 
میخواهد دستمزد مینیموم را باال 
ببرد و سیاســت تغییر حکومت 
کشــورهای دیگــر را بوســیله 
جنگهای بی انتهــا دنبال نکند، 
فاشیست نامیده میشود. هیالری 
اما خوشــحال است که لیبی یا 
سوریه و سایر کشورها را بمباران 
کند و نقش مهمی در دستگیری 
های سیاهپوستان داشته است. 
تجربــه او در وســعت دادن به 
جنگ و تروری است که آمریکا 

مرتکب شده است.  اوباما سازنده 
جنگ است و در دیپورت کردن 
مهاجــران نقش زیادی داشــته 

است«. 
هنوز فرصــت برای یک تصمیم 
عاقالنه و جلوگیری از نابودی دنیا 

وجود دارد. 
امیدوار باشیم که سندرز و اکیپ 
او در متقاعد کردن سوپر دلیگت 
ها در کنوانسیون دموکراتها موفق 

بشوند. 
•
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»»»»  زنــدگی و سالمت   ««««   

وقتی برنامه نداشته 

باشیم، غلتیدن از 

روی کاناپه به پشت 

کامپیوتر و سر 

زدن های مدام به سر 

یخچال خیلی راحت 

است. 

}<< ادامه در صفحه: 28{

زندگی: ساده 
و مهـــم

این چند نقص 
فرهنگی را 

با هم ریشـه کن 
کنیم!

پس از این پس هرگز:
1. از بچه  ها نپرســید کــه پدرت را 

دوست داری یا مادرت.
2. از بچه ها در مورد معدل درسیشان 

نپرسیم.
3. بدون دعوت به مهمانی نرویم.

4. در مــورد متراژ یــا قیمت خانه از 
صاحبخانه نپرسیم.

5. دلیل ازدواج کردن یا ازدواج نکردن 
دیگران را نپرسیم.

6. هنگامی که مهمان داریم، تلویزیون 
را خاموش کنیم.

7. هــر گاه برای تولد بچــه ای کادو 
می برید، اگر خواهر و برادری دارد حتما 

برای آنها هم ببرید.
8. در تربیــت فرزند دیگــران، حتی 

نوه هایمان دخالت نکنیم.
9. در مکان های عمومی، اگر فرد بیمار 

یا مسن ایستاده، شما ننشینید.
10. در متــرو و اتوبوس بــه افراد زل 

نزنید.
11. وقتی چراغ ســبز می شود با بوق 

اعالن نکنید.
12. برای خداحافظی یا سالم از بوق 

اتومبیل خود استفاده نکنید.
13. در گفتگوها به طرف مقابل توجه 
کرده و صحبت کردن طرف مقابل را 
قطع نکنید، به میــان حرف دیگران 

نپرید.
14. به آرامی غذا بخورید. در مهمانی ها 
از کنــار هم غذا خوردن لذت ببرید تا 

خود غذا.
15. در موقع باران، کنــار پیاده روها 

آهسته رانندگی کنیم.
16. بدون اطالع همســرتان، جایی 

نروید.
17. با افراد بیمــار، معتاد، محترمانه 

رفتار کنید.
18. مذهب، نژاد، گویش هر کسی را 
مسخره کردن، نشانه ی فقر فرهنگی 

است.
19. در موقع اســتفاده و حرف زدن با 
تلفن همراه، حتی االمکان آرام حرف 
بزنیــد و در مکانهای عمومی از تلفن 

همراه استفاده نکنید.
20. کســی که نتواند به زبان مادری 
خود بنویسد یا بخواند بیسواد و نشانه 
فقر فرهنگی اســت )یونسکو( سعی 
کنید حتی المقدور بــا زبان مادری 
خود بخوانید، بنویسید،پیام بفرستید و 
با همزبــان خود به زبان مادری حرف 

بزنید.
پیش به سوی جهانی بهتر

هیجان:

اگر قرار بود کسی 

از روی زندگی شما کتاب 

، آیا اسم آن 
بنویسد

کتاب چیزی می شد مثل 

ن قابل پیش بینی 
»داستا

زندگی یکنواخت آقا/خانم 

ایرانی مونتریالی« 

یــا ...

هیجــان: اگر قــرار بود کســی از روی 
زندگی شــما کتاب بنویسد، آیا اسم آن 
کتاب چیزی می شــد مثل »داســتان 
قابل پیش بینی زندگــی یکنواخت )آقا/

خانــم ایرانی مونتریالــی(« یا »اتفاقات 
هیجان  انگیز زندگی ماجراجویانه  )آقا/

خانم …(«؟
زندگی واقعی شما احتمااًل چیزی بین 
این دو اســت، هم لحظاتی یکنواخت و 
کسل کننده دارد و هم اتفاقاتی هیجان  

انگیز.
ما که موجوداتی اهل عادت هســتیم، 
عادت هایمــان یــا راحت هســتند یا 
آرامش بخش. ما انسانها حتی اگر دوست 
داشته باشیم زندگی پر شور و هیجانی 
هم داشته باشیم، دربرابر هیجان بیش 
از اندازه مقاومت می کنیم. داشــتن یک 
زندگی هیجان انگیز شاید در تئوری جالب 
به نظر می رسد ولی وقتی با احتمال انجام 
دادن کارهایی که به زندگی مان هیجان 
می دهد روبرو باشــیم به نظرمان کمی 

دلهره آور می آید.
شما چی؟ می خواهید زندگی ای هیجان  

انگیز داشته باشید؟
به نظرتان این یعنی باید چتر بازی کنید؟

جاسوس شوید؟
مازاراتی، اتومبیل گران اسپرت قرمزرنگ 

سوار شوید؟
البته همه اینها بسیار هیجان انگیز هستند 
ولی بیشــتر ما، پول یا جرات الزم برای 
انجام این کارها را به صورت منظم نداریم. 
درواقع، هیجان تا حد زیادی به شخصیت 
هر کدام از ما و محیط زندگی مان بستگی 

دارد.
قرار نیست برای جالب تر و هیجان انگیزتر 
کردن زندگی تان کارهــای فوق العاده و 
خاصی انجام دهید. ایجاد تغییرات خیلی 
کوچک و ساده، تغییر طرزفکر و پیشرفت 
فردی، دنیایتان به اندازه ای تکان خواهد 
داد که بتوانید ماجراجویی بیشتری در 

زندگی تجربه کنید.
فقط کافی است از یکنواختی روزانه تان 

بیاییــد  و بیــرون 
ی  تغییر

ر  د

سبک زندگی تان ایجاد کنید.
ایده می خواهید؟ 

ما اینجا به 26 راه ســاده برای هیجان  
انگیزتر کردن زندگی اشاره می کنیم.

ایده هایی بــرای وارد کردن هیجان به 
زندگی

•
1. جا باز کنید. 

اگر زندگی تان پر از کارها و مسئولیت های 
متعدد باشد، خیلی سخت خواهد بود که 
بتوانید هیجانی جدیــد وارد آن کنید. 
باید ببینید کــه اول می توانید کمی از 
مشــغله هایتان کم کرده یا کارهایتان را 
ســاده تر کنید. شاید بد نباشد بعضی از 
کارهای خسته کننده و کسالت بارتان را 

به طور کلی کنار بگذارید.
•

2. برنامه صبحگاهی تان را تغییر دهید. 
به جای اینکه هر روز صبح با همان برنامه 
و عادت همیشگی از خواب بیدار شوید، 
هر از گاهی ایــن برنامه را تغییر دهید. 
مثاًل برای خوردن صبحانه بیرون بروید، 
یا تا بیدار می شوید موزیک بگذارید. قبل 
از رفتن سر کار با همسرتان عشق بازی 
کنید. از مسیری متفاوت به سر کارتان 
بروید. متفاوت شروع کردن روز می تواند 

آن را به روزی هیجان انگیز تبدیل کند.
•

3. میزبان باشید. 
برای ســرگرم کردن دوستان یا خانواده 
پیش قدم شــوید. آنها را برای شــام یا 
عصرانه دعوت کنید و ساعاتی خوب را 

کنار هم بگذرانید.
•

4. مبلمان خانه را جابه جا کنید. 
دکوراســیون خانه را کمی تغییر دهید، 
جای مبلمان را عوض کنید تا همه چیز 

به نظرتان جدید بیاید.
•

5. بروید تشویق کنید. 
بــرای دیــدن یک مســابقه ورزشــی 
هیجان انگیز مثل تنیس، بســکتبال یا 
ماشین ســواری بروید که هیجان آن به 

صورت مسری به شما هم سرایت کند.
•

6. تغییری در ظاهرتان ایجاد 
کنید. 

مدل یا رنــگ موهایتان را 
تغییر دهید. یک دســت 
لباس جدید بخرید یا یک 
امتحان  را  استایل جدید 
کنید. اگر اینکار را همراه 
با یکی از دوستانتان انجام 
دهیــد، هیجانــش دوبرابر 

خواهد شد.
•

7. برقصید! 
حــاال آن لباس جدیدتان را بپوشــید و 
بــرای رقص به مهمانی خانوادگی بروید 
یا اگر جایی دعوت نشــدید، چند نفر از 
افراد خانواده را دعوت کرده، موزیک عالی 

بگذارید و برقصید.
•

8. آدم های جالب برای معاشرت پیدا 
کنید. 

نگاهی به دور و برتان بیندازید و کسانی 
که به نظرتان زندگی هیجان انگیزی دارند 
را پیدا کنید. قدم پیش بگذارید و برای 

آشنا شدن جلو بروید.
•

9. یک سفر ماجراجویانه برنامه ریزی کنید. 
حتــی اگر همین االن نمی توانید هزینه 
یک ســفر را تامین کنید، همین که در 
مورد آن جســتجو کرده و برنامه ریزی 
کنید، به زندگی تان هیجان اضافه خواهد 
کرد. پس انداز کردن پول را هم جزئی از 

برنامه تان قرار دهید!
•

10. یک چیز جدید یاد بگیرید. 
یک زبان جدید، یک مهارت جدید یا یک 
سرگرمی جدید یاد بگیرید. با اینکار در 
را برای آشنا شدن با آدم های جدید و به 
اشتراک گذاشتن عالیق و توانایی هایتان 
باز خواهید کرد و اعتمادبه نفستان هم باال 

خواهد رفت.
•

11. زنـــدگی جنسی تان را کمی تغییر 
دهید. 

برای عشــق بازی با همسرتان ماجراجو 
باشید. یک محل جدید را انتخاب کنید، 
یک حالت جدیــد را امتحان کنید. هر 
کاری که از دستتان برمی آید برای هیجان 

دادن به زندگی جنسی تان انجام دهید.
•

12. از خــانه بیرون بروید. 
از پشت تلویزیون و کامپیوتر بلند شوید 
و کاری بکنید. با یکی از دوستانتان برای 
پیاده روی بروید. به کتابخانه بروید، به یک 

گالری یا موزه بروید.
•

13. آخرهفته به گردش بروید. 
برای 3-2 روز یک برنامه تفریحی ترتیب 
زیادی  آژانس های مســافرتی  دهیــد. 
تورهای یک تا دو روزه ارزان ارائه می کنند 

که می توانید در آنها شرکت کنید.
•

14. یک ماشین اسپورت را امتحان کنید!
خوب شاید نتوانید یک ماشین اسپورت 
برای خودتــان بخرید ولی به این معنی 
نیســت که نمی توانید یکبار پشت آن 

بنشینید و امتحانش کنید.
•

15. یک قرار مالقات پنهانی ترتیب دهید. 
عشق تان را با یک قرارمالقات رمانتیک 

در رستوران یا هتل غفلگیر کنید.
•

16. یک دستورغذای جدید و غیرعادی را 
امتحان کنید. 

غذایی را که قبــاًل حتی امتحانش هم 
نکرده اید درســت کنید. یا به رستورانی 
بروید و یک غذای کاماًل جدید سفارش 

دهید.
•

17. یک کتاب داستان ماجراجویانه 
بخوانید. 

با خواندن کتابی هیجان انگیز، هیجان را 
تجربه کنید.

•
18. به یک تئاتر کمدی بروید. 

یک شب فوق العاده آخرهفته را به همراه 
دوستانتان به یک برنامه یا تئاتر کمدی 

بروید و حسابی بخندید.
•

19. نگرش تان را نسبت به زندگی 
بنویسید. 

وقــت بگذارید و کمــی درمورد زندگی  
ایدآلتان فکر کنید. اینکه چه هیجانات، 
در  ماجراجویی هایــی  و  تفریحــات 
زندگی تان می خواهید. دیدگاه هایتان را 
یادداشت کنید و کارهایی برای انجام و 
رسیدن به آن می توانید انجام دهید را هم 

بنویسید.
•

20. یک حیوان خانگی بیاورید. 
این هیجان به اضافه مســئولیت پذیری 
اســت. بنابراین باید اول مطمئن شوید 
کــه آماده هــر دو اینها هســتید. یک 
حیوان خانگی )مخصوصًا یک ســگ( 
همراهی فوق العاده برایتان خواهد بود که 
فرصت هایی عالی برای آشنایی با آدم های 

جدید هم در اختیارتان می گذارد.
•

21. به یک کنسرت بروید. 
بلیط کنسرت گروه موردعالقه تان را تهیه 

کنید و با یکی از دوستانتان بروید.
•

22. رمانتیک شوید.  
شــب بهترین زمان است. یک استخر یا 
وان آب گرم پیدا کنید و با همســرتان 

هیجاناتی عاشقانه تجربه کنید.
•

23. تصادفی مهربانی کنید. 
بــرای یکی از دوســتانتان یا حتی یک 
غریبه به صورت اتفاقی عملی محبت آمیز 
و مهربانانه انجــام دهید. پول قهوه یک 
نفر را بپردازید، بادکنک هوا کنید، یک 

26
راه ساده برای 
واردکردن هیجان به زندگی
راه ساده برای 
واردکردن هیجان به زندگی
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وقتی برنامه نداشته 

باشیم، غلتیدن از 

روی کاناپه به پشت 

کامپیوتر و سر 

زدن های مدام به سر 

یخچال خیلی راحت 

است. 

تركيب خون و 
ادرار در جريان 
درمان با روزه، 
عميقًا تغيير مي يابد 
و به شكل و تركيب 
طبيعي خود بر 
مي گردد و جا دارد 
فصل مستقلي را به 
بحث درباره اثرات 
روزه در تركيب 
خون اختصاص 
دهيم

 

 

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

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 5133

سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

13

شوم ترین شب زندگي15
 دقايقي از طلوع آفتاب نگذش�ته بود كه پس�رجوان ناگهان از خ�واب پريد. همين كه 

نيم نگاهي به ساعت ديواري اتاقش انداخت با عجله از رختخواب بيرون پريد

16 راه اندازي سامانه تجميع داده هاي پایش تا پایان سال 14
 سازمان حفاظت محيط زيست در اين خصوص با راه اندازي فاز اول مركز كنترل و پايش ملي، 

اقدامات اوليه و زير ساخت هاي الزم براي سامانه تجميع داده هاي پايش را فراهم كرده است

معضل ريزگردها كه امروز دامن بسياري 
از شهرهاي كشور را گرفته است طي دو 

سال اخير شدت بيشتري يافته است. 
همين امر باعث شده است تا بسياري از 

مسئوالن كشورمان تدابيري براي اين موضوع 
بينديشند؛ هر چند ريشه اين مشكل به 

كشورهاي عربي همسايه بازمي گردد اما گويا 
اين كشورها چندان تمايلي به رسيدگي براي 

اين موضوع ندارند
صفحه 15 

 ورود به شهر رمضان

مهماني  م��اه  رمضان 
ك��ه  ماه��ي  خداس��ت، 
خداون��د بندگان��ش را به 
مهماني خود فرامي خواند 
ماهي ك��ه در آن خداوند 
ب��ه بندگان��ش رحمت و 

بركت عطا مي كند.
ماه��ي ك��ه روزه��ا و 
بهتري��ن  از  ش��ب هايش 
ساعت هاس��ت و سرتاسر 

اين ماه درهاي بهش��ت روي بندگانش گش��وده است، ماهي كه نفس كشيدن 
حكم تسبيح و خوابيدن حكم عبادت دارد.

ماهي كه ش��ب قدر، ش��بي كه برتر از هزار ماه است در آن واقع شده، شبي 
كه فرش��تگان ب��ه اذن خدا فرود مي آيند و جميع مق��درات بندگان را در طول 
سال تعيين مي كنند. ماهي كه بندگان ازخداي خود طلب آمرزش و رستگاري 
مي كنند. واژه رمضان در لغت »رمضاء« به معني حرارت و س��وزانيدن اس��ت و 
چون در اين ماه گناهان انس��ان بخشيده مي ش��ود، از آن به عنوان ماه مبارك 
رمضان ياد مي شود. انتخاب واژه رمضان از دقت و لطافت خاصي برخوردار است 
چرا كه سخن از گداخته شدن را به نوعي مي توان دگرگون شدن در زير آفتاب 
سوزان و گرم و تحمل ضربات بي امانش تعبير كرد. رمضان بهار قرآن و مناجات 
به درگاه پروردگار بي نياز اس��ت. تمام كتب بزرگ آسماني از جمله قرآن كريم، 

تورات، انجيل، زبور و صحف در اين ماه نازل شده.
ام��ام جعفر ص��ادق )ع( مي فرماي��د: كل ق��رآن در ماه رمض��ان به صورت 
بيت المعمور نازل ش��ده و صحف ابراهيم در ش��ب اول رمضان و تورات در روز 
ششم ماه رمضان، انجيل در روز سيزدهم رمضان و زبور در روز هجدهم رمضان 
نازل ش��ده اس��ت. نظر به اين كه قرآن كريم در ماه مبارك رمضان نازل شده و 
ت��اوت آيات آن در اين ماه فضيلت بس��ياري دارد، در روايات اس��امي از ماه 
رمض��ان به عنوان بهار قرآن هم ياد مي ش��ود. اين م��اه هر روزش نماز و دعايي 
ويژه دارد و در اين ماه به س��بب بركات آن دعا، مناجات و نمازهاي مس��تحبي 

توصيه شده است.
از ب��ركات اين ماه مي توان به اين نكته اش��اره كرد ك��ه با آغاز اين ماه، همه 
مس��لمانان، در هر جاي دنيا اين ماه را به بهترين نحو برگزار مي كنند و س��فره 

سحر و افطار را با ياد خدا برپا مي كنند.
ماهي كه سراس��ر خير و بركت اس��ت. ماهي كه حتي ج��رم در آن كاهش 
مي يابد و بس��ياري دس��ت به بارگاه خدا برمي دارند و طلب آمرزش و بخش��ش 
مي كنند و توبه پيش مي گيرند. همچنين انس��ان روزه دار در هنگام گرس��نگي 
و تش��نگي، فقرا و بينوايان را ياد مي كند و در نتيجه به كمك آنها مي ش��تابد. 
پيامبر )ص( مي فرمايد: »ماه رجب، ماه خدا و ماه شعبان ماه من و ماه رمضان ماه 
امت من است. هر كس همه اين ماه را روزه بگيرد، بر خدا واجب است كه همه 
گناهانش را بخش��يده و بقيه عمرش را تضمين كند و او را از تش��نگي و عطش 

دردناك روز قيامت امان دهد.«
با اين تفاسير مي توان نتيجه گرفت كه اين ماه در نزد خدا اجر و قرب بااليي 
دارد و خداوند باالترين بركات و آمرزش هاي خود را در اين ماه قرار داده است.

چه خوب اس��ت كه با آغاز اين ماه، نهايت اس��تفاده را كرده و از خداي خود 
خواس��تار آمرزش گناهان، بركت در روزي و رفع مشكات مردم باشيم و دست 

فقرا و بينوايان را گرفته و كمك حال هم در اين ماه پربركت باشيم.

فرهنگ و آداب روزه داري 
 مص�رف كربوهيدرات هاي مركب در س�حر كه در مدت طوالني تري هضم مي ش�وند 

باعث مي شوند شما كمتر گرسنه شويد
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محسن غالمي

روزه و درمان هاي طبيعي

یادداشت

 افقي:
1-بخشي از خودرو كه مركز كنترل 
عملكرد آن محس��وب مي ش��ود- از 
ش��هرهاي تاريخي و بس��يار زيباي 

ايتاليا
2- رديف- بي خب��ر از پياده- جيره 

مقرر
پ��ا-  رگ ه��اي  گش��ادگي   -3

خويشاوندي، ارتباط- كمك
4- بل��ي- مركز ف��راري- ابزار اضافه 

الزم- آبسه
5- سابقًا بر سر آن جان مي باختند- 

چوب دستي قلندر- كلمه
6- پ��ر و لبري��ز- اي��ن گل ام��روزه 
بيشتر نشانه عش��ق، افتخار، برتري 
و جذابيت مي باشد- عامت مفعول 

بي واسطه
7- مركز فرماندهي- مكاني عمومي 
براي اس��تفاده از اينترن��ت- مدفن 

فردوسي
نامراد- ش��هر بي قانون- گياهي   -8
از تيره سوس��ني ها ب��ا گل هاي زيبا 

و معطر
9- صورت��ي كمرنگ- ض��د خونگرم- 

روغن جا
10- دريا- مركز كش��ور چك- بازهم 

پر و لبريز!
11- پادش��اهان- قلعه حس��ن صباح- 

ضمير غايب
12- لباس صاف كن- عشوه گر- حرف 

جمع- بام خانه
13- پ��ل پي��روزي- عجله، س��رعت- 

حامل
14- فراموش��ي- موضعي در مناسك 

حج- از صفات باريتعالي
15- از باتاق ه��اي مش��هور ايران- از 

گياهان دارويي
 عمودي:

1-از آثار تاريخي و معروف 
و ديدني كش��ورمان كه در 
ب��ازار قديمي خوي  جنوب 

واقع شده- پاندول ساعت
2- يياق كرج- دردمندي- 

راهب
3- نوعي كينه- رنگي براي 

فرش- آقاي فرانسوي
4- ظري��ف و زيب��ا- اصل و 

آغاز- جسر- خانه مجلل
5- سازي بادي- كله قندي- 

جديد
6- خاك سفال گري- سخن 

نيشدار- عكس العمل
7- ناكس، لئيم- بلبل- بمب مخرب

8- قاره ما- اسب- اذيت
9- نام پس��رانه- دريچه قلب- صفحه 

نقاشي
10- آفري��دن و هس��تي دادن- زينت 

پركاربرد لباس- شامل همه مي شود
س��لول-  اس��ت-  ب��س  هم��ان   -11

جانشينان
12- ش��اعر مسافر- س��خن زير لب از 

خشم- دوستي- جمع امت
13- حاضر، مهيا- كدر- ابزار تزريق

14- دلير- ضد تاريك- بخت
15- ستاره معروف- جنون جواني

 افقي:
1- خاك پژوهي- سردار كارتاژ

2- اكنون- نوعي پارچه- همراه
3- تيره و تار- ش��ش ضلعي- نوعي از 

خودروي هيوندا
4- ن��ام كوچك نيس��تلروي مهاجم 
گلزن هلندي كه جاي او در بازي هاي 
يورو خالي بود- جشنواره بين المللي 

فيلم- كشتيبان- حمام تكي
5- برابر- نوعي انگور- گرفتگي زبان

6- به آخر رسيده- شهري در جنوب 
اسپانيا- خون

7- اهلي نيست- جهانگردي- پيشوند 
يوناني به معني ده

8- خبرگزاري كش��ورمان- رجوع- 
مسطح

9- نيم تنه زنانه- بي بضاعت- شيپور 
بزرگ

10- پائي��ن و قع��ر- نرخ رس��مي- 
صنعتي در شعر

11- گليم- طرف صحبت- مقياس 
طول

12- هجو كردن- پادشاه ساساني- 
خمره بزرگ- زنجيره

13- آرن��ج- گاب��ي- حركت��ي در 
جودو

14- پس��ت فطرتي- پ��اك و منزه- 
رسوب كننده

محاس��به  ب��راي  دس��تگاهي   -15
شتاب، س��رعت و نيروهاي وارده بر 

خودرو- دستگاه ضدعفوني
 عمودي:

»س��واران  رم��ان  1-نويس��نده 
كالسكه«- كجاوه

و  تبه��كار  فري��ب-  ش��جاع-   -2
آدمكش

3- بصير- ملحد- امضاي مختصر
4- ش��هري در ايالت ويسكانس��ين- 
نوعي هورمون- به معني بگو- جوان، 

