
___________
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(
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RESTAURANT ONYX INC RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

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

 ص: 25

10

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

ترجمه شفاهى 

نغمه سـروران 

nsarvaran@hotmail.com

Heart of Downtown
279 Sherbrooke West
Office 205, Montreal (QC)
H2X 1Y2

514 889 8765
Office: 514 285 1637

عضو رسمى انجمن مترجمان كبك و آنتاريو و شوراى مترجمان كانادا 

تنظيم دعوتنامه و تكميل فرم هاى رسمى 
تأييد امضاء و كپى برابر اصل ترجمه و تأييد مدارك 

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 

فروشنده متام قطعات لپ تاپ 
به قیمت های رقابت ناپذیر 

We Sell Laptop Accessories!
فروش کلیه لوازم یدکی  لپ تاپ:   با کیفیت عالی  | قیمت نازل 

www.fsotech.ca   |    seyedsadr@fsotech.ca

Office: 514-507-0773

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

صرافی آپادانا
حمید رضا 
خلیفی      EXCHANGE 

APADANA

pg. 40

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

Westmount H3Z 3J8

514-439-8501

سال24 شماره 1286
10  مهر  1395 
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این هفته که گذشت رهبران 
و مقام های ارشد کشورهای 
جهان در آســتانه نشست 
مجمع عمومی سازمان ملل 
متحــد در نیویورک جمع 
شدند تا چاره ای برای بحران 
پناهجویان بیندیشند. آژانس 
پناهندگان ملل متحد می 
گوید بیش از 65میلیون نفر 

- به اندازه ی جمعیت یک 
کشــور )!( - در جهان آواره 

هستند.
موجود،  آمــار  اســاس  بر 
بیش از نیمــی از جمعیت 
پناهجویان جهان، در هشت 
کشــور ترکیه، اردن، ایران، 
اتیوپی،  لبنان،  پاکســتان، 
کنیا و اوگاندا پناه گرفته اند، 

ثروتمندترین  که  حالی  در 
کشــورهای جهان )آمریکا، 
ژاپن، آلمان، بریتانیا، چین 
و فرانســه( ســال گذشته 
مجموعًا بــه یک میلیون و 
پناه  پناهجو  هزار  هشتصد 
دادند، که بیشتر آنها را آلمان 

پذیرفته است.
در عیــن حــال، بحــران 

پناهجویان در دو سال اخیر، 
به رشــد محبوبیت احزاب 
راست افراطی انجامیده که 

مخالف مهاجرت هستند. 
از ســوی دیگــر رهبــران 
شماری از کشورهای غربی 
که برای شرکت در اجالس 
ســازمان ملل به نیویورک 
رفته اند، تاکید دارند که باید 

حساب مهاجران اقتصادی را 
از پناهجویانی که از جنگ 

می گریزند جدا کرد.
راســتی چگونــه می توان 
کشورهای مختلف، از جمله 
دولت های ثروتمند را متقاعد 
کرد کــه در حــل بحران 

پناهجویان سهم بگیرند؟

Some 3000 people have perished in the Mediterranean Sea so far this 
year, with people dying at a rate of around 20 a day since March...

 شما را منی خواهند...  شما را منی خواهند... 
890

استقبال از 
هما هودفر در 

مونتریال : 7
از »فتنه ٨٨« تا 
»فتنه خفه شده 9۶«
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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 September 1, 2016 and October 31, 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 
36 740$

+ 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

توجـه     توجـه 
بزودی فست فود حالل   و   کافی شاپ 

ایرانی در مونتریال 
قابل توجه ایرانیان مقیم مونترال 

و سایر هموطنان عزیز،

به زودی در قلب مرکز شهر مونتریال 

در محل  ١٦١2 شربروك غربی  )نبش گای( 

برای نخستین بار  فست فود حالل ایرانی 

شامل انواع ساندویچ های کالباس سرد و گرم، 

پیتزا و همچنین کافی شاپ همراه با شیرینی های 

ایرانی - با مدیریت ایرانی- دایر می گردد.

منتظر دیدار شما عزیزان در محیط گرم 

و صمیمانه می باشیم.

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

<<  جزئیات بیشتر در شماره آینده  >>
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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

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  201۶ 

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

Information 
et inscription : 
450 662-7000, 

poste 3220

www.ealaval.com

Vise l’insertion en emploi des immigrants et des réfugiés par le biais d’une 
recherche de stage et d’emploi et d’un stage en milieu de travail.  

18 semaines de 30 heures, du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 15 h 35. 

Formation aux métiers 
semi-spécialisés pour 
immigrants et réfugiés

1/4page_JournalPaivandMtl_2016.indd   1 2016-08-24   09:04

آموزش حرفه های 
نیمه ختصصی به 

مهاجران و 
پناهندگان

به منظور جذب مهاجران و پناهندگان به بازار کار

از راه کارآموزی و یافتن شغل با آموزش در محیط کار

١8 هفته، هر هفته 30 ساعت،  دوشنبه تا جمعه     از ساعت  8:١5  تا  ١5:35

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

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!

رامین عباسى
    نامى آشنا و مورد اطمینان:   

        در خدمت جامعه ایرانى
• قبل از امضاى قرارداد هر نوع 

اتومبیل TOYOTA با من متاس بگیرید 
• قیمت هاى استثنائى براى صاحبان تاكسی 

• براى دریافت بهترین نرخ بهره
             و قیمت با من متاس بگیرید:

$64
weekly*

$39
weekly* weekly*

Lease and purchase fi nancing provided through Toyota Canada Inc. upon credit approval by Toyota Financial Services. Registration, insurance, taxes and duties on new tires are extra. Subject to 
applicable conditions, the o� ers apply to individuals who lease or buy a vehicle from September 1 to 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. O� ers may change without prior notice. *O� ers apply to new, in-stock 2016 Corolla CE (BURCEM A)/2016 RAV4 FWD LE (ZFREVT A) 
base model. MSRP of $17,750/$27,265 before taxes, dealer fees of $165 before taxes (applicable at some dealers), transportation and preparation charges and air conditioner tax (if 
applicable) included. The total monthly payment is subject to a 0.99%/1.49% annual lease rate and takes into account a $230/$265 dealer contribution, dealer fees, transport 
and preparation charges and air conditioner tax (where applicable) and a $1,500/$1,000 lease assist (including applicable annual taxes on lease assist, the payment of 
which will be required upon delivery). The 20,000 km per year restriction and $0.07/$0.10 per additional kilometre apply. The amount required at delivery is 
$169.49/$279.31 before taxes (equivalent to the fi rst montly payment), plus duties on new tires as well as applicable taxes. The MSRP of the 2016 Corolla S 
(BURSEM A)/2016 RAV4 AWD Limited (DFREVT A) model illustrated is $21,635/$39,775. ‡Get 5,000 Aeroplan Miles with the purchase or lease of a 
new Toyota. Visit toyota.ca for the details of this o� er. ®Aeroplan and the Aeroplan logo are registered trademarks of Aimia Canada Inc.

ONLY UNTIL SEPTEMBER 30, 2016 
AT YOUR QUEBEC TOYOTA DEALERS

S Model Shown

GET 5,000 AEROPLAN® MILES
ON A COROLLA OR RAV4.‡

At this price, anyone 
can be a genius.

AWD Limited Model Shown

$169/MONTH*

60-month lease

$0 DOWN PAYMENT

2016 

COROLLA CE
$279/MONTH*

60-month lease

$0 DOWN PAYMENT

2016 RAV4
FWD LE

 CLIENT DATESERVICE CLIENT             DATE  DIR. PRODUCTION            DATE TEXTES                        DATE  DIR. ARTISTIQUE             DATE

 AP
PR

O-
BA

TIO
N

BL

1
VERSION

0
 No CORR.PUBLICATION No ANNONCE TITRE PARUTION DIMENSIONS COULEUR

The Gazette TOY-775-IMP-2A Corolla - Rav4 10 et 19 septembre L10.340 po x H13.786 po CMYK

 CLIENT  : Concessionnaires TOYOTA  Communications bleublancrouge 

INFOGRAPHE      DATE

08-09-2016

TOY-775-IMP-2A_CorollaRav4_Sept_Gazette.indd   1 2016-09-08   14:16

$64
weekly*

$39
weekly* weekly*

Lease and purchase fi nancing provided through Toyota Canada Inc. upon credit approval by Toyota Financial Services. Registration, insurance, taxes and duties on new tires are extra. Subject to 
applicable conditions, the o� ers apply to individuals who lease or buy a vehicle from September 1 to 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. O� ers may change without prior notice. *O� ers apply to new, in-stock 2016 Corolla CE (BURCEM A)/2016 RAV4 FWD LE (ZFREVT A) 
base model. MSRP of $17,750/$27,265 before taxes, dealer fees of $165 before taxes (applicable at some dealers), transportation and preparation charges and air conditioner tax (if 
applicable) included. The total monthly payment is subject to a 0.99%/1.49% annual lease rate and takes into account a $230/$265 dealer contribution, dealer fees, transport 
and preparation charges and air conditioner tax (where applicable) and a $1,500/$1,000 lease assist (including applicable annual taxes on lease assist, the payment of 
which will be required upon delivery). The 20,000 km per year restriction and $0.07/$0.10 per additional kilometre apply. The amount required at delivery is 
$169.49/$279.31 before taxes (equivalent to the fi rst montly payment), plus duties on new tires as well as applicable taxes. The MSRP of the 2016 Corolla S 
(BURSEM A)/2016 RAV4 AWD Limited (DFREVT A) model illustrated is $21,635/$39,775. ‡Get 5,000 Aeroplan Miles with the purchase or lease of a 
new Toyota. Visit toyota.ca for the details of this o� er. ®Aeroplan and the Aeroplan logo are registered trademarks of Aimia Canada Inc.
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INFOGRAPHE      DATE
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با بهترین 
نرخ براى 

اتومبیل هاى 
دست دوم 
از بانک هاى 
معتبر کانادا

$64
weekly*

$39
weekly* weekly*

Lease and purchase fi nancing provided through Toyota Canada Inc. upon credit approval by Toyota Financial Services. Registration, insurance, taxes and duties on new tires are extra. Subject to 
applicable conditions, the o� ers apply to individuals who lease or buy a vehicle from September 1 to 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. O� ers may change without prior notice. *O� ers apply to new, in-stock 2016 Corolla CE (BURCEM A)/2016 RAV4 FWD LE (ZFREVT A) 
base model. MSRP of $17,750/$27,265 before taxes, dealer fees of $165 before taxes (applicable at some dealers), transportation and preparation charges and air conditioner tax (if 
applicable) included. The total monthly payment is subject to a 0.99%/1.49% annual lease rate and takes into account a $230/$265 dealer contribution, dealer fees, transport 
and preparation charges and air conditioner tax (where applicable) and a $1,500/$1,000 lease assist (including applicable annual taxes on lease assist, the payment of 
which will be required upon delivery). The 20,000 km per year restriction and $0.07/$0.10 per additional kilometre apply. The amount required at delivery is 
$169.49/$279.31 before taxes (equivalent to the fi rst montly payment), plus duties on new tires as well as applicable taxes. The MSRP of the 2016 Corolla S 
(BURSEM A)/2016 RAV4 AWD Limited (DFREVT A) model illustrated is $21,635/$39,775. ‡Get 5,000 Aeroplan Miles with the purchase or lease of a 
new Toyota. Visit toyota.ca for the details of this o� er. ®Aeroplan and the Aeroplan logo are registered trademarks of Aimia Canada Inc.
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2016 RAV4 SE 2016 Corolla S

*Offers apply to 2016 Corolla CE / 2016 RAV4 FWD LE base models on 60 months with $0 down payment. Offers end September 30, 2016. 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

2016 RAV4
FWD LE

2016 COROLLA
CE

GET UP TO 

5,000MONTH

$171*
LEASE FROM LEASE FROM

$279*

MONTH

GET UP TO 

5,000
MILES 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.

 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  

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 شمابهترین انتخاب برای خرید تویوتای شما

بهترین قیمت ها 

برای پکیج های 

آمریکای جنوبی 

)کوبا، دومینکن، 

مکزیک و...(

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!
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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

}<< ادامه در صفحه: 9{

no.  1286
Vol. 24,  Oct. 01,  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

اوکــازیون عالی 
کاندو برای فروش 

کاندوی زیبا در قلب مرکز شهر مونتریال، 
٦9٦ فوت مربع، ساخت 2008، با شرایط عالی بفروش می رسد: 

_________________________
توجه: پیش پرداخت شما را به بانک ما می پردازیم! 

Tel.: 514-647-1601
(آرش جامی

نخستین مناظره دو کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا شب 2٦ 
سپتامبر در فضایی تهاجمی برگزار شد، آقای ترامپ و خانم کلینتون 
هم در مورد برنامه های اقتصادیشان حرف زدند هم به شخصیت و 
سابقه یکدیگر حمله کردند. این دو بر سر ایران و توافق هسته ای 
هم بحث کردند. این مناظره با بیش از 80 میلیون بیننده رکورد 

تماشای مناظره های ریاست جمهوری آمریکا را شکست.

مناظره کلینتون و ترامپ: 
مناقشه بر سر توافق با ایران 

همچنان باقی ست

این دو نامزد در بخش سیاســت 
خارجی مواضع یکدیگر را در رابطه 
با جنگ با گروه »دولت اسالمی« 
منع گســترش  پیمان  )داعش(، 
سالح های هسته ای و رابطه با ایران 
به چالش کشیدند. ترامپ مخالفت 

خود را با برجام بیان کرد.
مجری این برنامه لســتر هولت، 
روزنامه نگار شبکه »ان بی سی« بود 
کــه در طول برنامه در قانع کردن 
ترامپ بــرای صحبــت در زمان 
اختصاص داده شده و پاسخ دادن 
به کلینتون ناکام ماند. ترامپ پیش 
از مناظره هولت را متهم کرده بود 
که حامی دمکرات هاست اما پس از 
جلسه مناظره گفت که از عملکرد 

او رضایت دارد.
در طی گفت وگو ها، ترامپ سعی 
کرد نشــان دهد کــه کلینتون 
سیاست مدار ی »معمولی« است 
کــه تنها خوب حــرف می زند. او 
تاکید کرد که تجربه های کلینتون 
به مفهوم این نیســت که بتواند 
کاری انجام دهد؛ ترامپ تجربه های 
را  کلینتــون  سیاســی-اجرایی 

»تجربه های بد« خواند.
کلینتون سعی کرد آرامش خود را 
حفظ کند و نشان دهد که بیشتر 
از ترامپ حرف دقیق برای گفتن 
دارد و بــرای این مناظــره آماده 
است؛ کلینتون مشخصا به ترامپ 
گفت: »بــرای این مناظره تمرین 
کردم و آماده شدم و برای ریاست 

جمهوری هم همین طور«.
•

سیاست خارجی: 
دعوا بر سر ایران

نام ایران را ابتدا هیالری کلینتون 
در رابطــه با حمالت ســایبری 
هکرهای حکومــت ایران به ایالت 
متحده آورد و گفت او از طرح های 
می کند.  حمایت  سایبری  امنیت 
امنیت سایبری تنها حوزه ای بود 
که این دو نامزد باهم موافق بودند.

دونالد ترامپ ایران را هم سنخ کره 
شمالی دانست و گفت که تهران بر 
پیونگ یانگ نفوذ دارد - ادعایی که 
ترامپ پیــش از این مطرح نکرده 

بود.

دونالد ترامپ همچنین به کلینتون 
در رابطــه با حمایــت او از توافق 
هسته ای با ایران حمله کرد و گفت: 
»روسیه پیش از همیشه کالهک 
دارد، کره شمالی مشغول آزمایش 
بمب هســته ای اســت و ایران به 
معامله دلچسبی دست یافت که 
بتواند ]سالح های هسته ای اش[ را 

حفظ کند.«
کلینتون در دفــاع از برجام آن را 
معامله ای دانســت که توانست به 
موقع مقابل ایران بایستند و گفت: 
»زمانی که من وزیرخارجه شدم، 
ایران با داشتن مواد هسته ای مورد 
نیاز برای بمــب تنها چند هفته 

فاصله داشت.«
ترامپ این انتقاد را مطرح کرد که 
باراک اوباما و کلینتــون بر ایران 
آســان گرفته اند و کشوری که در 
زیر فشار تحریم ها در حال سقوط 
بود را مجدد سرپا کردند. این نامزد 
ریاست جمهوری گفت که در دیدار 
هفته گذشته با بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر اسرائیل متوجه شده 
که او هــم از توافق آمریکا با ایران 

راضی نیست.
ترامپ باز موضــوع پرداخت باج 
به ایران بــه ازای آزادی زندانیان 
آمریکایی و در راســتای تعهدات 
برجام را به وســط کشید و گفت: 
»اول می گفتنــد به ایــران 400 
میلیون داده اند اما االن مشــخص 
شــده که خیلی بیشتر است، 1.5 
میلیارد دالر به ایران پول داده اند.«

دونالد ترامپ که از منتقدان معامله 
با ایران و برجام بوده پیش تر مطرح 
کرده بود که آمریکا 400 میلیون 
دالر پول نقد به ایران برای آزادی 
زندانی های آمریکایی داده است - 
این را کاخ ســفید تأیید کرده اما 
گفته است که این پول باج نبوده 

است.
پاســخ اوباما و کلینتون کماکان 
این بوده که این پول اولین قسط 
توافق مالی 1.7 میلیــارد دالری  
ایاالت متحده با ایران اســت.  این 
پول مربوط به حل و فصل اختالف 

<< در راه کاخ سفید... 
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بازداشت همزمان 14 شهروند بهایی در ایران
08.مهر- منابع خبری جامعه بهایی 
در ایران از بازداشــت همزمان 14 
بهایی در شامگاه چهارشنبه هفتم 
مهر در شهرهای کرج و شیراز خبر 

می دهند.
خبرگــزاری بهایی نیــوز گزارش 
داده که این 14 چهارده شــهروند 
بهایی پس از بازداشــت به »مکان 

نامعلومی« منتقل شده اند.
یــک منبع مطلع هــم گفته که 

مامــوران امنیتی بــه رغم اینکه 
»اجازه قانونی ورود به خانه این افراد 
را نداشتند اما پس از ورود به منزل، 

آنها را بازداشت کرده اند«.
اســامی این 14 فرد بازداشت شده 
عبارت است از شمیم اخالقی، صهبا 
فرحبخش، صهبا مصلحی، عهدیه 
شادی  ســفیدی،  مهیار  عنایتی، 
صادق اقدم، ورقــا کاویانی، مریم 
اسالمی، سروش ایقانی، مرجان و 
مژگاه غالمپور، فرید و فرزاد شادمان 

و پریسا روحی زادگان.
بهایی نیوز همچنین گزارش داده 
که مغازه چهار بهایی در پاساژ لوازم 
یدکی ماشین کرج توسط ماموران 
اداره اماکن عمومی پلمب شــده 

است.
بر اســاس این گزارش، پلمب این 
مغازه ها پنجشــنبه هشت مهر و 
»تنها به دلیل اعتقاد مالکان انها به 

دیانت بهایی« رخ داده است.
مسئوالن جمهوری اسالمی معموال 
از دیانت بهایی بــه عنوان »فرقه 
ضاله« نــام می برند و با پیروان آن 

برخورد می کنند.

تعداد نامشخصی از پیروان این آیین 
پــس از روی کار آمدن جمهوری 
اسالمی به زندان افتاده، از تحصیل 
آنها ممانعت شــده، از کار بیکار یا 

حتی اعدام شده اند.
دور جدید برخــورد با بهاییان در 
ایران در حالی اســت که کمتر از 
یک ماه پیش، جامعه جهانی بهایی 
مســتقر در در ژنو ســوییس، در 
نامه ای سرگشاده به حسن روحانی، 
رئیس جمهور ایران، از او خواست 
که به »سرکوب اقتصادی بهاییان« 

در ایران پایان دهد.
جامعه جهانی بهایــی از »آپارتاید 
اقتصادی« علیــه بهاییان در ایران 
انتقاد کرده و مقام های جمهوری 
اسالمی را به »اتخاذ سیاست های 
»تبعیض هــای  و  عمــدی« 
سازمان یافته« علیه پیروان این آیین 

متهم کرده است.
مجلس نماینــدگان آمریکا نیز در 
قطعنامه ای کــه حدود یک هفته 
پیش صادر کرد، آزار بهاییان و دیگر 
موارد نقض حقوق بشر در ایران را 

محکوم کرد.

      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

مجری مراسم زیبای 
عقد ایرانی

و کانادائی

به نام آفریدگار عشق 
گره خواهیم زد دل ها را با عشق و 

زندگی را با مهر

514-825-3170

لیلی صمیمی
)با مجوز رمسی از ایالت کبک( 

سفرۀ عقد 

عروس

استقبال از هما هودفر در مونتریال 
پس از آزادی از اوین 

_______________
رسانه های ایران اتهام خامن هودفر 
را "فعالیت های ضدامنیتی" اعالم 

کرده اند.
ــــــــــــ

26 ســپتامبر - دکتر هما هودفر 
روز پنجشنبه، 8 مهر در فرودگاه 
پی ِیر الیوت ترودوی مونترال مورد 
استقبال بستگان و دوستانش قرار 
گرفت و در جمع آنها از بازگشت به 

کانادا ابراز خوشحالی کرد.
هما هودفر در گفتگو با خبرنگاران 
از دولت کانــادا و عمان به دلیل 
تالش هایی که منجر به آزادی اش 

شــد، قدردانی کــرد و گفت که 
برگشتن به خانه فوق العاده است. 
خانم هودفر همچنین عنوان کرد 
که تا زمانی که سوار هواپیما نشده 
بود، باور نمی کرد آزاد شده چرا که 
در ایران »هر غیرممکنی می تواند 
ممکن شود و هر ممکنی تبدیل به 

غیرممکن«.
وزارت امــور خارجه ایــران اعالم 
کرد که هما هودفر، شهروند ایرانی 
کانادایی که اواســط خــرداد در 
تهران بازداشت شده بود "به دالیل 
انساندوستانه از جمله بیماری" آزاد 

شده است.

بهرام قاسمی، ســخنگوی وزارت 
امــور خارجه ایــران گفت خانم 
هودفر عصر روز دوشنبه 5 مهر آزاد 
شده و از طریق عمان به مونتریال 
رسانه های  بعضی  است.  بازگشته 
ایــران گزارش داده انــد که خانم 
هودفر با میانجی گری عمان آزاد 

شده است.
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا 
در بیانیه ای با تایید خبر آزادی هما 
هودفر گفت: "دولت کانادا از همان 
ابتدا به صورت فعال و سازنده در 
باالترین ســطوح در پرونده دکتر 
هودفر دخیل بوده و برای آزادی او 

و بازگشتش به کانادا تالش کرده 
است."