دلير
5- اثر بيدل- آوردن- ضدخشك

6- سخن زير لب از خشم- پاكدامني- 
همخانه

7- يتيم شدن- سرپرستي- دزدي
8- مش��هور- بخشنده- ش��هري در 

استان يزد
9- اس��تارت قديم��ي- عضو س��فره 

نوروزي- گلزن بارسا
10- حيله گ��ر- باط��ل، ضايع- واحد 

واليبال
ري��زه- عمه  ب��اران   -11

امام زمان)عج(- پزشك ها
12- زرد فرنگ��ي- ب��رج 
ك��ج- ش��كل هندس��ي- 

اضافه بار
13- مخلوط��ي از نيترات 
پتاس��يم، گ��رد زغ��ال و 
گوگ��رد كه باع��ث انفجار 

مي شود- فراق- پرسش
14- ش��هري در اس��تان 
ن��ام  مغ��ازه-  لرس��تان- 

دخترانه
15- درياچ��ه س��وئيس- 
امري��كاي  در  خليج��ي 

جنوبي

حل جدول ويژه شماره 5132حل جدول عادی شماره 5132

چندي پيش براي ش��ركت در يك جشن نامزدي 
دعوت شدم. با كمال ميل دعوت را اجابت كرده و به 
مهماني رفتم. جش��ن در منزل ع��روس خانم برگزار 
ش��د و مهمان ها يكي پس از ديگري از راه رس��يدند 
و صاحبخانه با خوش��رويي به اس��تقبال يكايك شان 
آمد. مراس��م به بهترين ش��كل ممكن برگزار ش��د و 
موجي از ش��ادباش و آرزوي خوشبختي نثار عروس 
و داماد گشت. فرداي آن روز كه براي سپاسگزاري و 
پوزش از زحمات با صاحبخانه تماس گرفتم، خاصه 
پس از تعارفات مرس��وم از سر درددل گفت: »بيچاره 
فرش ه��اي دس��تبافم، دو هفته از شست وش��وي آن 

نمي گذرد؛ رنگش هم روشن است...«
حرف هايش چنان جرقه اي در ذهنم زد كه از فرط 
تب و تاب آن، جمات ديگر بنده خدا را نش��نيدم و 
نفهميدم چگونه خداحافظي كردم و مثل تش��نه اي 
در طلب آب، قلم برداشتم و اين بيت زيباي موالنا را 

روي كاغذ نوشتم: 
خلق را تقليدشان بر باد داد

اي دو صد لعنت بر اين تقليد باد
و با خود انديش��يدم كه به راستي اين تقليدهاي 
بي انديش��ه و نيمه كاره چه ها كه بر سر فرهنگ اين 
م��رز و بوم نياورده اس��ت! غرضم نف��ي هيچ فرهنگ 
و تمدني نيس��ت چرا كه هر ريش��ه و پيشينه اي در 
جاي��گاه خود قابل احترام اس��ت، تنه��ا مي خواهم با 
گريزي نرم و خزنده بر تاريخ س��رزمين مان اين گونه 

تقليدهاي صرف را زير يك عامت 
س��ؤال بزرگ ببرم و با چند س��ؤال 
كه همواره از خود مي پرسم، اينگونه 

طرح مسئله نمايم:
»ايراني، از ايران چه مي داني؟ از 
ريش��ه و پيشه و انديشه پدرانت؟ از 
آئين و ميراث مذهبي سرزمينت؟ از 
تمام پاكي ها و نيكي هاي نياكانت؟ 
از آب و آت��ش پليدي زداي ش��رع 
و دين��ت؟ از داش��ته ها و بوده هاي 
پيش��ينت؟ و از پيش��ينه ات چ��ه 
مي داني؟ چيزي از ش��رق پژوهاني 
كه در س��فرنامه هاي خود پاكيزگي 
ايرانيان و رسم نيكوي خانه تكاني را 

ستوده اند، شنيده اي؟
تا به حال به ذهنت خطور كرده 
اس��ت كه كلم��ه بيگانه »پاس��يو« 
همين پاس��يويي ك��ه در خانه هاي 
نوس��از ديروز و كلنگي امروز هنوز 
آث��اري از آن باق��ي اس��ت، از واژه 
ايران��ي و كهن »پادي��او« برگرفته 
ش��ده اس��ت؟ )پادي��او، محل تميز 
ك��ردن ب��وده و در مس��اجد به آن 
وضوخانه گفته مي ش��ده اس��ت.( و 
بعدها همين واژه به زبان فرانسوي 
رفته و به »پاتيو« تبديل شده و در 

بازگش��تي دوباره به زبان فارسي به صورت »پاسيو« 
درآمده است.

شايد كمتر كسي بداند كه ايراني ها بيش از 3 هزار 

س��ال پيش در شهرهايش��ان حمام عمومي داشته اند 
و س��اخت نخس��تين حمام تاريخ به جمشيد، پادشاه 
پيشدادي منسوب است و در تخت جمشيد نشانه هايي 
از وج��ود حمام در آن روزگاران پيدا 
شده اس��ت و باستان شناسان بر اين 
عقيده ان��د ك��ه س��اخت حمام هاي 
عمومي در ايران از دوره هخامنش��ي 
رايج بوده اس��ت، يا اين ك��ه با ورود 
اسام به سرزمين مان حاكمان و افراد 
خير در ش��هرهاي اي��ران حمام هاي 
بسيار بنا كرده اند و به نوشته شاردن، 
جهانگرد فرانس��وي، كه مدتي را در 
دوره صف��وي در اصفه��ان گذرانيده 
بود، اين شهر در آن زمان 272 حمام 
داشته است، اما سخن اين است كه 
در سرزميني كه ساده ترين آموزه هاي 
مذهبي و اخاق��ي اش »النظافه من 
االيمان وااليمان في الجنه« اس��ت، 
در س��رزميني كه پيامب��ر مكرمش 
مي فرماي��د: »در ميان لباس ها رنگ 
س��پيد را برگزين كه سپيد بهترين 
رنگ ه��ا ب��راي جام��ه اس��ت«، در 
س��رزميني كه جش��ني به وسعت و 
ش��كوه نوروز دارد و سال نو با پاكي 
و پاكيزگي آغاز مي ش��ود و مردم آن 
در استقبال از بهار، دمار از روزگار هر 
پليدي و پلشتي در مي آورند، تا ارواح 
پاك و فروهرهاي نياكانشان خشنود 
و در آرامش در نظاره اين همه پاكي، 
آفرينش��ان كنند، در س��رزمين مردماني كه بهار را به 
دق��ت ثانيه لحظه ش��ماري مي كنن��د و دعاي تحويل 
سال ش��ان در اوج ذكاوت و هوش��ياري »ح��ول حالنا 

الي احس��ن الحال« است، اس��فناك است دستخوش 
روزگار م��درن و دهك��ده جهان��ي ش��دن و بيگانه از 
فرهن��گ خود در ورطه تقليد چن��ان رنگ باختن كه 
س��گ و گربه آلوده را چون عزيزي بت��وان در آغوش 
كشيد. ش��ايد روي سخنم بيشتر با روشنفكران باشد؛ 
آنها كه به جرم آگاهي بيش��تر مسئوليت سنگين تري 
بر دوش دارند و مي بايس��ت روش��نگري كنند نه آنان 
كه در توهم روشنفكري به هر وسيله اي مي خواهند از 
قافله تمدن عقب نمانند. مي خواهم بگويم كه شايسته 
اس��ت و بايسته كه با احترام به تاريخ سرزمين مان كه 
جشن هاي ملي و مذهبي اش با رعايت كامل آداب ادب، 
مهمان و ميزبان را گرامي داش��ت، از آنچه با فرهنگ 
ملي و مذهبي ما همخواني ندارد، دوري كنيم و جاي 
تأسف دارد كه ما با چنين پيشينه اي، با كفش آلوده اي 
كه در كوي و برزن قدم زده ايم و از سرويس بهداشتي 
اس��تفاده كرده ايم، پاي بر فرهن��گ خود بگذاريم و بر 
خانه اي وارد ش��ويم كه حرمت دارد و مقدس است؛ بر 
فرش و بورياي آن نماز خوانده مي ش��ود؛ سفره نان و 
ريحان بر آن مي نهيم. پيران و كودكان خانواده در آن 
مي خوابند، راه مي روند و نفس مي كش��ند، فرشي كه 
نم��اد و مظهر هنر ايراني اس��ت و در پس هر گره اش 
رازي نهفته و سر به مهر دارد كه روايتگر خطوط چهره 
و دس��تان زنان و دختران غيرتمند ايراني است كه به 
كد يمين و عرق جبين ش��ان پشت فرشتگان عرش را 

به لرزه درمي آورد. 
پس به احترام پاكي سرزمين و نياكان مان بايسته 
اس��ت و نيكو كه از خانه هاي كوچك خود آغاز كنيم 
و با يقين از درستي كردار و گفتارمان، از هر آن كس 
ك��ه در ورطه ناآگاهانه اين تقليد گرفتار اس��ت، نه با 
جيغ بنفش كه محترمانه و آگاهانه اس��تدعا كنيم و 

تمنا كه:
لطفًا با كفش وارد نشويد!

مينا نبئي 

جاي تأسف دارد 
كه ما با چنين 
پيشينه اي، با 

كفش آلوده اي 
كه در كوي 
و برزن قدم 

زده ايم و 
از سرويس 

بهداشتي استفاده 
كرده ايم، پاي 

بر فرهنگ خود 
بگذاريم و بر 
خانه اي وارد 

شويم كه حرمت 
دارد و مقدس 

است

آمارهاي محققان بر نقش روزه در درمان طبيعي بيماري ها مهر تأیيد مي زند
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يسانشتخيركرابم1

خرهاملواتدراو2

بدومشقنزيرزرل3

نمزنبسقيدواد4

دهدينتيدزدنا5

ايركمشپعورشو6

نسكاوويسومباي7

ناگنيكمتنسر8

سارسوقانروتنك9

يهجارردانابو10

وموميلروجاند11

ساويروبرشنمك12

هرديبسامدبابي13

پياتهمرنهيودا14

لاعفايزادناهار15
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مسيتهينامتحاسم1

ويكوتلوونيشتا2

زاياهكرابمنان3

احلماسهيجارو4

يزينشگبتارهم5

ينيهملقانيبت6

كاسماقالييجنر7

رتگينابرسنا8

كوكنادنخناويل9

اشابنينسوربا10

شايرهمدنبردر11

اهتناتپيتاقن12

لاخسابلاكدزيا13

ولمممساركاياك14

تيهاممسيبارتسا15

لطفًا با كفش وارد نشويد!

تركيب خون و 
ادرار در جريان 
درمان با روزه، 
عميقًا تغيير مي يابد 
و به شكل و تركيب 
طبيعي خود بر 
مي گردد و جا دارد 
فصل مستقلي را به 
بحث درباره اثرات 
روزه در تركيب 
خون اختصاص 
دهيم
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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 5133

سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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شوم ترین شب زندگي15
 دقايقي از طلوع آفتاب نگذش�ته بود كه پس�رجوان ناگهان از خ�واب پريد. همين كه 

نيم نگاهي به ساعت ديواري اتاقش انداخت با عجله از رختخواب بيرون پريد

16 راه اندازي سامانه تجميع داده هاي پایش تا پایان سال 14
 سازمان حفاظت محيط زيست در اين خصوص با راه اندازي فاز اول مركز كنترل و پايش ملي، 

اقدامات اوليه و زير ساخت هاي الزم براي سامانه تجميع داده هاي پايش را فراهم كرده است

معضل ريزگردها كه امروز دامن بسياري 
از شهرهاي كشور را گرفته است طي دو 

سال اخير شدت بيشتري يافته است. 
همين امر باعث شده است تا بسياري از 

مسئوالن كشورمان تدابيري براي اين موضوع 
بينديشند؛ هر چند ريشه اين مشكل به 

كشورهاي عربي همسايه بازمي گردد اما گويا 
اين كشورها چندان تمايلي به رسيدگي براي 

اين موضوع ندارند
صفحه 15 

 ورود به شهر رمضان

مهماني  م��اه  رمضان 
ك��ه  ماه��ي  خداس��ت، 
خداون��د بندگان��ش را به 
مهماني خود فرامي خواند 
ماهي ك��ه در آن خداوند 
ب��ه بندگان��ش رحمت و 

بركت عطا مي كند.
ماه��ي ك��ه روزه��ا و 
بهتري��ن  از  ش��ب هايش 
ساعت هاس��ت و سرتاسر 

اين ماه درهاي بهش��ت روي بندگانش گش��وده است، ماهي كه نفس كشيدن 
حكم تسبيح و خوابيدن حكم عبادت دارد.

ماهي كه ش��ب قدر، ش��بي كه برتر از هزار ماه است در آن واقع شده، شبي 
كه فرش��تگان ب��ه اذن خدا فرود مي آيند و جميع مق��درات بندگان را در طول 
سال تعيين مي كنند. ماهي كه بندگان ازخداي خود طلب آمرزش و رستگاري 
مي كنند. واژه رمضان در لغت »رمضاء« به معني حرارت و س��وزانيدن اس��ت و 
چون در اين ماه گناهان انس��ان بخشيده مي ش��ود، از آن به عنوان ماه مبارك 
رمضان ياد مي شود. انتخاب واژه رمضان از دقت و لطافت خاصي برخوردار است 
چرا كه سخن از گداخته شدن را به نوعي مي توان دگرگون شدن در زير آفتاب 
سوزان و گرم و تحمل ضربات بي امانش تعبير كرد. رمضان بهار قرآن و مناجات 
به درگاه پروردگار بي نياز اس��ت. تمام كتب بزرگ آسماني از جمله قرآن كريم، 

تورات، انجيل، زبور و صحف در اين ماه نازل شده.
ام��ام جعفر ص��ادق )ع( مي فرماي��د: كل ق��رآن در ماه رمض��ان به صورت 
بيت المعمور نازل ش��ده و صحف ابراهيم در ش��ب اول رمضان و تورات در روز 
ششم ماه رمضان، انجيل در روز سيزدهم رمضان و زبور در روز هجدهم رمضان 
نازل ش��ده اس��ت. نظر به اين كه قرآن كريم در ماه مبارك رمضان نازل شده و 
ت��اوت آيات آن در اين ماه فضيلت بس��ياري دارد، در روايات اس��امي از ماه 
رمض��ان به عنوان بهار قرآن هم ياد مي ش��ود. اين م��اه هر روزش نماز و دعايي 
ويژه دارد و در اين ماه به س��بب بركات آن دعا، مناجات و نمازهاي مس��تحبي 

توصيه شده است.
از ب��ركات اين ماه مي توان به اين نكته اش��اره كرد ك��ه با آغاز اين ماه، همه 
مس��لمانان، در هر جاي دنيا اين ماه را به بهترين نحو برگزار مي كنند و س��فره 

سحر و افطار را با ياد خدا برپا مي كنند.
ماهي كه سراس��ر خير و بركت اس��ت. ماهي كه حتي ج��رم در آن كاهش 
مي يابد و بس��ياري دس��ت به بارگاه خدا برمي دارند و طلب آمرزش و بخش��ش 
مي كنند و توبه پيش مي گيرند. همچنين انس��ان روزه دار در هنگام گرس��نگي 
و تش��نگي، فقرا و بينوايان را ياد مي كند و در نتيجه به كمك آنها مي ش��تابد. 
پيامبر )ص( مي فرمايد: »ماه رجب، ماه خدا و ماه شعبان ماه من و ماه رمضان ماه 
امت من است. هر كس همه اين ماه را روزه بگيرد، بر خدا واجب است كه همه 
گناهانش را بخش��يده و بقيه عمرش را تضمين كند و او را از تش��نگي و عطش 

دردناك روز قيامت امان دهد.«
با اين تفاسير مي توان نتيجه گرفت كه اين ماه در نزد خدا اجر و قرب بااليي 
دارد و خداوند باالترين بركات و آمرزش هاي خود را در اين ماه قرار داده است.

چه خوب اس��ت كه با آغاز اين ماه، نهايت اس��تفاده را كرده و از خداي خود 
خواس��تار آمرزش گناهان، بركت در روزي و رفع مشكات مردم باشيم و دست 

فقرا و بينوايان را گرفته و كمك حال هم در اين ماه پربركت باشيم.

فرهنگ و آداب روزه داري 
 مص�رف كربوهيدرات هاي مركب در س�حر كه در مدت طوالني تري هضم مي ش�وند 

باعث مي شوند شما كمتر گرسنه شويد
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محسن غالمي

روزه و درمان هاي طبيعي

یادداشت

 افقي:
1-بخشي از خودرو كه مركز كنترل 
عملكرد آن محس��وب مي ش��ود- از 
ش��هرهاي تاريخي و بس��يار زيباي 

ايتاليا
2- رديف- بي خب��ر از پياده- جيره 

مقرر
پ��ا-  رگ ه��اي  گش��ادگي   -3

خويشاوندي، ارتباط- كمك
4- بل��ي- مركز ف��راري- ابزار اضافه 

الزم- آبسه
5- سابقًا بر سر آن جان مي باختند- 

چوب دستي قلندر- كلمه
6- پ��ر و لبري��ز- اي��ن گل ام��روزه 
بيشتر نشانه عش��ق، افتخار، برتري 
و جذابيت مي باشد- عامت مفعول 

بي واسطه
7- مركز فرماندهي- مكاني عمومي 
براي اس��تفاده از اينترن��ت- مدفن 

فردوسي
نامراد- ش��هر بي قانون- گياهي   -8
از تيره سوس��ني ها ب��ا گل هاي زيبا 

و معطر
9- صورت��ي كمرنگ- ض��د خونگرم- 

روغن جا
10- دريا- مركز كش��ور چك- بازهم 

پر و لبريز!
11- پادش��اهان- قلعه حس��ن صباح- 

ضمير غايب
12- لباس صاف كن- عشوه گر- حرف 

جمع- بام خانه
13- پ��ل پي��روزي- عجله، س��رعت- 

حامل
14- فراموش��ي- موضعي در مناسك 

حج- از صفات باريتعالي
15- از باتاق ه��اي مش��هور ايران- از 

گياهان دارويي
 عمودي:

1-از آثار تاريخي و معروف 
و ديدني كش��ورمان كه در 
ب��ازار قديمي خوي  جنوب 

واقع شده- پاندول ساعت
2- يياق كرج- دردمندي- 

راهب
3- نوعي كينه- رنگي براي 

فرش- آقاي فرانسوي
4- ظري��ف و زيب��ا- اصل و 

آغاز- جسر- خانه مجلل
5- سازي بادي- كله قندي- 

جديد
6- خاك سفال گري- سخن 

نيشدار- عكس العمل
7- ناكس، لئيم- بلبل- بمب مخرب

8- قاره ما- اسب- اذيت
9- نام پس��رانه- دريچه قلب- صفحه 

نقاشي
10- آفري��دن و هس��تي دادن- زينت 

پركاربرد لباس- شامل همه مي شود
س��لول-  اس��ت-  ب��س  هم��ان   -11

جانشينان
12- ش��اعر مسافر- س��خن زير لب از 

خشم- دوستي- جمع امت
13- حاضر، مهيا- كدر- ابزار تزريق

14- دلير- ضد تاريك- بخت
15- ستاره معروف- جنون جواني

 افقي:
1- خاك پژوهي- سردار كارتاژ

2- اكنون- نوعي پارچه- همراه
3- تيره و تار- ش��ش ضلعي- نوعي از 

خودروي هيوندا
4- ن��ام كوچك نيس��تلروي مهاجم 
گلزن هلندي كه جاي او در بازي هاي 
يورو خالي بود- جشنواره بين المللي 

فيلم- كشتيبان- حمام تكي
5- برابر- نوعي انگور- گرفتگي زبان

6- به آخر رسيده- شهري در جنوب 
اسپانيا- خون

7- اهلي نيست- جهانگردي- پيشوند 
يوناني به معني ده

8- خبرگزاري كش��ورمان- رجوع- 
مسطح

9- نيم تنه زنانه- بي بضاعت- شيپور 
بزرگ

10- پائي��ن و قع��ر- نرخ رس��مي- 
صنعتي در شعر

11- گليم- طرف صحبت- مقياس 
طول

12- هجو كردن- پادشاه ساساني- 
خمره بزرگ- زنجيره

13- آرن��ج- گاب��ي- حركت��ي در 
جودو

14- پس��ت فطرتي- پ��اك و منزه- 
رسوب كننده

محاس��به  ب��راي  دس��تگاهي   -15
شتاب، س��رعت و نيروهاي وارده بر 

خودرو- دستگاه ضدعفوني
 عمودي:

»س��واران  رم��ان  1-نويس��نده 
كالسكه«- كجاوه

و  تبه��كار  فري��ب-  ش��جاع-   -2
آدمكش

3- بصير- ملحد- امضاي مختصر
4- ش��هري در ايالت ويسكانس��ين- 
نوعي هورمون- به معني بگو- جوان، 

دلير
5- اثر بيدل- آوردن- ضدخشك

6- سخن زير لب از خشم- پاكدامني- 
همخانه

7- يتيم شدن- سرپرستي- دزدي
8- مش��هور- بخشنده- ش��هري در 

استان يزد
9- اس��تارت قديم��ي- عضو س��فره 

نوروزي- گلزن بارسا
10- حيله گ��ر- باط��ل، ضايع- واحد 

واليبال
ري��زه- عمه  ب��اران   -11

امام زمان)عج(- پزشك ها
12- زرد فرنگ��ي- ب��رج 
ك��ج- ش��كل هندس��ي- 

اضافه بار
13- مخلوط��ي از نيترات 
پتاس��يم، گ��رد زغ��ال و 
گوگ��رد كه باع��ث انفجار 

مي شود- فراق- پرسش
14- ش��هري در اس��تان 
ن��ام  مغ��ازه-  لرس��تان- 

دخترانه
15- درياچ��ه س��وئيس- 
امري��كاي  در  خليج��ي 

جنوبي

حل جدول ويژه شماره 5132حل جدول عادی شماره 5132

چندي پيش براي ش��ركت در يك جشن نامزدي 
دعوت شدم. با كمال ميل دعوت را اجابت كرده و به 
مهماني رفتم. جش��ن در منزل ع��روس خانم برگزار 
ش��د و مهمان ها يكي پس از ديگري از راه رس��يدند 
و صاحبخانه با خوش��رويي به اس��تقبال يكايك شان 
آمد. مراس��م به بهترين ش��كل ممكن برگزار ش��د و 
موجي از ش��ادباش و آرزوي خوشبختي نثار عروس 
و داماد گشت. فرداي آن روز كه براي سپاسگزاري و 
پوزش از زحمات با صاحبخانه تماس گرفتم، خاصه 
پس از تعارفات مرس��وم از سر درددل گفت: »بيچاره 
فرش ه��اي دس��تبافم، دو هفته از شست وش��وي آن 

نمي گذرد؛ رنگش هم روشن است...«
حرف هايش چنان جرقه اي در ذهنم زد كه از فرط 
تب و تاب آن، جمات ديگر بنده خدا را نش��نيدم و 
نفهميدم چگونه خداحافظي كردم و مثل تش��نه اي 
در طلب آب، قلم برداشتم و اين بيت زيباي موالنا را 

روي كاغذ نوشتم: 
خلق را تقليدشان بر باد داد

اي دو صد لعنت بر اين تقليد باد
و با خود انديش��يدم كه به راستي اين تقليدهاي 
بي انديش��ه و نيمه كاره چه ها كه بر سر فرهنگ اين 
م��رز و بوم نياورده اس��ت! غرضم نف��ي هيچ فرهنگ 
و تمدني نيس��ت چرا كه هر ريش��ه و پيشينه اي در 
جاي��گاه خود قابل احترام اس��ت، تنه��ا مي خواهم با 
گريزي نرم و خزنده بر تاريخ س��رزمين مان اين گونه 

تقليدهاي صرف را زير يك عامت 
س��ؤال بزرگ ببرم و با چند س��ؤال 
كه همواره از خود مي پرسم، اينگونه 

طرح مسئله نمايم:
»ايراني، از ايران چه مي داني؟ از 
ريش��ه و پيشه و انديشه پدرانت؟ از 
آئين و ميراث مذهبي سرزمينت؟ از 
تمام پاكي ها و نيكي هاي نياكانت؟ 
از آب و آت��ش پليدي زداي ش��رع 
و دين��ت؟ از داش��ته ها و بوده هاي 
پيش��ينت؟ و از پيش��ينه ات چ��ه 
مي داني؟ چيزي از ش��رق پژوهاني 
كه در س��فرنامه هاي خود پاكيزگي 
ايرانيان و رسم نيكوي خانه تكاني را 

ستوده اند، شنيده اي؟
تا به حال به ذهنت خطور كرده 
اس��ت كه كلم��ه بيگانه »پاس��يو« 
همين پاس��يويي ك��ه در خانه هاي 
نوس��از ديروز و كلنگي امروز هنوز 
آث��اري از آن باق��ي اس��ت، از واژه 
ايران��ي و كهن »پادي��او« برگرفته 
ش��ده اس��ت؟ )پادي��او، محل تميز 
ك��ردن ب��وده و در مس��اجد به آن 
وضوخانه گفته مي ش��ده اس��ت.( و 
بعدها همين واژه به زبان فرانسوي 
رفته و به »پاتيو« تبديل شده و در 

بازگش��تي دوباره به زبان فارسي به صورت »پاسيو« 
درآمده است.