رسانه های ایران اتهام خانم هودفر 
را "فعالیت های ضدامنیتی" اعالم 

کرده اند.
خانم هودفر، اســتاد بازنشســته 
دانشگاه  دانشــکده مردم شناسی 
ماه  اسفند  مونتریال،  کنکوردیای 

گذشته به ایران سفر کرده بود.
به گفته خانواده خانم هودفر او برای 
دیدار بــا خانواده و پژوهش درباره 
حضور زنان در انتخابات مجلس به 

ایران آمده بود.
خانم هودفر در زمان بازداشت به 
دلیل شرایط نامناسب جسمی در 

بیمارستان بستری شده بود.
خانــواده او گفتند کــه او دچار 
"سرگیجه های شدید، ضعف مفرط 
و سردردهای تشنجی" بوده است.

خانم هودفر به غیر از شــهروندی 
ایرانی و کانادایی، تابعیت ایرلندی 
هم دارد. خانــواده او از دولت های 
کانادا و ایرلند تقاضا کرده  بودند که 

برای آزادی او اقدام کنند.

روز سه شنبه گذشته وزرای خارجه 
ایران و کانادا براى اولین بار از زمان 
قطع روابط در حدود پنج ســال 
پیــش در نیویورک بــا هم دیدار 
کردند و وزیر خارجــه کانادا بعد 
از این دیدار به بی بی ســی فارسی 
گفت که در این دیــدار در مورد 
خانم هودفر هم صحبت شده است.
او از جمله زندانیــان دو تابعیتی 
است که دستگیری آنهادر ماه های 
گذشــته در ایران خبرســاز شده 

است.
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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

5600 - Upper Lachine 
NDG    QC   H4A - 2A7 

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

دومین3شنبه 

هر ماه

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
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 

26 شهریور  - تحقیقات بر روی 
مصرف غذایی 10 کشــور نشان 
می دهد که افزایش قیمت مواد 
غذایــی در ســال های 2007 تا 
میلیون ها  شــد  موجب   2011
مردمی که برای تامین غذاهای 
پایه مانند برنج، ذرت و گندم در 
تقال بودند، بــه مصرف غذاهای 
فراوری شده )junk-food( غربی 
روی بیاورند. غذاهایی که حاوی 
مقدار زیادی شکر، چربی و نمک 

هستند.
دســت اندرکاران ایــن پژوهش 
می گویند افزایش ناگهانی قیمت 
مواد غذایی پایه کــه مرتبط با 
تجــارت بازار کاالهــای جهانی 
اســت و کاهش ذخیــره غذا در 
بسیاری کشــورها، موجب آغاز 
تغییر فرهنگی اساســی شده و 
انسان  های بیشــتری را وادار به 

کسب درآمد نقدی کرده است. 
همچنیــن و در مقام مقایســه، 
کنیا،  چون  کشورهایی  مردمان 
بولیوی، اندونزی، پاکستان، ویتنام 
و زامبیا کــه برای تامین مخارج 
خود بســیار زیاد کار می کنند، 
فرصت کمتــری برای حضور در 

کنار خانواده خود دارند.
نتایج بدســت آمده از موسسه 
مطالعات توسعه و آکسفام نشان 
می دهد که با جهش قیمت مواد 
غذایی، بسیاری به تامین غذاهای 
آماده و فراوری شده در کنار محل 

کار خود روی آورده اند.
بر اساس نتیجه این پژوهش، زنان 
نیز برای پول در آوردن، شــروع 
به حضور در کارهای دشــوار و 
کم امنیت کرده اند و احساس فشار 
بر تامین خوراک خانواده را با روی 
آوردن بــه غذاهای آماده جبران 
می کنند »کودکان و جوانان هم 
جزو اولین گروه هایی هستند که 
خود را با با غذاهای فراوری شده  
تطبیق داده انــد. غذاهایی ارزان، 
خوشمزه، بامزه و جدید که خیلی 
زود بخشی از عادت های خوراکی 
می شود… در اقتصادهای در حال 
توســعه )شــهری و روستایی(، 
پدیده خــوردن در حال حرکت 

رایج شــده؛ برخی به این دلیل 
که خانــواده ای ندارند که غذا را 
با آنها صرف کننــد و برخی به 

ایــن دلیل که غذای 
از  بیــرون  بهتــری 
خانــه می خورنــد و 
در  می توانند  البتــه 
بارهای  رستوران ها و 
اطــراف همدمی هم 
برای وقت غذای خود 

پیدا کنند.«
نشــان  مطالعه  این 

می دهــد کــه »مردم بــه طور 
می کنند  کار  بیشتر  محسوسی 
تا خود را سیر کنند، اما حتی با 
بیشتر کار کردن و حتی در زمان 
افزایش دستمزدها هم نمی توانند 

خانواده خود را سیر کنند. 
آنچه مــردم در زمــان افزایش 
قیمت ها انجام داده اند بسیار شبیه 
رفتار مواجهه با بحران اقتصادی 

است: 
محصوالت  کردن  جایگزین 
ارزان تر، کاهش اقالم گران تر 
به دلیل تامیــن خوراک، و 
اولویت های  حذف   / کاهش 
و  مزه  ســالمت،  به  مربوط 

میزان غذا.«
مولفان در این تحقیق به دنبال 
این پرســش هم بوده اند که چرا 
بسیاری مردم به دنبال غذاهای 
بســته بندی و فراوری شده اند و 
به این نتیجه رسیده اند که پاسخ 
این سوال شامل مجموعه دالیل 
کاربردی و روانشناسانه از جمله 
میزان دسترسی آســان به این 
نواع غــذا و یا خاصیت اعتیادآور 
غذاهای فراوری شــده به دلیل 
میزان باالی شکر، نمک و چربی 

در آن است.
همان  اندازه که مردم بیشــتر و 
طوالنی تر کار می کنند و به شهرها 
و دیگر مناطق در جستجوی کار 
مهاجرت می کنند، بیشتر و بیشتر 
به ســمت مصرف غذاهای آماده 
خصوصا غذاهای فراوری شــده 
 ناســالم روی می آورند که حاوی 
میزان باالیی از چربی و شــکر و 

نمک است: 

رژیم غذایی غربی.
محققانــی کــه در طــی چهار 
ســال افراد و خانواده ها را دنبال 
کرده اند، شاهد تغییرات سریع 
در عادت هــای غذایــی مردم 
کشــورهای در حال توســعه 
همراه با افزایش شهرنشــینی 

شده اند. 
مردم در این کشــورها هرچه 
بیشتر به سمت شغل های کم 
امنیت، غیرمحترم و خطرناک 
روی می آورند تا بتوانند شکم 

خود و خانواده شان را سیر کنند.
ســال  در  جهانی  قیمت هــای 
2012 کاهش پیــدا کردند اما 
تغییــرات فرهنگی که در عادت 
غذایی مردمان فقیر ایجاد شده 
است.  قابل مشــاهده  همچنان 
نومی حســین یکی از محققان 
می گوید »تحقیقات ما در تمام 
مناطــق مورد بررســی نشــان 
می دهد عالوه بر کاهش مصرف 
اقالم گران، مردم غذاهای ارزان و 
فراوری شده را با غذاهای سالم و 
مغزی جایگزین می کنند. دولت ها 
در کشورهای در حال توسعه باید 
نســبت به این تغییرات سریعا 
واکنش نشان دهند و برنامه های 
ســالمت غذایی و سیاست های 
تنظیمی مقتضی برای تغذیه بهتر 
و جلوگیری از بیماری هایی چون 
ســوء تغذیه و چاقی را به جریان 

بیندازند.«
جان مارگارت از محققان آکسفام 
می گوید: »بحران غذا بسیاری را 
تحت فشــار قرار داده، خصوصا 
زنان را، و آنها را به سمت کارهای 
ســخت و کم امنیــت هدایت 
کرده. کارهایی که حتی از میزان 
ساعات اشتغال شــان هم باخبر 
نیستند و در نتیجه حقوقی که 
بتوانند برایش برنامه ریزی کنند را 
دریافت نمی کنند. مردم همچنین 
وقت کمتری بــرای گذراندن با 
خانــواده دارند و متوجه اهمیت 
برقراری تناسب در برنامه تغذیه 

نیز نیستند.«
منبع :گاردین

بحران 
جهانی غذا 

و تغییرات 
فرهنگی و 

شغلی

»مردم  
بیشتر کار 
می کنند 
تا خود 
را سیر 
کنند«

محیط زیست... 
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ایــــران...

مناظره ترامپ و کلینتون...   << ادامه از صفحه: ۶

Cell.: 514-222 9400Hamid Sam
real Estate Broker
CENTURY 21 Immo-Plus
1980 Notre Dame O. 
Montreal Qc H3J 1M8
hamid.sam@century21.ca
Tel.: 514-933-1221

•   با سال ها تجربه در امور خرید، فروش و اجاره 
         امالک مسکونی و جتاری 

•  اخذ وام مسکن، مشاوره ارزیابی و خرید 
            بدون هیچگونه هزینه ای می با شد. 

•  قابل توجه تازه واردین محترم:     آیا می دانستید 
      به راحتی می توانید صاحب خانه دلخواه خود شوید؟ 

       برای اطالعات بیشتر با حمید سام تماس بگیرید: 

حمید سام

Immo-Plus

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

در فعالیت های اجتماعی:     ما رقیب هم نیستیم؛ ما مکمل یکدیگریم!
کپی برداری   باعث تضعیف کامیونیتی است!   پدیده های نو بیاوریم. 

PARTICIPATE  in our
COMMUNITY

اول مهر؛تربیت كودكانی پرسشگر،خالق،صبور، 
نظم پذیر،خطر پذیر،اهل گفتگو وبا روحیۀ 

مشاركت
عصرایران؛ مهرداد خدیر- 
اول مهــر با همه روزهای 
نه  است.  متفاوت  ســال 
فقــط به خاطــر این که 
بچه ها به مدرسه می روند 
و آغاز سال تحصیلی است 
و فراتــر از دانش آموزان 
دانشجویان و حتی سن و 
سال دارها نیز روانه کالس 

درس می شوند.
بیشــتر به این خاطر که 
اول مهــر خاطــره خیز 

است. انسان شاید سال های بعد 
و دانشگاه را هم حتی با جزییات 
به خاطر نیاورد اما این روز خاص 
و آغاز دبســتان چنان در ذهن 

می ماند که ته نشین می شود.
همیــن حاال اگــر از مــردان و 
زنانی کــه دهه هشــتم و نهم 
عمر را سپری می کنند بخواهید 
خاطره ای از کتاب های درســی 
وآنچه را که در گذار ســال ها به 
یاد دارند بازگو کنند غالب آنها به 
شعر »علیمردان خان« ایرج میرزا 

اشاره می کنند:
داشت عباسقلی خان پسری

پسر بی ادب و بی هنری
اسم او بود علیمردان خان

کلَفت خانه ز دستش به امان
هر چه می گفت لَلـه لج می کرد

دهنش را به لَلـه کج می کرد
کم  می گفت  می دادنــد  هرچه 

است
مادرش مات که این چه شکم است!

مدرســه امــا در دهه های اخیر 
هویت اصلی خود را از دست داده 
و به جای کانونی برای »آموزش« 
و »پــرورش« به دورخیزی برای 
دانشگاه تبدیل شــده و دغدغه 
پدر و مادرها از روز نخست ورود 
به دانشگاه و یافتن شغل مناسب 
اســت و چقدر این سؤال آزارنده 
اســت که می خواهی چه کاره 
شوی و پاســخ ها همه تکراری: 

دکتر، مهندس و خلبان!
قامت کوچک فرزندان مان را زیر 
بار کتاب های درسی به انضمام 
کمک درســی خم کرده ایم که 

چه شود؟!
این که پیران امروز شــعر های 
دوران کودکــی را بــه خاطــر 

می آورند به این ســبب است که 
مدرسه از زندگی جدا نبود.

آموزش حســاب و کتاب و زبان 
رسمی و زبان مادری الزم است 

اما درس زندگی الزم تر.
مدرســه جای تربیت اســت اما 
تربیــت تنها این نیســت که به 
بگذاریم،  احتــرام  بزرگ ترهــا 
کلمات زشــت نگوییــم، پیش 
دیگران پای خود را دراز نکنیم، 
حرف شــنو باشــیم، صبح ها به 
همه ســالم کنیم، دست و روی 
خود را با صابون بشوییم، لباس 
تمیز بپوشیم، دســت در بینی 
نبریم در حالی که ســاده ترین و 
ضروری ترین مســائل زندگی را 

درمدارس یاد نمی دهند.
این که چگونه نفس بکشــیم، 
چگونه اضطــراب را از خود دور 
ازدواج  چیست،  موفقیت  کنیم، 
برای حل چه مشکلی است، در 
مواجهه بــا مخالف چگونه رفتار 

کنیم؟
رضا بابایی در »پارسی انجمن« 
می نویســد: »در کودکــی به ما 
آموختند که چموش نباشــیم، 
اما پرسشــگری و آزاداندیشی و 
شیوه های نقد را به ما نیاموختند.« 
و این جمله داگالس سیســیل 
نورث- اقتصــاددان آمریکایی و 
برندۀ جایزۀ نوبل اقتصاد در سال 

1993- را نقل می کند:
»اگر می خواهید بدانید کشوری 
توسعه می یابد یا نه، سراغ صنایع 
و کارخانه های آن کشــور نروید. 
اینها را به راحتی می توان خرید یا 
دزدید یا کپی کرد. می توان نفت 

فروخت و همۀ اینها را وارد کرد.
برای اینکه بتوانید آیندۀ کشوری 

را پیش بینــی کنیــد، بروید در 
دبســتان ها؛ ببینید آنجا چگونه 
آمــوزش می دهند.  را  بچه هــا 
مهم نیست چه چیزی آموزش 
می دهند؛ ببینید چگونه آموزش 
می دهنــد. اگر کودکانشــان را 
پرسشگر، خالق، صبور، نظم پذیر، 
خطر پذیر، اهل گفتگو و تعامل 
و برخوردار از روحیۀ مشــارکت 
جمعی و همکاری گروهی تربیت 
می کنند، مطمئن باشید که آن 
کشــور در چند قدمی توســعۀ 

پایدار و گسترده است.«
و ایــن ســخن را هــم از جان 

راسکین:
»اگــر دســت من بــود، درس 
طراحی را در همۀ مدارس جهان 
اجباری می کردم تا بچه ها قبل 
از اینکه به نگاه های سرســری 
عادت کنند، درست نگاه کردن به 
اشیا را بیاموزند. چون کسی که 
به کالس های طراحی می رود تا 
مجبور شود به طبیعت و پیرامون 
خود، بهتــر و دقیق تر نگاه کند، 
هنرمندتر اســت از کسی که به 
طبیعت می رود تــا در طراحی 

پیشرفت کند.«
مدرسه جایی نیست که اضطراب 
فردای نیامده را به دانش آموزان 
پمپاژ کنیم. اگر اعتماد به نفس 
و درست نگاه کردن را بیاموزند 
آینده آنان نیز به نیکی رقم خواهد 
خورد. مدرسه جای تربیت است. 
امــا تربیت به مفهــوم آموختن 

درس زندگی.
برای  اســت  مهربهانــه ای  اول 
بزرگترهــا تا خاطره هــا را تازه 
کنند و زمانی هم برای طرح این 
پرسش که » کو درس زندگی«؟
•

حقوقی چند دهــه ای آمریکا و 
ایران در دادگاه الهه بر ســر یک 
قرارداد تسلیحاتی شکست خورده 
است که از زمان محمدرضا شاه 

پهلوی بسته شده بود.
در رابطه بــا ایران، کلینتون هم 
از عملکرد دونالــد ترامپ انتقاد 
کــرد. او بــه صحبت هــای 10 
سپتامبر ترامپ اشــاره کرد که 
گفته بود قایق های ایرانی که دور 
کشتی های نیروی دریایی آمریکا 
در خلیج فارس می گردند را باید 
»به ضرب گلوله از آب به بیرون 

پرت کرد.«
کلینتون گفت این نوعی دعوت 
به جنگ است و کار یک رئیس 
جمهور با درایت سیاسی نیست. 
او گفــت که ترامپ می خواهد با 
قلدری جهان را اداره کند و خلق 
و خوی یک فرمانــده کل قوا را 

ندارد.
•

مبارزه با داعش
طرح ترامپ برای شکست گروه 
»دولت اسالمی« به عنوان اهرم 
فشار توســط کلینتون استفاده 
شد. در مقابل ترامپ سعی کرد 
نشــان دهد که کلینتون برنامه 

مناسبی برای این کار ندارد.
کلینتون از ترامپ  خواســت که 
برنامه اش برای شکســت داعش 
را شــفاف بیان کند و او را دست 
انداخت که مدام از طرحی سری 
صحبت می کند کــه گویا رازی 
است که قرار نیست هرگز عیان 
شــود. ترامپ هم جواب داد که 
کلینتون تمام زندگی بزرگسالی 
خود را مشغول مبارزه با داعش 

بوده است.
کلینتون هدف قرار دادن ابوبکر 
البغدادی را برنامه خود اعالم کرد 
و گفت طرحی مشابه با کشتن 
اســامه بن الدن- رهبر القاعده - 

برای البغدادی دارد.
کلینتــون گفت با کشــورهای 
دوســت ایاالت متحده از جمله 
»عرب هــا و کردهــا« همکاری 
خواهد کرد که در عرض یک سال 
داعــش را از عراق بیرون کنند و 
سپس آنها را در سوریه با حمالت 

هوایی و زمینی خنثی کند.
•

سیاست داخلی: موضوع مالیات
هیالری کلینتون سرمایه گذاری 
متوســط،  طبقه  زیربنــای  در 

بخش هــای فنــاوری اطالعات، 
انرژی های  کوچک،  اقتصادهای 
تجدیدپذیــر و حقوق اقتصادی 
برابــر بــرای زنــان را از جمله 

برنامه های اقتصادی خود شمرد.
در بخش مربوط به سیاست های 
مالیاتی به مانند تمام مناظره های 
پیشین ریاست جمهوری نماینده 
دمکرات ها سعی کرد نشان دهد 
که برنامه کاهش مالیاتی نماینده 
جمهوری خواه هــا تنهــا به نفع 
ثروتمندان است و به نفع طبقه 

متوسط آمریکایی نیست.
در مقابل ترامــپ هم کلینتون 
را متهم کــرد که برنامه مالیاتی 
موجب می شود که شرکت های 
بزرگ به دنبال سود بیشتر، آمریکا 
را ترک کننــد و به ضرر اقتصاد 
آمریکاست. ترامپ قرارداد تجارت 
 NAFTA آزاد آمریکای شمالی یا
را کــه در دوران بیــل کلینتون 
منعقد شــد، بدترین قرارداد در 
تاریخ ایاالت متحــده خواند )او 
همین لفظ بدترین قرارداد تاریخ 
را برای توافق هسته ای با ایران هم 

به کار برد(.
در بخش اقتصادی کلینتون سعی 
کرد با پیش کشــیدن موضوع 
صورت حساب های مالیاتی ترامپ 
نشــان دهد کــه او »چیزی« را 
مخفی کرده است. کلینتون گفت 
اینکه چه چیزی را ترامپ در این 
برگه های مالیاتــی پنهان کرده 

مشخص نیست: 
»شاید آنقدرها که می گوید ثروت 
ندارد، شــاید آن گونــه که ادعا 
می کند به بنیادهای خیریه کمک 
نکرده، شــاید اصال پولی ندارد، 

ورشکسته است…«
کلینتون این را هم مطرح کرد که 
ترامپ به عنوان یک شهروند، یک 
دالل امالک و تاجر، مالیات هایش 
را درســت پرداخت نکرده است. 

ترامپ در پاسخ گفت: 
»این به این خاطر است که زرنگ 

هستم«!
ترامپ ماننــد قبل این را مطرح 
کرد که وکالیش به او مشــاوره 
داده  و گفته اند که پرداخت های 
مالیاتــی اش را عمومی نکند و 
موضوع را به افشــای ایمیل های 
هیــالری کلینتــون در دورانی 
که وزیر خارجه بــود بازگرداند. 
ترامپ گفت اگر کلینتون 33هزار 
ایمیلی را که پاک کرده است رو 

کند، او هم صورت حســاب های 
مالیاتی اش را عمومی خواهد کرد.

•
نژادپرستی سیستمی در آمریکا

کلینتــون موضوع نژادپرســتی 
در آمریکا را مشکلی سیستمی 
دانست که همچنان چالشی باقی 
مانده است. او گفت تبعیض های 
نژادی در نظــام عدالت کیفری 
معضل بزرگی اســت کــه باید 

زیربنایی حل شود.
در رابطه با کشــته شدن سیاه 
پوستان آمریکا به دست پلیس، 
او گفت که برنامه دارد که اعتماد 
مشــترک بین جوامــع رنگین 
پوست و پلیس آمریکا را افزایش 
دهد. کلینتون تاکیــد کرد که 
آموزش های  بدون  کاری  چنین 
پلیس  به  نژادی  حساسیت های 

ممکن نیست.
کلینتون بار دیگر برنامه خود برای 
کنترل خرید و فروش و مالکیت 
اســلحه در آمریکا را بیان کرد و 
گفت اگر اسلحه در دست کسی 
نباشد که قرار است کشتار کند، 

وضعیت امنیت بهتر خواهد بود.
در پاســخ به پرسش نژادپرستی 
در آمریکا دونالد ترامپ گفت »دو 
کلینتون  صحبت های  در  کلمه 

غایب است: قانون و نظم«. 
او ســعی کرد نشــان دهد که 
قربانی مناقشه های نژادی، پلیس 
آمریکاست و تاکید کرد که اکثر 
گروه های پلیــس در آمریکا از او 

حمایت می کنند.
او در دفاع از پلیس آمریکا گفت: 
»در شرایطی که اشرار سرگردان 
در خیابان هستند و در بسیاری 
از موارد، آنها به طور غیر قانونی 
وارد آمریکا شــده اند و مهاجران 
غیر قانونی هستند و اسلحه هم 
دارند ما باید بسیار قوی و مراقب 

باشیم.«
در مقابل کلینتون ترامپ را فردی 
نژادپرست خواند که کلیشه های 
نژادپرســتی را تکــرار می کند. 
او همچنیــن در بخــش پایانی 
مناظره ترامپ را به زن ســتیزی 
محکوم کــرد و گفت که او زنان 
را در موقعیت قدرت نمی پذیرد و 
مدام شکل و قیافه آنها را تحقیر 

می کند.
•
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ایران ... 
آیا مسئله  افراد هستند یا 

ساختارها؟
محمود سریع القلم

خاطرم هســت سی 
و چهار سال پیش با 
روزنا،  جیمز  استادم، 
در پیــاده رو، قــدم 
می زدم کــه درحین 
بحث، دوچرخه سوار 
بــا  را  رو  پیــاده  در 
نگه  عالمت دســت، 
داشــت و به او گفت: 
طبق بند دو ماده 130 
قانون شهرداری، شما 
نمی توانید در پیاده رو، 
دوچرخه سوار شوید. 
لطفًا در خیابان و در 
قســمت خط کشی 
شده دوچرخه سواری 

کنید.
چــرا در کشــور ما، 
اینقدر تجزیه و تحلیل 
مسایل، حول و حوش 
افراد است؟ چرا برای 
زندگی  بهتــر  اینکه 
کنیم، جامعۀ سالمی 
داشته باشیم، اقتصاد 
با ثباتی داشته باشیم، 
با فســاد مالی مبارزه 
کنیم، تصور می کنیم 
باید متکی بــه افراد 
باشیم؟ چرا ما در پی 
افراد هستیم تا مسایل 

ما را حل کنند؟
بحث داغ دهها رسانه 
اینست که  در کشور 
رئیس جمهور فعلی، 

آیا یک دوره ای است یا دو دوره؟ 
یا اگر فالن شخص از فالن جریان 
و جناح کاندیدا شود، مسایل ما 
حل می شود؟ آیا مبارزه با قاچاق 
که گفته می شــود حدود نصف 
درآمد نفت کشور است با تغییر 
رییس و اعضای شورای مبارزه با 

قاچاق حل می شود؟
آیا مشــکالت بانکــی و محیط 
زیســتی ما به عنــوان مثال، به 
خاطر وجود مجریان آنهاســت 
یا ســاختارهایی اســت که این 
مجریان بر آنها مدیریت می کنند؟ 
آیا مســئله اصلی ما این نیست 
کــه اتفاقًا در مدیریــت، افراد و 
مناسبات بین آنها حاکم است و 
نه قواعد، آیین نامه ها، اندیشه ها 

و ساختار ها؟
تصور کنید در جــّو کره زمین 
چه اتفاقی می افتاد وقتی هزاران 
هواپیما صرفًا با رای و تشخیص 
خلبانها هدایت می شــدند؟ این 
در حالی اســت که یک ساختار 
نرم افزاری هشدار دهنده وقتی 
هواپیمای دیگری در 5 کیلومتری 
هواپیما قــرار می گیرد، خلبانها 
هواپیمای  موقعیــت  متوجه  را 
خود نسبت به هواپیماهای دیگر 

می کند.
مبارزه با فســاد و صدها مشکل 
دیگر در کشور، اول اندیشه های 
جهان شمول آزمون شدۀ منطقی 

می خواهد و ســپس 
برای  ســاختار  یک 
مدیریــت.  و  اجــرا 
در قانــون اساســی 
سوئیس تصریح شده 
که خوشبختی عموم 
مردم سوئیس زمانی 
می کند  پیدا  تحقق 
رفاه  حکومــت،  که 
اقشار ضعیف جامعه را 
تضمین کند. سپس 
قوانین  مجموعه  در 
و ساختار ها، این فکر 
جنبــه عملیاتــی و 
اجرایی پیدا می کند. 
که  نیست  دلیل  بی 
در اروپا، ساعت پنج 
بعد از ظهــر به بعد 
همه زندگی می کنند 
اما در کشور ما حتی 
تا 11 شب جلسات 
تشــکیل  اجرایــی 

می شود.
مدیریــت در آلمان، 
منطقــی فکر کردن 
ساختارسازی  بعد  و 
اجراســت؛  بــرای 
مدیریت در کشــور 
بین  مناســبات  ما، 
افراد است. در آلمان، 
اعتماد دو فرد اجرایی 
به یکدیگر ریشه در 
فکر و قاعده و قانون 
و ساختار دارد و نه در 
نسبت های خانوادگی 
یا اینکه دو نفر مثاًل با هم به یک 

دبیرستان رفته باشند.
حدود 107 سال پیش، مورگان 
شوستر برای تنظیم نظام مالی و 
مالیاتــی به ایران آمد ولی بعد از 
مدتی کوتاه، کشور را ترک کرد. 
یکی از دالیل ناکامی او این بود 
که مناســبات افراد، کلیدی تر 
از قاعــده و قانون بــود. چه این 
رئیس جمهور بماند و چه شخص 
دیگری رئیس جمهور شــود، در 
فقدان اندیشــه های آزمون شدۀ 
نبود ســاختارهای  و  حکمرانی 
اجرایی غیر فردی، بســیاری از 
مشــکالت اقتصادی، اجتماعی، 
محیط زیســتی و غیره ما حل 

نخواهند شد.
در کشور ما، پیرامون حکمرانی 
مطلــوب و اینکه کــدام مبانی 
فکری باید حکمرانی مطلوب را 
شکل دهند، بنظر می رسد حتی 
تا 20 درصد هم اجماع نیســت. 
این مبانی فکری و فلسفی همان 
قرارداد های اجتماعی اســت که 
ژان ژاک روسو در سال 1762 به 

رشتۀ تحریر درآورد.
حتی امیرکبیر، 156 سال پیش 
برای حکمرانی مطلوب ســراغ 
ساختارســازی رفت. تازه بعد از 
اینکــه این مبانی فکــری برای 
حکمرانــی و مدیریت با بحث و 
جدل، همدلی و هم فکری، احترام 

گــوش  ادب،  و 
شنیدن  و  کردن 
و اولویت دادن به 
مصالح کشــور و 
آینــدۀ آن تنظیم 
شد، بعد باید برای 
عملیاتی کردن آنها، 
ساختار بسازیم. بنا 
کردن این ساختارها 
کارهــای  بقــدری 
هستند  سهمگینی 
که با سخنرانی، بیانیه، 
ســمینار و هشــدار 

بدست نمی آیند.
در اهمیــت فکــر و 
برای  منطقی  اندیشه 
حکمرانی می توانیم این 
مثال را مطرح کنیم: از 
سال 1848 و تنها با دو 
متمم، چارچوب فکری 
و حقوقی کشور سوئیس 
تابحال کار کرده و ثبات 
داشته است. دو متمم در 
سال های 1874 و 1999 

اعمال شده اند.
مسایل ما ایرانیان با تغییر 
صورت  بــه  هرچند  افراد 
خوش فکــر و خوش بیان 
و خــوش ظاهر و خوش ادا 
حل نمی شــوند. دلیل دارد 
چــرا ایرانی با اســتعداد در 
قرار  مایکروســافت  ساختار 
می گیرد، خوب عمل کرده و 
موفق می شود. اگر بیل گیتس 
را به این کشور بیاورند، موفق 
نمی شــود چون باید از طریق 
افراد مسایل خود را حل کند 
و نه قواعد و ساختارها. بهترین 
و دقیق تریــن و علمی ترین 
برنامه های اقتصادی، مالی، بانکی 
و سیاســت خارجی وقتی تابع 
مناســبات فردی باشند، جواب 

نخواهند داد.
در سال 1352، موجی از مهاجرت 
افراد متخصــص و کارآفرین از 
ایــران آغاز شــد. دلیلی اصلی: 
شاه به این تصور رسیده بود که 
او تصمیم گیرندۀ تمام مســایل 
ریز و درشــت کشور است حتی 
اینکه سفیر ایران در مکزیک چه 
کسی باید باشد. یک نظام تصمیم 
گیری مبتنی بر قرارداد اجتماعی 
و یک ساختار مبتنی بر قاعده و 
قانون و آئین نامه وجود نداشت 
تا همــه را حول و حوش مصالح 
کالن کشور جمع کند: کاری که 
اروپائیهــا از اواخر قرن هجدهم 
آغاز کردند و آسیایی ها از اواخر 

دهۀ 1960٫
افراد مهم نیستند، فکر و اندیشه 
آنها مهم اســت. در هیچ جامعه 
ای، فکرها یکی نشده اند بلکه به 
هم نزدیک شده اند و این معنای 
دقیق قرارداد اجتماعی اســت. 
تقسیم بندی ها و چندگانگی های 
متضاد فکری، فلسفی عمومًا ضد 
توسعه و پیشرفت هستند. چرا 

توماس هابز و ماکــس وبر مهم 
هستند: چون گفتند بشر بتواند، 
سوء استفاده می کند باید ساختار 
ساخت تا نتواند سوء استفاده کند.
نصحیت  مداران  سیاســت  اگر 
کنند و دانشگاهیان هشدار دهند، 
اتفاق خاصی نخواهد افتاد. دلیل 
اینکه هواپیما کار می کند چون 
یک سیستم و ساختار است. دلیل 
اینکه ســنگاپور با پنج میلیون 
جمعیت، حدود هفتــاد درصد 
تولید ناخالص داخلی ما را دارد 
به خاطر سیستم بودنش است و 
دلیل اینکه نروژ تنها 4 درصد از 

درآمد نفتی خود را در بودجه های 
جاری کشــور مصــرف می کند 
چون نظام تصمیم گیری معقول 
و ســاختاری مبتنی بر قاعده و 
نه فرد و از همــه مهم تر چون 
قــرار داد اجتماعی دارد که همه 
را حول و حــوش آن به اجماع 
و همکاری می رســاند. قهرمان 
پروری و اسطوره سازی با مبانی 
فکری و فلسفی پیشرفت و توسعه 
مغایرت دارند. افکار گاندی مهم 
تر از فرد اوســت. به اندیشه های 
افراد و ظرفیت ساختارسازی آنها 
توجه کنیم بهتر از اینست که به 

مناسبات فردی آنها دقت کنیم.
و نکتــۀ آخر: تاریــخ مطالعات 
توسعه گواه اســت که تا زمانی 
کــه اعتقادی عمیــق و با ثبات 
میان نویســندگان، کارآفرینان، 
سیاستمداران و شهروندان نسبت 
به کشــور وجود نداشته باشد، 
قرارداد اجتماعی حول و حوش 
مصالح کشور شکل نمی گیرد و 
بدون قرارداد اجتماعی، نمی توان 
به ساختار سازی و سیستم سازی 

مبادرت ورزید.
•

از »فتنه ٨٨« تا »فتنه خفه شده ۹۶«
علی سودایی

کردن فتنه" شــخصا از آیت الله علی کردند." آقای جنتی گفته برای "خفه داشت شکل می گرفت در نطفه خفه موضع گیری اخیر خود فتنه ای را که گفته است: "رهبر معظم انقالب در احمد جنتی، دبیر شــورای نگهبان 
نکنید. گفتیم صالح نمی دانیم شما شــرکت نکنید. نگفتیم هم شرکت به ایشان گفتم که شما در فالن قضیه خود آن شخص و صالح حال کشور من، من هم به مالحظه صالح حال دوشنبه گفت: "یک آقایی آمده پیش آیت الله علی خامنــه ای، رهبر ایران، خامنه ای تشکر کرده است.

نگهبــان آن را "خفه کردن فتنه در به نظر می رسد، پایانی که دبیر شورای ریاست جمهوری 1396 پایان گرفته محمــود احمدی نــژاد در انتخابات به این ترتیب بحث احتمال نامزدی شرکت کنید."
می کرد و از جمله یکی از کارهای او را "فتنه" خوانده که پیشتر از او ستایش محمود احمدی نــژاد در انتخابات را آقای جنتی در حالی حضور احتمالی نطفه" خوانده است.

شورای نگهبان از محمود احمدی نژاد صریح احمد جنتی و چند عضو دیگر در واقع بخشی از اعتراض ها به حمایت انتخابات 1388 به راه افتاد. محمود احمدی نژاد و پیروزی او در به معنــی اعتراضاتی بــود که علیه در آن زمان برای آقای جنتی "فتنه" "الهام خداوند" خوانده بود.
اعضای شورای برمی گشت. صحت انتخابات را بررســی و تایید و در جایگاهی نیستند که بخواهند نژاد بی طرفی این شورا را نقض کرده نگهبان با جانبداری از محمود احمدی معترضان می گفتند 

اتهامات را رد کردند و صدای معترضان تصمیم گیر در جمهوری اسالمی این اما شــورای نگهبان و دیگر نهادهای کنند.
از خوانــده شــدند و آیت الله آنها در ادبیات رسمی "فتنه گر" در نهایت به جایی نرسید.  محمود احمدی نژاد حمایت خامنه ای هــم صراحتا 

که به نمایندگی آمریکا صحبت سران فتنه دادند و همین سعودی ها در کشــورهای منطقه هســتند، به سعودی که هم اکنون عامل آمریکا یــک میلیــارد دالر از طریــق افراد اختیار دارد که مطابق آن "آمریکایی ها پس از آغاز اعتراضات گفت اسنادی در احمد جنتی در یکی از نمازجمعه های حکومت ایران تدارک دیده بودند.بودند که دشــمنان خارجی علیه این افراد بازیچه توطئه ای شده و دیگر مقام های عالی روشن بود؛ تکلیف معترضان از نظر آقای جنتی مدت کمی پس از آغاز اعتراضات کرد.

را منقرض کنید، تا پنجاه میلیارد دالر می کردند، گفتند، اگر توانستید نظام 
انتخابات ١39٦ دردسرساز شود شکل می گرفت" و ممکن بود در اما ماهیت "فتنه ای که داشــت اسالمی توطئه دشمنان خارجی بود، "فتنه 88" از نظر مقام های جمهوری دیگر را هم می دهیم."

چیست؟

مشهور و مشــایی، یا آن طور که در ادبیات کرد. هرچند کــه آقایان احمدی نژاد نامــزدی آقــای مشــایی ادامه پیدا ریاســت جمهوری ســال 1392 و اســفندیار رحیم مشایی تا انتخابات تنش های آغازشده بر سر معاون اولی جمله رهبر جمهوری اسالمی بود.احمدی نژاد با دیگر مقام های عالی، از سرآغاز مجموعه ای از تقابل های آقای اسفندیار رحیم مشایی از معاون اولی دستور آیت الله خامنه ای برای برکناری او بودند جدا شد. تعلل او در پذیرش روشــنی از محافظه کارانی که حامی انتخاب دوباره اش در سال 1388 به مسیر محمود احمدی نژاد کمی بعد از خطرات فضای دوقطبی اســالمی  جمهوری  آقای جنتی رد صالحیت شد و اتفاق نهایت آقای مشایی در شورای نگهبان رسانه ای بســیاری درست کردند، در شــد "جریان انحرافی"، جنجال های رسمی 
شد، اکبر هاشمی رفسنجانی را هم رد اسفندیار رحیم مشایی رد صالحیت سابق ندارند و در همان انتخاباتی که در رد صالحیــت یک رئیس جمهور داده اند که در صورت لزوم مشــکلی آقای جنتی و شــورای نگهبان نشان خاصی هم نیفتاد.

ایجــاد می کرد احمدی نژاد در انتخابات چه مشکلی بــا ایــن حســاب حضــور محمود صالحیت کردند.
با  کــه 

دوقطبی شدن دلیل منع حضور آقای ایران هشدار داده اند و همین ریسک شدن" فضای سیاسی و اجتماعی در شخص رهبر، بارها نسبت به "دوقطبی عالــی جمهوری اســالمی، از جمله پس از اعتراضــات 1388 مقام های ردصالحیت او قابل حل نبود؟
افتاد. اگر هم نیفتند، به هر حال تنش به احتمال زیاد همان اتفاقات خواهد میدان آمده است. چه تصوری دارید؟ کاندیدا شده و آقای احمدی نژاد هم به "فرض کنید سال 96، آقای روحانی مشابه سال 1388 تکرار شوند: بشــود، احتمال دارد که اعتراضاتی انتخاباتی در سطح ملی که "قطبی" فرمانده سابق نیروی انتظامی، گفت در سال گذشته اسماعیل احمدی مقدم، احمدی نژاد بوده است.

فضای کشور مضّر است به حال کشور."در کشور ایجاد می شود. دو قطبی در این مقوله وارد شدید، این دو قطبی همین طور بوده است: "آقا شما اگر در احمدی نــژاد در انتخابــات پیش رو برآورد رهبر ایران نیز از حضور آقای زیاد است." بــودن  خطرناک  که ممکن است فضا را دوقطبی جمله شورای نگهبان، کسانی را موفق شده با ابزارهای گوناگون، از حکومت حســاس اســت و تاکنون سیاســی و تقابل گروهی از مردم با رهبر ایران به دو قطبی شدن فضای روحانی فروکش کرده است.می کند که دردش با انتخاب حسن در صدر اخبار سیاسی، زخمی را باز که حضور دوباره محمود احمدی نژاد را روبروی حسن روحانی ببیند، چرا در انتخابات آتی محمود احمدی نژاد رهبر ایران، آقای خامنه ای نمی خواهد رویارویی های لفظی حسن روحانی و به این ترتیب به نظر می رسد با همه یک طرف و مردم از یک طرف".درست کنند بین حکومت و نظام از مــا... می خواهند یــک دوقطبی ای و از جمله گفته اســت که "دشمنان شش بار دیگر در این باره هشدار داده داشته و او در سه سال اخیر دست کم صحبت های آیت الله خامنه ای وجود دوقطبــی پیــش از ایــن هــم در مضمــون 
کنند به حاشیه براند.

مــا  ا
باقی  کــه  مســاله ای 
می مانــد این اســت 

که 
سیاســی  فضای  چرا 
ایران این طور مستعد 
دوقطبی شــدن است 
که دبیر شورای نگهبانی 
کــه روزی صالحیــت 
را  احمدی نژاد  محمود 
تایید کــرده، باید منع 
حضــور او در انتخابات را 
فتنه در نطفه" بخواند؟ )بی با تعبیری تند "خفه کردن 

بی سی(
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ایران ... 

                    

                                                
 

ایران بھ مونترال با کامی منفرد مدیر امور ایرانیانتماس با خط مستقیم و رایگان از 
(۰۲۱) ۸۵۵۲ - ۱۴۸۳

ایرانوقتبھ۲۴تا۲۱دوشنبھ تا جمعھ و از ساعت   
دو خطوط وایبر، واتزآپ و تلگرام را در وب سایت ما جویا شویشماره تماس ھای رایگان بیشتر

www.mariacottone.com 
Consultations, Invitation, Tourist Visa, 

Renewal of P.R Cards & Temporary 
Resident Visa, Citizenship Applications 

& all aspects of Immigration 

کانادابھمھاجرت
)استانیکبک،فدرال،( 

ایھوالدین، متخصصین، سرمیاھمسروکالت
دائیکاناکبک یاآفرینان، تجربھکارگذاران،  

Immigrate to Canada 
(Federal, Quebec, Provincial) 

Canadian or Quebec Experience Class,  
Spousal or Parental Sponsorships,  

Skilled Workers, Investors, Entrepreneurs 

دتمدیتنظیم دعوتنامھ،حضوری،مشاوره
و دریافتتابعیت،تقاضایاقامت،کارت
، امور دانشجویان و موقتویزایتمدید

ینمھاجرامورھمچنین کلیھ خدمات  
 

 

ماریا کتنھ
مشاور رسمی 

کانادامھاجرت بھ
.888888888888888888888888888888888888888888888  

ثبت شده با مھاجرت
کبک

888888888888888888888888888888888888 
قبلیوقتتعینبا  

جمعھتادوشنبھ  
۱۸تا۱۰ساعت  

 

۸۱۷۸-۶۵۶-۵۱۴  

6621 rue 
Sherbrooke est 

suite 103 
Montreal, Quebec 

H1N 1C7 
Across langelier metro 
888888888888888888888888888888888888

By appointment only 
Monday to Friday 

10:00 to 18:00 
 

514-656-8178 

 

 

 خدمات کفن و دفن »ماندنی«
تشریفات کفن و دفن به طریقه اسالمی

غسل و مناز میت
Legal formalities
Funeral pre-arrangements
Facilities:  visitation halls
Personalized outdoor ceremonies
Ceremonies at alternative facilities 
(home, golf club, etc.)
Professional grief support 
   services for families and individuals
Grief conferences in different surroundings
advice and referral services  (notary, legal formalities, psychological...)

Tel: 514-970-3046

4 پیش فرض نادرست 
برای نقض خامنه ای 

اساسیقانون 
ســخنان علی خامنه ای،رهبر 
جمهوری اســالمی، در ابتدای 

درس فقه خود در پنج مهر 
1395 حکایت از هراس و 
نگرانی شدید وی از نامزدی 

احمدی نژاد برای انتخابات 96 
دارد.