شايد كمتر كسي بداند كه ايراني ها بيش از 3 هزار 

س��ال پيش در شهرهايش��ان حمام عمومي داشته اند 
و س��اخت نخس��تين حمام تاريخ به جمشيد، پادشاه 
پيشدادي منسوب است و در تخت جمشيد نشانه هايي 
از وج��ود حمام در آن روزگاران پيدا 
شده اس��ت و باستان شناسان بر اين 
عقيده ان��د ك��ه س��اخت حمام هاي 
عمومي در ايران از دوره هخامنش��ي 
رايج بوده اس��ت، يا اين ك��ه با ورود 
اسام به سرزمين مان حاكمان و افراد 
خير در ش��هرهاي اي��ران حمام هاي 
بسيار بنا كرده اند و به نوشته شاردن، 
جهانگرد فرانس��وي، كه مدتي را در 
دوره صف��وي در اصفه��ان گذرانيده 
بود، اين شهر در آن زمان 272 حمام 
داشته است، اما سخن اين است كه 
در سرزميني كه ساده ترين آموزه هاي 
مذهبي و اخاق��ي اش »النظافه من 
االيمان وااليمان في الجنه« اس��ت، 
در س��رزميني كه پيامب��ر مكرمش 
مي فرماي��د: »در ميان لباس ها رنگ 
س��پيد را برگزين كه سپيد بهترين 
رنگ ه��ا ب��راي جام��ه اس��ت«، در 
س��رزميني كه جش��ني به وسعت و 
ش��كوه نوروز دارد و سال نو با پاكي 
و پاكيزگي آغاز مي ش��ود و مردم آن 
در استقبال از بهار، دمار از روزگار هر 
پليدي و پلشتي در مي آورند، تا ارواح 
پاك و فروهرهاي نياكانشان خشنود 
و در آرامش در نظاره اين همه پاكي، 
آفرينش��ان كنند، در س��رزمين مردماني كه بهار را به 
دق��ت ثانيه لحظه ش��ماري مي كنن��د و دعاي تحويل 
سال ش��ان در اوج ذكاوت و هوش��ياري »ح��ول حالنا 

الي احس��ن الحال« است، اس��فناك است دستخوش 
روزگار م��درن و دهك��ده جهان��ي ش��دن و بيگانه از 
فرهن��گ خود در ورطه تقليد چن��ان رنگ باختن كه 
س��گ و گربه آلوده را چون عزيزي بت��وان در آغوش 
كشيد. ش��ايد روي سخنم بيشتر با روشنفكران باشد؛ 
آنها كه به جرم آگاهي بيش��تر مسئوليت سنگين تري 
بر دوش دارند و مي بايس��ت روش��نگري كنند نه آنان 
كه در توهم روشنفكري به هر وسيله اي مي خواهند از 
قافله تمدن عقب نمانند. مي خواهم بگويم كه شايسته 
اس��ت و بايسته كه با احترام به تاريخ سرزمين مان كه 
جشن هاي ملي و مذهبي اش با رعايت كامل آداب ادب، 
مهمان و ميزبان را گرامي داش��ت، از آنچه با فرهنگ 
ملي و مذهبي ما همخواني ندارد، دوري كنيم و جاي 
تأسف دارد كه ما با چنين پيشينه اي، با كفش آلوده اي 
كه در كوي و برزن قدم زده ايم و از سرويس بهداشتي 
اس��تفاده كرده ايم، پاي بر فرهن��گ خود بگذاريم و بر 
خانه اي وارد ش��ويم كه حرمت دارد و مقدس است؛ بر 
فرش و بورياي آن نماز خوانده مي ش��ود؛ سفره نان و 
ريحان بر آن مي نهيم. پيران و كودكان خانواده در آن 
مي خوابند، راه مي روند و نفس مي كش��ند، فرشي كه 
نم��اد و مظهر هنر ايراني اس��ت و در پس هر گره اش 
رازي نهفته و سر به مهر دارد كه روايتگر خطوط چهره 
و دس��تان زنان و دختران غيرتمند ايراني است كه به 
كد يمين و عرق جبين ش��ان پشت فرشتگان عرش را 

به لرزه درمي آورد. 
پس به احترام پاكي سرزمين و نياكان مان بايسته 
اس��ت و نيكو كه از خانه هاي كوچك خود آغاز كنيم 
و با يقين از درستي كردار و گفتارمان، از هر آن كس 
ك��ه در ورطه ناآگاهانه اين تقليد گرفتار اس��ت، نه با 
جيغ بنفش كه محترمانه و آگاهانه اس��تدعا كنيم و 

تمنا كه:
لطفًا با كفش وارد نشويد!

مينا نبئي 

جاي تأسف دارد 
كه ما با چنين 
پيشينه اي، با 

كفش آلوده اي 
كه در كوي 
و برزن قدم 

زده ايم و 
از سرويس 

بهداشتي استفاده 
كرده ايم، پاي 

بر فرهنگ خود 
بگذاريم و بر 
خانه اي وارد 

شويم كه حرمت 
دارد و مقدس 

است

آمارهاي محققان بر نقش روزه در درمان طبيعي بيماري ها مهر تأیيد مي زند
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123456789101112131415

يسانشتخيركرابم1

خرهاملواتدراو2

بدومشقنزيرزرل3

نمزنبسقيدواد4

دهدينتيدزدنا5

ايركمشپعورشو6

نسكاوويسومباي7

ناگنيكمتنسر8

سارسوقانروتنك9

يهجارردانابو10

وموميلروجاند11

ساويروبرشنمك12

هرديبسامدبابي13

پياتهمرنهيودا14

لاعفايزادناهار15

123456789101112131415

مسيتهينامتحاسم1

ويكوتلوونيشتا2

زاياهكرابمنان3

احلماسهيجارو4

يزينشگبتارهم5

ينيهملقانيبت6

كاسماقالييجنر7

رتگينابرسنا8

كوكنادنخناويل9

اشابنينسوربا10

شايرهمدنبردر11

اهتناتپيتاقن12

لاخسابلاكدزيا13

ولمممساركاياك14

تيهاممسيبارتسا15

لطفًا با كفش وارد نشويد!
  جدول های ____________________ ویژه وعادی ____________________  <<حل در صفحه 35  
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را بر روی سایت بخوانید 

Easy Sudoku Puzzles 1 
www.printablesudoku99.com 
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Puzzle 
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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     

5 راه برای مقابله با اضافه  وزن در تابستان

24. Sep 2013          Part A       Skill: 

1
9 2 6

1 6 5
8 9 3

4 6 5
7 4 1

9 3
7 5 1

6 8
5 2 4 8

2
3 2 6

2 6 5
9 1 7

2 3 7 1
1 8
5 3 6

5 4 1 3 2
8 4

9 5 1

3
6 7 1 9

2
3 6 1 8

5 7 1 4
8 7 2

2 3 5
9 3 5

6 3 8
2 7 4

4
4 2 5 7

3 2 1
8 5 2

1 3 9
3 6

5 7 4
7 4 2

1 7 4 5
8 7

وقتی به تابستان فکر می کنیم، 
بیشتر ما یاد تفریح کردن خارج 
از خانــه می افتیم. اگــر اینطور 
باشد یعنی باید در طول تابستان 
وزنمان پایین بیاید نه اینکه باال 

رود.
اما در واقعیت، تابستان فقط در 
والیبال ساحلی، شــنا و آفتاب 
گرفتن خالصه نمی شود. خیلی 
از فعالیت های تابستانی برخالف 
تالش ما برای حفظ وزن ســالم 
عمل می کنند. خوشبختانه اگر 
بدانیم که دنبال چه هســتیم، 

خیلی راحت می توانیم از بروز 
مشکل جلوگیری کنیم.

در زیر به 5 راه برای جلوگیری 
اشــاره  تابســتان  اضافه وزن  از 

می کنیم.
•

1 هدف داشته باشید.
وقتی برنامه نداشــته باشــیم، 
غلتیدن از روی کاناپه به پشــت 
کامپیوتر و سر زدن های مدام به 
ســر یخچال خیلی راحت است. 
با داشتن هدف برای تابستانتان 
سعی کنید از بروز این وضعیت 

جلوگیری کنید. 
•

2 برنامه بریزید.
حاال که مدرســه تمام شده 
اســت، برنامه روزانه  تان 
به هم می خــورد. اگر 
یــک شــغل خاص 
تابستان  که  ندارید 
تــان را ســر کار 
برویــد، امکان دیر 
از  شــدن  بیــدار 
خواب، تماشای زیاد 
تلویزیــون و خوردن 
تنقالت بیشــتر از حد 
معمول زیاد می شود. سعی 
کنید روزهای تابستان تان یک 

ساختار مشــخص داشته باشند 
--مثاًل هر روز ســر یک ساعت 
معین از خوابی بیدار شوید و سر 
یک ساعت مشخص غذا بخورید. 
برای انجام بعضی فعالیت ها مثل 
ورزش کــردن قبــل از صبحانه 
برنامه داشته باشید. اگر وقتتان 
دست خودتان است، سعی کنید 
چند شب در هفته خودتان شام 
درست کنید تا کنار خانواده از با 

هم بودن لذت ببرید.
•

3 خودتان را مشغول کنید.
وقتی حوصله  تان سر برود، دست 
از فعالیت می کشــید و انرژیتان 
پایین می آید. وقتی برنامه روزانه  
تان را پر کنید هم وقت کمتری 
خواهید داشت که دنبال خوردن 
تنقالت چاق  کننده بروید و هم 
باعث می شــود از وقتتان لذت 
بیشــتری ببرید. زمان تماشای 
تلویزیونتان را به دو ســاعت در 
روز محدود کنید -- این شــامل 
بازی هــای کامپیوتــری و وقت 
گذرانی در اینترنت هم می شود. 

•
4 با گرما مقابله کنید.

 اجازه ندهید گرمای تابســتان 
جلــوی ورزش کردن شــما را 

بگیرد. تمرینات و ورزش هایتان را 
به داخل بیاورید. اگر نمی توانید به 
باشگاه بروید، می توانید تمریناتی 
را در خانه انجام دهید. اگر عاشق 
ورزش در هــوای آزاد هســتید، 
می توانید به استخر رفته یا زمان 
فوتبال بازی کردن یا ورزش های 
دیگرتان را بــه اول صبح یا آخر 
شب که هوا خنک تر است منتقل 

کنید.

•
5 به چیزهایی که می خورید خوب 

فکر کنید.

تابستان یعنی پیک  نیک رفتن 
و آتش و کباب، فعالیت هایی که 
معمواًل حول یک عالمه خوراکی 
و تنقالت می چرخــد. خودتان 
کنترل خورد و خوراکتان را داشته 
باشید. مواد غذایی فصلی و سالم 

مثل میوه  ها را به جای دسرهای 
پرکالری و پرقند انتخاب کنید. 
سعی کنید هدف وقت گذراندن 
با دوســتان و خانواده  تان باشد 
نه خــوردن. یک نکتــه خوب 
دیگــر درمورد تغذیه تابســتان 
این است که خوردنی های یخی 
مثل بستنی را به هفته  ای یکبار 

محدود کنید.
KidsPersia.com
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خجسته قامسلو

مونتریال
ازنازی بپرس!... ازنگاه خجسته ... 

آمسان در تو پیداست... زالل که باشی، 

هیجـان: 26راه ساده...   << ادامه از صفحه: 26

یادداشت عاشقانه بگذارید…
•

24. درمورد آدم ها کنجکاوی 
کنید. 

از دوســتان جدید یا قدیمتان 
ســواالتی درمورد زندگی شــان 
بپرسید. ببینید بقیه آدم ها چه 
می کنند و چه چیــز به زندگی 
آنها هیجان می دهد. ممکن است 
زندگی  درمورد  زیادی  چیزهای 

خودتان هم بفهمید.
•

25. منتظــر منانید. 
بــرای امتحان کــردن چیزی، 
شــروع کردن و وارد عمل شدن 

منتظر نمانیــد. محتاط بودن را 
کنار بگذارید و منتظر کسی هم 
ننشینید تا بیاید و به زندگی تان 

هیجان بدهد.
•

26. آن کار بزرگ را اجنام دهید. 
آیــا کار بزرگــی در ذهنتــان 
وجــود دارد که فکــر می کنید 
می تواند  تغییر هیجان انگیزی در 
زندگی تان ایجاد کند؟ شاید تغییر 
زندگی تان،  تغییر محل  کارتان، 
ازدواج یا یک رابطه جدید باشد. 
این تغییر هر چه که باشد، اولین 
قدم را بردارید. عمل تکانه ایجاد 
می کند و تکانه ها ایجاد هیجان 

می کنند.
بایــد بدانیــد که یــک زندگی 
هیجان انگیز اتفاق نمی افتد )تازه 
اگر هیجانی هــم برایتان اتفاق 
بیفتد شــاید آن هیجانی نباشد 
که شــما دوست داشته باشید!(. 
خودتان باید بــا تغییر نگرش و 
روزمره تان،  عادت هــای  بعضی 
راه هایی برای هیجان بخشیدن به 

زندگی تان پیدا کنید.
گاهی تغییراتی کوچک و ساده 
می تواند زندگی تان را از این رو به 

آن رو کند.
liveboldandbloom.com

 مترجم : زینب آرمند

لذت های زندگی...
پائــــــولو کوئیلو

- هوای توی گل فروشی؛
- خاروندن رد کش جوراب؛

- دیر میرسی سرکار و رییس هنوز نیومده؛
- خنکی اون طرف بالش؛

- اسم عطر تو بپرسن؛
- لیسیدن انگشت های پفکی؛

- وقتی نوزادی انگشتتو محکم بگیره؛
- بوی تن نوزاد؛

- وقتی خوابی یکی پتو بندازه روت؛
- مغز کاهو؛

- حرف زدن بچه باخودش وقتی داره تنهایی بازی 
میکنه؛

- آخر سفر بشینی همه عکس هایی رو که گرفتی 
نگاه کنی؛

- وقتی کسی بهت میگه صدای خندت رو دوست 
داره؛

- وقتی خندت میگیره و خندتو نگه میداری؛
- بچه ها بازیشونو نگه دارن تا از کوچه رد بشی؛

- با پای برهنه روی شن های خیس ساحل قدم 
می زنی؛

- بوی چمن خیس...
زندگی رو ساده بگیرین و از این همه لذت های 

کوچک زندگی خوشبختی رو احساس کنید..
-------------

عید واقعی...
عید واقعی از آن کسی ست که پایان سالش را 

جشن بگیرد،
نه آغاز سالی که از آن بی خبر است...

شماره حساب دلتون رو نداشتم تا شادی ها رو 
براتون واریز کنم ... 

رمزش رو هم نداشتم تا الاقل غمهاتون رو برداشت 
کنم ... 

ولی از خودپرداز دلم براتون آرزو کردم!

چرخ گردون، چه بخندد، چه نخندد، 
تو بخند!

      مشکلی، گر تو را، راه ببندد، 
تو بخند!

غصه ها، فانی و باقی، همه زنجیر به هم
     گر دلت از ستم و غصه برنجد، 

تو بخند!
------------

"از سیاست بیزارم!"
بدترین بیسواد، بیسواد سیاسی است

وی کور و کر است، درک سیاسی ندارد و نمی داند 
که هزینه های زندگی از قبیل قیمت نان، مسکن، 
دارو و درمان همگی وابسته به تصمیمات سیاسی 

هستند.
او حتی به جهالت سیاسی خود افتخار کرده، سینه 

جلو می اندازد و میگوید: 
"از سیاست بیزار است".

چنین آدم سبک مغزی نمی فهمد که بی توجهی به 
سیاست است که زنــان فــاحــشه و کــودکان 

خــیابانــی می سازد، قتــل و غــارت را زیاد 
می کند و از همه بدتر بر فساد صاحبان قدرت 

می افزاید… 
)برتولت برشت(
-------------

جمله انرژی بخش
وقتی کسی تورا می رنجاند...

ناراحت نشو!

چون این قانون طبیعت است
که درختی که شیرین ترین میوه ها را دارد

بیشترین سنگ ها را می خورد...
گوته نویسنده و نقاش بزرگ المانی، "آرامش" را 

اینگونه تعریف می کند؛ 
"آرامش"، پیامد اندیشیدن نیست. 

بلکه "آرامش"، نیندیشیدن به گرفتاری ها و چالش 
هایی است که ارزش، "اندیشیدن" ندارند...!

)از کتاب: »تائو تِ  چینگ« اثر: الئوتسه(
-----------

ـرمای آب...  ـَ نـ
هیچ چیز در این جهان چون آب، نرم و انعطاف 

پذیر نیست.
با این حال برای حل کردن آنچه سخت است، چیز 

دیگری یارای مقابله با آب را ندارد.
نرمی بر سختی غلبه می کند و لطافت بر خشونت.
همه این را می دانند ولی کمتر کسی به آن عمل 

می کند.
انسان، نرم و لطیف زاده می شود و به هنگام مرگ 

خشك و سخت می شود.
گیاهان هنگامی که سر از خاك بیرون می آورند نرم 

و انعطاف پذیرند
و به هنگام مرگ خشك و شکننده.

پس هر که سخت و خشك است، مرگش نزدیك 
شده

و هر که نرم و انعطاف پذیر، سرشار از زندگی است.
آرام زندگی کن..

 ----------
زندگی قوی تر است، همواره!

)بخشی از کتاب "من او را دوست داشتم"
از آنا گاوالدا( 

زندگی حتی وقتی انکارش می کنی
حتی وقتی نادیده اش می گیری

حتی وقتی نمی خواهی اش از تو قوی تر است...
از هر چیز دیگری قوی تر است...

آدم هایی که از بازداشتگاه های اجباری برگشته اند 
دوباره زاد و ولد کردند!

مردان و زنانی که شکنجه دیده بودند و مرگ 
نزدیکانشان و سوخته شدن خانه هاشان را دیده 

بودند!
دوباره به دنبال اتوبوس ها دویدند!

به پیش بینی هواشناسی با دقت گوش کردند و 
دخترهایشان را شوهر دادند!

باور کردنی نیست اما همین گونه است!
زندگی از هر چیز دیگری قوی تر است...
باید یک بار به خاطر همه چیز گریه کرد!

آن قدر که اشک ها خشک شوند!
باید این تن اندوهگین را چالند و بعد دفتر زندگی 

را ورق زد!
به چیز دیگری فکر کرد!

•

پس از روز مادر؛ به پیشواز روز پدر: 
سخنی با مادران و فرزندان... 

آیا روز مادر سپری شده است؟ 
خیر، هرگز، مادر از یاد نمی رود. 
زیرا وجودمان از اوست. پوست و 
اســتخوان، رگ و خون ما از آن 

اوست. 
بیاد بیاوریم زمانی که بار سنگین 
وجودمان را در شکم حمل می 
کرد. بیاد بیاوریم سهم بزرگی را 
که از گلو فرو میداد از آن ما بود. 
یادمان باشد که در هر حرکت 
مراقب بود که مبادا بند ناف به 
دور گــردن ما گره بخورد که ناز 
دانه اش دچار خفگی شود. بیاد 
آوریم که شــیره جانــش که از 
پســتانش بیرون می آمد نثار ما 
میکرد، بیاد بیاوریم که مرتب تن 
نحیف ما را تر و خشک میکرد که 
مبادا زخم شود و همواره با همه 
نبودن های آن روزگاران مرهمی 
به پاهای ما می مالید. بیاد آوریم 
که کلمه اول را »مام« یا مامان را 
در دهان ما کاشت. یادمان نرود 
که اولین قــدم را او یاد داد. بیاد 
بیاوریم شب هائی که در تب می 
سوختیم او بود که شیر خشت و 
ترنجبین را می جوشاند و روانه 
حلق ما میکرد. چه بی منت و چه 

عشقی. 
ســپاس من به همه مادران در 

تمام دنیا. 
در این کارزار، هســتند و بودند 
فرزندانــی که قدر و مقام مادر را 
مــی دانند و حداقل به بهانه روز 
مادر با بوسه ای یا شاخه گلی دل 

شکسته او را مرهم می گذارند. 
آن شنیدســتی کــه در ایام نه 
چنــدان دور، فرزندانی که ما در 
را مار خوانند، او را حســود و در 
نهایت بی احساس و بی عاطفگی 
در زمان زنده بودن مادر، سوم و 

هفت او را هم بر پا کنند. 
آیا ستایش از مادر چنین است؟ 

هیهات... فرزند یا فرزندان جاهل 
اگر کمی تعقل داشــته باشند 
هرگز گذشته را فراموش و ارزش 
انسانی مادر را پایمال نمی کنند. 
زیرا بایــد بدانند که زندگی دور 
و تسلسل اســت، زندگی تکرار 
کرده هاست و مفّری برای فرار از 

حقیقت نیست. 
شــعرای ما چه معروف و نیمه 
معروف از مقام مادر بسیار نوشته 
اند که در کتاب های درســی ما 
ثبت است. گه گاهی هم بصورت 
نمایش روی صحنه ها رفته است 

که مادری می گوید: 
پای پسرم خورد به سنگ 

آخ دست پسرم یافت خراش! 
)قلب مادر - ایرج میرزا(

بله احساسات مادر را با متر اندازه 
گیری نتوان کرد. 

گویند که بهشت زیر پای مادران 
است، بشــرط آنکه فرزندان آن 
بهشت را تبدیل به جهنم نکنند. 
پدرم در ســال هــای غربت با 
طبع بسیار لطیف و با احساس 
گه گاهی شعر مینوشت و اغلب 
تجزیه و تحلیل میکرد اشعاری را 
که در کتابهای درسی بیاد داشت 
کــه ســخن از مرغی 
بود کــه جوجه هایش 
را در نهایــت ظرافت و 
احســاس دانه ها را در 
گلویش تخمیر میکند و 
آرام آرام به گلوی جوجه 
هایــش روان می کند. 
جوجه های نورسته بال 

را کم کم به ثمر میرساند و پرواز 
میدهد که دیگــر نه آنها مادر را 

می بینند و نه مادر آنها را. 
پدرم از این اشعار بسیار درس 
میگرفت و قیاس با این زمانه 
میکرد. به حقیقت قســم که 
هیچ توقعــی در زندگی اش 
نداشــت جز احتــرام و کالم 

خوش از فرزندان. 
طبیعت حیوانات را با طبیعت 
اشــرف مخلوقات ی سنجید 
که ای کاش انسانها هم مثل 
جانوران )همــان مرغ( بودند 
که زمانی زحمــت فرزندان را 
کشیده، پروازشــان دهند یا به 
ینگــه دنیا و یا در زادگاهشــان 
که بحمدالله برخوردار هم شد... 
همیشــه معتقد بود که نقش و 
ســهم مادر در زندگــی ناز دانه 
ها پیش از ســهم پدر است زیرا 
خودش در کودکی از داشتن پدر 
محروم شــد و مادر بچه ها را به 
ثمر رساند که در آن زمان همان 

حج اکبر بود. 
باشد که تا دیر نشده هر کجا که 
هستید و در هر مقامی یادی از 
مادر کنید؛ مبادا بــه روزی که 
صورت شــما نازنازی ها را بجا 
نیاورد و دچار نســیان و الزایمر 

شود که دیگر بسیار دور است. 
 ________

در خاتمه با خبر شدم که سرکار 
بانی  )پرهیــزکار(  رادمرد  خانم 
زحمتکش انجمــن همدالن در 
جلســه قبل با همــکاری خانم 
تحویلداری در انجمن همدالن در 
جمع آوری امضاء برای ثبت نوروز 
در کبک، نهایت محبت را مبذول 
داشــته اند که آرزوی من دوام 
این جلسات و سالمتی ایشان را 

خواهانم.  
دست مریزاد خانم رادمرد. 