او به صراحت گفته اســت که از 
نیروهای  میــان  اختالف  ایجاد 
باورمند به نظام نگران اســت و 
احمدی نژاد نشــان داده که به 
سرعت می تواند فضا را دو قطبی 

سازد.
او در شــرایط امروز ایران )رکود، 
فقر و بیکاری بی سابقه( و منطقه 
)دخالت نظامی در چهار کشور 
و ســهم قابل توجه در جنایات 
جنگی بشار اسد( بر هم خوردن 
فضای امنیتی را علیه منافع قشر 

حاکم و اقتدار نظام می داند.
نامزدی رفسنجانی برای بار سوم 
در سال 84 تحمل شد و در سال 
92 با رد صالحیت پایان یافت. 
خاتمی نیز بــا تهدید نیروهای 
امنیتی و شــورای نگهبــان از 
نامزدی در سال 88 انصراف داد. 
اما خامنــه ای در مورد احمدی 
نژاد حتی نمی خواهد از مجرای 
شورای نگهبان عمل شود و خود 
وی مســتقیما وارد عمل شده 

است.
وی بــرای جلــب نظــر موافق 
نــژاد )که  طرفــداران احمدی 
در نهادهای امنیتــی و نظامی 
ریشــه دارند( به محروم کردن 
وی از نامزدی برای بار ســوم به 
چهــار موضوع کــه در ذهنیت 
اسالمگرایان وفادار به والیت فقیه 
و حکومت ریشه دارد متمسک 

می شود: 
1( دلسوزی ولی فقیه برای دین 

و کشور، 
2( اطالع بیشتر وی از امور، 
3( پاسخگویی به خداوند، و 

4( بستن راه مداخله ی خارجیان 
در امور کشــور. هر یــک از این 
امور هنگامی که وارد سیاســت 
روزمره می شوند زمینه را برای 
اقتدارگرایــی و تمامیت خواهی 
و نقض حقوق شهروندان اعم از 
دیندار و غیــر دیندار فراهم می 

کنند. چگونه؟
•

حق احنصاری دلسوزی
قانون  نقــض  بــرای  خامنه ای 
اساسی که حق نامزدی بار سوم 
را بعد از گذشــت چهار ســال 
از دور دوم ریاســت جمهــوری 
به احمــدی نژاد مــی دهد به 
"دلســوزی" متمسک می شود: 
"انسان بایستی آن چیزی را که 
می  بیند و می  فهمد و فکر می کند 
که به نفع برادر مؤمن اش است 
باید به او بگویــد دیگر." تجربه 
در 27 ســال گذشته نشان می 
دهد که خامنه ای چنین حقی را 

بــرای هیچ فــرد دیگری حتی 
نزدیک ترین وفــاداران به خود و 

جمهوری اسالمی قائل نیست.
فهرست پرشماری از بنیانگذاران 
جمهوری اسالمی و اسالمگرایان 
شیعه و وفاداران به والیت فقیه 
وجود دارد که تنها به خاطر "بیان 
چیزی که می بینند و می فهمند 
و فکــر می کنند به نفــع برادر 
زندانی  سال ها  است"  مومنشان 
شده  و از عادی ترین حقوق خود 
)آزادی بیان، تجمع، تشــکل و 
دسترسی به رســانه ها تا آزادی 
سفر و شرکت در مراسم مذهبی( 
محروم شده اند. آیا خامنه ای نفع 
و صالح افراد را بیشــتر از خود 
آنان تشــخیص مــی دهد؟ این 
مسئولیت یا حق تشخیص را چه 
نیرویی به وی اعطا کرده است؟ 

خداوند یا زور اسلحه و زندان؟
•

آشنایی بیشتر با امور
خامنــه ای برای پیشــگیری از 
نامزدی احمدی نژاد حتی منتظر 
رد صالحیــت شــورای نگهبان 
نیز نمی شود و فعالیت سیاسی 
احمدی نژاد و هوادارانش را قبل 
از رسیدن به فرایند انتخابات به 
مصلحت نمی داند. او سلب این 
موقعیت سیاســی از دسته ای از 
اسالمگرایان را عالوه بر دلسوزی 
برای مومنان به آشــنایی بیشتر 
خود به امور کشور متکی می کند: 
"ما هم اوضاع کشور را خب، غالبًا 
بیشتر از اغلب افراد آشنا هستیم. 
آدم ها هم، بخصــوص آدم هایی 
که صدها جلسه با ما نشستند و 
برخاستند بیشتر و بهتر از دیگران 
می شناسیم." او همین سخن را 
به بیانی دیگر در یک گفتار چند 
دقیقه ای تکرار می کند: "بنده از 
زید و عمــر و ابوبکر و این ها هم 

بیشتر اطالع دارم."
خامنه ای تصور می کند دسترسی 
انحصاری وی به اطالعات مراکز 
دولتی )با محروم کردن اقشــار 
مختلف از آنها( و نظر سنجی های 
اختصاصی که برای وی انجام می 
شود از بقیه ی بیشتر از امور کشور 
اطالع دارد در حالی که حلقه ی 
بسته ای از نظامیان و امنیتی ها 
فقط به وی دسترســی دارند و 
بــرای وی اطالع ســازی و نظر 

سازی می کنند.
او و همفکرانش متوجه نیستند 
که در جامعه ی غیر آزاد نه تنها 
شهروندان معمولی بلکه رهبران 
سیاسی کم اطالع و بی اطالع می 
مانند. از سوی دیگر با پیچیدگی 

امــور در دوران اخیر آیا یک فرد 
می تواند ادعای آشنایی با هزاران 
موضوع در ایــران را فراتر از تک 
تک متخصصان داشته باشد مگر 
آن که ایده ی سنتی "عالمه" در 
حوزه های شــیعی را که به عصر 
تجمع همه ی علوم در چند کتاب 

تعلق داشت باور داشته باشیم.
حتی با فرض اطالع بیشتر وی 
از امــور این وضعیت کســی را 
دارای حق تصمیم گیری از سوی 
دیگران نمی کنــد. این نگرش 
مبتنی بر دیدگاه کالمی شیعیان 
در مورد علم و اراده ی الهی است. 
آنها تصور می کنند که علم مطلق 
خداونــد وی را در مقــام اِعمال 
اراده ی خود بــر مخلوقات قرار 
می دهد. پس از آن روحانیون با 
نشاندن خود در کرسی الهی )با 
توجیه دسترسی به علم الهی از 
طریق معصــوم( خود را در مقام 
تصمیم گیری برای دیگران قرار 

می دهند.
•

پاسخگویی احنصاری به خداوند
توجیــه بعدی خامنــه ای برای 
محروم کردن فــردی از حقوق 
وی براساس قانون اساسی )حق 
نامــزدی مجدد احمــدی نژاد( 
پاسخگویی وی به خداوند است: 

"ما باید به خــدا جواب بدهیم. 
... فردا از ما سؤال می کنند. چرا 
فالن چیز را گفتید، چرا نگفتید. 

از نگفتید هم سؤال می کنند."
پاســخگویی بــه خداونــد در 
جمهوری اسالمی به عنوان یک 
برای  حکومت دینی جایگزینی 
پاسخگویی به مردم بوده است. 
رهبر جمهوری اســالمی که در 
طــول دوران رهبــری خود به 
ســوال یک یا چند روزنامه نگار 
پاسخ نداده و در هیچ انتخاباتی 
شــرکت نکرده )تــا در معرض 
پرسش شــهروندان قرار گیرد( 
به پاسخگویی به خداوند در روز 
رستاخیز متوســل می شود. از 
آنجا که هیچ کس از رابطه ی یک 
فرد با امر مقدسش اطالعی ندارد 
این ادعای پاســخگویی احاله به 

"نادانی" است. 
آیا خامنه ای عین همین وظیفه ی 
پاسخگویی به خداوند را برای تک 
تک شهروندان مسلمان )شیعه و 
سنی، شیعه ی منکر والیت فقیه 
و معتقد به والیت فقیه، شیعه ی 
قائل به شریعت و شیعه ی گذر 
صوفی  شــیعه ی  ازآن،  کــرده 
مســلک و شیعه ی رســاله ای(، 
یهودی، مســیحی و بهایی قائل 
اســت؟ آیا تنها در روز رستاخیز 

از خامنه ای و خمینی سوال می 
کنند یا این گونه پرسش و پاسخ 
فرضی همه ی باورمندان را در بر 

می گیرد؟
•

مداخله ی موهوم خارجی و 
احنصار خبررسانی و حتلیل

در منظر خامنه ای هم بمباران و 
اشغال یک کشور )جنگ سخت( 
و جاسوسی مداخله و نفوذ است 
و هــم اظهار نظر و شــرکت در 
کنفرانس علمی و پخش رادیویی 
و تلویزیونی. از همین جهت است 
که وی هر گونه خبر رســانی و 
گزارش و تحلیــل را نیز انگیزه 
سنجی کرده و "گوش خواباندن 
و "استفاده ی دشمن" می خواند: 
"دشمنان هم که گوش خواباندند 
استفاده کنند. ببینید، حواستان 
جمع باشد. خب به رادیوی فردا 

یا رادیو ی بی بی سی چه ارتباطی 
دارد این قضیه؟ می پردازند، بحث 
می کنند، تحلیل می کنند، علت 
چیه، چرا گفتند، این چیســت 
معنایش؟ این معنایش این است 
که دشــمن می خواهد استفاده 

کند."
خامنه ای و دیگر اســالمگرایانی 
کــه در ســنت چپگرایی ضد 
لیبرال پرورش یافته اند اصوال به 
خبررسانی و تحلیل به عنوان یک 
حرفه نــگاه نمی کنند و روزنامه 
نگاران و تحلیلگران از نگاه آنان 
به دو گروه "در خدمت نظام" و 
"در خدمت دشمن" تقسیم می 
شوند. چهار دهه سرکوب روزنامه 
نگاران و تحلیلگران حرفه ای در 
ایران دقیقا اِعمال این نگرش را در 

عرصه ی عمل گواهی می دهد.
هدف از این انگیزه ســنجی در 

واقع نفی و محدودیت حق اظهار 
نظر و خبر رسانی از مسائل ایران 
توسط غیر خودی هاست. در نگاه 
خامنه ای و دستگاه های تبلیغاتی، 
امنیتــی جمهوری  و  نظامــی 
اسالمی ایرانیان مقیم خارج و غیر 
ایرانیان اصوال غیر خودی هستند 
و حق ندارند در مورد مسائل ایران 
کار و اظهار نظر کنند مگر آن که 
با نظام و رهبر آن همدلی داشته 
باشند و با غرب دشمنی )دلسوزی 
و همدلــی معیار وثوق اســت و 
نه حکایت از واقعیت(. با همین 
نگرش اســت که دنبــال کردن 
مســائل ایران می شود "گوش 
خواباندن"، گزارش و تحلیل می 
شود "سوء استفاده ی دشمن" و 
تبیین اختالفات داخلی می شود 

"اختالف افکنی".
•

مجید محمدی
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w w w . p a i v a n d . c a
زربرگ: راهنمای مشاغل ایرانیان مونتریال... ساده مثل سالم!

جمهوری اسالمی... 

RESTAURANT ONYX INC RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

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

سفر اخیر روحانی به هاوانا و التماس دعای 
نفتی فیدل؟!

فریدون خاوند 
)تحلیلگر اقتصادی(
1 مهر- دیدار حســن 
روحانــی از کوبــا، که 
سه شنبه سی ام شهریور 
مــاه به پایان رســید، 
نشــان داد کــه محور 
تهران-هاوانا، مســتقل 
از حضــور ایــن یا آن 
چهره در راس دستگاه 
اجرایی ایران، همچنان 
در دیپلماسی جمهوری 
اســالمی نقشی ممتاز 
جمهوری  رییس  دارد. 
در  ایــران  اســالمی 
بــرادران  با  دیــدارش 

کاســترو )فیدل و رائول( روابط 
نزدیــک دو کشــور را به وجوه 
مشترک »دو ملت انقالبی ایران 
و کوبا« نسبت داد و کشور میزبان 
خــود را »نماد مقاومت و مبارزه 
با اســتعمار در آمریکای التین« 
توصیف کــرد. میزبانان او نیز به 
ستایش از »مقاومت ملت ایران 
در برابــر فشــارها و تحریم ها« 

پرداختند.

»دشمــن«
در ورای این تعارف ها اما، واقعیت 
چیز دیگری است. سقوط جاذبه 
دو نظــام حاکم بر ایران و کوبا و 
شکست چشــمگیر آنها در ارائه 
آلترناتیو )بدیل( به کشــورهای 
در حال توســعه، مهم ترین وجه 

مشترک آنها است. 
زمانــی  کــه  کاسترویســم 
»جهان  پرچمدار  رمانتیک ترین 
ســوم« در نبرد برای ســاختن 
دنیایی نوین به شــمار می رفت، 
امروز زیر بــار کهولت کمر خم 
کــرده و جز چهره های بســیار 
خود، چیزی  رهبران  فرســوده 

برای عرضه کردن ندارد. 
جمهوری اسالمی نیز، که به چهل 
سالگی نزدیک می شود، سال ها 
است هاله تقدس را ازدست داده 

و دستانش سخت خالی است. 
کوتاه ســخن آنکه هر دو نظام 
»مقاوم و انقالبی« از فسون و جاذبه 
انقالب هایی که بســتر پیدایش 
آنها بودند، ده ها ســال نوری دور 
شده اند. با این حال دیدار رهبران 
ایران و کوبا همچنان شگفت انگیز 

است، دستکم به دلیل طرح این 
پرسش که یک نظام دین ساالر 
چگونه یک رژیــم ملحد ملهم 
از مارکسیســم - لنینیسم را، در 
کنار ونزوئال، نزدیک ترین متحد 
خود در آمریکای التین به شمار 

می آورد؟
برای حــل ایــن »پارادوکس« 
)تناقض( به وجه اشتراک عمده ای 
باز می گردیم که تهران و هاوانا را 

در یک جبهه قرار می دهد. 
هر دو کشور دشمنی با ایاالت 
متحده آمریکا را به بزرگ ترین 
مشخصه سیاست خارجی خود 
بدل کرده و گناه دشــواری های 
اقتصادی شــان را، تــا آنجا که 
بتواننــد، به گــردن تحریم ها و 

فشار های واشینگتن می اندازند. 
اســالمی  جمهوری  خبرگزاری 
)ایرنا( در بند اول گزارشــی که 
به مناســبت پایان دیدار حسن 
روحانــی از کوبا منتشــر کرد، 

برهمین نکته تاکید می کند: 
»جمهوری اسالمی ایران و کوبا 
طی چهار دهه گذشته مناسباتی 
دوســتانه و کم  فــراز و فرود را 
تجربه کرده اند. مهم ترین مبنای 
این روابط دوستانه، اشتراک دو 
کشور در مقاومت علیه فشار های 

خارجی بوده است.«
نظام های تهران و هاوانا »مقاومت 
را  فشــارهای خارجــی«  علیه 
مهم ترین دســتآورد و در همان 
حال محور مشترکی می دانند که 
دوستی دیرینه دو کشور پیرامون 

آن شکل گرفته است. 
مســاله در آنجا است که شمار 

دیگری از کشــورهای جهان از 
به  »مقاومت« تعریــف دیگری 

دست می دهند. 
در همــان آمریــکای التین، از 
کشور شیـلی می توان نام برد که 
بدون نفت و گاز، تولید ناخالص 
سرانه اش ســه برابر ایران است، 
دموکراســی آن می درخشد و از 
در  اقتصادی  لحاظ حکمرانــی 

جهان جایگاهی برجسته دارد. 
حتی کشــور های اروپای غربی 
برای بهبود نظام بازنشســتگی 
خــود از تجربــه شــیلی بهره 
می گیرند. برای ایرانیان نیز، که با 
کوهی از دشواری های اقتصادی 
دست به گریبانند، درس گرفتن 
از دســتاوردهای شــیلی بسیار 
آموزنده تر از گوش ســپردن به 
خطابه هــای ماللت بــار برادران 

کاسترو است. 
ایــران و کوبا به »مقاومت« خود 
می نازند تا شکست های بزرگشان 
را در ســر و سامان بخشیدن به 
زندگی مردمانشان جبران کنند. 
آیــا همه کشــورهای موفق در 
جهان، برای دستیابی به پیشرفت 
اقتصادی، سر در جاده »تسلیم« 

گذاشته اند؟ 
آیــا چین و کره جنوبــی، برای 
رســیدن به جایگاه امروزی، به 

استقالل پشت کرده اند؟
واقعیت آن است که در دهه های 
بعد از جنگ جهانی دوم، شمار 
زیــادی از رهبران کشــورهای 
معروف به »جهان سوم«، شکست 
سیاست های اقتصادی شان را به 
گردن »دشمن« و توطئه های او 

انداخته اند. 
این حربه، که طــی دورانی کم 
و بیــش طوالنی هــم در درون 
ایــن کشــورها و هــم در افکار 
عمومی بین المللی کارآمد به نظر 
می رســید، امروز ُبرایی خود را از 

دست داده است. 
چه کســی باور می کند که گناه 
فاجعه اقتصادی کنونی در ونزوئال، 
آنگونــه که رهبران این کشــور 
می گویند، به گردن »امپریالیسم 
آمریــکا« اســت، نــه محصول 
بی کفایتــی  و  »پوپولیســم« 
سیاستمدارانی چون هوگو چاوز و 
نیکال مادورو که، به نام »انقالب 
قرن  و »سوسیالیسم  بولیواری« 
بیســت و یکــم«، یک کشــور 
برخوردار از باالترین ذخایر نفتی 
جهان را به گــدای آمریکای 

التین بدل کرده اند؟
در ایــران نیز سه شــنبه همین 
هفتــه، همزمان بــا آخرین روز 
دیدار حســن روحانــی از کوبا، 
آیت الله خامنه ای، در مراسم عید 
غدیر خم، هدف اصلی »دشمن« 
را اخالل در اقتصاد کشور دانست 
تا با ایجاد شــرایط بد اقتصادی، 
موجبات نارضایتی مردم را از نظام 

اسالمی به وجود آورد. 
بــه بیان دیگــر رهبــر انقالب 
بسیار  گناه شــرایط  می خواهد 
بــد اقتصــادی ایــران را، که با 
ســخت ترین رکود دوران بعد از 
جنگ با عراق دســت به گریبان 

است، به گردن آمریکا بیندازد. 
چگونه کشــوری ماننــد ایران 
می تواند به وضعیت کنونی گرفتار 
نشود، وقتی زمام دستگاه اجرایی 
خود را طی مدت هشــت سال 
احمدی نژاد  محمود  دســت  به 

می سپارد؟

پایان اسطوره ها
برخالف یک نظریه بسیار رایج، 
ســرمایه داری غرب بــه دلیل 
محرک های منفعت طلبانه خود، 
از رونق اقتصادی در کشــورهای 
در حال توسعه بیشتر سود می  رد 

تا از فالکت آنها. 
کره جنوبی هزار بار برای آمریکا 
پرمنفعت تر است تا کره شمالی. 

اروپاییان بارها و بارها چین کنونی 
را بــر چین فلــک زده دوره مائو 

ترجیح می دهند. 
ایــن پویایی اقتصادی کنونی در 
هند است که دهان شرکت های 
چند ملیتی غرب را آب می اندازد 
و نه هندوســتان فقر زده گرفتار 

قحطی.
تجربه بعد از »برجام« نیز نشان 
داد که کشورهای غربی، در درجه 
خودشــان،  منافع  به خاطر  اول 
آرزو دارند ایــران از راه ادغام در 
جامعه اقتصــادی بین المللی به 
یکــی از مهم تریــن قطب های 
سرمایه گذاری و بازرگانی در غرب 
آسیا بدل شود. ورود ده ها هیات 
بزرگ اقتصادی اروپا به کشــور 
طی دو ســال گذشته با همین 
امید انجام گرفت. چه کسانی راه 

را بر این چشم انداز بستند؟ 

جناح هایی در جمهوری اسالمی 
از انزوای ایران نــان می خورند؛  
»دشمن« واقعی همین ها هستند. 
اینان با تمام توان راه را بر اجرای 
قرار دادهای تازه نفتی می بندند، 
در راه هماهنگ شدن نظام بانکی 
ایران با نظــام بانکی بین المللی 
سنگ اندازی می کنند و بدترین 
جنبه هــای سیاســت خارجی 
منطقه ای و جهانی نظام جمهوری 
اســالمی را با هدف بر هم زدن 

»برجام« به کار می گیرند.
نظام کاسترو در کوبا نیز از پنجاه 
و هفت ســال پیش تاکنون، با 
فریاد »دشــمن، دشمن«، همه 
مصیبت هایــی را که بــر مردم 
کشورش روا داشته، توجیه کرده 

است. 
آیا می دانید کــه بعد از پیروزی 
انقالب کاسترویستی در 1959 
چه کسی در راس بانک مرکزی 

کوبا قرار گرفت؟ 
بلندآوازه ترین انقالبی جهان که 

ارنستو چه گوارا نام دارد! 
بــر  »چــه«  امضــای  آری 
اسکناس های نظام انقالبی نقش 
بست، حال آنکه تخصص او درباره 
پول و بانکداری به احتمال فراوان 
همان اندازه بود که قابلیت نگارنده 
این سطور در زمینه جراحی مغز. 
ارنستو چه گوارا بعدا در اشتراکی 
کردن کشاورزی کوبا نقش اول را 
داشت و ســپس در راس وزارت 

صنایع قرار گرفت. 
او بود که با الهام گیری از الگوی 
شــوروی، بخش خصوصی را در 
عرصه صنعتی محو کرد و همه 
چیز را بــه برنامه ریزی متمرکز 
دولتی سپرد. چرم و کفش کوبا، 
پیش از اســتقرار نظام انقالبی، 
از کیفیت و شــهرتی مناســب 

برخوردار بود. 
به همت ارنستو چه گوارا، دیگر در 
کوبا نه از چرم ساز نشانی بر جای 

ماند و نه از کفش داخلی. 
آیا با قرار گرفتن چنین کسانی در 
دستگاه های  حساس ترین  راس 
اقتصــادی کوبــا، این کشــور 
می توانست سرنوشــتی بهتر از 

امروز داشته باشد؟
از »تابو«هــا، موثرترین  عبــور 
اهرمی است که به ایرانیان اجازه 
می دهد بن بست های کنونی خود 
را پشت ســر بگذارند. روزگاری 
نسل جوان انقالبی ایران، زیر تاثیر 
دروغ پردازانی چون ژان پل سارتر 
فرانسوی، شیفته کاسترو و انقالب 
او بود. و زمانی که ارنستو چه گوارا 
در بولیوی کشته شد، ده ها شعر 
در رثای او در نشریات ادبی تهران 

به چاپ رسید. 
با  ایرانیــان، در این ســتایش، 
میلیون ها ستایشگر اسطوره های 
انقــالب کوبا در سراســر جهان 
همــراه بودنــد، از جملــه در 
دنیای  متروپول های  معتبرترین 
غرب که جوانانــش حتی امروز 
»تی شرت« هایی را با تصویر چه 
گوارا بــر تن دارند و یا نقش این 
انقالبی افسانه ای را بر بدن خود 

خالکوبی می کنند. 

ایــن صفت آدمی اســت که به 
اسطوره ها دل می بندد و سال ها 
و گاه قرن ها آنها را پاس می دارد.