توضیح آنکــه نــوروز ایرانی نه 
سیاسی است و نه مغایر با دین 
و مذهب است بلکه ریشه هزاران 
سال در خاک وطن ما دارد. کتیبه 
ها و سنگ نوشته ها که اغلب از 
دست حمله وحشیانه عرب بجا 
مانده این حقیقت را ثابت میکند. 
بامید روزهای بهتر با قلب های 

جال داده. 
•

توضیح و پوزش: 
مطلــب بــاال )»ســخنی با مــادران و 
فرزنــدان...«( همراه بــا عکس، به دلیل 
همزمانی بــا روز مادر، می بایســت در 
شماره پیش )یکم ژوئن( در جای مطلب 
»خاطرات مدرسه« درج می شد. پوزش 

ما را بپذیرید. 
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همــدردی
دوستان عزیزو  ارجمند

ترانه عزیزو مهربان و جناب آقای همایون انصاری،تیماز عزیز  
خانواده های عزیز سوگوار 

شوک زده در اندوِه از دست شدن فرزند عزیز و دلبندتان
زنده یاد توماج انصاری نازنین

در پی واژگانی می گردیم تا شاید اندکی غم شما را تسال بخشد؛ و نمی یابیم. 
در این اندوه بزرگ با شما شریکیم؛ 

با آرزوی شکیبایی و آرامش  برای شما عزیزان، هرچند می دانیم دست نیافتنی است.  
ما را همراه  خود بدانید. 

آذر و حمید، ماری فرانس و کیانوش ، کارن و کامی قاضیان 

از کلیه دوستان، سروران، یاران، 
عزیزان و بستگانی که در ایام بسیار سخت 

سوگواری و اندوه بزرگ
از دست دادن همسر، پدر  عزیز و دلبندمان 

زنده یاد پرویز مهدویان  
در مونتریال، کانادا، با دیدار و حضور گرم و مهربان خود 

در مراسم خاکسپاری و مجلس یادبود آن عزیز،
و نیز با ارسال گل و  با درج پیام های همدردی در نشریات، 

ما را همراهی نمودند،  
صمیمانه سپاسگزاری نموده،
برای فرد فرد شما عزیزان،  

بهروزی، شادکامی و طول عمر آرزومندیم.
اگردر این ایام دشوار فرصت تشکر حضوری

از فردفردشما عزیزان دست نداد، بر ما ببخشائید.

خانواده مهدویان 

سپاسگزاری

 هـمدردی
رسید مژده هک ایام غم نخواهد ماند...

دوست عزیز  و همکار گرامی 
جناب آقای ماسیس اوهانیان

عزیزان و خانواده های محترم سوگوار 
درگذشت تاثرانگیز  پدر ارجمندتان را 

به شما و کلیه ی بازماندگان 
صمیمانه تسلیت گفته، 

برای فرد فرد شما عزیزان آرامش، 
سالمت و بهروزی آرزومندیم. 

ما را در کنار خود بدانید. 
همه دوستان و همکاران شما 

در فرودگاه پی یر الیوت ترودو مونتریال 

 ... ماد ر      ای زیبارتین  شـعر خدا

 هـمدردی

 هـمدردی

دوستان عزیز  و  ارجمند
آقایان مصطفی و مرتضی اخباری 

عزیزان و خانواده های محترم سوگوار 

درگذشت تاثرانگیز 

زنده یاد حاجیه خامن زهرا اخباری 
مادری دلسوز و همسری فداکار 

در ایران را به شما و کلیه ی بازماندگان 
صمیمانه تسلیت گفته، 

برای فرد فرد شما عزیزان آرامش، 
سالمت و بهروزی آرزومندیم. 

ما را در کنار خود بدانید. 

خانواده های سركندی، محمودیان، فریدونی، 
اشرفی، عباس زاده، رضانیا، خطیب، 

عبداله زاده، ماهر، مطلوب، صاحل، رضوانی تابان، 
نراقی، دباغیان، نبی پور، سپر آرا، انصارى

سرکار خامن ترانه و جناب آقای همایون انصاری 
خانواده های عزیز سوگوار 

در شوکی عمیق اطالع یافتیم که شوربختانه عزیزتان،

زنده یاد توماج انصاری 
بی وداعی در عنفوان جوانی رخت از جهان بر کشید. 

درغم سهمگین از دست رفتن عزیزتان با شما شریکیم؛ 
برایتان آرزوی صبر و آرامش داریم. 

زهره و محمدرحیمیان 
و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور 

انهگ شنوی خـبر هک آن جام شکست ...

دوستان دیرین و  ارجمند
ترانه عزیز؛  جناب آقای همایون انصاری 
تیماز عزیز ، خانواده های محترم سوگوار 

درگذشت جانگداز  جوان نازنین و دلبندتان 

زنده یاد توماج نازنین 
را به شما یاران دیرین و دوستان مهربان تسلیت گفته؛ 

ما هم در غم بزرگ ازدست دادن آن عزیز، خود را شریک می دانیم. 
برایتان آرامش و بهروزی آرزومندیم. 

د  ـُ شهناز مهاجر، هایده، رویا، پهلب
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ایـــــران ... 

جمهوری اسالمی، زمینه ساز و تشدیدکننده  
آسیب های اجتماعی ایران

آسیب ها و مشکالت اجتماعی در 
ایران در حال تشدید و وخیم تر 

شدن بوده اند: 
ده برابر شدن کارتن خواب ها در 
طی ده سال گذشته )از 15 هزار 
در سال 85 به 150 هزار در سال 
95(، 18 تا 25 میلیون حاشــیه 
نشین، حدود 3 تا 7 میلیون معتاد 
به مواد مخدر، بیش از یک میلیون 
معتاد به الکل، دو سوم مردم زیر 
خط فقر نسبی و 15 میلیون زیر 
خط فقر مطلق، بیکاری میلیون ها 
فارغ التحصیل دانشگاهی، بیکاری 
بیــش از 60 درصدی در برخی 
مناطق کشــور، افزایش جرائم و 
پرونده های قضایی تا حد ساالنه 
600 هزار ورودی زندان ها، بیست 
و دو برابر شدن تعداد زندانیان از 
سال 1357 تا کنون در عین دو 
و نیم برابر شدن جمعیت کشور، 
ختم شدن یک سوم ازدواج ها به 
طالق بدون هیچ پشتوانه ای برای 
زنان )این میــزان در اوایل دهه 
هشتاد یک به 12 بود(، افزایش 
نابرابری ها، و میلیون نفر بیکار و 

دارای اشتغال ناقص. 
به این فهرســت باید میلیون ها 
ـَــرک تحصیل، صدهــا هزار  ت
کودک کار، افزایش بیماری های 
جســمانی و روانی و مشکالت 

فزایندٔه محیط زیستی را افزود.
این مشــکالت تا آن حد تشدید 
و وخیم شــده کــه دیگر رهبر 
جمهوری اسالمی نمی تواند مثل 
27 سال گذشــته آنها را به زیر 
قالی فرســتاده و وانمود کند که 

وجود خارجی ندارند: 
»شــرمندگی این حقیر از اینکه 
جوانی بیکار با دســت خالی به 
خانه مــی رود کمتــر از خود او 
نیست... خجلت و شرمندگی نظام 
از بیکاری یک جوان، از خجلت و 
شرمندگی جوان بیکار در خانواده 

خود، بیشتر است.« 
)16 خرداد 94(

اگر به ســخنان خامنه ای در 27 
ســال گذشــته رجوع کنید به 
ندرت می توانید از او اشــاراتی به 
آسیب های اجتماعی پیدا کنید. 

علت اصلی هم این دیدگاه اوست 
که طرح این مسائل سیاه نمایی 

است.
وزیر کشور از 3 جلسٔه 3 ساعته 

بــا رهبر جمهوری اســالمی در 
طی شش ماه در باب آسیب های 
اجتماعی سخن گفته در عین آن 
که به دو دهه تأخیر در این توجه 

اشاره داشته است: 
»نسبت به مســائل آسیب های 
اجتماعی 20 سال عقب هستیم، 
در واقع این موضوع در 20 سال 
پیــش باید بررســی و پیگیری 

می شد.«
او البته آمارها را نیز کمتر از میزان 
واقعی ارائه کرده است )مثل آمار 
بیکاران یاحاشــیه نشین ها که 
به نظر او به ترتیــب 3.5 و 11 

میلیون نفر است(.
علی خامنه ای در شــش ماهی 
که وزیر کشور از آن سخن گفته 
مطمئنًا هزاران ســاعت را صرف 
برنامٔه کشورگشــایی در سوریه 
و لبنان و عراق، هزاران ســاعت 
را صرف برنامه ریــزی و گزارش 
مربوط بــه ســرکوب جوانان و 
سیاسی  فعاالن  و  دانشــجویان 
و هزاران ســاعت دیگر را صرف 
اعضــای حزب  با  همنشــینی 
پادگانی کرده اســت )مثل دیدن 

فیلم ها و دیگر آثار آنان(. 
بدین ترتیب هنوز آســیب های 
اجتماعی به موضوع دارای اولویت 

تبدیل نشده است.

حکومت دینی: حالل مشکالت 
    یا بخشی از مشکل؟

شش مشــکل در برخورد با این 
معضالت اجتماعی در ایران وجود 
دارد کــه حکومت دینی یا اصل 
این مشــکالت اســت یا در آنها 
ســهم دارد یا اگر هم نقشی در 
آنها نداشته باشد منابع کشور را 
در جاهایی دیگری که نه اولویت 
دارنــد و نه موضوع کار حکومت 

است دارد هزینه می کند:
•

1. حکومت دینی انحراف از سبک 
زندگی روحانیت و اسالمگرایان 
اجتماعی  آســیب  مهم ترین  را 
می داند و در برخورد با آن بسیار 

فعال است: 
مقابله با بدحجابی و روزه خواری 
و مهمانی مختلط و مســافرت 
زنان بدون مردان برای حکومت 
اولویــت دارد و نه فقر و اعتیاد و 
بیکاری. امنیت اجتماعی از منظر 
حاکمان یعنی موفقیت منهدسی 

اجتماعــی و فرهنگی در جهت 
و  اسالم گرایانه  تمامیت خواهی 
یکدست کردن جامعه از جهت 
ســبک زندگی و نــه تأمین 
حداقل هــای یــک زندگی با 
کرامت برای شهروندان و ایجاد 

چترهای اجتماعی برای همه.
•

2. حکومــت در فعالیت های 
حیطه هایی  در  اجتماعــی 

دیگری مشغول است. 
برای حاکمان جلسات قران 
و زیــارت و عــزاداری در 

اولویت است: 
شــهرداری  بودجه هــای 

همچنان به سوی جلسات قران 
و هیئت های مذهبی روان است 
و وام هــای بانکی برای زیارت به 
ســوی دانشــجویان و کارکنان 
دولــت. در دفاع از این کارها هم 
اذعان می شــود که دینی شدن 
فرد از همٔه آسیب های اجتماعی 

پیش گیری می کند.
به همین دلیل به زندانیانی که 
قران را حفظ کنند تخفیف هایی 
تــا حد لغــو حکم اعــدام داده 
فعالیت  مهم تریــن  می شــود. 
ایران  سفارت خانه های  فرهنگی 
برگزاری مراســم مذهبی است. 
حکومت مهم ترین وظیفٔه خود 
را دینی کــردن جامعه می داند 
و نه رســیدگی به آســیب ها یا 

زمینه سازی برای رفع آنها. 
در حوزٔه آســیب های اجتماعی 
منابــع حکومــت در جایی که 
بیان می شود  ادعاهای حکومت 
دیده نمی شــود. مهم ترین طرح 
حکومت برای کمک به طبقات 
کــم درآمد یعنــی هدفمندی 
یارانه ها در نهایت به پخش پول 
به همٔه شهروندان و فقر بیشتر 
فقرا ا تورم بــاالی 40 درصدی 

انجامید.
•

3. تنها مســیر مطمئن و مؤثر 
برای کاهش آسیب های اجتماعی 
درگیــر شــدن جامعه بــا این 

مشکالت است. 
حکومت ها نه توانش را دارند که 
به تنهایی با این معضالت مقابله 
کنند و -حتی اگر به طور مقطعی 
ظرفیتش را داشــته باشــد- نه 
می توانند به نحــو پایدار به این 
کار ادامــه دهنــد. اما حکومت 

جمهوری اســالمی چون به هر 
گونه فعالیت جمعی غیرخودی ها 
با دیده تهدید امنیتی نگاه می کند 
مانع از قوت یافتن نهادهای مدنی 
و فعالیت های داوطلبانه اســت و 
بدین ترتیب نقش مخرب خود 
را در ورود ایــن نهادها در حوزٔه 

آسیب ها ایفا می کند.
•

4. به واسطٔه غلبٔه دو ایدئولوژی 
اســالمگرایی  و  سوسیالیســم 
بر گفتمان سیاســی کشور در 
چنــد دهٔه اخیــر دولتمداری و 
تمرکزگرایی بر اغلب اذهان حاکم 

بوده است. 
در غیبــت نهادهــای مدنــی 
قدرتمنــد، اکثر شــهروندان با 
نوعی نگاه دولــت مدارانه انتظار 
دارند حکومت در هر مشکلی به 
عنوان منجی وارد شــود. اما این 
منجی دروغین در حکومت های 
اقتدارگرا بیشتر به فکر قدرتمند 
تر کردن اعضای کاست حکومتی 
)با رانــت، درآمدهــا و امکانات 
افسانه ای و فساد( و تمرکز قدرت 
و ثروت و منزلــت در این گروه 
بوده تا قدرتمند تر کردن جامعه. 
فقط به آمار کمک های مردم به 
خیریٔه  بزرگ ترین  صندوق های 
کشور )کمیتٔه امداد که یک نهاد 
دولتی است، با متوسط دو هزار 
تومان بــرای هر صندوق در ماه( 
نگاه کنید تا به میزان ناچیز آنها 
پی ببرید. همان طور که فرهنگ و 
اقتصاد دولتی کار نمی کند خیریٔه 
دولتی نیز نتوانســته مشارکت 

مردم را جلب کند.
•

5. دولت ها و اعضا و فراکسیون های 
مجلس و جناح های سیاسی در 
دو دهٔه اخیر هیچ برنامه و طرحی 
برای برخورد با این مشــکالت 
انواع انتخابات  ارائه نکرده اند. در 
اصواًل سخنی از نامزدها در مورد 
طــرح و برنامٔه آنها در برخورد با 
مشــکالتی مثل ترک تحصیل، 
کارتن خوابی، شــیوع بیماری ها، 
طالق فزاینده، کــودکان کار و 
مانند آنها به چشــم نمی خورد. 
و کارزارهای  اصــواًل مبــارزات 
انتخاباتی در ایــران باالخص در 
دهه های هشتاد و نود خورشیدی 
مسئله محور نبوده اند. آسیب های 
اجتماعی مسئلٔه قدرتمندترین و 
توانمندترین نهادهای کشور یعنی 
دیوانساالری نظامی و دینی نبوده 
و نیست. دیوانساالری دینی شیعه 
بر خــالف دیوانســاالری دینی 
در مسیحیت هیچوقت به طور 
سنتی در کسب و کار رسیدگی 
به معضالت اجتماعی نبوده است. 
بیشترین نیروی نهادهای نظامی 
و دینی در ایــران در حوزه های 
داخلی صرف رقابت های سیاسی 
می شــود. آنها به دنبال کســب 
قدرت و ثروت بیشتر در داخل و 
گسترش حیطه نفوذ در منطقه 
خاورمیانه اند و نه رســیدگی به 

آسیب های اجتماعی.
•

اولویت بنــدی  در  حتــی   .6
فرار  نیز  اجتماعی  آســیب های 
حکومــت از مســئولیت اصلی 
خــود به چشــم می خــورد. به 
قول وزیر کشــور دولت روحانی 
بــر اســاس توصیه هــای علی 

بــا خامنــه ای در مواجهــه 
و  »اعتیاد  اجتماعی  آسیب های 
مواد مخدر... در جایگاه نخست، 
حاشیه نشینی در جایگاه دوم و 
پس از آن طــالق، بزهکاری ها، 
بحرانــی  و  خــاص  مناطــق 
را شــامل  بعدی  اولویت هــای 

می شوند«.
در این اولویت بندی اشتغال که 
فقدان و کاهــش آن مادر همٔه 
معضالت اجتماعی است نادیده 
این  علــت  شده اســت.  گرفته 
نادیده گیری هم آن اســت که 
مسئولیت  نمی خواهد  حکومت 
خــود را در وضعیت موجود بازار 
کار در ایران بپذیرد. اگر اشتغال 
در اولویت حکومت قرار داشــت 
غرب ســتیزی، برنامــٔه اتمی و 
جنگ افــروزی در خاورمیانه در 
اولویت مسائل خارجی و امنیتی 

حکومت قرار نمی گرفت.

نتیجٔه این شرایط
در شــرایطی که مــردم قدرت 
چندانی از مســیر دمکراسی و 
نهادهای مدنی ندارند شهروندان 
بر مشــکالت فردی خود تمرکز 
پیدا می کنند، اعتماد و سرمایٔه 
اجتماعــی کاهــش می یابــد، 
پیوندهای اجتماعی سســت تر 
اجتماعی شکننده  بنیان های  و 
تر می شــوند. رشــد بی سابقٔه 
نزاع های  برگشــتی،  چک های 
و  زندانیان  جرائــم،  خیابانــی، 
پرونده هــای قضایی به خوبی از 

این شکنندگی حکایت دارند.
•

همه پرسی بی سابقه درباره پرداخت حقوق 

ماهانه در سوئیس 
این   شــهروندان سوئیسی 

هفته برای اعالم نظر در مورد 

»پرداخت  بی ســابقه  طرح 

از ســوی  حقــوق ماهانه« 

دولت به شهروندان، به پای 

صندوق های رأی می روند. 

براســاس ایــن طــرح قرار 

اســت دولت مبلــغ حقوق 

پایه که 2هــزار و 500فرانك 

)حــدود 9میلیــون تومان( 

اســت را به صورت ماهانه به 

همه بزرگســاالن این کشور 

پرداخت کند. مبلغ پرداختي 

به کودکان هــم چیزي حدود 

2میلیون  )حــدود  600فرانك 

تومان( خواهد بــود. درصورت 

رأي مثبت مردم، این طرح براي 

بیش از 8میلیون تبعه سوئیس 

قابل اجراست.

پیش از این نیز در دیگر کشورهاي 

غربي ازجمله هلنــد، فنالند و 

کانادا در مــورد طرح پرداخت 

حقــوق ماهانــه صبحت هایي 

مطرح شــده بود اما همه پرسي 

سوئیس نخستین رأي گیري در 

میان این کشورهاست. این طرح 

از ســوي گروهي  نخستین بار 

از هنرمنــدان، نویســندگان و 

دانشگاهیان سوئیس مطرح شد.

آنها براســاس قانونــي در این 

کشور، موفق شدند با جمع آوري 

100هــزار امضا طرحشــان را 

به ســطح یك همه پرسي ملي 

برسانند. سوئیس، پنجمین کشور 

ثروتمند جهان، جزو کشورهایي 

است که باالترین سطح دستمزد 

را دارد امــا طرفداران این طرح 

باعث  جدید  اقــدام  مي گویند 

خواهد شــد مردم از ســاعات 

کارشــان کم کننــد و به جاي 

خانوادگي شــان  زندگي  به  آن 

بپردازند. به عقیده آنها همچنین 

براي آنهایي که بیکار هســتند، 

تأمین مالي دولتي امنیت خاطر 

ایجاد خواهد کرد. آنها همچنین 

معتقدند، دنیاي آینده دنیاي کار 

انسان ها نیست، بلکه دنیاي کار 

روبات هاست.

این طرح در میــان چهره هاي 

سیاســي و دولتي سوئیس از 

حمایت چنداني برخوردار نیست 

چرا که به گفته آنها منبع تأمین 

مالي مشــخصي ندارد. هیچ یك 

از احزاب ســوئیس نیــز از این 

نگراني  طرح حمایت نکرده اند. 

از افزایش مهاجرت به سوئیس 

از دیگر دالیل مخالفت دولت و 

مجلس با این طرح است. فارغ از 

این، آخرین نظرسنجي ها نشان 

مي دهد بیش از 60درصد مردم 

سوئیس، خود با اجراي چنین 

طرحي مخالف هستند و آن را 

باعث از بین بردن فضاي کسب 

و کار در این کشــور و لطمه به 

اقتصادشان مي دانند.

آیا طرح 
این مسائل 

سیاه منایی 
است؟



31 31PAIVAND: Vol. 23  no.1270  June 15, 2016             since 1993   www.paivand.ca سال 23 شماره   1270 26  خرداد 1395 

بهاییان؛ این بار مواجهه با تعطیلی اجباری 
واحدهای صنفی

اداره اماکن شــهر ارومیه طی 
بیش از دو هفته گذشته اقدام 
به پلمب 25 واحد صنفی متعلق 

به بهاییان کرده است.
پیــش از این نیــز خبرگزاری 
ارگان خبــری مجموعه  هرانا 
فعاالن حقوق بشــر در ایران از 
تعطیل و پلمب کردن 16 واحد 
صنفی بهاییان در قائمشهر طی 

اردیبهشت ماه خبر داده بود.
دلیلی کــه اداره اماکن ارومیه 
واحدهای  کردن  تعطیل  برای 
کرده  ذکــر  بهاییان  صنفــی 
تعطیل بودن ایــن واحدها در 
روزهای عید بهاییان بوده که به 
گفته بهاییان ممکن است نوعی 
»جلب توجــه و تبلیغ« تلقی 

شده باشد.
سایت حقوق بشری هرانا پیش 
از این به نقل از یک شــهروند 

بهایی نوشته بود: 
»در آیین بهایی 9 روز تعطیل 
مذهبی وجــود دارد که بعضا 
مصادف با تعطیالت رسمی در 
تقویم ایران نیســت ولی طبق 
دین بهاییت، کسب و کار در این 
روز ها جایز نیست و بهاییان این 
روزها را تعطیل می کنند، ولی 
اداره اماکن می گوید شما حق 
تعطیل کردن کار در این روزها 

را ندارید«.
ایــن برخوردها بــا بهاییان در 
حالی صورت می گیرد که 19 
خردادمــاه گزارشــگران ویژه 
سازمان ملل در امور حقوق بشر، 
از »حمالت لفظی« و »سخنان 
خصومت آمیز« مقام های ایرانی 
علیه بهاییان در این کشــور 
ایجاد  و 

»نفرت« علیــه این اقلیت ابراز 
نگرانی کرده اند.

نگرانی های تازه پس از آن مطرح 
می شود که دادستانی کل ایران، 
به افــرادی که با بهاییان رابطه 
برقرار می کنند، هشــدار داده 
است »باید منتظر عواقب قانونی 

خود باشند«. 
آن هم چند روز پس از آنکه فائزه 
هاشــمی با فریبا کمال آبادی، 
بهاییان  جامعــه  رهبــران  از 
دیدار کرد و حمالت مقام های 
جمهوری اســالمی علیه خانم 
هاشمی و باورمندان بهایی در 

ایران دوباره شدت گرفت.
بیانیه منتشــر شــده از سوی 
بشر  حقوق  عالی  کمیساریای 
ملل متحد، به نقــل از احمد 
سازمان  ویژه  گزارشگر  شهید، 
ملل در مورد وضعیت حقوق بشر 
»فشارهایی  می گوید  ایران  در 
هدفمنــد و جاری« از ســوی 
دولت ایران علیه بهاییان وجود 
دارد کــه در تضــاد با تعهدات 

بین المللی تهران است.
بنــد »ب« مــاده 28 قانــون 
نظام صنفی در مورد تعطیلی 
واحدهــای صنفــی تصریــح 
می کند »تعطیل محل کسب 
بدون دلیــل موجه، حداقل به 
مدت پانزده روز برای آن دسته  
از صنوفی که به تشخیص هیأت 
عالی نظارت موجب عسر و حرج 
برای مصرف کننده  می شود ….« 
منجر به پلمــپ واحد صنفی 

خواهد شد.
عســر و حرج به معنــای در 
ســختی و تنگنا افتادن امور یا 
فرد توضیح داده شده است که 
با توجه به مورد خاص 
بهاییــان در تعطیل 
واحدهــای  کــردن 
صنفی خــود فقط به 
مــدت 9 روز - آن هم 
به طور پراکنده در طول 
ســال - بدیهی ست که 
کمتر از 15 روز قید شده 

در قانــون اســت و عمال هیچ 
دشــواری خاصی برای مردمی 
که خواستار استفاده از خدمات 
این واحدهای صنفی هســتند 

ایجاد نخواهد کرد.
هرچند ادارات اماکن شهرهای 
مختلفــی که اقــدام به پلمب 
بهاییان  صنفــی  واحدهــای 
موضوع  به  اشــاره ای  کرده اند 
جلــب توجه و تبلیغ توســط 
بهاییــان نکرده اند ولی اگر این 
تلقی درســت باشــد چگونه 
می تــوان اقدام یک شــهروند 
بهایی برای تعطیل کردن واحد 
صنفی خود را تبلیغ دین خود 
یا جلب توجه به آن تلقی کرد؟

ایــران از تحصیل  بهاییان در 
در مقاطــع آمــوزش عالی و 
اشــتغال در ادارات دولتی منع 
حالی ست  در  این  می شــوند. 
که حتــی فشــارهایی بر این 
گروه از شــهروندان برای دفن 
مردگان شان وجود دارد. به این 
معنی کــه مکان های خاصی - 
گاه دور از شهر محل سکونت 
آنان- برای دفن مردگان بهاییان 
پیشــنهاد می شــود که طبعا 
بازماندگان  برای  دشواری هایی 

این افراد ایجاد می کند.
گزارشگران سازمان ملل متحد، 
چهره های بین المللی، کنشگران 
و مدافعان حقوق بشــر، بارها 
در مورد وضعیــت بهاییان، و 
نیز دیگر گروه هــای عقیدتی 
مسالمت جو که خارج از دایره 
رسمی جمهوری اسالمی قرار 
می گیرند، ابراز نگرانی کرده اند. 
از جمله در پایان فروردین ماه 
ده ها بــازرگان و اقتصاددان، از 
»سیل اخیر تعطیلی مکان های 
کسب وکار« بهاییان انتقاد کرده 
و از مقام های ایران خواســته 
بودند که به شــهروندان بهایی 
»اجــازه مشــارکت کامل در 
اقتصادی و اجتماعی«  زندگی 

را بدهند.
•

>>  iwamontreal@gmail.com

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال 

جلسه اجنمن زنان

زمان: یکشنبه 3 ماه ژوئیه   2016 

از ساعت 11 صبح تا 13/30

روابط دموکراتیک در خانواده  

توسط خانم میترا قندیلی

به همه زنان عالقمند خوش آمد میگوئیم

8043 St Hubert 

Montréal, QC H2R 2P4 

(Metro: Jarry) 

جهان اســالم به آن دچار شده 
بی خبر اســت، در ادامه سخنان 
خود می گوید: »از ابتدای تحول 
سوریه برداشــت و ادراک ما این 
بود که همه ملــت های جهان 
اسالم سرنشــینان یک کشتی 
هستند.  جغرافیای جهان اسالم 
از نظر سیاســی، امنیتی به هم 
پیوسته اســت، اما دشمنان می 
خواهند این جغرافیا را تکه تکه 
کنند.  همان طور که در ســال  
1916 جهان اســالم با شمشیر 
اســتعمار تکه تکه شــد.  می 
خواهند ایــن کار را ادامه دهند.  
ما در سوریه، استحکام سیاسی 
روانی و اقتصادی و نظامی سوریه 
که خط مقدم مبارزه با استراتژی 
آمریــکا، رژیم صهیونیســتی و 
متحدان آنها است را تضمین می 
کنیم.  ما برای سوریه یک ارزش 
اســتراتژیک فوق العاده قائلیم.  
امنیت بخش های مهمی از جهان 
اسالم، سوریه و امنیت ملی ما به 
هم گره خــورده، حضور ما یک 
جنبه اعتقادی نیرومند دارد ولی 
فراتر از جنبه اعتقادی، ســوریه 
برای ما جنبــه راهبردی مهمی 
دارد.  مــا مجبوریــم وقتی می 
بینیم نظام سوریه در خط مقدم 
تروریســم تکفیری که محصول 
سیاســت های آمریکا است می 

جنگد، نبایــد او را تنها بگذاریم 
وگرنه مجبوریــم در نقاط دیگر 
با تروریست ها درگیر شویم که 
برای ما و جهان اسالم ضرر دارد«!
ســید علی خامنه ای نیز مدتی 
است که از همین شیوه استدالل 
استفاده می کند.  او در تاریخ 30 
اردیبهشــت 1394 در دانشکده 
افســری و تربیت پاسداری امام 

حسین )ع( می گوید: 
»خبرهایــی دارم از ایــن کــه 
دشمنان ما با همراهی برخی از 
مسئوالن سفیه منطقه ی خلیج 
فارس - نه همه شــان، بعضی - 
درصدد هستند جنگ های نیابتی 
را به مرزهای ایران بکشانند« و در 
5 بهمــن 1394 نیز در دیدار با 
جمعی از خانواده های شــهدای 
مدافع حرم با صراحت بیشــتر 

تأکید می کند که: 
»امتیاز دوم این شهدای شما این 
اســت که انها رفتند با دشمنی 
مبارزه کردند که اگر اینها مبارزه 
نمــی کردند، این دشــمن می 
آمد داخل کشــور... اگر جلویش 
گرفته نمی شد، ما باید اینجا در 
کرمانشاه و همدان و بقیه استان 
ها با اینها  می جنگیدیم و جلوی 

اینها را می گرفتیم«!
اساس این استدالل فریبکارانه - 
اگرنه توهم آمیز -، به چند دلیل 

کامال نادرست است: 
•  نخستین دلیل این که فرض  
را بر این می گیــرد که "جهان 
اســالم"ی وجــود دارد که زیر 
ســلطه و فرمــان "ولی مطلقه 
فقیه" قراردارد و او موظف است 
از انســجام و یــک پارچگی آن 
دفــاع کند.  چنیــن ادعایی به 
شهادت محکومیت های چند 
هفتــه پیش رفتــار حکومت 
آخونــدی در اتحادیه عرب و 
ســازمان کنفرانس اسالمی 
کامال نادرست است زیرا اگر 

به فرض هم چنین انســجامی 
در "جهان اسالم" وجود داشته 
باشــد، علیه نظام والیت مطلقه 
فقیه است و نه در حمایت از آن!

•  دلیل دوم این است که منت 
گذاشتن بر ســر مردم ایران به 
خاطر این که فعــال نا امنی در 
کشور وجود ندارد، چیزی جز یک 
شیادی و فریبکاری نیست، زیرا 
حضور در ســوریه و اتالف منابع 
مالی و انسانی کشــور در آن به 
هیچ وجه به معنای آن نیست که 
در آینده نیز وضع به همین گونه 
خواهد بــود و درگیری و ناامنی 
به خاک ایران کشیده نمی شود.  
این شــیادی و فریبکاری را یک 
سال پیش رجب طیب اردوغان 
نیز در ترکیه انجام داد و با وعده 

شهباز: امنیت واقعی و توّهم امنیت!...   << ادامه از صفحه: 6

در دفاع از زینب جاللیان، تنها زندانی سیاسی 
زن محکوم به حبس ابد

خیلی کــم پیش می آید گروه 
کاری ســازمان ملــل دربــاره 
بازداشت های خودسرانه، راجع 

به پرونده ای حکم صادر کند. 
یکی از آخرین حکم هایی که 
صادر کرده، اعــالم غیرقانونی 
بــودن حبس جولیان آســانژ، 
مبتکر ویکی لیکس اســت. از 
میان زندانی های ایران، تعداد 
خیلی کمی از جمله رهنورد و 
موســوی و کروبی و عبدالفتاح 
ســلطانی را درباره پرونده شان 
حکم صادر کرده است. روش کار 
این گروه بسیار شبیه روش کار 
دادگاه هاســت و از هر دو طرف 
دعوت می کنند کــه دفاعیات 
خود را ارائــه کنند و در نهایت، 
پنج کارشــناس مستقل حقوق 
بین الملل، مانند هیاتی از قضات، 
شده  ارائه  مســتندات  براساس 
تصمیم می گیرند. حاال، این گروه 
زینب جاللیان،  پرونــده  درباره 
تنها زندانی سیاسی زن محکوم 
به حبس ابد، حکم نهایی را بعد 
از بیشــتر از یک سال مکاتبات 

متعدد صادر کرده است. 
گــروه کاری ســازمان ملل به 

جمهوری اســالمی فرصت داده 
بــوده تا از خــودش دفاع کند و 
بگویــد چرا بازداشــت و حبس 
زینب جاللیان را قانونی و مطابق 
قوانین ایران و حقوق بین الملل 
می داند. جمهوری اسالمی هیچ 
جوابی نداده است و گروه کاری 
هم رایی محکم علیه آنها صادر 
کرده اســت. در ایــن رای اعالم 
شده که گروه کاری، محرومیت 
زینب جاللیان را از آزادی خالف 
قانون می داند و نه فقط باید او را 
فورا آزاد کند بلکه باید خسارات 
وارده بــه او را در این بیشــتر از 

هشت ســالی که از بازداشتش 
می گذرد جبران کند. در ضمن 
بایــد تمامی مســئوالن نقض 
حقوق او در این سالها، شناسایی 

و محاکمه شوند. 
تقریبا دو سال است که عدالت 
برای ایران به همراه سازمان بین 
المللی ردرس )جبران(، در کار 
آماده کردن و ارسال شکایتنامه، 
اسناد و شهادتنامه ها به گروه 
کاری سازمان ملل درباره پرونده 
زینــب جاللیان بوده اســت. 
حداقــل پنج وکیــل و محقق 
حقوق بشر روی این پرونده کار 
کرده اند. حاال، این رای سازمان 
ملل، به نفع زینب جاللیان و به 
ضرر جمهوری اسالمی، در اختیار 
جامعه حقوق بشر ایرانی و فعاالن 
کردســتان قرار دارد تا براساس 
آن، فشار را بر جمهوری اسالمی 
افزایش دهند تا مجبور به اجرای 
رای شود. حاال باز توپ به زمین 

تک تک ما بازگشته است.
 نوشته شادی صدر

جزییات بیشــتر درباره رای به 
فارسی:

 http://bit.ly/25CedYb

متن رای به انگلیسی:
 http://bit.ly/1XSd5tz

تأمین امنیت بخشی از مردم را 
فریفت، ولی امروز می بینیم که 
ترکیه صحنه بیشــترین حد از 
آشوب و ناامنی شده و در آخرین 
نمونه های آن، در دوروز پی درپی 
در سه شنبه 18 و چهارشنبه 19 
خــرداد در دو بمب گذاری اولی 
در مرکز شهر استانبول 11 تن از 
جمله 7 پلیس کشته و نزدیک به 
40 تن نیز زخمی شدند که حال 
چند تن از آنهــا وخیم گزارش 
شده و در دومی در جنوب ترکیه 
نیز انفجار دیگری رخ داده که به 
مرگ4 تن و زخمی شدن بیش 

از 30 تن منجر شده است.
•  دلیــل ســوم اوج انحطــاط 
اخالقی و بی وجدانی اســت که 
در این اســتدالل به چشم می 

خــورد: به این معنی که اگر نیم 
میلیون تن از مردم کشوری دیگر 
کشــته و بیش از ده میلیون تن 
پناهنده، آواره و بی خانمان شوند 
و سراسر آن کشور به دستیاری 
یک حکومت ظالم و جابر ویران 
و با خاک یکسان شود، به شرط 
آن کــه ما از آن برکنار و در امان 
بمانیم خوب اســت و اشــکالی 

ندارد!
•  و مهم ترین نکته نیز این است 
که "امنیت" چنان که حکومت 
آخوندی وانمــود می کند، تنها 
درعدم انفجــار بمب و عملیات 
تروریســتی خالصه نمی شود.  
مفهوم فراگیر امنیت گستره ای 
وسیع را دربرمی گیرد که شامل 
امنیت اقتصادی، قضایی، شغلی، 

روانی،  حریم خصوصی، حقوق 
شهروندی، حقوق ابتدایی انسانی 
و... اســت و کیست که نداند در 
این زمینه ها حکومت آخوندی نه 
تنها از تأمین حداقل ها نیز ناتوان 
اســت، بلکه اصوال ذات ستیزه 
جوی آن که با مصالحه، تفاهم و 
تعامل بیگانه است با بحران سازی 

و عدم امنیت عجین است.
در نبــود همه ایــن جنبه های 
مهم امنیت در مفهوم گســترده 
آن، آنچــه که حکومت ترفندباز 
آخوندی به خورد مردم می دهد 
نه امنیت واقعــی و پایدار بلکه 

توهم امنیت است!
  •
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ّبگوبخند با حافظ 
---------------

زلف بر باد مــــده، تا ندهی بربادم 
ترک لبخند مکن تا نکنی ناشادم 

بین عشاق تو، خل تر زمن مجنون نیست 
زان که من عاشق و دیوانه مادرزادم 

سادگی بین که سرم رفته به یک عمر کاله 
من بیچـــاره ستمدیده هر شیادم 

گوش فریادشنو نیست در این جا، چه کنم؟ 
گرچه گوش فلکی کر شده از فریادم 

سادگی بود و صفا بود و صمیمیت و لطف 
می خورم حسرت آن زندگی اجدادم 

..ای مساوات کجــایی که من از دوری تو 
مثل الستیک شدم پنچر و رفته بادم 

رغـــر، ای زن ـُ دست بردار ز لج بازی و غ
سعی کــن تا که دوباره نکنی دامادم 

می زنی لنگی اُرسی به سرم، می ترسم 
بشنوی عاقبت آهنگ مبارک بادم

34
به اهتمام 

محمد فرحی 
)مونتریال(

موفقیت مالی
کیـوان نصیرنیا
Investors Group مشاور مالی شرکت
Keivan.Nasirnia@investorsgroup.com

چه کسانی 

برنامه ریزی 

ی دارند؟
مال

از عماد20
 خراسانی

چه به میخانه چه محراب حرامم باشد
گر به جز عشق توام هست تمنای دگر 

تا روم از پی یار دگـــــــری می باید
جز دل من دلی و جز تو دالرای دگر

نشنیده است گلی بوی تو ای غنچه ی ناز
بوده ام ورنه بسی همدم گل های دگر 

تو سیه چشم چو آیی به تماشای چمن
نگذاری به کسی چشم تماشای دگر 

دریادل: رهی معیری
<< غــزل ها: جلد چهارم

دور از تو هر شب تا سحر گریان چو شمع محفلم
تا خود چه باشد حاصلی از گریٔه بی حاصلم؟

چون سایه دور از روی تو افتاده ام در کوی تو
چشم امیدم سوی تو وای از امید باطلم
از بس که با جان و دلم ای جان و دل آمیختی

چون نکهت از آغوش گل بوی تو خیزد از گلم
لبریز اشکــم جام کو؟ آن آب آتش فام کو؟

و آن مایٔه آرام کو؟تا چاره سازد مشکلم
در کار عشقــــم یار دل آگاهم از اسرار دل

غافــل نیم از کار دل وز کار دنیا غافلم
در عشق و مستی داده ام بود و نبود خویشتن

ای ساقی مستان بگو دیوانه ام یا عاقلم
چون اشک می لرزد دلم از موج گیسویی رهی

با آن که در طوفان غم دریادلم دریادلم
دی ماه 1336

-------------------
باستانی 

پـاریــزی   

امشب از لطف به دلداری ما آمده ای
خوش قدم باش که بسیار بجا آمده ای

چه عجب یاد حریفان پریشان کردی 
لطف کردی که به یاد دل ما آمده ای

تو که در خواب هم از آمدنت بود دریغ
در شگفتم که به ناگاه، چرا آمده ای

سر مهر آمدی از سر مگر ای ترک ختا
یا خطا کردی و ره را به خطا آمده ای

گفته بودی شبی از حالت من می پرسی
شاید اندر پی وعده به وفا آمده ای

کاخ شه را به پشیزی نخرد کلبه ی ما
تا تو ای شاه به دیدار گدا آمده ای

شب و وصل و گله از دوست! دال یاوه مگو
بخت بد باز تو امشب به صدا آمده ای؟
امشب ای باد، چو آن زلف چه خوشبو شده ای!

تو هم از کوچه ی معشوقه ی ما آمده ای؟
سر به پای تو فشانم که صفا آوردی

تا به دلداری این بی سر و پا آمده ای

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

 !هشت پند
هشت پند است مرا، ای پسر چابک و چاق 

گوش کن گوش که درسی است ز علم االخالق 
یکمـــًا مفت خوری پیشه کن و سور بزن 

لقمۀ مفت بسی خوب تر آید به مذاق 
دومًا پول به دست آر ز هر جا که رسید

پول در آش معاش است به از سیر و سماق 
سومًا سعی بکن تا که نیفتی در دام 

خاصه در دام فریب صنمی سیمین ساق 
چارماً پیشرو پشت هم اندازان باش 

خاصه گر نطق تو شیرین شد و گشتی نطاق 
پنجمًا چون به در خانه طلبکار آمد 

احمقی گر که دم در روی از کنج اتاق 
ششمًا گر که تو را سرور جمعی کردند 

هیچ گه بر سر آن جمع مرو بی شالق 
هفتمًا هیچ سری را به سالمت مگذار 

چون دهد پنجۀ اقبال به  دست تو چماق 
هشتمًا پیش تر از آن که زنی را ببری 

سر فرصت بنشین، نقشه بکش بهر طالق 
توفیق 21/1/28    |    تهران مصور:  24/5/19

نکته هایی از حافظ 
به صــــورت پند 

آسمــان کشتی ارباب هنر می کشند 
تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم 

-------------------
جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ است 

هزار مرتبه این نکته  کرده ام تحقیق 
-------------------

هان مشو نومید چون وافق نه ای ز اسرار غیب 
باشد اندر پرده بازی های پنهان غم مخور 

-------------------
جام می و خون دل هر یک به کسی دادند 

در دایره قسمــــــت اوضاع چنین باشد 
-------------------

چو قسمــــت ازلی بی حضور ما کردند 
گر اندکی نه به وفــق رضاست خرده مگیر 

-------------------
رضا به داده بــــده وز جبین گره بگشا 

که بر من و تو در اختیار نگشاده است 
-------------------

برو به هرچه که داری بخــور  دریغ مخور 
که روزگــــار زند بی دریغ تیغ هالک 

در گفتار قبل به مرحله سوم از روش 
پنج مرحلــه ای مدیریت زمان یعنی 
"مکتوب کردن هدف ها با اســتفاده 
از جــدول روزانه" پرداخته موضوع " 
تهیه جدول زمان بندی امور روزانه " 

را مطرح نمودم. 
حال به ادامه توضیح آن می پردازم:

دوم اینکــه می توانیــد برخی از 
فعالیت های کم اهمیت را به جدول 
زمان بنــدی روز بعد انتقــال دهید. 
نکته جالب اینکه گاهی به این نتیجه 
می رسید که می توانید برخی فعالیت ها 
را اصال انجام ندهید و از فهرست امور 
خود برای همیشه حذف کنید و هیچ 
اتفاقی بدی هم نمی افتد! فرض کنید 
که شما هر روز به صورت یک عادت، 
ساعتی را به عوض کردن و تماشای 
بیهوده شبکه های تلویزیونی مختلف 
می گذرانید. بعد از مدتی خواهید دید 
که حذف این فعالیت و اختصاص آن 
به امور مفید تر تا چه اندازه به موفقیت 

شما کمک می کند.
ســعی کنید فعالیت هــا را در زمان 
تعیین شده به انجام برسانید. در پایان 
روز و قبل از خواب جدول را بررسی 
کنید. اقدامات انجام شده را مشخص 
کنید و به خودتان آفرین بگویید و بعد 
بررسی کنید که آیا می شود آن ها را 
در زمان کمتری هم انجام داد یا خیر؟ 
امور انجام نشده را به جدول زمانبندی 
روز بعد منتقل کنید. بهتر است این 
جــداول را در دفتــری جداگانه و به 
ترتیب نگهداری کنید تا پس از مدتی 
نشانگر وضعیت عملکرد شما باشد. 
این کار را تا حد امکان ساده انجام داده 
از  پیچیده کردن آن بپرهیزید. گاهی 
پیچیده کردن امور انسان را از انجام 
آن ها به کلی منصرف می کند. اینکه 
کار را ساده آغاز کنید و به تدریج و در 
طول زمان آن هم بر حسب ضرورت و 
نیاز به نکات ریز و پیچیده آن اضافه 
کنید بسیار بهتر از این است که کارها 
را آنچنان پیچیده آغاز کنید که یا در 
همان مراحل اولیه بمانید و درجا بزنید 

و یا به کل قید اصل کار را بزنید.
-------------------------

در اجنام امور همیشه به دنبال 
هزینه ترین  کم  و  ســاده ترین 

راهکار  باشید!
-----------------

ساده ترین و کم هزینه ترین راهکارها 
را انتخاب کنید:

به یاد داشته باشید که در انجام امور 
همیشــه به دنبال ســاده ترین و کم 

هزینه ترین راهکار باشید. 
در اینجا به دو ماجرای جالب و واقعی 

اشاره می کنم:

ماجرای اول: 
در یــک شــرکت بــزرگ ژاپنی که 
تولید محصوالت آرایشی و بهداشتی 

یک  داشــت،  برعهده  را 
مــورد به یــاد ماندنی 
اتفاق افتاد. شــکایاتی 

دریافت  مشتریان  سوی  از 
شــد که اظهار داشته بودند برخی از 
بسته های کوچک صابون خالی است.  
بالفاصلــه با تاکیــد و پیگیری های 
مدیریت ارشــد کارخانه این مشکل 
بررســی و دستور صادر شد که خط 
بسته بندی اصالح شود و قسمت فنی 
و مهندسی نیز تدابیر الزمه را جهت 
پیش گیری از تکرار چنین مسئله ای 
اتخاذ کند. مهندســین نیز دست به 
کار شــده و راه حل پیشنهادی خود 
را چنین ارایه دادند:  پایش و کنترل 
)مونیتورینگ( خط بسته بندی با اشعه 
ایکس )شبیه آنچه در فرودگاه ها برای 
کنترل بار مســافران انجام می شود(. 
به زودی سیســتم مذکور خریداری 
شــده و با تالش شــبانه روزی گروه 
مهندسین،  دستگاه تولید اشعه ایکس 
و مانیتورهایی با دقت باال نصب شده و 
خط مربوطه تجهیز شد. سپس دو نفر 
اپراتور نیز جهت کنترل دایمی پشت 
آن دســتگاه ها به کار گمارده شدند 
تا از عبور احتمالی بسته های خالی 

جلوگیری کنند.
نکته جالب توجه این بود که درست 
همزمان با این ماجرا، مشکلی مشابه 
در یکی از کارگاه های کوچک تولیدی 
پیش آمده بود اما در آنجا یک کارمند 
معمولی و غیر متخصص مسئله را به 
شیوه ای بسیار ساده تر و کم هزینه تر 

حل کرد: 
تعبیه یک دستگاه پنکه در مسیر خط 
بسته بندی تا قوطی خالی را باد ببرد! 

به همین سادگی!
ماجرای دوم: 

هنگامی که سازمان فضایی ناسا پروژه 
فرســتادن فضانوردان به فضا را آغاز 
کرد با مشکل کوچکی روبرو شد. آنها 
دریافتند که خودکارهای موجود، در 
فضای بدون جاذبه کار نمی کنند چرا 
که جوهر خودکار به ســمت پایین 
جریــان نیافته و روی ســطح کاغذ 
جریان نمی یابد. آن ها برای حل این 
مشکل زمان و هزینه هنگفتی صرف 
کردند و در نهایت خودکاری طراحی 
شــد که در محیط بدون جاذبه، زیر 
آب و حتی در برودت تا 300 درجه 
سانتی گراد زیر صفر هم کار می کرد. 
اما روس ها راه حل ساده تری داشتند. 
آن ها از مداد استفاده کردند. به همین 

سادگی!
------------

داشــنت نگرش مثبت یکی از 
نکات کلیدی موفقیت است!

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

4(  آغاز کردن با نگرش مثبت
توضیح درباره موضوع نگرش مثبت 

زمان  به  و مثبت اندیشی 
زیاد و برنامــه ای جداگانه  
نیاز دارد که در آینده به آن 
خواهم پرداخت. اما آشــنایی 
مختصر با آن برای این مرحله از 

مدیریت زمان نیاز است.
داشــتن نگرش مثبت یکی از نکات 
کلیدی موفقیت است. مثبت اندیشی 
ویژگی بارز افراد موفق است. اندیشه 
مثبت مانند منبعی از انرژی اســت 
که عالوه بر تقویت صاحب اندیشــه، 
 اطرافیان او هــم می توانند از فضای 
مثبت آن بهره مند شوند. مثبت اندیشی 
یا خوش بینی را می توان، اســتفاده 
کردن از تمامــی ظرفیتهای ذهنی 
مثبت و نشاط  انگیز و امیدوار کننده 
در زندگی، برای تســلیم نشدن در 
برابر عوامــل منفی ســاخته ذهن 
و احساســات و اندیشــه های ناامید 
یعنی  مثبت اندیشی  دانست.  کننده 
داشــتن امید همیشگی به یافتن راه 
حل، مثبت اندیشی یعنی برخورداری 
از تعــادل درونی مناســب و حفظ 
آرامش و خونســردی در مواجهه با 
مشــکالت برای اینکه فرد بتواند به 
اقدام مناســب بپردازد و از عملی که 
انجام می دهد احساس خوبی داشته 
باشد. خوش بینی سبب افزایش امید 
و نشــاط در زندگی است، امیدی که 
زندگی بــدون آن تقریبا غیر ممکن 
است. افراد مثبت اندیش، در مقایسه با 
کسانی که دارای تفکر منفی هستند 
موفقیت های بیشتر داشته سالم ترند 
و روابط بهتــری را تجربه می کنند. 
مثبت اندیشی صرفا در داشتن افکاری 
خاص خالصه نمی شود، بلکه نوعی 
رویکرد و جهت گیــری کلی درباره  
زندگی اســت. مثبت اندیشی یعنی 
توجه داشتن به امور مثبت در زندگی 
و نپرداختــن به جنبه هــای منفی. 
مثبت اندیشی به معنای آن است که 
تصور خوبی از خویشتن داشته باشیم، 
نه آنکه همواره خود را سرزنش کنیم. 
مثبت اندیشی یعنی نیک اندیشیدن 
درباره دیگران. مثبت اندیشی به این 
معنا است که انتظار داشته باشیم تا در 
دنیا به بهترین چیزها برسیم و یقین 
داشتن به اینکه به خواسته های خود 

خواهیم رسید.
--------------

یکی از ویژگی های افراد موفق، 
مساجت است!