ولــی واقعیــت انقــالب کوبا و 
اسطوره های آن چیز دیگری است. 
تا زمانی که اتحاد شوروی بر جا 
بود، این قدرت برای برخورداری از 
پایگاه در نزدیکی سواحل آمریکا، 
با اعطای اعتبارهای سنگین و به 
ویژه نفت مجانی، رژیم کاسترو را 

سر پا نگاه می داشت. 
در اوج جنگ ســرد و همزمان 
با پیشروی شــوروی در سراسر 
جهان، کوبای انقالبی سربازانش 
را در خدمت هژمونی مســکو به 
آفریقا از جمله موزامبیک و آنگوال 
می فرســتاد و در ازای آن نفت و 

مواد غذایی دریافت می کرد. 
در پی واژگون شــدن امپراتوری 
سرخ، نظام کوبا در بحرانی سخت 
فرو رفت و بــرای دریافت ارز به 
راه هایی تــازه از جمله باز کردن 
دروازه های کشور بر توریسم روی 
آورد. و سر انجام در سال 1998، 
با روی کار آمدن هوگو چاوز در 
ونزوئال، فیدل و رائول کاسترو بار 
»سخاوتمند«  متحدی  به  دیگر 

دست یافتند.
البته »ســخاوت« هوگو چاوز در 
قبال برادران کاســترو به هزینه 

ملت ونزوئال انجام گرفت. 
توضیح این کــه رهبر »انقالب 
بولیــواری« تصمیم گرفت نفت 
مورد نیاز کوبا را به بهایی بسیار 
ارزان تر از بهای بین المللی آن در 
اختیار هاوانا قرار دهد. مخالفان 
هوگو چاوز و جانشین او )نیکال 
مــادورو( می گوینــد که بخش 
بزرگی از نفت اعطایی ونزوئال به 
کوبا از سوی رهبران این کشور به 
بهای عادی در بازارهای بین المللی 
فروخته شــده و ارز حاصل از آن 
در اختیار »مافیــای هاوانا« قرار 
گرفته، از جمله خانواده کاسترو 
و نظامیانی که در راس بنگاه های 
بزرگ اقتصادی این کشــور قرار 

گرفته اند.
امروز اما بــرای کمک به کوبا، از 
ونزوئالی ورشکسته دیگر کاری 

ساخته نیست. 
به رغم کاهش بهای نفت، کوبا 
در شرایطی نیست که بتواند 
نفت مورد نیاز خود را از بازار 
جهانی تامین کند و به همین 
به  است  شده  مجبور  سبب 

روسیه و ایران روی بیاورد. 
بعید به نظر می رسد که والدیمیر 
پوتیــن، با همه دشــواری های 
اقتصادی که بر دوشش سنگینی 
می کند، بتواند به تقاضاهای نفتی 
براداران کاســترو جواب مثبت 

بدهد.
در مورد ایران هم شــمار زیادی 
از منابــع، از جمله در جمهوری 
اســالمی، به درخواست نفت از 
سوی کوبا با شــرایط ترجیحی 

اشاره کرده اند. 
آیا در سفر اخیر حسن روحانی به 
هاوانا »التماس دعای« نفتی کوبا 

مورد بررسی قرار گرفته است؟
)ایران فردا(
•
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»چهل سال جنگ بر سر زبان به كسب و كار 
زیان رسانده است!«

گفته های جنجال برانگیز میچ گاربر،ستاره پیشین 
برنامه تلویزیونی »دراگون ِدن« )در  چشم اژدها(

درباره حال و هوای کسب و کار در کبک

پل دیلن -
 گازت مونتریال
20 سپتامبر- رک گویی و 
صراحت در نشســت های 

متداول  امــری  کبک  بازرگانی 
نیست، اما سخنان میچ گاربر در 
روز دوشنبه در »کانادین کالب« 

مونتریال از آن برخوردار بود.
سخنان شــرکت کننده پیشین 
برنامــه نوع کبکــی »دراگون«، 
با طــرح تنش زبــان در کبک، 
میزان ترک تحصیل در مدارس 
متوســطه و اهــداف او درمورد 

ثروت و موفقیت داغ شد.  
گاربر 52 ساله، متولد مونتریال، 
درحــال حاضر مدیــر اجرایی 
شــرکت بازی هــای رایانه ای 
»ســزار اکوییزیشــن« و رییس 
هیئت مدیره »سیرک دوسولی« 
)از زمان فروش اکثریت ســهام 
آن در ســال گذشته(، می گوید 
که کیفیت زندگــی و ارزش ها 
در کبک را آنقدر دوســت دارد 
که حاضر اســت به آن برگردد و 
مالیات های ســنگین آن را نیز 
بپردازد، اما برای بهینه ســازی 
وضعیت کبــک کارهای زیادی 

باید انجام شود. 
اومی گوید: باوجود میزان باالی 
ترک تحصیل - که تنها در منطقه 
شــمال غرب، یوکن و نانوویت 
]سرخپوست نشین[ کانادا بیش 
از آن است - کبک »جای خوبی 

برای شروع است«
به گفتــه او: »فقــدان آموزش 
مناسب، اساس مشکالتی است 
که مــی توانــد در زندگی یک 
نوجوان پیش بیاید.  ما می باید 
برنامــه ای بــرای این که کبک 
درسطح باالی میزان آموزش در 

کانادا قرارگیرد داشته باشیم.

همچنین، کبک باید این لطف 
را به جوانان بکند که در مدارس 
ابتدایــی و متوســطه بــه آنان 
آموزش هایی دربــاره پول، امور 
مالــی و کارآفرینی بدهد تا آنان 
بتوانند »گذران زندگی در دنیای 

واقعی« را بیاموزند.
»انزوای« زبانی کبک - انگلیسی 
زبان هایی که همچنان در برابر 
یادگیری زبان فرانســه یا جذب 
فرهنگ آن مقاومت می کنند، 
و فرانســه زبان هایی که تالشی 
برای آموختن زبان انگلیســی، 
که زبان اصلی تجارت و اینترنت 
است، نمی کنند - خود و کبک 
را دچار عقب ماندگی می کنند.  
گاربر این مطالب را در سخنرانی 
به زبانهای انگلیسی و فرانسه در 

برابر حدود 350 تن می گوید.
او می گوید: »مقاومت از ســوی 
اعضای جامعه یهودی و انگلیسی 
زبان، که من به آن تعلق دارم، در 
مورد یادگیری و صحبت کردن به 
زبان فرانسه تنگ نظرانه و آزارنده 
است.  ما با نشناختن مارتین مت 
و روبر شارلبوا دچار فقر فرهنگی 

بیشتری هستیم«.
به نظر او: چهل ســال جنگ در 
مورد زبان به کســب و کار زیان 
رسانده است.  نخست وزیر اسبق، 
رنه له وک حق داشت که خواستار 
عقب نشینی درمورد سلطه زبان 
و فرهنگ فرانسه در کبک شده 
بود، اما در مواردی ما باید در این 
باره بازنگری کنیم؛  اجازه دهیم 
که فرانسه زبان مسلط باشد، اما 
کارگرانی دو زبانه آموزش دهیم.  

جنگ زبان باید پایان پذیرد. 
این جنگ نباید ادامه یابد«.

به عقیده گاربر، که امسال 
رییــس مشــترک هیئت 
مدیره جمع آوری همیاری 
»ســانتراید«  خیریه  برای 
کاری،  مالحظــه  اســت؛ 
بدگمانی و یــا بی تفاوتی 
بسیاری از کبکی ها نسبت 
به کارآفرینان موفق کبک 

نیز نکته ای ناگوار است.
او می گویــد: »افراد کاهل 
دارای باورهای مذهبی نباید 
درباره پول و موفقیت مالی 
صحبت کنند... ایــن کار کامال 

بیهوده است«.
به گفته او: درحال حاضر کبک 
زمینه  در  غنــی  فرهنگی 
کارآفرینــی دارد.  فــردی 
موفــق در ســطح جهانی 
مانند آلن بوشــار، یکی از 
بنیانگذاران فروشــگاه های 
»کوش تــار« باید به اندازه 
کری پرایس، دروازه بان تیم 
هاکی کانادیــن مونتریال، برای 
کبکی ها شناخته شده باشد »با 
آن که کری پرایس بسیار خوب 
است، اما آنچه آلن بوشار می کند 

بهتر از کری پرایس است«.
او از موارد موفقیت دیگر در کبک 
نیز نام می برد: پاور کورپوریشن، 
ساپوتو، ســی جی آی و ترانس 

کنتینانتال.
گاربــر مــی گوید: »مــا باید از 
قهرمانــان کســب و کار و امور 

بشردوستانه خود تجلیل کنیم«.
او پی یر کارل پــالدو را در این 
ردیف قرار نمی دهد و آشــکارا 
ذکاوت و »باور کورکورانه« رهبر 
پیشین حزب کبکی ها و مدیر 
اجرایی »کبکور« را ، که هنوز در 
کبک موضوعی ممنوعه است، زیر 

سئوال می برد.
گاربــر می گوید در برابر هر یک 
بیزنس کبکی که ]توسط خارجی 
ها[ خریداری می شــود، کبکی 
هــا 3 کســب و کار خریداری 
می کننــد و آنچنانچه برخی از 
سیاستمداران فرصت طلب عنوان 
می کنند نیست که هنگامی که 
شرکت هایی مانند رونا، سن هوبر 
یا سیرک دوسولی فروخته می 
شود، گوهرهای گرانبهای کبک 

به چنگ منافع خارجی بیافتد.
حق فــروش از حقوق اساســی 
کارآفرینی اســت و ایجاد موانع 
سیاسی یا آه و فغان درمورد آن 
به حال و هوای سرمایه گذاری در 

کبک کمک نمی کند.
•

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

در فعالیت های اجتماعی:     ما رقیب هم نیستیم؛ ما مکمل یکدیگریم!
کپی برداری   باعث تضعیف کامیونیتی است!   پدیده های نو بیاوریم. 

PARTICIPATE  in our
COMMUNITY

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«

کبـــک  ... 

_______________
Quebec's linguistic solitudes are 

holding back the province, 
says Mitch Garber_______________

صرافــی 5 ستاره
2178 Ste-Catherine W.

Tel.: (514) 585-2345         (514) 846-0221
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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
دومین 3شنبه هرماه

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

كانون  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!

RESTAURANT ONYX INC RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

________________
6195 ST-JACQUES W.   

Tel.: (514) 585-2029

»باشگاه خانه ما« 
هدف از این امر، ایجاد محیطی 
شاد برای گپ و گفتگو و آشنایی 
با دوستان خوب و مهربان است. 

برنامه های دورهمی آن درحال 

حاضر به صورت دو روز در هفته، 
صبح هــا در "خانه مــا" برگزار 
می شــود. از جمله فعالیت های 
این برنامه به برگزاری دوره های 
آموزشــی، کارگاه هــای هنری، 
فیلم و نمایش، بازی و سرگرمی، 
تندرستی و ســالمتی، جشن و 

شــادی و گاهی هم صرف غذا 
می توان اشاره کرد.

برای ثبت نام و کسب اطالعات 
بیشــتر لطفــا با شــماره تلفن 
5148044579 تماس بگیرید. 

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

 

Re-Mi 

 

Re-Mi 

آقــــــای موفقیت
اطالعیه سمینارهای آموزشی نیمه اول ماه  اكتبر

تمامی آموزش ها رایگان 
و به زبان فارسی می باشد. 
تلفن رزرو: 5144658378

-------------
1( مسینار آموزشی "کاریابی موفق 

در کانادا" 
یکشنبه 9 اکتبر، 
ساعت 2 تا 4 عصر

این ســمینار به صــورت کامال 
توضیــح مراحل  به  کاربــردی 
صحیــح کاریابــی در کانادا می 
پردازد. هدف ســمینار این است 
که شرکت کنندگان بتوانند شغل 

مناسب خود را بیابند.

2( آنچــه باید در مورد "بیمه های 
کانادایی" بدانید

یکشنبه 16 اکتبر، 
ساعت 2 تا 4 عصر

با توجه به اهمیــت برخورداری 
افراد از پوشــش هــای بیمه ای 
همچنین تفاوت های اساسی بین 
بیمه های کانادا و ایران شرکت 
در این سمینار بسیار ضروری می 

باشد.
موضوعات این سمینار شامل:

<< توضیح انواع بیمه ها
)Life Insurance( بیمه عمر  •

•  بیمه بیماریهای دشوار درمان 
)Critical Illness(

 Disability( بیمه از کارافتادگی  •
)Insurance

 Long( بیمه مراقبت طوالنی  •
)Time Care

 Health( بیمه تکمیلی درمان  •
)Insurance

<< تفاوت بین بیمه های موقت و 
بیمه های دائمی، بیمه های فردی 
و بیمه های گروهی )کارفرمایی(

»خـــانه ما«
 »خانه ما« در تاریخ های 23 و 25 

سپتامبر میزبان دو برنامه است.
جمعه 23 ســپتامبر بخش دوم 
برنامه نگاهی به 28 مرداد توسط 
فرزین طیرانی در ساعت 19 در 

محل خانه ما برگزار می شود.
خانه ما یکشنبه ساعت 10 صبح 
مورخ 25 سپتامبر میزبان برنامه 
گپ دوستانه هست. به روال ماه 
های قبل، از تمامی آقایان و خانم 
های عالقه مند دعوت به عمل می 
آید که با حضور خود رونق بخش 

این برنامه باشند.
شب شعر

جمعه هفتم اکتبــر در "کانون 
فرهنگی خانه مــا" گرد هم می 

آییم برای شب شعر.
کتاب شــعر شــاعران و یا اشعار 
خودمان را مــی آوریم و در کنار 

هم می خوانیم.
ساعت 7 بعدازظهر در خانه ما.

باعث خوشــحالی و افتخار است 
که میزبان شــما دوست عزیز و 

همراهان گرامی تان باشیم.
 کانون فرهنگی خانه ما  

4862 boul Saint-Charles, 
Pierrefonds, Montreal, QC 
H9H 3E2 
--------
kanounkhanehma@
gmail.com 
www.facebook.com/
kanounkhanehma
@kanounkhanehma
telegram.me/
kanounkhanehma

•
7( چیزهای زیادی داری که 

برای شان خوشحال باشی.
می دانم. می دانم ســقفی باالی 
ســرم و غذایی در یخچال دارم، 
ولی این ها ربطی به علت ناراحتی 
من ندارد. من حتی نمی توانم از 
طعم یک غذای خوب لذت ببرم، 
چون ذهنم همه ی قسمت های 
دیگــر بدنم را فریــب می دهد. 
می دانم شــغل خوبی دارم، ولی 
این برای این که در بدترین روزها 
من را بیدار کند و از تخت بیرون 

بکشد، کافی نیست. همان طور که 
قبال گفتم، ذکر کردن دالیلی که 
باید برای شــان خوشحال باشم، 
فقــط نتیجه ی عکــس خواهد 

داشت.
•

8( زود خوب شو! 
چرا به فکر خودم نرسید؟ 

این عبارت حتی نباید هرگز به 
کسی که آشــکارا ناراحت است 
گفته شــود، چه برسد به کسی 
که از افسردگی رنج می برد. اگر 
پای تان شکسته باشد، نمی توانید 
تصمیم بگیرید که از این لحظه 

به بعد دیگــر نمی خواهم پایم 
شکسته باشد. در مورد افسردگی 
هم همین است. برای این که به 
درســتی درمان شــود، نیازمند 
مراقبــت پزشــکی، درمــان، و 
بازگشت تدریجی به شرایط عادی 
هستید. تالش برای غلبه بر آن، 
بدون آمادگی، فقط در درازمدت 
مشکل را تشدید می کند. فقط 
زمانی را که برای بهتر شدن الزم 
دارم به من بدهیــد، باالخره به 

حالت عادی برمی گردم.
ترجمه: بازده

افسردگی...   << ادامه از صفحه: 27
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Information 
et inscription : 
450 662-7000, 

poste 3220

www.ealaval.com

Vise l’insertion en emploi des immigrants et des réfugiés par le biais d’une 
recherche de stage et d’emploi et d’un stage en milieu de travail.  

18 semaines de 30 heures, du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 15 h 35. 

Formation aux métiers 
semi-spécialisés pour 
immigrants et réfugiés
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آموزش حرفه های 
نیمه ختصصی به 

مهاجران و 
پناهندگان

به منظور جذب مهاجران و پناهندگان به بازار کار

از راه کارآموزی و یافتن شغل با آموزش در محیط کار

١8 هفته، هر هفته 30 ساعت،  دوشنبه تا جمعه     از ساعت  8:١5  تا  ١5:35

»من از نه سالگی با درد و مرگ دست و پنجه 
نرم كرده ام! «

اوریانا فاالچی، راوی جسور روزگار خویش
ده ســال پیــش اوریانــا 
فاالچــی روزنامــه نــگار 
برجسته ایتالیایی چشم از 
جهان فرو بست. شهرت او 
بیــش از هر چیز به خاطر 
جســارت، قــدرت بیان و 

منحصر  سیاسی  درک 
به فرد و مصاحبه های 
بــا  جنجالــی اش 
شخصیت های سیاسی 

جهان است.
-------------

فاالچــی  اوریانــا 
نویسنده  روزنامه نگار، 
سیاسی  مصاحبه گر  و 
برجســته ایتالیایی در 

29 ژوئن ســال 1929 در زمان 
حکومت موسولینی در فلورانس 
به دنیا آمد. او فعالیت های خود را 
از 17 سالگی به عنوان نویسنده 
ســتون کوچکی در یک روزنامه 
آغــاز کرد و به خاطر جســارت، 
قدرت بیان و درک سیاسی اش 
به ســرعت به عنوان خبرنگار و 
نویســنده ای در ســطح جهانی 

شناخته شد.
کتــاب "زندگی جنــگ و دیگر 
هیــچ" فاالچی حاصل حضور او 
در ویتنام در سالهای دهٔه شصت 
است. این کتاب گزارشی از جنگ 
ویتنام بر اساس تجربه ای شخصی 
است و در پاسخ به پرسش خواهر 
کوچکش که می پرسید »زندگی 

یعنی چه؟« نوشته شده است. 
کتاب گاه نگاهی خوشــبینانه و 
گاهی بســیار بدبینانه  دارد. این 
کتاب جوایز زیادی را برای او به 

ارمغان آورد.
کتاب مهم دیگر اوریانا فاالچی با 
عنوان "مصاحبه با تاریخ" در سال 
1974 به چاپ رسید که مجموعه 
مصاحبه های او با شخصیت های 

بزرگ سیاسی است. 
سبک جسارت آمیز و بی پروای او 
در این مصاحبه ها برایش شهرتی 

بسیار به بار آورد.
کتاب "یک مرد" فاالچی حاصل 
همزیستی او با یک انقالبی یونانی 
به نام الکساندر پاناگولیس بود که 
پس از کشته شــدن او در سال 

1979 به نگارش درآمد. 
از کتابهای دیگر او می توان به "پنه 
لوپه به جنگ می رود" و "نامه به 
کودکی که هرگز زاده نشد" اشاره 
کرد. این کتاب در قالب نامه ای از 
راوی داســتان که یک زن جوان 
باردار است نوشته شده که فرزند 
نازاده اش را از مصیبت های دنیا و 

بی رحمی آن آگاه می کند.
کتــاب "اگر خورشــید بمیرد" 
شرح سفر فاالچی به آمریکا برای 
گفت  وگو با فضانوردان و سفرشان 

به کره ماه است. 
و کتاب "اگر خدا بخواهد..." که 
بیشــتربه رمان شباهت دارد در 
مورد جنگهای داخلی لبنان است 
و نگاهی کوتاه نیز به جنگ خلیج 

فارس دارد.

•
حجاب در مصاحبه 

با آیت اهلل خمینی
فاالچــی  اوریانــا 
بخشی از شهرت خود را مدیون 
مصاحبه هــای جنجالــی اش با 
بسیاری از شخصیت های سیاسی 

و رهبران کشو ر های جهان بود. 
او با چهره های سرشناسی چون 
محمدرضا پهلوی، یاسر عرفات، 
ذوالفقــار علــی بوتــو، روح الله 
خمینی، مهندس بازرگان، ایندیرا 
گاندی، گلدا مایر، ملک حسین، 
معمر قذافی ، هنری کیسینجر، 
آریل شــارون و پــاپ بندیکت 
شــانزدهم مصاحبه های مفصل 

انجام داده بود.
اوریانا فاالچی در ســال 1979 
) 1357( در مصاحبــه با رهبر 
انقالب ایــران، روح الله خمینی 
درباره پوشش بانوان در جمهوری 
اسالمی پرسشی مطرح کرد و او 

را این گونه به چالش کشید:
اوریانا فاالچی: 

من می خواهــم در مورد خیلی 
مسائل ســوال کنم. مثال همین 
چادری کــه مجبور کردید برای 
این مصاحبه من بپوشم و آن را بر 
زنان ایرانی اجبار کردید من فقط 
به لباس اشاره نمی کنم بلکه به 
آنچه این لباس بیان می کند اشاره 
می کنم، منظور من آن آپارتایدی 
اســت که زنان ایرانــی پس از 
انقالب اسالمی وارد آن شده اند. 
آنها نمی توانند همراه مردان در 
دانشگاه درس بخوانند، نمی توانند 
با مردان کار کنند، نمی توانند با 
مردان در دریا و استخر شنا کنند 
آنها باید همه چیز را جدا از مردان 
انجــام دهند و حجاب داشــته 
باشند، راستی چطور می توان با 

حجاب شنا کرد؟
روح الله خمینی: 

هیچ کدوم از این مسائل به شما 
ربط ندارد! اگر لباس اســالمی 
دوســت نداریــد، الزم نیســت 
بپوشید چرا که این لباس برای 

خانم های جوان و محترم است!
اوریانا فاالچی: 

لطف دارید شــما امام! حاال که 
این طور گفتید، همین االن این 
کهنه ی احمقانه و قرون وسطایی 
را در می آورم! از شــما میپرسم 
آیا زنی کــه در زندگی اش این 
لباس قرون وسطایی را نپوشیده 
اســت، و گردن و گوش خود را 

به مردان نشــان داده است و در 
جبهه )پارتیــزان های ایتالیایی 
ضد فاشیست( نیز همراه مردان 
جنگیده اســت، یک خانم پیر و 

محترمی هست یا نه؟!
روح الله خمینی: 

نمی توانم بگویم زندگی شــما 
درســت یــا غلط بــوده اما من 
می دانم این حجــاب برای زنان 
زندگی سالم آورده است! و قوانین 

ما معتبر است.