----------------
از همان ابتدا که شــروع به مدیریت 
زمان خــود می کنید تا آن هنگام که 
جدول زمانــی را تنظیم می کنید و 
به ویــژه در هنگام اجرای برنامه های 
جدول زمان بندی روزانه، باید مثبت 
بیاندیشید. حتی هنگامی که در پایان 
روز کاری مشــغول بررســی جدول 
زمان بنــدی بــرای ارزیابی عملکرد 

خود هســتید. برای کارهایی که 
با موفقیت انجــام داده اید به خود 
آفرین و تبریک بگویید. برای آن  
کارهایــی هم کــه موفقیت آمیز 
نبوده اند به جای گله و شکایت از 
دیگران و زمین و زمان ابتدا خود را 
مسئول بدانید، سپس با رویکردی 
مثبت و بــا درس گرفتن از اقدام 

ناموفق قبلی برای تالشــی دیگر 
خود را آماده کنید. به یاد داشــته 
باشید که بر اساس قوانین طبیعت 
قرار نیست که همواره اولین تالش 
برای انجــام کارها بــه موفقیت 
بیانجامد. اما انگار مغز بسیاری از 
افراد طوری برنامه ریزی شده که با 
اولین ناکامی ناامید شوند و دست 

از تالش بردارنــد! یکی از ویژگی 
افراد موفق، سماجت است.  های 
آن  ها برای رسیدن به اهداف خود 
پافشاری می کنند و بارها و بارها 
اقدام می کنند تا به نتیجه مطلوب 

برسند.
ادامه دارد... 
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دموکراسی شورایی  شالق، ابزار استبداد و توحش ارتجاع و سرمایه
 خبر تکان دهندۀ اجرای حکم شالق 
17 کارگر معدن طــالی "آق دره"، 
بار دیگر سبعیت سرمایه داری حاکم 
بــر ایران، بی حقی مطلق و شــرایط 
برده واری را که رژیم جمهوری اسالمی 
بر کارگران ایران تحمیل نموده است، 

به نمایش گذاشت.
دی ماه 93، شرکت "پویا زرکان" که 
پیمان کار اصلی معدن طالی "آق دره" 
است، 350 کارگر این معدن را بدلیل 
تمام شــدن مدت قرارداد کار، اخراج 
کرد. ایــن کارگران که هــر کدام از 
یک تا هفت سال سابقه کار داشتند 
در اعتــراض بــه این اقــدام، تجمع 
گسترده ای را در محوطه معدن و در 
مقابل نگهبانی برپا کردند و خواستار 
ادامه کار شدند. کارفرمای این معدن، 
چندین سال است که با قراردادهای 
یک تا سه ماه، هر سال در اول فصل 
زمستان صدها کارگر را اخراج می کند 
تا هر وقت اراده کرد دوباره به همین 
شیوه با آنان قرارداد ببندد. این کارگران 
نیــز، هربار علی رغم دســتمزدهای 
ناچیزی که با تاخیر پرداخت می شود، 
با اضافه کاری کشــنده، بدون مزایای 
شغلی و با مشکالت بیمه ای، همواره 
در وحشــت از اخراج و بیکاری بسر 
برده و به امید قرارداد دائم، ســخت 
کوشانه در این معدن مشغول به کار 
می شوند. اما کارفرما که فقط دنبال 
سود و افزایش آن بود، نه فقط در فکر 
کارگران و استخدام دائمی آنان نبود، 
بلکه، هر350 کارگر را یکجا اخراج و به 
ورطه بیکاری پرتاب نمود. در اعتراض 
بــه این اقــدام و از فرط فشــارهای 
اقتصادی و روحی سه کارگر دست به 
خودکشی زدند و در تجمع اعتراضی 
6 دی، کارگران اخراجی خواهان ادامه 
کار شدند. 7 تن اعتراض کنندگان به 
نمایندگی از طرف کارگران اخراجی 
انتخاب شدند که قرار بود در جلسه ای 
در "بخشداری تخت سلیمان" برای 
رسیدگی به وضعیت کارگران برگزار 
شــود، شــرکت کنند. امــا به جای 
برگزاری جلسه رسیدگی به وضعیت 
کارگران، دادستان "تکاب" این هفت 
کارگر را احضار کــرد و بدنبال آن با 
شکایت کارفرما، 17 کارگر این معدن، 
در شــعبه 101 دادگاه کیفری شهر 
تکاب محاکمه و هر یک به 6 ماه تا 5 
سال حبس تعزیری، 500 هزار تومان 
جزای نقدی و 74 تا 150 ضربه شالق 
محکوم شــدند که در دادگاه تجدید 
نظر، مجازات حبس، لغو و حکم 30 
تا 100 ضربه شالق و پرداخت جریمه 
نقدی قطعی شــد. این مجازات های 
اســالمی یک هفته قبل از رسانه ای 
شدن خبر، یعنی در آخرین روزهای 
اردیبهشت 95 به مرحله اجرا گذاشته 

شد.
محاکمه کارگــران و فعاالن کارگری 
در دادگاه هــای جزائــی و مجازات 
شــالق امر جدیدی نیست چنان که 
در ســال 87 نیــز حکم شــالق در 
مــورد 4 فعال کارگری ســنندج به 
مرحله اجرا گذاشته شد. حبس های 
طوالنی مدت کارگران آگاه و پیشرو 
در دادگاه هــای فرمایشــی نیز امر 
بی سابقه ای نیست. جنبش کارگری 
ده ها نمونه آن را تنها در ظرف ده سال 
اخیر تجربه کرده اســت. از آن نمونه 
است بازداشت های مکرر و حبس های 
طوالنی مدت فعاالن کارگری و فعاالن 
سندیکای کارگران شــرکت واحد و 
هفت تپه یا دیگر تشکل ها که شماری 
از آن ها کمــاکان درزندان  و یا تحت 
پیگرد قضائی و امنیتی هســتند. با 
این همــه در ســال های اخیر، طبقه 
ســرمایه دار حاکم، تعرضات خود در 
این عرصه را بسی افزایش داده و توام 
با رشد اعتراضات و گسترش اعتصابات 
کارگــری ورود دادگاه های جزائی به 
مسائل و اختالفات کارگری نیز رایج تر 
شــده اســت. صدها کارگر مبارز به 
خاطر سازماندهی اعتراض و اعتصاب 
به دادگاه احضار و مورد محاکمه قرار 
گرفته و در مواردی به حبس و جزای 
نقدی و حتا شــالق محکوم شده اند. 
احضار و محاکمه و بازداشت کارگران 
طی سه سال اخیر از محدودۀ فعاالن 
این یا آن تشــکل بسی فراتر رفته و 
مقیاس عمومی تر و گسترده تری بخود 

گرفته است.
ایــن واقعیتی ســت که بــا رئیس 

جمهور شدن حسن روحانی، طبقه 
سرمایه دار و کابینه ای که راست ترین 
جناح بورژوازی را نمایندگی می کند، 
سرکوب خشــن تر، همه جانبه تر و 
درعین حــال برنامه ریزی شــده ای 
را علیه طبقه کارگر ســازمان دادند. 
هنــوز چند ماهی از زمــام داری وی 
نگذشــته بود که احضار و بازداشت و 
محاکمه ده ها تن از کارگران مبارز در 
دادگاه های عمومی آغاز شد. دادگاه ها 
و محاکمات موردی فعاالن اعتصاب در 
معدن سنگ آهن چادرملو و کارگران 
مبارز پلی اکریل اصفهان، به ســرعت 
به ســایر کارخانه ها و واحدها تسری 
یافت و در نیمه دوم سال 92 به روش 
عمومی و سرتاسری سرمایه داران برای 
مقابله با جنبش طبقاتی کارگران و 
جلوگیری از اعتصابات کارگری تبدیل 

شد.
مجریان اوامر سرمایه که این بار لباس 
"اعتدال" پوشیده بودند، وظیفه داشتند 
"قدرقدرتی" و وحشی گری بورژوازی 
حاکم را به رخ طبقه کارگر بکشــند. 
چنین بود که دار و دســته روحانی 
عالوه بر گسترش خصوصی سازی ها، 
آزاد  مناطق  بیکارسازی ها، گسترش 
کارگران  محروم ســازی  و  اقتصادی 
از حداقل هــای حقوقــی قانون کار، 
همه گیر ساختن قراردادهای موقت، 
پیمانی و سفید امضاء، پای دادگاه های 
عمومــی )جزائی( را نیــز به عرصه 
اختالفات کارگــر و کارفرما کامال باز 
کرد. سرمایه و ارتجاع هاری که وسیله 
اســتثمار بی مهار آن است، با برپایی 
دادگاه های ارتجاعی، احضار و محاکمه 
کارگران که اعتصابات شان پیوسته در 
حال افزایش و گسترش بوده است و 
صدور حکم حبس و شالق به کارگران 
اولتیماتوم می داد که باید آرام و سربزیر 
باشند. دستگاه قضائی و قوه اجرایی 
به بورژوازی هــار و حریص اطمینان 
مــی داد که هــر کارگــر معترض و 
اعتصاب کننده، هر کارگر آگاه و پیشرو 
که حرفی از حقوق کارگر بر زبان آورد 
یا در این جهت قدمی بردارد، بی درنگ 
به دادگاه احضار می شــود و به اتهام 
"اغتشاش" و "اخالل در نظم عمومی 
و امنیت ملی" بدست جالد و شالق 

سپرده می شود.
اگر ســابق بر این، شــکایت کارفرما 
از کارگر و یــا اختالف میان کارگر و 
کارفرما، مطابق موازیــن و مقرراتی 
که در قانــون کار )مــواد 157 الی 
166( یا طبق مقررات اشتغال نیروی 

انســانی در مناطق آزاد )مواد 29 الی 
36( مورد بررسی قرار می گرفت و به 
هیات های حل اختالف واگذار می شد، 
اکنون بدون این مقدمه چینی ها که 
بورژوازی آن را زائد و وقت گیر می داند، 
کارفرما می تواند مستقیم و بی واسطه، 
رأســًا با شکایت از کارگر، بی معطلی 
وی را به دادگاه معرفی کند تا احضار و 
بازداشت شود و مطابق قانون مجازات 
اســالمی که مربوط بــه زورگیران و 
اوباش خیابانی ست )1(، مورد محاکمه 
قرار گیرد و به حبس و شالق محکوم 

شود.
این عین سیاستی ســت که در تمام 
دوران ریاســت جمهوری روحانی با 
شدت و حدت و در ابعاد سراسری به 
مرحله اجرا گذاشته شده است. طبقه 
سرمایه دار و ارتجاع اسالمی که همواره 
در خدمت آن بوده اســت، بی رحم تر 
و صریح تر از گذشــته اعالم می کند؛ 
قانون، کیف پول من و همان اســت 
که من می گویم و دولت که پاســدار 
منافع این طبقه اســت با باال بردن 
شمشیر مجازات اسالمی و فرود آوردن 
پی درپی ضربات شالق بر گردۀ طبقه 
کارگر، وظیفه ســرکوب گری خود را 
اکنون در شکل بسیار عریان تری انجام 
می دهد. در این سه سالی که روحانی 
در راس قوه اجرایی قرار گرفته است، 
مسئوالن دستگاه قضائی و سخنگوی 
آن محسنی اژه ای، بارها و بارها علیه 
کارگران شمشــیر کشیده و هرگونه 
اعتصاب و تجمع کارگری را "خالف 
نظم عمومی" و "امنیت ملی" قلمداد 
کرده اند و به دفعات تهدید کرده اند هر 
کارگری دست به اعتصاب بزند، اخراج 
می شود که نمونه آن را در عسلویه و 
قراردادهای تحمیلی بر کارگران دیدیم. 
دادگستری خوزستان نیز رسما در 19 
آبان 94 بخشنامه تهدیدآمیزی صادر 
نمود و هرگونه اعتراض و اعتصاب در 
پتروشیمی ها را ممنوع اعالم کرد. تمام 
این اقدامات و دادگاه های ارتجاعی و 
وحشی گری های بورژوازی حاکم برای 
آن اســت که طبقه کارگر شدیدتر و 
وحشیانه تر استثمار شود اما خاموش 
باشــد و دم برنیاورد. برای آن اســت 
که کارگران مرعوب شوند و در صدد 
رهایی از زنجیرهای اســارتی که بر 
دست و پای شان بسته اند و هر روز آن 
را محکم تر می سازند، برنیایند. اعتراض 
و اعتصاب و حق خود را مطالبه نکنند 

و به هر خفت و خواری تن در دهند.
بی تردید این بزرگ ترین تعرضی ست 

که طی یک ربع قرن اخیر، علیه طبقه 
کارگر ایران سازمان داده شده است. دار 
و دسته راست افراطی حسن روحانی 
که پیش برنده سیاست های اقتصادی 
موسوم به نئولیبرال و مجری بی چون 
و چرای برنامه هــای انحصارات مالی 
بین المللی ست، می تواند به خود ببالد 
که چنین تعرض خشن و بی سابقه ای 
را علیه طبقه کارگر سازمان داده است 
و سرمایه، مدال افتخار جالدی را باید 

به سینه او بیاویزد.
در افزایش میزان ســرکوب کارگران 
در دورۀ روحانــی، عــالوه بر احضار 
و بازداشــت و پی گردهای قضایی و 
امنیتی ده ها فعــال کارگری، همین 
بس که گفته شود تنها در سال 94، 
بیــش از 250 کارگر صرفا به خاطر 
ســازماندهی اعتــراض و اعتصاب و 
فعالیت آگاه گرانه از کار اخراج شدند، 
مداخله دادگاه های عمومی و محاکمه 
کارگــران مبــارز در ایــن دادگاه ها 
پیوسته رو به ازدیاد بوده و صدور حکم 
حبس و شالق عمومیت بیشتری یافته 

است.
پس از اعتصاب کارگران پتروشیمی 
رازی در دی ماه 92 و از پی شکایت 
کارفرما، 8 تــن از کارگران به دادگاه 
احضار شدند که پس از چند جلسه 
محاکمه، در اسفند 92 و مرداد 93، 
ســرانجام دادگاه عمومی ماهشــهر 
در 24 شــهریور 93 چهار تن از این 
کارگران را به اتهام "اخالل در نظم" 
هر یک بــه 6 ماه حبس و 50 ضربه 
شالق محکوم ساخت. اگرچه اجرای 
این حکم به حالت تعلیق درآمد، اما 
نفس این محاکمــه و صدور چنین 
حکمی، هشــداردهندۀ و اقدامی بود 
که بایــد راه را برای تعرض بیشــتر 

می گشود.
در اعتصابات پرشکوه کارگران معدن 
ســنگ آهن چادرملو در سال 92 نیز 
30 تن از کارگران و فعاالن اعتصاب 
پس از شــکایت کارفرما بــه دادگاه 
احضار شــدند و پس از محاکمه در 
20 اسفند در شعبه 101 دادگستری 
اردکان یزد، 25 کارگر تبرئه و 5 تن 
از آنان به یک سال حبس تعزیری و 
ضربات شالق محکوم شدند. این بار 
نیز حکم یک سال حبس تعزیری بعدا 
به 5 ســال حبس تعلیقی و ضربات 
شــالق به پرداخت سه میلیون ریال 

جزای نقدی تبدیل شد.
در اعتصاب یکپارچــه 39 روزه )27 
اردیبهشــت تا 4 تیــر 93( کارگران 

معــدن ســنگ آهن 
بافــق نیــز پــس از 
شکایت کارفرما حکم 

بازداشــت 18 کارگر صادر و دو تن از 
آنان دســتگیر شدند. با اعتصاب دوم 
کارگران )28 مرداد تا 12 شــهریور 
93( رژیم مجبور به عقب نشینی شد. 
دستگیرشدگان را آزاد نمود و قول داد 
به خواســت کارگران رسیدگی کند. 
امــا پس از پایان اعتصــاب، 9 تن از 
کارگران را به دادگاه کشاند. جلسات 
محاکمه این کارگــران بیش از یک 
ســال بطول انجامیده است. سومین 
جلسه در دادگاه شعبه 105 کیفری 
2 یزد در 23 فروردین 95 برگزار شد 
و به گفته وکیل کارگران، به رغم آن که 
ختم رســیدگی اعالم شده و طبق 
قانون بایســتی ظرف یک ماه حکم 
صادر می شد، اما دادگاه تاکنون اقدام 
به صدور حکم ننموده است. به عبارت 
دیگر دســتگاه قضایی برای فرسوده 
کردن این کارگران و ترساندن عموم 
کارگران از عواقب سازماندهی اعتراض 
و اعتصاب، این پروسه را کش داده و 

طوالنی کرده است.
این نمونه ها به روشــنی اســتفاده 
بــورژوازی از ارتجــاع و دادگاه های 
اســالمی برای تشدید ســرکوب و 
اســتثمار طبقه کارگر را به نمایش 
می گــذارد. صدور حکم شــالق در 
نمونه های پیش گفته، در یک مورد به 
حالت تعلیق درآمده و مورد دیگر به 
جزای نقدی تبدیل شده است. اما در 
مورد کارگران معدن طالی "آق  دره" 
این حکم ارتجاعی و قرون وسطائی به 
مرحله اجرا گذاشته شد و 17 کارگر 
مبارز معــدن، چون برده و رعیت، به 
شالق و تازیانه سپرده شدند. صدها و 
هزارها سال پس از بگور سپرده شدن 
نظام های ارباب رعیتی و برده داری، ما 
شاهد مجازات هایی از این نوع هستیم، 
در ایــن جا، رژیم ارتجاعی جمهوری 
اسالمی وظیفه ارباب و برده دار را یکجا 

به دستگاه قضایی  اش سپرده است .
قبح این اقدام بربرمنشانه بقدری زیاد 
است که حتا صدای برخی از وابستگان 
به جناح های حکومتی را نیز درآورد. 
اینان خواستند "دولت" را نسبت به 
"حساســیت افکار عمومی"- بخوان 
خشم و انزجار توده های مردم نسبت 
به این توحش - توجه دهند و درعین 
حال چنین وانمود سازند که گویا قوه 
قضائیه سر خود در این کارها دخالت 
می کند و از روحانی خواســتند مانع 

ورود قوه قضائیه به اختالفات کارگر 
و کارفرما شــود! امــا این چیزی جز 
توهم پراکنی و تطهیر ارتجاع نیست 
و چنان که پیش از این اشــاره شــد 
روحانی آگاهانه قانون کار و "مقررات 
اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد" 
را دور زده و دادگاه هــای عمومی را 
به موضــوع اختالف کارگر و کارفرما 
ورود داده است و کامال بطور آگاهانه 
سیاست حبس و شــالق و تشدید 
سرکوب کارگران را که خواست و ارادۀ 

بورژوازی ست پیش برده است.
البته صــدور حکم شــالق فقط به 
کارگران محدود نمی شود. شمشیر 
ارتجاع اســالمی روی ســِر ســایر 
زحمتکشان، زنان، جوانان ، دانشجویان 
و دیگر شهروندان نیز درگردش است 
. به گفته اســماعیل صادقی نیارکی 
دادستان قزوین، روزپنجشنبه ششم 
خرداد، بیش از 30 دانشجوی دختر 
و پسر که بمناسبت فارغ التحصیلی 
خــود دریکــی از باغ هــای اطراف 
شهرقزوین جشنی برپا کرده بودند، 
دستگیر و باتشکیل یک جلسه فوری 
و فوق العاده، هریک از "متهمین" به 
99 ضربه شــالق محکوم شدند که 
حکم صادره نیز درهمان روز توسط 
"پلیس امنیت اخالقی" به اجرا درآمد 

"تادرس عبرت" سایرین باشد.
شگفت آور است در قرن بیست و یکم، 
سرزمینی وجود دارد و رژیمی بر آن 
حاکم است که مطابق قوانین و معیار 
هــای آن، کارگر بــه خاطر تقاضای 
کار و بدست آوردن یک لقمه نان، به 
خاطر اعتصاب و اعتراض نســبت به 
شــرایط کار، حبس و جریمه نقدی 
و با ضربات شــالق مجازات می شود! 
دانشجو بخاطر برگزاری مراسم جشن 
و شادی شــالق می خورد. در هیچ 
کجای دنیای ســرمایه داری معاصر، 
چنین قوانین و گستاخی و توحشی 

را نمی توان سراغ گرفت.
این گستاخی و وحشی گری را نباید 
بی پاسخ گذاشت. طبقه کارگر باید در 
برابر این وقاحت و بیشرمی به اعتراض 
برخیــزد. با تمام قوا باید در برابر این 
اقدامات شنیع و جنایتکارانه ایستاد و 
مبارزه برای محو و نابودی تمام نظم 
ارتجاعی زاینده چنین ظلم و بیداد و 
وحشی گری را باید تشدید کرد. تمام 
تشکل های کارگری و فعاالن کارگری، 
تمــام کارگران آگاه و روشــنفکران 
انقالبی و حتا تشکل ها و محفل های 
دموکراتیک نه فقــط باید این اقدام 
کثیف و جنایت کارانه را محکوم کنند 
بلکه از کارگران مبارزی که به خاطر 
کار و نان و آزادی و به خاطر دستمزد 
بیشتر و شرایط کاری بهتر و باالخره 
برای رها شدن از نکبتی که سرمایه و 
ارتجاع بر آنان تحمیل نموده، دست 
به اعتراض و مبارزه می زنند، بایستی 
مجدانه حمایت بعمل آورند. سازمان ها 
و احزاب سیاسی کمونیست و انقالبی 
بایستی در شکل گسترده ای مرتکبین 
این عمل ننگین را که کسی جز رژیم 
ارتجاعی جمهوری اســالمی نیست، 
بیش از پیش در نزد افکار عمومی در 
مقیاس داخلی و بین المللی افشاء و 

رسوا سازند.
تردیدی در این مساله وجود ندارد که 
راه حل قطعی پایان بخشیدن به این 
وحشــی گری ها، جارو کردن بساط 
رژیم جمهوری اسالمی و تمام نظم 
موجود اســت. رژیمی که معیارها و 
موازین شرعی و دینی و قبیله ای 14 
قرن پیش را بر تن جامعه قرن بیست 
و یکمی پوشانده و استثمار خشن تری 
را سازمان داده است، بایستی به زیر 
کشید و آن را با تمام حشو و زوائدش 
به گورستانی سپرد که از آن برخاسته 

است!
زیرنویس

1( براساس ماده 618 قانون مجازات 
اسالمی "هر کس با هیاهو و جنجال 
یا حرکات غیرمتعــارف یا تعرض به 
افراد موجب اخالل در نظم و آرامش 
عمومی گردد و یا مردم را از کســب 
و کار باز دارد، به حبس از ســه ماه تا 
یک سال و تا 74 ضربه شالق محکوم 

می شود."
•

سرکوب و دستگیری ها، مقاومت و مبارزه!
در طول حیات ننگیــن جمهوری 
اســالمی، روزی نبوده و نیست که 
اخبار دستگیری های سیاسی جدید 

منتشر نشده باشد. 
اخباری که در این اواخر امکان نفوذ 
به رسانههای عمومی و انعکاس آن 
نزد افکار عمومی را یافته اند، حاکی از 
گستردگی و تشدید سرکوب در نظام 
دیکتاتوری مذهبی و سرمایه داری 
جمهوری اســالمی می باشــند. در 
همین راستا در ماه گذشته، همزمان 
با اِعمال فشار، احضار و تهدید فعاالن 
کارگری پیــش از روز جهانی کارگر 
و در این روز شاهد دستگیری های 
متعدد در شهرهای تهران، سنندج 
و سقز بودیم. به این آمار شماری از 
دستگیری های دانشجویان، فعاالن 
جنبش اعتراضــی معلمان و حقوق 

کودکان نیز افزوده می گردد.
ناگفته نماند که دستگیرشــدن در 
رژیــم خودکامه ای مانند جمهوری 
اســالمی، خود آغاز اســارت در بند 
سرنوشتی نامعلوم است که لزومًا به 
اتهام وارد شده ربطی ندارد. نوشتن 
در یک وبــالگ میتواند مانند مورد 
ستار بهشتی به مرگ در زیر شکنجه 
منتهی گردد. یا سرنوشــت شاهرخ 
زمانی، فعــال کارگری که دارای 11 
ســال حکم زندان بود و در اثر عدم 
رسیدگی پزشکی و چه بسا شکنجه 
های مضاعف در زندان کشته شد و 
یا فعال دانشــجویی، اکبر محمدی، 
دستگیر شــده در قیام دانشجویی 
18 تیر که چند روز پس از اعتصاب 
غذای خشــک به نحو "مشکوکی" 
جان خود را از دست داد، نمونه هایی 

از ددمنشی افسارگسیخته ی رژیم 
جمهوری اسالمی می باشند.