اوریانا فاالچی نــگاه ویژه ای به 
زندگی داشــت، به هیچ آئین و 
مذهب و نظریه ای اعتقاد نداشت 
و هنگامــی که پی بــرد مبتال 
به سرطان شــده است تصمیم 
نویســندگی دســت  از  گرفت 
بکشد و بقیه عمر را به استراحت 
بپردازد. امــا پس از رویداد یازده 
سپتامبر نتوانست در برابر وسوسه 
نویســندگی مقاومت کند و در 
اکتبــر 2002 کتابــی با عنوان 

"خشم و غرور" به چاپ رساند.
•

موضع شدید در برابر اسالم گرایی 
افراطی

فاالچی در این کتاب که پس از 
واقعه ســپتامبر 2001 به چاپ 
رسید تروریسم اســالمی را به 
شــدت محکوم کــرد. او در این 
کتاب اسالم را به کوهی تشبیه 
می کند که طی 1400 سال هیچ 
جنبش و حرکتی نداشته است. 
او همچنین رهبران اسالمی را به 
مخالفت با جلوه های تمدن متهم 

می نماید.
پس از انتشار این کتاب مسلمانان 
ساکن ایتالیا و فرانسه فاالچی را 
تهدید به مرگ کردند و او ناچار 
شــد همواره تحــت محافظت 

نیروهای پلیس قرار بگیرد. 
پاســخ او به کســانی که او را به 

مرگ تهدید می کردند این بود: 
»من از نه سالگی با درد و مرگ 
دســت و پنجه نرم کــرده ام. در 
ویتنام، در لبنان، مکزیک، بولیوی 
و یا هر جای دیگر. اما از ســال 
1992 که برای درمان ســرطان 
ســینه زیر تیغ جراحــی قرار 

گرفته ام هر روز می میرم.«
اوریانا فاالچی، در 15 ســپتامبر 
2006، در ســن هفتاد و هفت 
ایتالیا  سالگی در شهر فلورانس 

درگذشت.
•

یــادواره... 
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سوال: زندگی چه مفهومی دارد؟
جواب: معنی زندگی چیست؟ 

چگونه می توان زندگی هدفمندی پیدا کرد 
که در آن احساس رضایت داشت؟ 

آیا امکان دارد قادر باشم عملی انجام دهم 
که اهمیت و ارزشی جاودانی داشته باشد؟ 

اینها ســؤاالتی است که اکثر مردم دائم از 
خود می ُپرســند. آنان وقتــی به زندگی 
گذشتۀ خود می نگرند متحّیر از آنند که 
علی رغم همۀ توفیقاتی که داشته اند چرا 
بسیاری روابط در زندگیشان مختل شده 

اند. 
از یکی از موفق ترین و مشهورترین بازیکنان 

بیس بال ُپرسید شد: 
"اگر تّصور کنید که امروز اولین روزی است 
که بــازی حرفه ای خود را آغاز می کنید، 

آرزو دارید چه نصیحتی بشنوید؟" 
او در جواب گفت: "ای کاش کسی به من 

می گفت وقتی به اوج موفقیت برسم، در 
آنجا چیزی نیست که به آن رسیده باشم." 

در زندگی زمینی و کوتاه خود تنها پس از 
رسیدن به هدف است که در می یابیم سال 
ها عمر با ارزش خود را جهت رســیدن به 

هدفی پوچ تلف کرده ایم!

در اجتماع بشردوســتانۀ امــروزی، َمرُدم 
اهداف بیشماری را دنبال می کنند. آنها به 
غلط تصور می کنند که با رسیدن به اهداف 
خویــش به مفهوم واقعی زندگی دســت 

خواهند یافت؛ 
          اهدافی از قبیل: موفقیت در شغل، 
ثروت، داشتن روابط صحیح، امیال جنسی، 
تفریح، انجام اعمال نیکو نســبت به سایر 
َمرُدم، و غیره. َمرُدم شــهادت داده اند که 
حتی زمانی که به اهداف خود، یعنی ثروت، 
روابط، و لذت رسیدند، درون خود احساس 
ُتهی بودن داشــته اند که گویا چیزی قادر 

نبوده آن را ُپر کند. 

در کتابمقدس نویسندۀ کتاب جامعه 
این احساس خالء را اینچنین بیان می 

کند: 
"اباطیل، همه چیز باطل اباطیل است." 
نویسندۀ جامعه دارای ثروت بی حد و 
حصری بود. حکمــت او واالتر از همۀ 
افراد عصر خویش و حتی عصر ما بود. 
باغات، قصرها و امالک او مورد حصادت 
سایر پادشاهان بود زنان بیشمار داشت، 
بهترین غذاها و مشروبات در دسترس 
او بود، و هر گونه تفریح قابل دسترس 
آن زمان برای او فراهم بود. او اقرار می 
کند که هر چه دلش هوس کرد در این 

زندگی زمینی بدست آورد. 
ولــی در نهایت می گویــد: "زندگی 
زیر آفتاب )که فقط اشــاره به زندگی 
جســمانی ما بر زمین می کند یعنی 
آنچه مــی بینیم و حس می کنیم( " 

باطل و نامفهوم است." 
چرا اینچنین خالء در زندگی انســان 

وجود دارد؟ 
چون که خدا ما را بــرای هدفی واالتر 
از آنچه اینجا بدســت می آوریم آفریده 

است. 
سلیمان در مورد خدا می گوید: 

"او .... ابدیت را در دلهای ایشان نهاده ..... 
در عمق وجود خویش ما نیز به خوبی 
می دانیم که این دنیا، زندگی جسمانی 
ما در آن، و یا رسیدن به اهداف انسانی 
نمی تواند همه چیز باشد؛ چیزی ماورای 

این زندگی خاکی وجود دارد.

در کتــاب پیرایــش، اولیــن کتــاب 
کتابمقدس، می بینیم که خدا انسان را 
به شباهت خود آفرید )پیدایش 26:1(. 

این بدان معنی است که بیش از آنکه شبیه 
شکل های دیگر حیات باشیم در شباهت 
خدا هســتیم. قبل از آنکه انسان در گناه 
ســقوط کند و زمین ملعون گردد کتاب 
پیدایش وضّعیت انسان را اینگونه شرح می 

دهد: 

1- خدا انســان را بصــورت یک موجود 
اجتماعی آفرید )پیدایش 25-18:2(، 

2- خدا انسان را به کار گماشت )پیدایش 
 ،)15:2

3- خدا با انســان مشــارکت و مصاحبت 
داشت )پیدایش 8:3(، 4- و خدا انسان را بر 

زمین حاکم ساخت )پیدایش 26:1(. 

آیا نکتۀ مهمــی در این مطالب یافت می 
شود؟ 

خدا همۀ اینها را به ما آدمیان عطا کرد تا 
به کمال و رضایت خاطر در زندگی دست 
یابیم. امــا همۀ این مــوارد )بطور اخص 
مشارکت خدا با انسان( شدیداً تحت تأثیر 
ســقوط آدم در گنــاه و در نتیجه، ملعون 

شدن زمین قرار گرفت. 
)پیدایش 3(

مطابق کتــاب مکاشــفه، آخرین کتاب 
کتابمقدس، پس از ُرخداد وقایع زمان آخر، 
خدا آسمان و زمین کنونی را خراب کرده، 
آسمان ها و زمین جدیدی در ُبعدی ابدی 
خواهد آفرید. در آن زمان او مشارکت مطلق 
و کامل خود را با انســان های نجات یافته 
احیا خواهد کرد. دیگران را داوری کرده به 

دریاچۀ آتش خواهد افکند. 
)مکاشفه 15-11:20 (
لعنت گناه برداشته خواهد شد و آنجا دیگر 
نه گناه، نه غم، نه بیماری، نه درد، و نه َمرگ 

خواهد بود 
)مکاشفه 4:21(. 
ایمانداران وارث همه چیز خواهند بود، خدا 
در میان ایشــان ساکن خواهد بود، و آنان 

پسران خدا خوانده خواهند شد 
)مکاشفه 7:21(. 
بخش پایانی در شماره آینده 

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 

سوال: 
زندگی 
چـه 
مفهومی 
دارد؟

کلیسای
 اجنیلی 
فارسی زبان 
مونتریال 

کشیش جالل عادل

خداوند محبت است 



چیزی ماورای این زندگی خاکی 

وجود دارد...

از دو بخش<< بخش 1 
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حراج رقابت ناپذیر 
نیسـا ن 

لیز: از  یا

هر هفته 

لیز: شروع از یا

لیز:  از 

خرید: از 

خرید: شروع از 

خرید: از 

دریافت رایگان ست کامل 
تایرهای زمستانی 

شنبه ها باز است

هر هفته 

هر هفته 
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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

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 

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

احیای امپراتوری شوروی توسط پوتین
»روسیه برگشته است«! 

نیوزویک: این جمله را اخیرا ژنرال 
فرمانده  اســکاپاروتی  کورتیس 
عالی ناتو بیان کرد - و درســت 

می گفت.
به لطــف بودجه نظامی در حال 
رشد و افزایش نگران کننده میزان 
تمرینــات نظامــی در نزدیکی 
مرزهای ناتو، روسیه بعد از یک 
وقفه بیست وپنج ساله، باری دیگر 
به بازی قدرت سیاسی بازگشته 

است.
نتایج این موضوع روشن است: 

ایجاد  روســیه  که  خطری 
می کند از بین نخواهد رفت و 
سیاست گذاران مجبورند آن 
را حمل کنند و یا حتی، منطق 
را  قاطع  و  بزرگ  قدرت  این 

درک کنند.
پــس از الحاق کریمه و شــروع 
جنــگ در دونبــاس در آوریل 
2014، سیلی از کتاب ها نوشته 
شد که سیاست خارجی روسیه را 

در این منطقه تحلیل می کردند.
با این حال، باوجود شایســتگی، 
هیچ یــک از این کتاب ها توجه 
کافی به ارتباط و معامالت روسیه 
با به اصطالح هم وطنانش نکرده  

است: 
نــژادی، روس زبان ها  روس های 
و کســانی که خــود را از لحاظ 
فرهنگــی مرتبــط با روســیه 

می دانند.
در این زمینه کتاب جدید اگنیا 
گریگاس به نام "فراتر از کریمه: 
امپراطوری جدید روسیه" نسبت به 

دیگر کتاب ها برتری دارد. 
این کتــاب نــگاه دقیقــی بر 
روش هایی دارد که کرملین از این 
35 میلیون هم وطن که در سراسر 
منطقه شوروی سابق پراکنده اند، 
برای اهــداف ژئوپلیتیکی خود 

استفاده می کند.
بحث اصلی گریگاس این است که 
در دهه های گذشته، مسکو بطور 
فعال به دنبــال چیزی بوده که 
نویسنده آن را "امپریالیسم سازی 

مجدد مسیر سیاست" می نامد.

بــه طور خالصــه، روســیه در 
ابتــدا ترکیب به ظاهر ســاده و 
بی خطــری از ابزار قــدرت نرم 
مانند ابزار فرهنگی، اقتصادی و 
زبانی را به کار می برد تا تصوراتی 
درباره هموطنان روس ایجاد کند. 
همزمان، کرملین از سیاست های 
مختلفــی که برای پشــتیبانی 
از حقــوق ایــن روس زبان هــا 

ایجادشده، استفاده می کند.
در حالی که ممکن اســت این 
موضوع بی ضرر به نظر برســد، 
همه چیز به سرعت تغییر مسیر 
می دهــد. به خصــوص که این 
سیاست ها معموال با یک کمپین 
تبلیغاتی تشــدید می شوند و به 
گونه ای جلوه می یابند که نیازی 
"فوری" برای حفاظت از روس ها 

وجود دارد.
آخرین مرحله در "امپریالیســم 
سازی مجدد مســیر سیاست" 
یــا الحاق کامل یک ســرزمین 
اســت )همانطور کــه در مورد 
کریمه اتفــاق افتــاد(، یا ایجاد 
دولتی کوچک و جدایی طلب که 
علی رغم استقالل ظاهری، عماًل 

تحت الحمایه روسیه است.
برای اثبات این ادعای جسورانه، 
گریگاس مروری کلی بر سیاست 
خارجی روسیه نســبت به 13 
کشور جهان انجام داد و استادانه 
تفاوت های ظریف هر یک را در 

منطقه برجسته کرد.
در یکــی از فصل هــای کتاب، 
نویســنده به دخالــت تهاجمی 
مســکو در امور مولدووا، اوکراین 
و گرجستان می پردازد که منجر 
بــه ایجاد مناقشــات در ترانس 

نیستریا، قفقاز و دنباس شد.
در فصلی دیگر، گرگاس به بررسی 
سه کشور حوزه بالتیک می پردازد 
و اشاره می کند که چگونه مناطق 

مرزی روســیه مانند استونی با 
80 درصد جمعیت روس زبان، 
و لتونی با 39 درصد روس زبان 
با خطر بــزرگ بی ثباتی روبرو 

هستند.
همچنین نویسنده پنج جمهورِی 
آسیای مرکزی را بررسی و اشاره 
می کند که چگونه تالش روس ها 
برای اعمال ابزار قدرتش منجر به 
ایجاد نتایج بسیار متفاوتی در هر 

یک از این کشورها شده است.
بااینکه سیاســت های روســیه 
در قزاقســتان، ترکمنســتان و 
ازبکستان شکست خورده است، 
اما در کشورهای ضعیف و فقیری 
مانند تاجیکستان و قرقیزستان 

موفق بوده است.
در آخر، گریگاس به ارمنستان و 
بالروس می پردازد و نشان می دهد 
چگونه سیاست خارجه روسیه در 
شکل گیری سیاست های داخلِی 
دو تــا از نزدیک ترین متحدانش 

نقش داشت.
عالوه بر ارائه تجزیه وتحلیل دقیق 
ابزار نظامی، اقتصادی و فرهنگی 
که کرملیــن برای اعمال نفوذ از 
کتاب  می کند،  اســتفاده  آن ها 
می رود  فراتر  اندکــی  گریگاس 
و نظرات افــرادی که هموطنان 
روسیه محسوب می شوند را نیز 

بیان می کند. 
خواننــده کتــاب ایــن فرصت 
منحصربه فــرد را در اختیار دارد 
که صــدای افــراد مختلفی از 
بزرگ ترین حامیان تا شدیدترین 

منتقدان پوتین را بشنود.
در پایان، گریگاس نتیجه می گیرد 
که خطر تداوم تاریخی سیاست 
های توسعه طلبانه دوران پوتین 
و پیشینیانش مانند کاترین کبیر 
وجــود دارد. این امر به نوبه خود 
نشــان می دهد که ممکن است 
ایجاد مجدد  آمــاده ی  کرملین 
امپراتوری سابق خود باشد. اگر 
از راه الحاق آشکار نتواند این کار 
را انجام دهد، پس از طریق ایجاد 
دایره قدرتمندی از نفوذ روسیه 

این کار را انجام خواهد داد.
کتاب جدیــد گریگاس افزایش 
خوشــایندی به منابع مربوط به 
سیاســت خارجی روسیه است 
و بدون شــک بسیار به دردبخور 
خواهــد بــود؛ نــه تنهــا برای 
سیاســت گذاران، بلکه برای هر 
کس که به درک نیروی محرکه 
استراتژی پوتین در منطقه ی پس 

از شوروی عالقمند است.
)منبع: فرارو(

کتاب تازه: "فراتر از کریمه: 
امپراطوری جدید روسیه: 
»امپریالیسم سازی مجدد 

مسیر سیاست«

عینک فرهت 
جواد  ایراخنواه 

____________________
5655   Sherbrooke  W.   

NDG,    H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671



19 19PAIVAND: Vol. 24  no.1286  Oct. 01, 2016             since 1993   www.paivand.ca سال 24 شماره   1286 10 مهر 1395 

_______________
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 

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 

کاظم پرتو تهرانی 

Cell.: (514) 971-7407

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

 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 
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کلینیک دندانپزشکی آریا 
در مرکز شهر

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

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

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

Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال        
 Implant کاشتن دندان  

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

  کشیدن و جراحی دندانهای عقل 
  دندان اطفال 

  گذاشتن دندانهای مصنوعی 
  پر کردن دندان ها )همرنگ دندان( 

CEREC AC Bluecam   

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

Tel : (514) 933-3337
www.clinique-arya.com
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Montreal, Quebec  H3H 1M1 

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

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

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

1834  Ste-Catherine W., Suite 301

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

www.clinique-arya.com

www.clinique-arya.com
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Guy

Member of International Association of Orthodontics 

قبول کلیه 
بیمه های مدیکال 

و بیمه های دانشجوئی 

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 - ۶ 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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_________

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

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

N.D.G. 

Nuns’ Island (I.D.S.)

فروش تریپلکس    و     اجاره آپارتمان
کامال بازسازی شده، بسیارزیبا به سبک کاندو، با سلیقه مهندسی،  در دو قدمی ایستگاه مترو "واندوم" و 
بیمارستان "مگا ها سپیتال"،  نزدیک به تمام امکانات و مراکز خرید و دسترسی به اتوبان، آپارتمان های 
سه خوابه با دو حمام کامل، دو تراس بزرگ، کف چوب، کلیه لوازم برقی و اسپلیت نو، کابینت مدرن 

آشپزخانه و حمام با رویه کوارتز و... 

فروش کاندو  یا  اجــاره
کاندودوخوابه با دو سرویس بهداشتی، کف المینیت، استخر سرپوشیده، سالن ورزش، پینگ پونگ و 
اجتماعات، کتابخانه، پارکینگ داخلی، انباری، سرایدارتمام وقت، لوازم برقی نو،  اسپلیت،  شارژ بسیار 

پائین )شامل آبگرم مصرفی(،  نزدیک به تمام امکانات و مراکزخرید و دسترسی سریع به اتوبان

چطور صنعت قند و شکر دنیا را »فریب داد«
تحقیق  یــک   - 29شــهریور 
تازه پــرده از یکی از بزرگترین 
تقلب های تاریخ مواد غذایی در 
آمریکا در قرن بیستم برداشته 

است.
به گزارش وب ســایت بیزینس 
اینسایدر، صنعت قند و شکر در 
آمریکا در ده های پنجاه و شصت 
میالدی، با پرداخت مبالغی به 
دانشمندان، آنها را قانع کرده 
بود که در نوشته های علمی خود 
از نقش مضر شــکر در سالمت 
بدن کمتر بگویند و به جای آن، 
حمالتشــان را به سمت چربی  
موجــود در مواد غذایی نشــانه 

بگیرند. 
به عبارت دیگر با رشــوه ای که 
صنعت قند و شــکر به محققان 
مواد غذایی پرداخت، ســخن 
از مضــرات مواد شــیرین 
جایش را به انتقاد از چربی و 
کلسترول داد کــه نیم قرن به 
عنوان مهمتریــن خطر در مواد 

غذایی شناخته می شد.
ایــن تحقیق که در مجله علمی 
جاما منتشر شده، نشان می دهد 
که چطور یک مقاله علمی منتشر 
شــده در ســال 1965 نقشی 
اساســی در جــا انداختن رژیم 
غذایی کم چربی در آمریکا بازی 
کرده است. موسسه »تحقیقات 
شکر«، مبلغی برابر با پنجاه هزار 
دالر امــروزی، به نویســندگان 

این مقاله پرداخت کرده بود که 
بگویند کلســترول- و نه شکر - 
تنها عامل بیماریهای قلبی است.

نویسنده  کرنز،  کریستین  دکتر 
ارشد این مقاله جنجالی از دانشگاه 
کالیفرنیا در شهر سان فرانسیسکو 
می گوید که مقاله ســال 1965 
نه تنهــا باعث شــکل دادن به 
افکار عمومی در جهت شناخت 
کلســترول به عنوان تنها عامل 
بیماری های قلبی شد بلکه حتی 
نوع نگاه جامعه علمی به عوامل 
مســبب بیماری های قلب را هم 

عوض کرد.
سال گذشته هم مشخص شده 
بود که صنعت شــکر و موسسه 
»تحقیقات شکر« نقش عمده  ای 
در کم رنگ کردن نقش شکر در 
بیماری های خرابی دندان و لثه 

بازی کرده است.
بعد از اینکه رژیم غذایی کم چربی 
در آمریکا باب شد، صنعت شکر 

بسیار رونق گرفت و سازندگان 
مواد غذایی شروع به جایگزین 
کردن شــکر به جای چربی در 

مواد خوراکی شدند.
با آنکه نقش مخرب شــکر در 
مواد غذایی دیگر بر کسی پنهان 
نیست، اما آمریکایی ها همچنان 
ســی درصد بیشتر از سه دهه 
قبل شکر مصرف می کنند. این 
میزان مصرف در کودکان به سه 

برابر میزان مجاز می رسد.
به گزارش وب ســایت ساینس 
آلــرت، دکتر جیم کریجر، مدیر 
آمریکا  غذایی  بهداشــت  مرکز 

می گوید: 
»باید از خودمان بپرسیم چگونه 
زندگــی بســیاری از آدم هــا و 
همینطور میلیون هــا دالر قابل 
نجات دادن بــود. چطور تصویر 
سالمت عمومی امروز در آمریکا 
متفاوت بود اگر صنعت شــکر 

اینطور علم را بازی نمی داد.«
»انجمن شــکر آمریکا« )که نام 
امروزی موسسه تحقیقات شکر 
اســت(  در بیانیه ای اعالم کرده 
اســت که نمی تواند در خصوص 
اتهاماتی که به شصت سال قبل بر 
می گردد نظر دهد. این انجمن در 
این بیانیه هدف نویسندگان این 
تحقیق افشاکننده را زیر سوال 
برده است و گفته که شکر تنها 

عامل بیماری های قلبی نیست.
 •
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}<< ادامه در صفحه: 28{

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 

فتو شاپ

مدیریت زنــدگی!..

ویژگی های مشترک والدینی كه كودكان 
ناموفق دارند

هیچ پدر و مادری دوست ندارد 
کودکان ناموفق را تحویل جامعه 
بدهد. ولی افتخار داشتن کودکان 
موفق نصیب همه ی پدر و مادرها 
نمی شود. به همین دلیل پدر و 
مادر بودن یکی از دشــوارترین 

کارها در جهان است. 
چیزهای بسیار زیادی هستند که 
می تواننــد روی موفقیت بچه ها 
تاثیرگذار باشند، از جمله وضعیت 
اجتماعی و اقتصادی، محیطی که 
در آن زندگی می کنند، و سطح 

تحصیالت پدر و مادر.
هرچند از آن جایی که محققان 
بــه مدت طوالنــی خانواده ها را 
تحت نظر ندارند، دشــوار بتوان 
توسط مطالعات تعیین کرد که 
کــدام روش ها برای بــار آوردن 
کودکان موفق ایده آل هســتند، 
اما دانشــمندان پی برده اند که 
رفتارهای خاصی از سوی والدین 
می توانند با مشکالتی که بچه ها 
بعدهــا در زندگــی دچــار آن  
می شــوند، از جمله افسردگی و 

اضطراب، مرتبط باشند.
در این نوشتار 9 چیز می بینید 
کــه مطابــق بــا پژوهش های 
روانشــناختی، انجام آنها توسط 
والدین، می تواند منجر می شود 

کودکان ناموفق بشوند:
•

1. آنها فرزندان شان را  به مستقل 
بودن تشویق منی کنند.

در ســال 1977، مطالعه ای در 
دانشــگاه وندربیلت کشف کرد 
والدینی کــه به لحــاظ روانی 
فرزندان شان را کنترل می کردند، 
باعث ایجاد پیامدهای منفی برای 
آنها می شدند، پیامدهایی چون 
پایین بودن اعتماد به نفس و اتکا 

به نفس.
مطابق با این مطالعه در ژورنال 
دوره ی  بــر  "پژوهش هایــی 
نوجوانی"، تشویق کودکان - به 
خصوص نوجوانان- برای مستقل 
بودن، به خصــوص در باال بردن 
توانایــی آنها بــرای حل وفصل 
ناسازگاری ها و داشتن روابط بین 
شــخصی می تواند کار درستی 

باشد.
به عالوه، این مطالعه شــواهدی 
یافت مبنی بر این که اســتقالل 
بیش تر می تواند منجر به افزایش 
توانایی نوجوانان برای مقاومت در 

برابر فشار همساالن شود.