رژیم جمهوری اسالمی که ستونهای 
خــود را بر زمین گلگــون از خون 
و  انقالبی  کمونیســت،  نیروهــای 
آزادیخــواه بنا کرد، طی 37 ســال 
سیطره ی خود، نه تنها هرگز هیچ 
سطحی از آزادیهای سیاسی، از جمله 
آزادی عقیده و بیان، آزادی مطبوعات، 
آزادی احزاب و تشکل های سیاسی 
را به مــردم نداد بلکه آزادی هائی را 
که مردم به چنگ آورده بودند نیز از 
آن ها گرفت و ابعاد سرکوب را همواره 
گســتردهتر کرد. رژیم دیکتاتوری 
ایران با حذف خونین نیروهای انقالبی 
از عرصه ی سیاسی جامعه، جاده را 
برای ســرکوب وسیعتر و تجسس و 
تعقیب دیگر اقشار اجتماعی باز کرد 

و مهار گسیخته یکته تاز آن گردید.
اکنون دیگر از فعال صنفی کارگری 
یا معلمی گرفته تا خبرنگار و وکیل 
دادگستری و یا فعال زنان و یا حتی 
فعال حقوق کودکان و … همه در زیر 
سایه ی شــوم تعقیب و دستگیری 
و شــکنجه قرار دارند. حتی برخی 
از دســت اندرکاران رژیم که زمانی 
مستقیمًا خود کمر به قتل انقالبیون 
بسته بودند و اکنون بر مبنای منافع 
جناحی خود بــه غرولندهای انتقاد 
گونــه روی آورده اند از مصونیت تام 
و تمام برخوردار نیستند و دستگیر 
شده و به زندان می افتند. هرچند که 
مسلمًا دوران بازجویی و زندان خود 
را کاماًل متفاوت از شاهرخ زمانی ها 

می گذرانند.
در ضمن بایستی به این نکته توجه 

داشت که تقریبًا تمامی اخباری که 
در این رابطه منتشر می شوند، مربوط 
به دســتگیری افراد شناخته شده 
ای میشــوند که به ویژه در تشکلی 
هرچند تحت فشــار ســرکوب و با 
محدودیت های متعدد، مانند تشکل 
های کارگری، تشکل های معلمان، 
دانشجویان، فعاالن حقوق کودک و 

فعاالن زنان جای دارند. 
همچنین افرادی که به دلیل شغل 
خــود، از جمله وکالت یــا روزنامه 
نگاری، همراهان و یارانی دارند و افراد 
سرشناسی هستند، دستگیری های 
شان علنی شــده و وضعیت آنان در 

رسانه ها پیگیری می شود. 
در ایــن بین امــا، متأســفانه افراد 
ناشــناخته ای برای افــکار عمومی 
هستند که با اتهامات مختلف سیاسی 
مرسوم در رژیم جمهوری اسالمی، 
دســتگیر، شــکنجه، اعدام و حتی 
سربه نیست می شوند، که در هیچ 
رســانه ای و جایی نامی از آنان برده 
نمی شود. این امر به ویژه در مناطق 
محــروم، از جمله در اســتان های 
خوزســتان و سیستان و بلوچستان 

صورت می گیرد.
بر خالف آنچه خوش باوران یا توهم 
پراکنــان ادعا و تبلیــغ می کردند، 
توافقنامه ی »برجام« و چرب زبانی 
های سیاسی و خوش خدمتی های 
اقتصادی سران جمهوری اسالمی به 
کشورهای غربی هیچگونه ربطی به 
رعایت حقوق شهروندی و بازتر شدن 
فضای سیاســی جامعه نداشته و در 

آینده نیز نخواهد داشت. 
اعدام ها در زمــان روحانی مکار به 

شدت افزایش یافت و احکام سنگین 
برای فعاالن کارگری و دیگر اقشــار 
اجتماعی به طرز کم سابقه ای تثبیت 

شد.
به رغم تمامی اقدام های سرکوبگرانه 
ی رژیم، ابعاد دستگیری ها از سویی 
دیگر نشانه ی جریان داشتن مقاومت 
و مبارزه است. بیش از هر چیز فشار 
اقتصادی روزافزون راه چارهای برای 
کارگران و اقشــار زحمتکش و کم 
درآمد نمی گذارد، جز فریاد خشــم 
بــرآوردن و قــدم گذاشــتن در راه 
مبارزه بــرای تغییر وضعیت موجود 
و مناسبات حاکم. پیروزی مبارزات 
دیگر برای کسب حقوق دموکراتیک 
ماننــد حــق آزادی بیــان، در گرو 
سرنوشــت این مبارزه است و تنها 
در اتحاد و همبســتگی به سرانجام 

میرسند.
در وهله ی کنونــی، دفاع از حقوق 
دموکراتیک و مبــارزه برای رهایی 
کارگران و معلمان زندانی و هر زندانی 
دیگــر که به دلیل اســتفاده از حق 
آزادی بیان، عقیده، تجمعات و ایجاد 
تشکل های مستقل با هر گرایش و 
تعلق فکری و مذهبی که دارند، یکی 
از مهمترین عرصه های مبارزه علیه 
دیکتاتوری رژیم می باشد. رساندن 
اخبار در این زمینه به سراســر ایران 
و به گــوش افکار عمومــی جهان، 
حمایت از خانوادههای آنان و پیگیری 
وضعیت آنان و مبــارزه برای آزادی 
زندانیان سیاسی یکی از وظائف هر 

انقالبی و انسان آزادیخواه است.
 نشریه کار شماره 718 
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487-0009 آلتیماکــس.............................. 

ازدواج 
   366-1509 صالــح.......................  شــیخ 
لی لی صمیمی . .......................... 825-3170

ارز
شریف ......................................... 223-6408 
آپادانا ............................................. 933-1719  
گروه پاسیفیک ............................ 289-9011  
5 استار. ........................................... 585-2345

خضر................................................ 989-2229   
یونیون موندیال. .......................... 937-5192

  844-4492 ................................Expert-FX
امالک و مسکن 

 827-6364 ........................... فیروزهمتیان 
امیرســام. ................................... 702-2309  
کاظم تهرانی. ................................ 971-7407 
نادرخاکسار. ................................... 969-2492 
مینواسالمی  . ............................... 967-5743

مریم خالقــی............................ 983-5415  
حمیدکاغذچی. ......................... 928-5415  
نینوس گیورگیزنیا. .................... 816-4080  
 مسعودنصر . .................................. 571-6592 

اجنم ن ها و سازمان ها 
CSAIکمک به مهاجرین. ........  932-2953 
ilsmontreal.org  ...... . انجمن ادبی مونترال
انجمن دوستداران زرتشت. .......808-5070
www.zaq.org ...... .انجمن زرتشتیان کبک

مکیک. ............................................ 373-5777  
بنیاد سخن آزاد. ........................... 944-8111  
info@addhi.net ...................... .حقوق بشر

  249-4684  ....................................... .IBNG
انجمن زنان مونترال...................516-3007

دانشجویان:کنکوردیا. .............. 848-2424 
کتابخانه نیمــا. ........................ 485-3652 
موسسه خوئی . .............................  341-2235 

بیمه  اتومبیل
اتو الگانس 4500.  ...................................-482

بیمه  و مشاور مالی

علی پاکنـژاد  ................................... 296-9071 
کیوان نصیرنیا..............................  466-9381 

پزشــکی 
آلفامدیک کلینیک. .....................  933-8383   
بنفشه حجازی. .............................. 288-4864  

تاکـسی 
اطلس. ............................................ 485-8585

تبلیغات 
پیوند. .............................................. 996-9692 

تدریس خصوصی 
ریاضیات و فیزیک. ......................... 827-6329 

ترجمه
دارالترجمه یکتا. ......................... 439-8501 
نغمه سروران. ............................  889-8765 
محمودایزدی. ............................ 745-0318  
شهریاربخشی. ............................ 624-5609  

چاپ و تابلوسازی 
LITH COM )صمیمــی(...951-4721 

حسابداری ومالیاتی 
حسن انصاری............................ 735-0452

ریاض حق.................................... 362-0382 
کردلوئی ...................................... 652-7623

ســرورصدر...............................  777-3604 
مهتاب ثقفی................................ 567-3169  
حسین خردبین. .......................... 242-6034 

حمل و نقل 
مونتریال. ....................................... 442-8056
المپیک . .......................................... 935-3300
مونترال/تورونتو  . .......................... 887-0432

خشکشویی 
اکســپرس. ................................ 889-7392  

داروخــانه 
لوئیزداداش زاده. ........................... 288-4864  

دندانپزشک 
شهروزرضانیا )آریا(. ................. 933-3337 
شریف نائینی. ............................... 731-1443 

دندان سازی  )کلینیک( 
افخم هادی. ................................. 737-6363 

رستــوران 
کبابسرا . .................................... 933-0-933

شومینه. ........................................  564-9790 
کلبه عموجان. ................................  484-8072  
پاتوق عموجمال . .......................... 933-8866

فاروس. ......................................... 270-8437 
یاس. ...........................................   483-0303  
کارتیه.پرس. ................................. 488-6367 
کوپولی. ....................................... 483-0000 
  989-8580 ............................... کوپولی)2(. 
بیبلوس . .......................................... 523-9596

روانشناسی / روانکاوی 
دکتر بیتــا. ............................... 999-2482  

سوپر و فروشگاه 
ماهی سن لوران. ............................ 369-3474
کوه نور. ............................... 672-2324)450(
بینو. .................................................. 728-4744
آریا )اوتاوا(. .......................... 594-3636 )613(

شیرینی پزی و قنادی
سروین. ........................................... 562-6453  

عکاسی )فیلمبرداری و آتلیه(
فتوشاپ........................................... 846-0221 
فتوبوک........................................... 984-8944 
فتو ُرز................................................. 488-7121

عینک سازی 
فرهت )ایرانخواه(. ......................... 481-0671  

فـرش
قالی شویی کارگاه فرش............... 739-4888

فـال
شادی. ............................................ 678-6451  

کامپیوتر 
 224-0-224 ................................... .KamNic
507-0773 .......................... . Laptop FSO

کــــارواش 
هما. ................................................. 484-2644 

کلینیک کایروپرکتیک 
کلینیک ابن سینا. ........................ 849-7373  

کتـابفروشی 
تپش. ................................ 22۳-۳۳۳۶  

کلیسا 
انجیلی فارسی زبان. .....................  999-5168  

گاراژ )درب(
 249-4684  ............................ .UNI-TECK

گرافیک و طراحی
پیوند . ................................................ 996-9692

گرانیت
گرانیت آیل . ................................ 952-7400

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

لوله کشی 
پـارس. ....................................... 290-2959

مهاجرت
ماریا کوتونه.................................... 656-8178

محضر
وحیدخلجی................................ 439-1444

نازگل فالح . ............... . ....................    697-0225 
موسیقی )جشن ها( 

تپش دیجیتال. ........................ 223-3336
وبسایت

  922-9023 ........... )d-expert( گــودرزی

وام مسکن
606-5626 .......................... بهروزباباخانی. 

وکیل دعاوی
امیرکفشداران. ............................. 574-4540

ویدیو
تپش دیجیتال. .......................... 223-3336 

مراکز پخش پیوند  
مرکز شهر مونتریال: 

تپش، شاطرعباس، ماهی سن لوران، کافه پرشیا، 
عموجان،کوپلی:2و1، فرحت، ایو، اتوکلیفتون، 
NDG auto، فتوشاپ، ارز آپادانا، کلینیک آریا، 
آلفامدیک، ارزخضر، المیزان، نور، پاســیفیک، 

متروپولیس، کبابسرا و...  
ریوسود: 

کوه نور، آدونیس، دابل پیتزا، مارشه افغان، 
مارشه آریا، کلینیک میرا، مراکزفرهنگی و... 

وست آیلند : 
آدونیس، شاتوکباب، و...

الوال: 
کوه نور، آدونیس و... 

پیوندمان را حفظ کنیم!

شماره شما در این لیست نیست؟ 

با ما متاس بگیرید. 

)رایگان برای آگهی دهندگان پیوند (

خدمات مالیاتی
 تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی 
اشخاص و مشاغل کوچک 

ثبت شرکت و دفترداری 
حسابها  با نازل ترین قیمت 
پاسخگوئی رایگان در طول سال 

<<  حسین خردبین
514-242-6034

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

تدریس ریاضیات
 Highschool, College,

University
توسط مدرس و مؤلف کتب 

کمک درسی
با بیش از بیست سال تجربه
Tel: 438-399-1359

azmarU

Tél.: (514) 223-6408Tél.: (514) 561-6408

شریف ارز

حسابـداری 
آموزش فشرده حسابداری
تدریس خصوصی و نیمه 
خصوصی حسابداری کانادا

مطابق با مطالب و سرفصلهای   
)DVS(  DEP

000 توسط : داتیس پناهی  000
استـاد حسابداری 

Lester B. Pearson کالج
به زبان های  فارسی، انگلیسی 

و فرانسه         تلفن:  
Tel.: 514-991-6819

نیماازاگوسترایگان

آموزش زبــان فرانسه
از مبتــدی تا پیشرفته

TCFQ،TEFaQ، TFI  متخصص آزمون های
• کالس های تقویتی برای 

دانش آموزان ابتدایی - دبیرستان 
• دوره های ویژه برای آزمون های ورودی مدارس

مجتبی  فــالح 
کارشناس ارشد زبان فرانسه با 1۳سال سابقه تدریس

Tel.: 514-965-1358 
tillnov1Pd

تدریس فارسی 
تدریس زبان فارسی 

در وست آیلند 
پروین عبائی

Tel.: 514-675-4405
abaee:azsepfree

پرستــا ر
اگر در نگهداری از نوزاد و 

اطفال خود نیاز به کمك دارید 
و چنانچه جهت نگهداری از 
پدر و مادران گرامیتان نیاز 
به مراقبت در بیمارستان و 
منزل در شب دارید جهت 

هماهنگی تماس بفرمایید.   
اعظم  - تلفن تمــاس:

Tel.: 514-806-7870
azjune16free

پرستــار
نگهداری از عزیزان شما، 

توسط خانم با تجربه، 
در خانه- ما و شما - 

یا بیمارستان، همراه با 
رفرنس،5 سال سابقه کار 

دیپلمه دستیار پرستار
)زویــا(

514-503-7391
freeazmar

استخدام
به چند نفر ویترس 

و کمک آشپز 
• نیمه وقت و تمام وقت  •

برای کار در کلبه عموجان   
نیازمندیم.

لطفا با شماره تلفن زیر 
تماس بگیرید: 

Tel.: 514-484-8072

استخدام
رستـــوران  یاس
به چند نفر ویترس 

و کمک آشپز 
• نیمه وقت و تمام وقت  •

نیازمندیم.
لطفا با شماره تلفن زیر 

تماس بگیرید: 
Tel.: 514-483-0303

azmay15

فــروش
وسائل منـزل

فروش کلیه لوازم منزل 
بعلت مسافرت 

لطفا با شماره تلفن زیر 
تماس بگیرید: 

Tel.: 514-262-5733
azmay15

ساختمان
انجام کلیه کارهاى 
ساختمانی از قبیل 

سرامیك و رنگ وپارکت و 
غیره وتبدیل زیرزمین به 

مسکونی
تلفن تماس )امید(: 

Tel.: 514-812-5662
امید رایگان از فوریه15

جویـای  گمشده
in search of
soulmate!

professional 
handsome Jewish

iranian male;
seeking well 

groomed
iranian Jewish fe-
male  >>  (LIAM)

Tel.: 514-430-4388
Fredoonazmar15U

شیـر ینی
 ROSE PASTRY
رز پیسترى: با بهترین 
شیرینی هاى ارگانیك 
• تزیین سفره عقد، 

و هفت سین 
• با20 سال سابقه 

Tel.: 514-458-5220
Facebook:Rose pastry

esfahaniazdec01

PARTICIPATE  in ourCOMMUNITY

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

با مشارکت خود،

 در تقویت آن بکوشیم!

استخدام
رانند ه و کمک راننده 

MOVING 
COMPANY

به راننده و کمک راننده 
با تجربه، برای کار در 
کمپانی حمل و نقل 

فورا  نیازمندیم: 

Tel.: 514-892-5433 
onlyjune01+15

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 ۳ 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

استخدام
پاتــوق

پاتــوق عموجمال 
به یک آشپز جهت کار در 
مرکز شهر مونتریال فورا  

نیازمند است.
Tel.: 514-933-8866

فـروش
رستوران 

رستوران زیبا با تراس 
در ناحیه کت دنیژ 
بفروش می رسد: 

برای اطالعات بیشتر با شماره 
تلفن زیر تماس بگیرید: 

Tel.: 514-735-9107
Tel.: 514-812-3343

v.badashian@yahoo.com   june01+15U
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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

)

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 

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

 Hirbod Transport 

 
 
 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

 

فــــروش  اتومبیل 
Con.Autosoleil

•  هوندا سیویك دنده ای 2012 و 201۳
 بسیار تمیز و کم کارکرده با قیمت استثنایی

انواع خودروهای تویوتا، هوندا، هیوندایی، نیسان و ...
با تخفیف ویژه هموطنان عزیز

تلفـــــن اطالعــــات:  

Tel.: 514-659-6408
azmay15U

فرصت براي 
مهربان كنار 
عزيزان زندگي 
كردن هميشه 
باقي نيست و 
كينه و دلخوري 
از ديگران تنها 
اخم به صورت 
زندگي خود 
وارد كردن است 
اين درس به 
من آموخت كه 
زندگي را با نگاه 
به آينده ولي با 
لبخند به اكنون 
بگذرانم

نياز عاطفي پدر به ديدن فرزند و احساس 
مسئوليت بيشتر در كنار مادر در زمينه 
رشد و تربيت كودك مسئله اي است كه 

نبايد از آن غفلت كرد

13

اشاره

مرگ يك حقيقت اس��ت اما پذيرش اين حقيقت براي هر كسي 
مق��دور نيس��ت. برخي با آن به راحتي كن��ار مي آيند و مرگ عزيزان 
خ��ود را حقيقتي مي دانند كه بايد روزي با آن مواجه مي ش��دند اما 
برخي ديگر كه از وضعيت روحي ش��كننده تري برخوردارند س��ال ها 
اي��ن ضايعه را فرام��وش نمي كنند و در ذهن خود اين تصور را دارند 
كه ش��ايد عزيزان ديگر خود را نيز بزودي از دس��ت بدهند و همين 
امر باعث به وجود آمدن اس��ترس، اضطراب و دله��ره دائمي در آنها 
 مي ش��ود و در برخي مواق��ع روند عادي زندگي اي��ن افراد را مختل 

مي كند.
اينك��ه چگون��ه با مرگ اقوام نزديك و يا دور و يا حتي دوس��تان 
و فرزندان برخورد كنيم در رده هاي مختلف س��ني متفاوت اس��ت و 

بستگي به شرايط روحي و عاطفي هر فردي دارد. 
در صورت��ي كه مرگ براي اطرافيان كودكي در س��نين 7 س��ال 
اتفاق افتاد بايد او را در مراس��م س��وگواري شركت داد تا او كم كم با 
پديده اي به نام مرگ آش��نا شود و خودش متوجه شود آن شخصي 
كه از دنيا رفته است هيچگاه بازنمي گردد و هيچوقت نبايد به دروغ 
به او گفته ش��ود او به يك س��فر طوالني رفته است زيرا حس انتظار 
بازگش��ت در اين كودك س��ال ها باقي خواهد ماند و در صورتي كه 
اعضاي خانواده بخواهند به مسافرت بروند اين نگراني به طور دائم در 
او به وجود خواهد آمد كه ممكن اس��ت اين سفر بي بازگشت باشد و 
ديگر او را نخواهد ديد. نبايد اين اش��تباه بزرگ را در مورد كودكان 

مرتكب شد.
اما در سنين باالتر همه  چيز بستگي به نوع شخصيت فرد عزادار 
دارد. اگ��ر ش��خصيت او قرص و محكم باش��د با وزش اي��ن بادها و 
مش��كالت خم نمي ش��ود و به راحتي با اين موض��وع كنار مي آيد اما 
در برخي ديگر كه از ش��خصيت ضعيف تري برخوردارند مش��كالتي 
چون استرس و اضطراب به وجود خواهد آمد كه پيامد آن افسردگي 

است. 
اينگونه افراد كه به خوبي با روحيات شكننده خود آشنايي دارند 
بايد با مراجعه به روانش��ناس و مشاوره  با اين حادثه تلخ كنار بيايند 
و در صورت توصيه روانش��ناس مي تواند به روانكاو و يا روانپزش��ك 
مراجعه داش��ته باش��د. البته گذر زمان تأثير زيادي در كنار آمدن با 

حادثه ناگوار دارد. 
در جامعه امروز نگراني، اس��ترس و دلش��وره در بسياري از افراد 
وجود دارد و بس��ياري از مردم با آن درگير هستند و اين اضطراب ها 
موج��ب به ه��م خوردن تنظيم خواب مي ش��ود كه اين مس��ئله نيز 
اثرگذار اس��ت ولي زماني كه ضايعه تلخي مانند مرگ عزيزان اتفاق 
مي افتد اين استرس و نگراني به حد باالي خود مي رسد و بايد براي 

درمان آن حتمًا به روانشناس مراجعه كرد. 
افرادي كه هميشه نگران از دست دادن عضوي از اعضاي خانواده 
و يا دوس��تان نزديك هس��تند بايد با يك روانكاوي ريش��ه آن را كه 
 در گذش��ته اس��ت پيدا و س��پس آن را به صورت ريش��ه اي درمان

كرد.

 راه هاي پذيرش حقيقت تلخ

14 16 10 ارمغان تجربه روزي شاد16 زندگي خاكستري مادرخوانده نامهربان افزايش بي رويه تعداد زندانيان
 نامادري در حالي به مجازات كيفري محكوم شد كه شوهرش به ارائه اين دادنامه قطعي و 

استناد به بدرفتاري وي، درخواست طالق نيز داد
 نوشيدني هاي گرم، باعث افزايش دما در بدن مي شوند و پس از آن يك واكنش مؤثر 

در مغز انجام مي شود. در پي اين فعل و انفعاالت است كه بدن احساس راحتي و آرامش 
مي كند

 همچنان كه از وضعيت فعلي زندان ها پيداست افزايش بي رويه آن دردي از جامعه را 
حل نخواهد كرد و به مراتب هزينه هاي زيادتري را نيز به تشكل ها و دستگاه هاي مربوطه 

تحميل خواهد كرد

دكتر پرويز روزبياني
روانشناس باليني

كاپيتانوحيدازلحظههاينجاتبخشامدادگرانهواييميگويد

پرواز هلي كوپتر نجات در ثانيه هاي نااميدي
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يوسف حيدري

بهداشت يكي از مسائل اساسي و بنيادي در هر 
جامعه به ش��مار مي رود ك��ه بايد با جديت در همه 
بخش ه��ا ب��ه آن پرداخت. رعايت بهداش��ت ضامن 
س��المتي جامعه است و آمارهاي مرگ و مير نشان 
مي ده��د در ه��ر منطقه اي كه مس��ائل بهداش��تي 
فردي و جمعي رعايت نمي ش��ود از ش��اخص باالي 
مرگ و مير برخوردار اس��ت. بيماري هاي مهلك كه 
عامل بسياري از آنها ويروس و باكتري است در پي 
بي اعتنايي به مس��ائل بهداشتي در بعضي منطقه  ها 
ش��يوع پي��دا كرده و جان بس��ياري از انس��ان ها را 
مي گيرد. وبا يكي از اين بيماريهاي مهلك است كه 
به بيماري فصلي نيز مشهور شده است.باكتري اين 
بيماري كه چندي قبل ش��ايعه شيوع آن در استان 
خوزس��تان موج��ي از نگراني را در بي��ن مردم اين 
استان به وجود آورده بود در تابستان فعال مي شود 
و با اسهال و اس��تفراغ شديدي در بدن بيمار مرگ 

او را رقم مي زند. 
وبا بيماري بسيار قديمي است كه بشر از ساليان 
دراز با آن دس��ت به گريبان بوده و به خاطر مرگ و 
مير زيادي كه ايجاد كرده، از آن به عنوان يك بالي 
آسماني نام برده شده است. البته وبا اشكال مختلفي 
دارد كه شامل اشكال بي عالمت و اشكالي است كه 

بيمار را سريعًا به طرف مرگ هدايت مي كند. 
ميك��روب وبا به ص��ورت خفت��ه در آب زندگي 
مي كند و به محض فراهم بودن شرايط خاص نظير: 
گرم��اي هوا )مث��ل پديده ال نينو(، نور خورش��يد، 
ميزان نمك و به طور كلي مناس��ب ش��دن شرايط 
محيطي جهت رشد و تكثير آن، از حالت خاموشي 

خارج شده و فعال مي شود.
دكت��ر س��يد عطا الل���ه حس��يني متخص��ص 
بيماري هاي عفوني و گرمسيري كه در اهواز با يك 
مورد مشكوك به وبا مواجه شده است با بيان اين كه 
كنترل مرزها نيز نمي توان��د مانع ورود اين بيماري 
به كشور شود، گفت: مسئوالن وزارت بهداشت بايد 
تالش كنند تا از انتشار اين بيماري جلوگيري شود. 
وي با اشاره به اين كه اين بيماري در استان هاي 
سيستان و بلوچس��تان و خوزستان شيوع بيشتري 
دارد گفت: اس��تان خوزس��تان يكي از اس��تان هاي 
گرمسير كشور اس��ت كه تنها دو ماه از سال هواي 
آن خنك اس��ت و در فصل تابس��تان گرماي آن به 

باالترين درجه ممكن مي رسد. 
وي ادام��ه داد: باكتري وب��ا در جلبك ها مخفي 
شده و از طريق آب آلوده انسان را مبتال مي كند. اين 
بيماري اوايل قرن 19 و  20 در بسياري از كشورها 
ش��يوع پيدا كرد و در سال 1960 باعث مرگ 100 
نف��ر از بين 100 هزار نفر ش��د. در ايران در س��ال 
1356 ش��اهد مرگ 30 نفر از ميان يكصد هزار نفر 
بر اثر ابتال به بيماري وبا بوديم اما با رعايت مس��ائل 
بهداشتي از سوي مردم و همچنين برنامه ريزي هاي 

بهداشتي از سوي مس��ئوالن اين بيماري اكنون به 
يك دهم رسيده است. 

دكتر حس��يني عالي��م اين بيم��اري مهلك را 
اسهال شديد غيرالتهابي و استفراغ، بي حالي بدون 
تب، ناراحتي ش��كم و گودرفتگي چش��م ها عنوان 
ك��رد و ادام��ه داد: دوره حاد اين بيم��اري 3 تا 5 

روز اس��ت و در مرحله شديد 
بيمار در هر س��اعت يك ليتر 
مايع از ب��دن دفع مي كند كه 
اي��ن ام��ر م��رگ او را در پي 
خواهد داشت. از دست رفتن 
امالح بدن ش��ايعترين عارضه 
وب��ا اس��ت و باي��د در وهل��ه 
اول بخص��وص در ك��ودكان 
از كاسته ش��دن شديد آب و 
امالح ب��دن جلوگي��ري كرد. 
افرادي كه داراي گروه خوني 
O  ب��وده و يا دچ��ار كمبود 
اسيد معده هستند در معرض 
بيشتر و ش��ديدتر بيماري وبا 

قرار دارند.
دكتر مهرداد شريفي مدير 
اجرايي دانشگاه علوم پزشكي 
اهواز مصرف آب بهداش��تي و 
همچنين شست و شوي ميوه ها 
و س��بزيجات و شست و ش��وي 
مكرر دست ها را راه پيشگيري 
از اي��ن بيماري عن��وان كرد و 
گف��ت: در فصل تابس��تان كه 
بيماري وبا ش��يوع بيش��تري 
دارد باي��د مراقبت بيش��تري 
داشت و از خوردن سبزيجات 

قبل از شست و ش��وي كامل و ضدعفوني خودداري 
كرد. همچنين در طول س��فر از ساالد و سبزيجات 
رستوران ها نبايد استفاده شود زيرا باكتري بيماري وبا 
در آب هاي آلوده رشد مي كند و همراه با سبزيجاتي 
كه در اين آب ها كشت مي شوند وارد چرخه غذايي 
خانواده مي شوند. وي ادامه داد: خانواده ها در فصل 
تابستان بايد مراقبت بيشتري 
در استخرهايي كه فرزندانشان 
در آنها ش��نا مي كنند داش��ته 
باش��ند. هم���چني��ن از آب 
چش��مه ها و رودخانه ه��ا ب��ه 
عنوان آب آش��اميدني استفاده 
نكنند بهتر اس��ت اين آب ها را 
جوشانده و پس از سرد كردن 

مصرف شوند. 
دكت��ر حس��يني ني��ز از 
خانواده ها خواست تا هر اسهال 
ش��ديد را ج��دي بگيرند. وي 
گف��ت: بس��ياري از افرادي كه 
به بيماري وبا مبتال مي ش��وند 
عاليم باليني پي��دا نمي كنند. 
در صورت مشاهده عاليم اين 
بيماري با حفظ خونسردي در 
نخستين گام بايد آب و امالح 
بدن بيم��ار را به اندازه طبيعي 
آن بازگرداند و بهترين راه نيز 
استفاده از پودر او.آر.اس است. 
پس از آن بيمار بايد به درمانگاه 
و يا بيمارستان منتقل شود تا 
با نمونه ب��رداري از مدفوع  نوع 
بيماري و مرحله پيشرفت آن 

تشخيص داده شود. 

بيماري روزهاي گرم

     باكتري بيماري 
وبا در آب هاي آلوده 

رشد مي كند و همراه با 
سبزيجاتي كه در اين 
آب ها كشت مي شود 

وارد چرخه غذايي 
خانواده مي شود. 

خانواده ها در فصل 
تابستان بايد مراقبت 

بيشتري در استخرهايي 
كه فرزندانشان در آنها 

شنا مي كنند داشته 
باشند. همچنين از آب 
چشمه ها و رودخانه ها 

به عنوان آب آشاميدني 
استفاده نكنند

یک جدول با دو شرح
5134 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.
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5 ي ر ر ا ز ق ي ل ك ن ت

6 ك م ن ت ه ي س و ي ل د م

7 و ح ش ي ت و ر ي س م د ك ا

8 ا ي ر ن ا م ا ب ه م و ا ر

9 ي ل ك ت ه ي د س ت ك ر ن ا

10 ت ه ق ي م ت ر ب ا ع ي ك
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نکاتی در مورد عکــاسی از مراسم پرشور و 
Baby Shower هیجان

ایرانیــان  جامعــه 
ویژه  توجه  مونترآل، 
به عکــس های  ای 
دوران بارداری داشته 
و بیشتر مشتریان ما 
را بانوان باردار تشکیل 

میدهند. 
البته هنوز هیچ دلیل 
و توجیه علمی برای 

آن پیدا نکرده ام که چرا هموطنان 
عزیز ما به این ســبک از عکاســی 
بیشتر  عالقمند بوده و آن را به سایر 

سبکهای این هنر ترجیح میدهند. 
شــاید دلیلش این باشــد که این 
سرزمین برای تولید نسل مناسبتر 
بوده و کودکان با شــرایط بهتری 
پرورش می یابند و نهایتا تمایل به 

بارداری بیشتر است. 
البته یحتمل نیت همــان ازدیاد و 
تقویــت کامیونیتــی خودمان و یا 
حتی شاید ســرمای هوا عامل این 
قضیه باشد که در هر صورت بخش 
بیولوژیک و جنین شناســی آن در 
تخصص بنده نبــوده و فقط در امر 
زیبا نگاری قضیه، این چند سطر را 
مینویسم و شما را به خداوند عزوجل 

میسپارم!
یکی از مراسم پرشــور و حالی که 
معمــوال ما را بــرای تهیه عکس و 
فیلمبرداری دعوت میکنند، مراسم 
همان  یا  شـورورن«)!(  »بچه 

Baby Shower بیگانه میباشد! 
این مراســم معموال در فضای باز، 
پارک، حیاط پشــت منزل و یا در 
صورت سرد بودن هوا، در درون یک 
ســالن و به افتخار باردار شدن یک 
بانوی زیبا و برازنده برگزار میگردد. 

امــکان  کــه  زمانــی  طبیعتــا 
تصویربرداری در فضای باز را داشته 
باشیم، دستمان بازتر بوده و میتوانیم 
عکســهای بهتر و جالبتری تهیه 

کنیم. 
با توجه به گرم شــدن نســبی هوا 
در حال حاضــر در مونترآل، امکان 
برگزاری چنین مراسمی در فضای 
باز بیشتر بوده و باید نهایت استفاده 

از آن را بعمل آورد.
چنانچــه قــرار اســت در جایی 
عکسبرداری کنیم که سوژه در زیر 

نور مستقیم آفتاب باشد، بهتر است 
که از دستیارمان بخواهیم که با یک 
دیفوزور پارچه ای یا توری، نورهای 
شــدید را از روی صــورت ســوژه 
برطرف کند. اینــکار باعث خواهد 
شد که بخشهای سایه روشن روی 
پوســت صورت سوژه ها محو شده 
و نور مالیمی بر روی تمام ســطح 
صورت پخش گــردد. ویژگی دیگر 
دیفوزور این اســت که از شدت نور 
خورشید میکاهد و چشمان سوژه ها 
طبیعی تر دیده میشود. چنانچه به 
هر دلیلی امکان انجام چنین کاری 
را نداشته باشیم، میتوانیم با استفاده 
از یــک رفلکتور، نور تکمیل کننده 
دیگری را بر روی سایه های صورت 
بتابانیم تا همه جای صورت، پرنور و 
بدون سایه روشن دیده شود. طبیعتا 
روش دوم برای سوژه مشکل تر بوده 
و باید تابش نورهای نسبتا شدیدی 
را تحمل کند. اما ویژگی استفاده از 
رفلکتور آنست که میتوان از فاصله 
دورتری از آن اســتفاده کرد و الزم 
نیســت که حتما در چند سانتی 

متری سوژه قرار بگیریم. 
چنانچه در زمان ســئانس عکس، 
دستیار نداشته باشیم و طبق معمول 
هیــچ کدام از اهــل مجلس هم به 
کمک ما نیایند، مجبوریم به جای 
استفاده از دیفوزور و رفلکتور، از یک 
 Fill in flash فــالش و به صــورت

استفاده کنیم. 
در چنیــن وضعیتی، نــور فالش، 
قســمتهای تیره و سایه های روی 
صــورت را پوشــش داده و آنها را 
محو خواهد کــرد. معموال لزومی 
به اســتفاده از دیفوزور روی فالش 
نبوده و میتوان به صورت مستقیم 
نورافشــانی کرد. مشکل استفاده از 
فالش در فضای باز و در روشــنایی 
روز آنســت که سرعت 
شــاتر از 200 یــا 250 
فراتر نرفته و به احتمال 
زیاد با مشکل زیاد بودن 
نسبی نور مواجه خواهیم 
بود. برای رفع این مشکل 
فیلترهای  از  میتوانیــم 
تیره مثل N4 استفاده و 
تعادل نوری الزم را ایجاد 

نماییم. 
برخی اوقات این مراســم 
به طور سورپرایز و یهویی 
برگزار شده و مادر مهربان 
جمع  کــه  نــدارد  خبر 

به  مشتاقان،  از  کثیری 
صــورت خودجوش در 
مراســم حاضر شده و 
برایش نقشه کشیده اند! 
در چنیــن وضعیتی و 
برای ثبت تمامی مراحل 
تعجب و شاخ درآوردن 
مادر گرامی باید دوربین 
»رگبار«  در وضعیت  را 
قــرار داده تا هیچ صحنــه ای را از 

دست ندهیم. 
طبیعتــا در چنین شــرایطی باید 
از کارت حافظــه های مخصوصی 
استفاده کنیم که سرعت ثبت آنها 

باال و در حد 1000 ایکس باشد. 
بعد از آنکــه بانوی بــاردار اندکی 
اســتراحت کرد و اشکهای شوق را 
پاک نمود، میتوان پس از یک آرایش 
مختصر و مفیــد، بخش دیگری از 
سئانس عکاسی را با ایشان و همسر 
گرامیشان و بدور از میهمانان برگزار 

نماییم. 
بهترین عکســهای ایــن برنامه در 
همین قسمت تهیه شده و در اصل 
میتوان مراسم Baby Shower و نیز 
ســئانس عکس دوران بارداری را با 

هم ترکیب و تکمیل نمود. 
طبیعتا آزادی عمل برای نوع پوشش 
مادر در این بخش از مراســم کمتر 
بوده و از آنجایی که در یک فضای 
عمومی مثل پارک هســتیم، شاید 
نتوانیم مثل استودیو هر لباسی به 
او بپوشــانیم و با لباسهای کوتاهتر 
و بازتــری از او عکس تهیه کنیم. 
در عین حال میتوانیم عکســهای 
زیبایــی از آن زوج تهیه کرده و اگر 
فرزنــد دیگری و یــا حتی حیوان 
دست آموزی همراه خودشان دارند، 
بصورت گروهی از آنها عکس تهیه 
کرد. در چنین موقعیتی اســت که 
میتوانیم از تمام عناصر و اشــیایی 
که در پارک وجود دارند اســتفاده 
و عکســهای بدیع و متفاوتی تهیه 
کرد. عناصری مثل درخت، نیمکت، 
صخره های داخــل برخی پارکها، 
فواره و آبنما، چمــن، باغچه های 
گل، نرده های اطراف پارک، زمین 
بازی بچه ها و هر چیز دیگری باعث 
زیباتر شدن و غنی تر شدن عکسها 

میگردد. 
بهتر است برای عکسبرداری از این 
بخش قضیــه، از یک لنز پرایم 50 
میلیمتر استفاده کنیم. از آنجایی که 
این بخش برنامه دیرتر و بعد از سایر 
قسمتهای برنامه برگزار میگردد، نور 
خورشید ضعیفتر شده و زنندگی آن 
کاهش خواهد یافت که باعث راحتتر 

شدن کار میگردد. 
عکاســی از جزئیات این مراسم و 
دکوراسیونی که بهترین دوستان و 
همسر مهربان آن بانوی فداکار تهیه 
کرده انــد، نیز بخش دیگری از کار 
عکاسی میباشد. از کیک و تزئینات 
و روبانهــای آبی و صورتی گرفته تا 
کادوها و غذاهایی که دوستان برای 
این مراسم تهیه و بادکنک هایی که 
به شــاخه و برگ درختان آویخته 
اند همگــی جلوه دیگری به عکس 

خواهند داد.
یکــی دیگر از صحنــه های جالب 
برای عکاسی در چنین موقعیتهایی، 
تصویر برداری از مسابقه هایی است 
که بزرگترها به سبک بچه ها انجام 

 WHAT KINDS OF FRAUD SHOULD NEW COMERS
TO CANADA WATCH OUT FOR?!

When you are new to 
Canada, you may not 

be used to how compa-
nies or the government do 
business.  Sadly, sometimes 
people try to take advan-
tage of this. 
Below are some common 
scams aimed at newcomers 
in Canada. 
Scam artists on the tele-
phone pose as government 
officials.  They call people 
and try to scare them by 
saying they have done 
something wrong ex: like 
not filing proper paperwork 
and that they owe fees.  
They may say the person 
can lose their immigration 
status or be deported if 
they do not pay right away.  
These people may even 
threaten someone’s family 
or home.
remember:  

Immigration, Refugees 
and Citizenship Canada 

(IRCC) will 
•  never contact you over 
the telephone to collect fees 
or fines; will 
•  never be aggressive or 
threaten to arrest or deport 
you; will 
•  never threaten to harm 
you or a member of the 
family, or damage your 
home or property, will 
•  never ask for personal 
information over the phone 
(except to verify infor-
mation you already gave 
them) this is only if you 
called them. 
They will
•  never ask for financial 
information over the phone, 
will 
•  never ask you to pay fees 

using a prepaid credit card, 
Western Union, Money 
Gram, gift cards, or any 
other similar services or 
send the police to arrest 
you for unpaid fees. 

If you get a suspicious im-
migration call, ask for the 
name of the person calling, 
hang up and then call the 
IRCC Call Centre to con-
firm that the call was real, 
if the call was not real, re-
port it to the CANADIAN 
ANTI-FRAUD CENTRE 
and if you have lost money 
to a scam artist, report it to 
your local police. 

You may get an email 
trying to convince you to 
invest money or to provide 
personal information or 
passwords related to your 
banking accounts.  
Delete it. 
Legitimate investors don’t 
send bulk emails to people 
who are not known to 
them. 
Watch out for emails from 
a stranger that direct you 
to a website that asks for 
personal information.  

Never give out personal in-
formation unless you know 
who you are giving it to, 
and that website is secure.  
If you get a phone or text 
message that says you won 

something, but you did not 
enter a contest, it is proba-
bly a scam.  
If you get a text message 
from a stranger, and it 
directs you to a form that 
asks you to enter any per-
sonal information, delete 
the text.  
Do not enter any informa-
tion. 
If the text tells you to text 
“STOP” or “NO” so you 
don’t get more texts, delete 
it.  
Do not reply.  
Scam artists do this to con-
firm they have a real phone 
number.  
Forward the texts to 7726 
(SPAM on most keypads). 
This will let your phone 
provider block future texts 
from those numbers.  
If you think your text mes-
sage is real, check that the 
link it is sending you to is 
the correct website. 
__________
The above information 
can be found on the IRCC 
website. 

 & Happy Father’s Day! 
I will take this opportunity 
to wish all the wonderful 
deserving Father’s a Happy 
Fathers Day. 
-------
Keep safe, stay healthy, and 
make sure laughter is in 
your everyday life. 
_________
Maria Cottone
Regulated Canadian Immi-
gration Consultant 
Registered with Quebec 
Immigration
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com  

Immigration 69 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:

داده و خودشان را به شکل بچه ها 
در میآورند! 

یکی از بهترین عکســهای چنین 
مراســمی، تهیه چند عکس دسته 
جمعــی در حال شــادی و تفریح 
میباشــد. بهتر اســت قبل از آنکه 

جمعیت متفرق شــوند این عکس 
را تهیه نماییم تا همه میهمانان در 
عکس حضور داشته باشند. مستحب 
است که عکاس در جای مرتفع تری 
قرار گرفتــه و به دوربینش به همه 
مشرف باشــد. این وضعیت باعث 

خواهد شــد که صورتهــای زیبا و 
شاد همه حضار قابل مشاهده بوده 
و هیچکس در عکس پنهان نباشد. 

خوان Shower Baby تان گسترده 
و پربرکت و فرزندانتان فزون باد!

•
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• 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 

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.
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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

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 ) 

CANADA
ادامه خسارت افت قیمت نفت برای 

بانک ها
بانک های کانادایی از خسارتهای ناشی 
از وام های پرداختی به صنعت نفت این 

کشور، همچنان رنج می برند. 
به گــزارش رویترز از تورنتو، تحلیلگران 
و ســرمایه گذاران اعالم کردند به دلیل 
ناتوانی شرکتهای نفتی کانادا از بازپرداخت 
بدهیهای خود، بانکهای کانادایی همچنان 

با چالشهایی رو به رو هستند.
پنج بانک بزرگ کانــادا، از جمله رویال 
بانک، تورنتو-دومینیــون بانک و بانک 
نوااسکاتیا، همگی برای پوشش وامهای 
زیانده پرداخت شده به شرکتهای نفت 
و گاز، بخشــی از ســرمایه خود را کنار 

گذاشته اند.
بــا وجود خوشــبینی بانــک کانادایی 

اسکوشیابنک درباره پایان یافتن دوران 
اوج بحران در زمینه وامهای بخش انرژی، 
کارشناسان باور دارند که برای امیدواری 

به این مسئله زود است.
جیم شــاناهان، تحلیلگر مؤسسه ادوارد 
جونز، گفت: به نظر می رسد که خسارت 
ناشی از وامهای انرژی، بیش از رقم اعالم 
شده از سوی بانکهاست و به شدت نسبت 

به پایان بحران، تردید دارم.
افزایــش قیمت نفت و رســیدن آن به 
نزدیک 50 دالر برای هر بشکه، یکی از 
دالیل خوشبینی برخی بانکهای کانادایی 
درباره پایان یافتن بحران شرکتهای نفتی 

این کشور است.

اثر هنرمند آستارایی برگزیده جشنواره بین 
املللی کاریکاتور کانادا شد

ایرنا- اثر امین دولتخواه، هنرمند برجسته 
آســتارایی در جشــنواره بین المللی 
کاریکاتــور ونکوور کانادا بــه عنوان اثر 

برگزیده انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی آستارا به ایرنا ، بیست و 
هفتمین جشنواره بین المللی کاریکاتور 
کانادا با شرکت کاریکاتوریست های برتر 

جهان برگزار شد.
در این جشنواره اثر ارسالی امین دولتخواه 
با کسب بیشــترین آرا از سوی هیات 
داوران به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد.

در جشنواره کاریکاتور ونکوور کانادا 300 
هنرمند با ارائه 560 اثر شــرکت کرده 

بودند.
دولتخواه متولد ســال 1363 است که 
نفر اول جشنواره بین المللی کاریکاتور 

ســوئیس ، نفر دوم بخــش کاریکاتور 
جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی 
مصر ، نفر سوم جشــنواره بین المللی 
کاریکاتور فرانســه ، کسب سه مقام در 
سه سال متوالی در جشنواره بین المللی 
ترکیه و برگزاری بیش از 10 نمایشگاه 
انفرادی و گروهی جزو کارنامه درخشان 

این هنرمند برجسته آستارایی است.
دولتخواه در زمانی که زنده یاد کیومرث 
صابری فومنی مدیر مسئولی مجله گل 
آقا را بر عهده داشت به مدت چهار سال 

با آن نشریه فاخر فعالیت هنری داشت.
شهرستان 86 هزار نفری آستارا در غرب 
استان گیالن و در نوار مرزی جمهوری 
آذربایجان واقع شــده و 400 هنرمند 

ساماندهی شده دارد.
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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
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تازه وارد

برخی شرایط برای اِعمال وجود دارند. برای جزئیات بیشتر، از سایت desjardins.com/bienvenue دیدن کنید. 
در پی بررسی پرونده شما، مشاور شما در دژاردن قادر خواهد بود تا امتیازاتی را که شامل حال شما می شود، 

به شما اطالع دهد. صندوق امانات برای شعباتی است که این خدمات  در آنها ارائه می شود. 

هدیه خوش آمد به تازه واردین 

Certaines conditions s’appliquent. Pour tous les détails, visitez desjardins.com/bienvenue.
1 À la suite de l’analyse de votre dossier, votre conseiller de Desjardins sera en mesure de 
vous confirmer la bonification à laquelle vous êtes admissible. 2 Offert dans les caisses où ce service existe.

استقبالی گرم 
از مصطفی 

آرامیس

•  تراکنش جاری نامحدود رایگان به مدت یک سال 
•  نرخ مناسب برای حساب های پس انداز ۱

•  صندوق امانات کوچک رایگان به مدت یک سال ۲
•  به رسمیت شناختن تجربه رانندگی 

     در هنگام درخواست برای بیمه خودرو

      به عالوه، با انواع متنوع کارت های اعتباری متناسب 
     با نیازهای تان آشنا شوید.

desjardins.com/bienvenue

طرحی برتر، برای زندگی بهتر 

ساعات کار: 

• قیمت شروع: 
    از ۳۴۳۰۰۰  دالر  

                  )+ مالیات(

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

  René Lévesque W در خیابان  •
 Drummondو De la Montagne بین     

•باشگاه ورزشی 
•استخر داخلی  

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

•سالن کنفرانس 
•نگهبان۲۴ ساعته و...

برای کسب اطالعات 
بیشتر با ما متاس بگیرید: 

 Model Unit 
H3G 2T3

آغاز شده استساخت و ساز

 از مدل پیش ساخته ما 
دیدن فرمایید

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

under
 construction

Tower 2 

currently on sale

برج   2 

اکنون آماده فروش 



اولین سه شنبه 
هر ماه

5600 - Upper Lachine 
NDG    QC   H4A - 2A7 
مترو واندوم- اتوبوس 90 -104
info: 514-290-2211

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 
 9 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

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