•
2. آنها سر فرزندان شان داد 

می زنند.
پژوهشی از دانشگاه پیتزبورگ در 
سال 2013 شواهدی یافت مبنی 
بر این که تنبیه ســخت کالمی 
مانند فریاد زدن، دشنام دادن، یا 
توهین می تواند برای خوشبختی 
فرزنــدان در دراز مدت زیان آور 

باشد.
ایــن مطالعه که دو ســال طول 
کشید، کشف کرد که پیامدهای 
منفــی تنبیه کالمــی - مانند 
مشــکالت رفتاری و نشانه های 
افسردگی- با پیامدهای مطالعاتی 
کــه روی تنبیه بدنــی تمرکز 

داشتند، قیاس پذیر هستند.
نویسنده ی این پژوهش در یک 
مطلب مطبوعاتــی عنوان کرد، 
"این موضوع برای والدین بسیار 
چالش برانگیز است، زیرا به صورت 

دوسویه زیان آور است: 
مشکالت رفتاری کودکان، میل 
به تنبیه کالمی شــدید را ایجاد 
می کند، و همین تنبیه می تواند 
نوجوانان را به ســمت مشکالت 

رفتاری سوق بدهد."
•

3. آنها والدین هلی کوپتری 
هستند.

هرچند این  خوب است که پدر 
یا مادری باشید مشغول به امور 
فرزندان، اما هلی کوپپتری بودن 
یا بیش از انــدازه کنترل کردن 
فرزنــدان می توانــد منجر به به 
ســطوح باالیی از اضطــراب و 

افسردگی در کودکان شود.
محققان در مطالعه ای که در سال 
2013 و روی 300 دانش آمــوز 
انجام شــد و در ژورنال مطالعات 
کودک و خانواده منتشــر شد، 
نوشتند: "دانش آموزانی که کنترل 
بیش از اندازه ی والدین شــان را 
گزارش دادند، از افسردگی زیاد 
و رضایــت کــم در زندگی رنج 

می بردند."
این یکــی از چنــد مطالعه ای 
اســت که به ارتبــاط احتمالی 

میــان والدین بیــش از اندازه 
کنترل کننده و افســردگی در 
جوانان بالغ دانشــگاهی اشاره 
می کننــد، از جمله مطالعه ای 
که در سال 2011 در دانشگاه 

تنسی در چاتانوگا انجام شد.
این محققان پی بردند کودکانی 
که والدین هلیکوپتــری دارند، 
کم تر پذیرنده ی ایده های جدید و 
بیش تر خجالتی هستند و قرص 
مسکن بیش تر استفاده می کنند.

•
4. آنها به فرزندان شان اجازه 

می دهند که خودشان زمان 
خواب شان را تعیین کنند.

محققانی از کشــور انگلســتان 
پیونــدی میان ســاعت خواب 
نامنظم و بدتر شــدن امتیازات 
رفتاری- از جملــه بیش فعالی، 
با  ناسازگاری  رفتاری،  مشکالت 
همســاالن، و مشکالت عاطفی 

پیدا کردند.
عالوه بــر این، ســاعت خواب 
نامنظم می تواند روی مغز در حال 

رشد تاثیر بگذارد.
یکی از نویسندگان این مطالعه، 
ایــوون کلی، بــه "مدیکال نیوز 
دیلی" گفت، "ما می دانیم که سیر 
تکاملی کودک در سال های اولیه 
تاثیرات عمیقی روی سالمت و 
تندرستی در کل زندگی او دارد. 
اختالل در خواب، به خصوص اگر 
در زمان های مهمی از دوران رشد 
رخ بدهد، می توانــد اثرات مهم 

مادام العمر داشته باشد."
•

5. آنها به فرزندان شان اجازه ی 
متاشای تلویزیون می دهند، در 
زمانی که خیلی کوچک هستند.

اگرچــه چند دهه ای می شــود 
که زمــان تماشــای تلویزیون 
یک لولوخورخــوره برای والدین 
بوده است، اما به نظر می رسد که 

دلیلی برای نگرانی وجود دارد.
مطالعه ای که در سال 2007 در 
ژورنال طب اطفال منتشــر شد 
نشــان می دهد که تماشای زیاد 
زیر  کودکان  توســط  تلویزیون 
سه ســال روی دایره ی واژگان 
و ارتباطــات آنها تاثیر می گذارد 
و احتمــال زورگویــی آنهــا به 
هم کالسی های شــان را در مهد 

کودک افزایش می دهد.
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INSCRIVEZ-VOUS  
MAINTENANT,  
les places sont limitées.

REGISTER NOW,  
limited places available!

brillant comme vous l’êtes
Centre de formation professionnelle 
et d’éducation aux adultes

7900, boul. Taschereau, édifice C / Building C
Brossard, Québec  J4X 1C2   450 443-6576

www.access.rsb.qc.ca

COURS D’ANGLAIS 
GRATUITS !*
Cours d’anglais
Composez le 450 443-6576

LEARN FRENCH 
FOR FREE!*
French courses
Call 450 443-6576

*Des frais d’inscription s’appliquent *Registration fees apply

رایـگان 
  فرانسوی 
    بیاموزید

کالس های 
انگلیسی

رایگـان*

ARRANGED AND COMPOSED BY SHAHO ANDALIBI

ANDALIB ENSEMBLE

Sounds of Persia

SHAHO ANDALIBI
NEY PERFORMER, COMPOSER

& KURDISH VOCALIST

I M P R O V I S A T I O N  B Y :

MAESTRO MAJID DERAKHSHANI (TAR) 
SHAHO ANDALIBI (NEY) & PEDRAM KHAVARZAMINI (TOMBAK)

PRESENTED BY: IRANIAN STUDENTS' ASSOCIATION OF CONCORDIA UNIVERSIY                       4388261056 or 5148482424ex.3537 

 
DESIGN BY NINA SALEHPOOR

UNIVERSITÉ CONCORDIA, 7141 RUE SHERBROOKE O, 
MONTRÉAL, QC H4B 1R6/ OSCAR PETERSON HALL.
4 3 8 8 2 6 1 0 5 6  o r  5 1 4 8 4 8 2 4 2 4 e x . 3 5 3 7  

SATURDAY OCTOBER 29TH @ 8 :00  PM 2016
PERSIAN TRADITIONAL & FOLKLORE MUSIC ( KURDISH & GILAKI )

MAESTRO MAJID DERAKHSHANI GUEST ARTIST

SHEILA NAHRVAR

GILAKI VOCALIST

GOLNAR GHAZVINIAN

BACKUP VOCALIST

MOHAMMAD KAMALIGOLMEHR DAVANLOU FARIBA DAVOUDI
TRADITIONAL VOCALIST

MAHNAZ RAD

BACKUP VOCALIST BACKUP VOCALIST BACKUP VOCALIST BACKUP VOCALIST/

MAHSA BIGDELOU

MESHKUT 

PEDRAM KHAVARZAMINI

TOMBAK 

KOROUSH BABAEI

KAMANCHEH 

MAESTRO JAVAD BATHAEI
GUEST ARTIST . SANTOOR 

SANAZ NAKHJAVANI

QANUN 

PADIDEH AHRARNEJAD

TAR  BASS TAR 

REZA MANBACHISINA  BATHAEI

OUD 

کنسرت گروه عندلیب، متشکل از 17 هنرمند برجسته،روز شنبه 29 اکتبر، برای اجرای 
برنامه موسیقی ایرانی، کردی، و گیلکی در  سالن زیبای اسکار پیترسون - مونتریال 
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زندگی و سالمت...
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

محدودیت کالری دریافتی
به تازگی مطالعه ای در نشریه نیچر به 
چاپ رســید که بهترین گزینه برای 
افزایش طول عمــر را محدود کردن 
مصرف مواد غذایی عنوان کرده بود. 
طی این مطالعه پژوهشگران دریافتند 
که  کرم هایی  و حتی  مردم، حیوانات 
یک رژیم غذایی محدوده شــده از 
نظر دریافت کالری را مصرف می کنند 
حدود ۴0 درصد بیشــتر از همتایان 
پرخور خود عمر می کنند. البته حالت 
نیمه گرسنه دائمی می تواند سال های 
اضافی عمر انسان را ناخوشایند سازد 
و از این رو مطالعات جدیدتر بر مفهوم 
مصرف  عدم  یا  متناوب«  »روزه داری 
از ١2  دوره هایی  بــرای  غذایی  مواد 

ساعت تا 3٦ ساعت متمرکز بوده اند. 
از این طریــق می توانیــد از فواید 
محدودیت کالری دریافتی بدون تجربه 
بهره مند شوید.  آزاردهنده  گرسنگی 
نقشــی  رژیم غذایی کم کالری  یک 
کلیدی در حفظ سالمت و طول عمر 

بیشتر انسان دارد.

با                 ماده غذایی ضدپیری آشنا شوید
»ریدرز دایجست«:  رعایت یک 
رژیم غذایی سالم همانند یک راز 
سر به مهر نیست بلکه توصیه ای 
همیشگی محسوب می شود که 
البته بســیاری از ما آن را نادیده 
می گیریم. مواد غذایی که روزانه 
و به طور مرتب مصرف می کنیم 
تاثیرگذار در  نقشــی  می توانند 
افزایــش طول عمر ما داشــته 
باشند. بر همین اساس، در ادامه 
این مطلب قصد داریم برخی از 
بهترین مــواد غذایی ضد پیری 
را کــه می توانند چندین ســال 
به طول عمر شــما اضافه کنند 

معرفی کنیم.
•  لپه

هنگامی کــه بحث عمر طوالنی 
مطرح می شود، چگونگی مصرف 
حبوبات سبز و زرد تا زمانی که 
در رژیم غذایی شما وجود داشته 
باشــند، چندان فرقی نمی کند. 
توســط  که  مطالعه ای  نتایــج 
انتشــارات BMJ منتشــر شده 
اســت، نشــان می دهد، مصرف 
لپه پخته شــده و دیگر حبوبات 
- یک جز اصلــی از رژیم غذایی 
مدیترانه ای - می تواند روند پیری 
در سطح ســلولی را کند سازد. 

پژوهشــگران فیبر و آنتی 
اکسیدان های موجود در لپه 
و دیگر حبوبــات را عوامل 
مؤثری می دانند که به آنها 
قدرت افزایــش طول عمر 

می بخشند.
•  گردو

از  یکــی  آجیل  خــوردن 
اســت  کارهایی  بهتریــن 
که می توانید بــرای بهبود 
ســالمت خود انجام دهید. 
بنابر نتایج مطالعه ای که در 
 BMC Medicine نشــریه
منتشر شــده است، افرادی 
که سه بار در هفته یا بیشتر 
آجیل، به ویژه گردو، مصرف 
می کنند، دو تا ســه سال 
بیشتر عمر می کنند. افرادی 
که گــردو مصرف می کنند 
به طور قا3بل توجهی خطر 
ابتال به ســرطان و بیماری 
قلبی، دو قاتل بزرگ که با 
افزایش سن، انســان را در 
معــرض خطر مــرگ قرار 

می دهند، در آنها کاهش می یابد. 
البته باید به این نکته توجه داشت 
که مطالعه ای دیگر نشــان داده 
اســت بادام زمینی یا کره بادام 
زمینی فاقد فواید افزایش طول 
عمر هســتند و تاثیری در این 
زمینه ندارنــد. همچنین، گردو 
یکــی از مواد غذایی اســت که 
مصرف آن می تواند به باهوش تر 

شما منتج شود.
•  پروتئین های گیاهی

الزم نیســت تا وعده های غذایی 
حاوی گوشــت را به طور کامل 
حــذف کنید اما افــزودن چند 
وعده غذایی بدون گوشــت در 
هفته می توانــد به افزایش طول 
عمر شما کمک کند. بنابر نتایج 
مطالعه انجمن نفرولوژی آمریکا، 
افزودن منابع گیاهی پروتئین به 
رژیم غذایی می تواند طول عمر 
شما را افزایش دهد، به ویژه اگر از 
مشکالت کلیه رنج می برید. مواد 
غذایی مانند کینوا، برنج، لوبیاها، 
ســویا، توفو، و گندم سیاه فواید 
فیبر، ویتامین ها، و مواد معدنی 
موجود در خود را به رژیم غذایی 

شما می افزایند.
• هــــو یج

انواع مختلف هویج از مواد غذایی 
سالم اصلی محسوب می شوند و 
جای شگفتی ندارد که برای انسان 
مفید هستند. اما آیا می دانستید 
مصرف هویج نه تنها می تواند به 
طول عمرتان اضافه کند بلکه در 
حفظ ظاهری جذاب تر نیز به شما 

کمک می کند؟ 
نتایج مطالعه پژوهشگران دانشگاه 
گالســکو نشــان داده است که 
کاروتنوئیدهای موجود در هویج 
که رنگ نارنجی روشن را به آن 
می بخشند می توانند روند پیری را 
کند کرده و فرد را برای جفت های 

بالقوه خود جذاب تر سازد.
•  ساردین

نتایج مطالعــه آکادمی تغذیه و 
رژیم های غذایی آمریکا نشــان 
داده اســت که اسیدهای چرب 
امگا 3 فواید چشمگیری در زمینه 
طول عمر دارند و به کاهش خطر 
ابتال به بیمــاری قلبی و دیابت 
کمک می کنند. در شرایطی که 
می توانید این ترکیبات جادویی را 
در انواع مختلف ماهی های چرب 
پیدا کنید، یکی از بهترین منابع 
آن که البته کمتر شناخته شده 
اســت، ماهی ساردین محسوب 
می شــود. تنها یــک وعده 
از ایــن ماهی های کوچک 
می تواند نصف نیــاز روزانه 
شما به اسیدهای چرب امگا-
3 و 400 درصد از نیاز روزانه 
به ویتامین B12، یکی دیگر 
از مواد مغذی مؤثر در طول 
عمر بیشتر، را تامین کند. 
ســاردین ها  که  آنجایی  از 
کوچک هســتند، در پایین 
زنجیره غذایی قرار گرفته اند 
و از این رو احتمال آلودگی 
آنها با سموم مختلف نسبت 
به ماهی های بزرگ تر مانند 
ماهی تن یا سالمون کمتر 

است.
•  حلــزون

حلزون در برخی از کشورهای 
جهان مانند فرانسه از جمله 
غذاهای محبوب و پرطرفدار 
محســوب می شود. حلزون 
منبع خوبی برای آهن است. 
آهــن موجــود در حلزون 
از  پیشــگیری  به  می تواند 

12
کم خونــی و افزایش طول عمر 

انسان کمک کند.
•  نارگیـــل

نتایج یک مطالعه انجام شــده 
توســط پژوهشــگران دانشگاه 
داده  نشــان  دانمارک  کپنهاگ 
اســت، مصرف یک رژیم غذایی 
سرشار از چربی های سالم از جمله 
اسیدهای چرب زنجیره متوسط 
که در نارگیل یافت می شــوند، 
روند پیــری مغــز را در نتیجه 
 DNA محافظت از آسیب دیدن
کند می ســازد. در شرایطی که 
این مطالعه روی موش ها صورت 
گرفته اســت، اما پژوهشــگران 
اعالم کرده اند که نارگیل می تواند 
نتایجی مشــابه را برای انسان به 
همراه داشته باشد و به جوان نگه 

داشتن مغز کمک کند.
•  کلــم ترش

کلم رنده شــده و آب پز شده با 
سرکه و دیگر غذاهای سرشار از 
باکتری های خوب مانند ماست، 
کفیر و کیمچی )نوعی خوراک 
تخمیر شده کره ای( می توانند به 
افزایش طول عمر انسان کمک 
کنند. عامل کلیدی در این زمینه 
انواع مختلف پروبیوتیک موجود 

در غذاهای تخمیر شده محسوب 
می شود. 

باکتری هــای خــوب التهاب را 
کاهش می دهند، سیستم ایمنی 
بدن انسان را تقویت و به سوخت 
و ساز بهتر کمک می کنند که این 
شرایط می تواند به افزایش طول 

عمر انسان منتج شود.
•  سیب زمینــی شیرین

دانشگاه  پژوهشــگران  به گفته 
ایالتی کانزاس، سیب زمینی های 
شــیرین با توجه به ویژگی های 
افزایش طول عمر خود می توانند 
نقشی ویژه در رژیم غذایی انسان 
سیب زمینی های  باشند.  داشته 
شــیرین که در انواع و رنگ های 
مختلف در دســترس هستند، 
حاوی سطوح باالی آنتوسیانین 
هستند. آنتوسیانین ترکیبی است 
که می تواند خطر ابتال به سرطان 
را کاهش داده و طول عمر انسان 

را افزایش دهد.
•  شکــالت

شکالت از خوراکی های محبوب 
و دوست داشتنی در سراسر جهان 
است و دانشــمندان دریافته اند 
مصرف انواع خــوب آن، به ویژه 
شکالت تلخ، می تواند به افزایش 

طــول عمر انســان کمک کند. 
شــکالت منبــع خوبــی برای 
قدرتمند  ترکیبی  رســوراترول، 
کــه می تواند نشــانه های پیری 
سلولی را معکوس سازد، محسوب 
می شود. برای دریافت فواید ضد 
پیری کامل خوردن شکالت تلخ 

توصیه می شود.
•  انـــار

انار دارای قدرت های فوق العاده ای 
مطالعه  نتایــج  بنابــر  اســت. 
این  فرانســوی،  پژوهشــگران 
میوه می توانــد در افزایش طول 
عمر انســان نیز نقش داشــته 
دانشــمندان،  گفته  به  باشــد. 
مولکــول Urolithin A کــه در 
میوه انار یافت می شــود توسط 
روده  در  میکروب های موجــود 
تغییر شــکل یافته و سلول های 
عضالنی را قادر می سازد در برابر 
یکی از دالیل اصلی پیری از خود 
تردید،  بــدون  محافظت کنند. 
مصرف انار یکی از خوشمزه ترین 
روش های موجــود برای افزایش 

طول عمر است.
•

درمورد سازماندهی توده ای کارگران 
گفتاری را به پیش برد.

به نظر میرســد که برگزاری چنین 
سمینارهایی با تم هایی توافق شده 
برای طرح اختالفات و یا داشتن زاویه 
با نگاه های دیگر می تواند در فرایند 
خود زمینه های یک رشــته اقدامات 

عملی و عمومی را فراهم سازد.
نمی توان فقط به طرح بحث بسنده 
کــرد و نتایــج احتمالــی حاصل از 
بحث ها را نادیده گرفت هرچند که 
اختالفات در نظــرات را می توان در 
استنتاج های متفاوت برآمده از بحث 
ها را نیز مشــاهده کرد، اما این نکته 
آخری هیچ از اهّمیت برگزاری چنین 

سمینارهایی کم نمی کند. 
در خاتمه اما چرا پروژه مشارکت در 
سوسیال فوروم جهانی خرسند کننده 

بود؟
در سه برنامه یاد شده یکبار دیگر به 
اهّمیت هرچه بیشتر این مسئله پی 
بردیم که درگیر کــردن مخاطبین 

غیرفــارس زبــان در برنامــه های 
افشــاگرانه و روشنگر در دراز مدت تا 
چه اندازه می تواند مفید باشد. ساختن 
پل های ارتباطی بین المللی اگر چه 
قدری سخت، اما شدنی است و تنها 
حجم و گستردگی کار است که تالش 
دو چندانــی را طلب می کند که ما 
در این بخش کار قابل قبولی را ارائه 
دادیم. حضور پر رنگ در سوســیال 
فوروم جهانی به سبب ترافیک عظیم 
برنامــه ها کار ســاده ای نبود. اما به 
هّمت بلند اتحاد عمل تشــکل های 
چپ در آمریکای شمالی و همه یارانی 
که در حاشیه و متن یاری مان دادند 

از پس کار بر آمدیم. 
پروژه بزرگی بود و خرســندی ما از 
این است که از هم اکنون پروژه های 
بزرگتری را در آمریکای شــمالی می 

توان سازمان داد.
در پی نوشــت؛ بدینوسیله از تمامی 
هنرمندان و ســخنرانان عزیزی که 
با مشــارکت و حضور خود در برنامه 

ها بخشــی از این حرکت بودند و نیز 
تمامی عزیزانی که در برنامه ها شرکت 
داشــته و یاریمــان دادند، صمیمانه 

سپاسگزاریم. 
از رســانه های عمومی نوشــتاری و 
تصویری که بی هیچ چشمداشــتی 
تبلیغات و آگاهی رسانی پیش و پس 
از سوســیال فوروم را به پیش بردند؛ 
ســپاس و نیز امیــد آن داریم که در 
فعالیت های متعهدانه و وظیفه مند 
خود بیشــتر از پیش موفق باشــند. 
همکاری و مشــارکت مجموعه شما 
یاران بود که این پروژه به پیش رفت 
که هم اکنون ماحصل تصویری برنامه 
ها در یوتیوب قابل جستجو است. با 

آرزوی بهترین ها و اوقاتی خوش.

کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی 
دهه 60 در ایران، مونترال- کانادا
13 سپتامبر 2016

گزارش سوسیال فوروم ...   << ادامه از صفحه: 30

عینک فرهت 
جواد  ایراخنواه 

____________________
5655   Sherbrooke  W.   

NDG,    H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671
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RESTAURANT ONYX 
6195 rue St-Jacques ouest H4B 1T7 

TAKE OUT ONLY

 Onyx
KoobidehSeulement les mardis$9.99

Koobideh Sandwich 

+
Soda 

$8.50

( 5 1 4 )  5 8 5 - 2 0 2 9

bring your wine

در کمپانی ما دردسر تان بسیار کمتر است؛ 
شما مستقیما با مدیر عامل فروش متاس می گیرید:

آقای حسن 
در خدمت جامعه ی ایرانیان سراسر کبک 

بویژه ایرانیان تازه رسیده به کانادا
-------

•  بهترین شرایط دریافت وام اتومبیل 
•  فاینانس مخصوص:   با نرخ صفر درصد 

و همچنین پرداخت های نازل  
برای اطالعات بیشتر همین امروز با ما متاس بگیرید: 

Financing

وام با نرخ بهره 
L e a s i n g 

0%

كامنت های مثبت در فیــــس بوک 
حــــــال افراد را »بهتر می كند!«

28شهریور- استفاده از 
فیس بوک می تواند به 
انــدازه ازدواج یا حتی 
را  افراد  بچه دار شدن، 

خوشحال کند.
یک  نتایــج  برپایــه 
بازخــورد  پژوهــش، 
در  مثبت  )فیدبــک( 
فیس بــوک افــراد را 

خوشحال تر می کند. 
افزون بر این، اگر افراد در 

یک ماه بیش از شصت نظر )کامنت( در فیس بوک 
دریافت کننــد، حتی به اندازه یــک اتفاق مهم و 
خوشایند در زندگی شان خوشحال می شوند. این در 

حالی  است که دریافت »الیک« این تاثیر را ندارد.
به گــزارش دیلی میل، تحقیق تازه ای که توســط 
فیس بوک و همینطور دانشگاه کارنگی ملون انجام 
شده است، می گوید که شــاید استفاده از افزایش 

استفاده از فیس بوک خیلی هم مضر نباشد.
نتایج این تحقیق نشــان می دهد که نوشته های 
شــخصی، مثل نظر گذاشــتن برای یک عکس یا 
نوشته، افراد را بسیار خوشحال می کند. این درحالی 
است که دریافت »الیک« این اثر را ندارد. محققان 
می گویند که آنچه باعث می شــود افراد احساس 
خوبی از نظرات داشــته باشــند این است که آنها 
حس می کنند دوستان و آشنایانشان به آنها اهمیت 

می دهند.
دکتر مویــرا بورکه، یکی از محققــان فیس بوک 
می گویــد: »ما در مــورد یــک کار فوق العاده )در 
کامنت هــای( فیس بوک صحبت نمی کنیم. حتی 
یکی دو جمله هم برای چنین اثری کافیست. چیزی 
که مهم اســت این است که یک نفر، مانند دوست 

نزدیک شما، برای شما وقت گذاشته است.«
 Computer-Mediated این تحقیق که در مجلــه

 Communication
منتشــر شــده، روی 
نزدیــک بــه دو هزار 
کاربر فیس بوک از 91 
کشــور مختلف انجام 
شده است. این تحقیق 
می گویــد که دریافت 
شصت نظر از دوستان 
نزدیک در عرض یک 
ســالمت  میزان  ماه، 
روانی افــراد را به اندازه 

یک واقعه مهم در زندگی بهبود می بخشد.
اما نتایج این تحقیق با آنچه که در گذشته به دست 

آمده است، فرق می کند. 
تحقیقات بسیاری نشان می دهد که گذراندن وقت 
در شبکه های اجتماعی رابطه مستقیمی با افسردگی 

و احساس تنهایی دارد. 
دکتر رابرت کورات، یکی دیگر از نویســندگان این 

مقاله از دانشگاه کارنگی ملون می گوید: 
»آدم متعجــب می ماند. آیا افرادی که خوشــحال 
نیستند از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند یا 
اینکه این شبکه های اجتماعی بر میزان خوشی افراد 

تاثیر دارند؟«
دکتر کورات می گوید اینطور به نظر می رسد که اگر 
افراد کمی در فیس بوک عمیق تر شوند و به کسانی 
که آنها را دوست دارند نزدیک شوند و با آنها تعامل 
داشته باشند، احساس بهتری می کنند. این همان 
حسی است که افراد هنگام صحبت رو در رو با هم 
پیدا می کنند.« به عقیده وی، افرادی که غمگین اند، 
زمان بیشــتری را در فیس بوک به سر می برند اما 
آنها فهمیده اند که این کار به آنها احساس بهتری 
می دهد »چرا که فیس بوک به آنها یادآوری می کند 

افرادی هستند که به آنها اهمیت می دهد.«
•
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»»»» سالمت و زنــدگی   ««««

نسبت به سرما.صورت و افزایش حساسیت با خونریزی های شدید، تورم بی دلیل، عادت ماهانه نامنظم گرفتگی عضالت، افزایش وزن یبوست، خستگی شدید، خشکی پوست و مو، فراموشی، عالئم کم کاری: 

می توانید یک روز بدون تلفن  
همراهتان زندگی كنید؟!

این روزها زندگی به شــدت به 
گوشــی های همراه وابسته شده 
است. هیچکس نمی تواند بدون 

گوشی موبایل خود از خانه 
بیــرون برود و اگــر آن را 
در خانه جا بگذارد، انگار 
بخش مهمی از خودش 

را جا گذاشته است.
هــای همراه  تلفــن  
بخصــوص تلفن های 
هوشــمند به قسمتی 
از بدن انسان ها تبدیل 

شده است.
بگذارید از شما سوال کنیم 

اگر عمداً تلفن موبایل تان را 
در خانه جا بگذارید چه 
می شود؟ مثاًل فقط برای 

چند ساعت؟
احســاس بدی پیدا 
اســترس  می کنید؟ 

می گیرید؟ 
یا  ناامنی  احســاس 

ناراحتی می کنید؟
اگــر برای چند ســاعت نبینید 
که دوســتانتان در فیســبوک، 
اینســتاگرام یا سایر شبکه های 
اجتماعی چه نوشته اند چه اتفاقی 

می افتد؟
آیا مثل یک فرد سیگاری یا معتاد 
به موادمخدر که سیگار یا مواد به 

او نرسیده می شوید؟
جوان ها حتــی نمی توانند تصور 
کنند کــه دنیا قبــل از اختراع 
تلفن هــای همراه چطــور بوده 
اســت. این وســیله ی کوچک 
چنان به قســمت جدانشدنی از 
زندگی هایمان تبدیل شده است 
که زندگــی بــدون آن متصور 
نیست. درواقع این فقط منحصر به 
قشر جوان جامعه نیست و مردم 
در همه سنین نمی توانند روزشان 

را بدون موبایلشان بگذرانند.
زندگی  قبل از تلفن های هوشمند 

چطور بود؟ 
آدمهــا زنــده بودنــد و زندگی 
اتفاق هایی  به  نسبت  می کردند. 
که اطرافشــان می افتــاد آگاه تر 
بودند، برخالف آدم های امروزی 
کــه توجهشــان را بین صفحه 
موبایل و دنیای اطرافشان تقسیم 
می کنند. همچنین در گذشــته 
آدم ها رابطه های واقعی با همدیگر 

داشتند، نه رابطه های مجازی.
از شما می خواهیم یک آزمایش 

برای خودتان انجام دهید.
فقط برای یک روز وقتی از خانه 
به مقصد سرکار یا دانشگاه بیرون 
با  را  تلفن همراهتــان  می روید، 

خودتان نبرید. 
آن را در خانه بگذارید، می توانید 

اینکار را بکنید؟
می توانیــم تصــور کنیــم که 
می گویید »چی؟! من هیچوقت 
همچنیــن کاری نمی کنم. این 

غیرممکنه!« 
فقط فکر بودن بدون موبایلتان، 
حتی برای زمانی کوتاه، به شما 

استرس می دهد.
این سوال پیش می آید:

»کی رئیسه؟ شما یا موبایلتان؟!«
ممکن اســت دالیل مختلفی را 
برای اینکه چرا به موبایلتان نیاز 

دارید ارائه کنید:
•  اگر همســرتان به شــما نیاز 

داشته 
باشد چه؟

•   اگــه موقعیــت 
بیاید  اضطراری پیش 
و به یک تلفن نیاز پیدا کنید چه؟
•   باید با دوســتانتان در ارتباط 

باشید.
•   باید اخبار را بخوانید.

اینها چند مورد از بهانه هایی است 
که احتمااًل به آن فکر می کنید.

تمام این دالیل منطقی هستند. 
ولی در گذشته مردم بدون موبایل 
زندگــی می کردند، خیلی خوب 

هم زندگی می کردند.
هیچ اشکالی ندارد که برای چند 
ســاعت کســی نداند شما کجا 

هستید. 
مطمئنًا دنیا تمام نمی شود.

بدون تلفن تان شــما از دنیای 
اطرافتان باخبر خواهید شد. 

حتی غذاها طعم دیگری برایتان 
خواهند داشــت چون وقتی غذا 
خوردنتان  روی  فقط  می خورید 
متمرکز می شــوید نه اتفاقی که 

روی صفحه موبایلتان می افتد.
جا گذاشتن مویابل در خانه نیاز 
به قــدرت درونــی و اراده دارد 
و درنتیجــه این تمرین بســیار 
خوبی برای رشد و پیشرفت این 

توانایی هاست. 
البته کار آسانی نیست و اگر اینکار 
را بکنید مطمئنًا دستاورد بسیار 

بزرگی برایتان خواهد بود.
برایتان ساده ترش می کنیم. 

موبایلتان را بــا خودتان ببرید و 
آن را در کیف یا جیبتان بگذارید 
ولی تا وقتی بــه خانه برگردید 
آن را خامــوش نگــه دارید. این 
آن حس امنیت را برایتان تامین 
می کند. ولی باید تمام روز قدرت 
درونی تان را نشان دهید و برای 
روشــن کردن موبایلتان وسوسه 

نشوید.
یک راه دیگر این اســت که هر 

از گاهی به مدت ســی دقیقه 
موبایلتان را خاموش کنید. 

البته وقتی منتظر یک 
تماس مهم هســتید 

نباید اینکار را بکنید.
شــما حاضرید این 
آزمایــش را بــرای 
خودتان انجام دهید؟

منبع مقاله : 
successconscious-

ness.com

زندگی  قبل 
از تلفن های 

هوشمند 
چطور بود؟ 

نکاتی درباره 

یکی از مهم ترین 
غده های بدن

تیروئیــد این غده  کوچک 
درون ریز یکی از مهمترین 
اعضــای بــدن اســت کــه 
مســئولیت تنظیــم مصرف 
انرژی، متابولیسم، تولید گرما، 
روند رشــد و تنظیم خواب را 
بر عهده دارد. زنــان ده برابر 
بیشتر از مردان در معرض بروز 

اختالالت تیروئیدی هستند.
تیروئید یک غــده درونی به 
شکل پروانه است که در بخش 
عرضی حنجره در جلوی گلو 
قرار گرفته و تاثیر بسیار مهمی 
بدن  گوناگون  کارکردهای  بر 

دارد.
احتمال بروز اختالل عملکرد 
آن در زنــان باالی 35 ســال 
باالست. این غده که ابعاد آن 
به اندازه انگشت شست است ، 
تقریبا در تمام فرایندهای بدن 

دخالت دارد.
به گفته دکتر کریستیان نصر 
رئیــس   )Christian Nasr(
گروه پزشکی مرکز تحقیقات 
کلیولند  کلینیــک  تیروئید 
تولید  هورمون هایی  غده  این 
می کند که بــا کنترل میزان 
ســوخت کالری و ســرعت 
کارکرد مغز، قلب و کبد و دیگر 
ارگان ها، متابولیسم را تنظیم 
می کند. همچنین روی روحیه 
و خلــق افراد، عــادت ماهانه 
در زنان و ســالمت استخوان 

تاثیرگذار است.
•

حنوه عملکرد تیروئید
این غده هورمون تیروکسین 
 )T3( و تری یدو تیرونین )T4(
را تولید و به داخل خون ترشح 
می کند. تاثیر این هورمون ها 

روی بدن به این شرح است:
قلب: 

ایــن دو هورمون بــر میزان 
تپــش قلب اثر می گــذارد و 
گردش خون را با شل کردن 
رگ های  دیواره  ماهیچه های 

خونی کنترل می کند.
بــــاروری: 

هورمون هــای 

تنظیم  مســئولیت  تیروئید 
عادت ماهانه را به عهده دارند، 
کم کاری یــا پرکاری این غده 
باعث اختالل در تخمک گذاری 

و پریودهای نامنظم می شود.
استخـــوان ها: 

ترشح این هورمون ها در میزان 
تاثیر  اســتخوان ها  استحکام 
دارد. کــم کاری و یا پرکاری 
تیروئیــد ممکن اســت روند 
پوکی اســتخوان ها را تسریع 

کند.
وزن: 

از آنجا که تیروئید مســئول 
کنترل میزان سوخت وساز بدن 
است، پرکاری آن باعث کاهش 
وزن و کــم کاری آن موجب 

افزایش وزن می شود.
مغــز: 

کم کاری تیروئید ممکن است 
باعث فراموشی، اختالل تمرکز 
و افسردگی شود. خوشبختانه 
این عالئم با درمان هورمونی 

برطرف خواهند شد.
پوســت: 

کم کاری تیروئید باعث توقف 
روند عادی رشــد سلول های 

پوستی، مو و ناخن می شود.
•

اختـــالل تیروئید، شایع تر 
در زنان

پژوهش ها نشــان داده اند که 
خطر بروز اختالل  تیروئید در 
زنان باالتر اســت. طبق گفته 
دکتر کریســتیان نصر علت 
این امر ممکن است هورمون 
سلول های  باشد.  "استروژن" 
بر  بســیاری  تمرکز  تیروئید 
دارند  اســتروژن  گیرنده های 
و این امر بدین معناســت که 
این سلول ها نسبت به تاثیرات 
بســیار  زنانه  هورمون هــای 

حساس هستند.
برخی از پژوهشگران احتمال 
می دهنــد بســیاری از علل 
کم کاری و یا پرکاری مربوط 
خودایمنی  بیماری هــای  به 
باشد که زنان برای ابتال به آن 

مستعدتر هستند.
بیماری  کم کاری  شایع  علت 
میزان  که  است  "هاشیموتو" 
شیوع آن در میان زنان 7 برابر 

بیشتر از مردان است. 
در این بیماری سیســتم 
ایمنی بدن به غده تیروئید 
حمله می کند. گاهی این 
التهاب منجر به کاهش 
فعالیــت غــده تیروئید 

می شود.
علت شایع پرکاری تیروئید 
یا   Graves گریــوز بیماری 
گواتر سمی است که زنان ده 

برابر بیشتر از مردان در 
معرض ابتال به آن قرار 

دارند.
•

عالئم اختالل 
تیروئید

ئــم  عال
و  پرکاری 

تیروئید  کم کاری 
عالئــم  بــا  گاه 
دیگر  بیماری های 

شباهت دارند. اما اگر 
یک یا دو مورد از عالئم 
زیــر را در بدن خود 
کرده اید  شناســایی 
پزشــک  به  حتمــا 

مراجعه کنید:
عالئم کم کاری: 

خشکی پوست و مو، فراموشی، 
یبوســت، خســتگی شدید، 
گرفتگی عضالت، افزایش وزن 
بی دلیل، عادت ماهانه نامنظم 
با خونریزی های شدید، تورم 
صورت و افزایش حساســیت 

نسبت به سرما.
عــالئم پرکاری: 

کج خلقــی، افزایش تعریق، 
اختالل  قلب،  افزایش ضربان 
خــواب، افزایش دفع، کاهش 
وزن بی دلیل، کاهش یا توقف 
عــادت ماهانــه و خونریزی، 
برآمدگی چشــم ها و لرزش 

دست.
طبــق نظــر پژوهشــگران 
30درصد افرادی که کم کاری 
تیروئید دارند نیازمند به درمان 
داروئــی نیســتند. اگر مقدار 
هورمون های تیروئیدی T3 و 
 TSH در خون باال و میزان T4
پایین باشد، نشان دهنده  این 
اســت که پرکاری تیروئید به 
علت اختالل در خود تیروئید 

ایجاد شده است.
برای مثــال در بیماری گریوز 
عامل  مهم ترین  که   Graves
پرکاری تیروئید است، به علت 
واکنش های خودایمنی، پادتنی 
علیه  گیرنده  TSH در سطح 
سلول های غده  تیروئید ساخته 
می شــود. این پادتــن باعث 
تحریک این گیرنده و افزایش 
تولید و ترشــح هورمون های 
تیروئید می شــود. با افزایش 
هورمون های تیروئیدی مقدار 
TSH کاهش می یابد. از این رو 
 T4 و T3 در این بیماران مقدار
باال و مقدار TSH پایین است.

اگر مقدار هورمون های تیروئید 
و مقدار TSH نیز باال باشــد، 
ممکن است پرکاری تیروئید 
به علت اختالل در هیپوفیز رخ 

داده باشد. 
سرطانی شــدن هیپوفیــز یا 
مقاومــت آن به هورمون های 
ترشح  افزایش  باعث  تیروئید 
بــا   TSH می شــود.   TSH
تحریک غده ی تیروئید مقدار 
ترشــح T3 و T4 را افزایش 

می دهد.
•

تستی ساده برای کنترل تیروئید
انجمــن متخصصیــن غدد 
آمریکا این تست ساده را برای 

تشخیص زودهنگام اختالالت 
تیروئیدی توصیه می کنند:

1- از یک آینه دسته دار برای 
مشاهده بخش پائینی گردن، 
نقطه ای بین ترقوه و حنجره 

استفاده کنید.
2- سر را به عقب متمایل کنید 
و یک جرعه آب بنوشید و به 
برآمدگی این ناحیه نگاه کنید.

3- چنانچــه در ایــن ناحیه 
برآمدگی غیر عادی مشــاهد 
کردید فورا با پزشــک تماس 

بگیرید.
•

نکاتی برای حفظ سالمتی 
تیروئید

1- مصرف 150 میکروگرم ید 

در رژیم غذایــی روزانه برای 
تولید هورمون  هــای تیروئید 
نمکی  معموال  است.  ضروری 
که هــر روز مصرف می کنید 
حاوی ید اســت ولی چنانچه 
از رژیم غذایی کم نمک پیروی 
ید  میزان  می کنید می توانید 
مورد نیــاز روزانه را از مصرف 
ماهــی، لبنیــات، تخم مرغ و 
فرآورده های غالت اســتفاده 

کنید.
2- آب آشامیدنی خود را فیلتر 

کنید. 

شــیمیایی  ماده ای  پرکلرات 
اســت که مانــع از جذب ید 
می شــود. این مــاده در آب 
لوله کشــی وجــود دارد. اگر 
در آب منطقــه ای که زندگی 
می  کنید پرکلرات وجود دارد از 
فیلترهای ُاسمزی برای تصفیه 

آب استفاده کنید. 
3- از تریکلوزان پرهیز کنید. 

تحقیقات نشــان داده اند این 
ماده آنتی باکتریال افزودنی که 
در صابون یافت می شود باعث 
مختل شدن انتشار ژنی مرتبط 
با هورمون تیروئید می شود. در 
آزمایشــی که روی گونه های 
حیوانی انجام شــده اســت 
این ماده عملکرد استروژن و 
تستوســترون را مختل کرده 

است.
4- از ظروف نچسب استفاده 

نکنید: 

روکش های حــاوی پرفلوئور 
ممکن است موجب اختالالت 

کارکرد تیروئید شوند.
منبع: دویچه وله
•
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افزايش 
اعتمادبه نفس، 
درمان 
افسردگي، 
درمان 
اضطراب هاي 
مختلفي كه به 
علل مختلف به 
زندگي افراد 
وارد مي شود. 
درمان بدخوابي 
و بي خوابي، 
درمان اختالالت 
عاطفي شديد، 
روان پريشي، 
وسواس، 
اختالالت 
عادتي، ايجاد 
آرامش، 
تمركز حواس، 
مشكالت روابط 
فردي، اختالالت 
كودكان و... از 
مواردي است كه 
افراد مي توانند 
براي درمان 
به متخصص 
هيپنوتيزم 
مراجعه كنند

اين بازي ها باعث مي شود سلول هاي مغزي از 
نظر حركت با چند انگشت كودك فعاليت كنند و 

ادامه اين وضعيت به طور مستمر و بدون تعيين 
حدود و مقررات باعث مي شود اين دسته از افراد 

جزو افرادي افسرده، غيرمتحرك و ... باشند

13

صفحه  14  

اشاره

هنگامي كه انس��ان به وس��يله دعا با بزرگان و خداوند ارتباط برقرار 
مي كن��د، تأثيرات و بركات��ي به وجود مي آيد كه زندگ��ي او را متحول و 
دگرگون مي س��ازد يكي از مهم ترين و اساسي ترين آثار، آرامش روحي و 

رواني است كه براي انسان به وجود مي آيد.
ب��ا ياد خدا قلب و دل انس��ان آرامش مي گي��رد. همچنين ارتباط با 
خداوند از طريق دعا، از بروز بس��ياري مش��كالت در زندگي پيش��گيري 
مي كند و صبر و ش��كيبايي را در او تقويت مي كند. هنگامي كه انس��ان 
با توس��ل جس��تن و دعا از خداوند متعال تقاضا و درخواس��تي داش��ته 
باش��د، خداوند در او اعتمادبه نفس و اميد ايجاد مي كند تا بتواند در برابر 

مشكالت مقاومت كند.
از آثار بارز و مش��هود دعا درمان و چاره انديشي براي مشكالت است. 
هنگامي كه اين ارتباط حاصل مي شود مشكالت كوچك انسان حل شده 
و او به تواني دس��ت مي يابد كه در س��ايه آن از ورود به مشكالت بزرگ 
ممانع��ت مي كند. از اين رو از آثار مهم دع��ا مي توان به توان افزايي و باال 
بردن توانايي انس��ان ها اشاره كرد زيرا دعا باعث رشد و رسيدن به كمال 

و در نهايت كمال يابي انسان مي شود. 
هنگامي كه انس��ان به ماوراء وصل مي ش��ود در پرت��و اين ارتباط، به 
قدرت و توان فوق العاده اي دس��ت خواهد يافت. اگر انس��ان مدتي را در 
كنار فردي كه از لحاظ ش��خصيتي بسيار باالست سپري كند در اثر اين 
معاش��رت، الگوپذيري مي كند بنابراين يكي ديگر از آثار دعا پااليش هاي 
اخالقي افراد به ش��مار مي آيد زيرا در اث��ر ارتباط با دعا و خداوند رحيم، 
انس��ان ها از رذايل اخالقي ش��ان مانند كينه، عداوت، خشم، بدرفتاري و 
بدگويي دور ش��ده و به كماالت انساني دست پيدا مي كنند و ارزش هاي 
اخالق��ي ش��ان افزايش يافته و تداوم مي يابد. از اي��ن روي يكي از اهداف 
خلقت انسان ها حركت به سوي ابديت است و در قرآن كريم آمده است: 
اي انس��ان ما مي خواهيم كه تو تالش كني تا به بي نهايت برس��ي و خدا 

را مالقات كني.
از آثار ديگر دعا اين اس��ت كه انس��ان بدين وسيله به مقامات اخروي 

خواهد رسيد و امكان حضور 
در جوار ائمه معصومين)ع( 
و اولي��اي خ��دا را كس��ب 
ديگر  نكت��ه  ك��رد.  خواهد 
و  توج��ه  اين خص��وص  در 
اجراي سيره معصومين )ع( 
و اولي��اي الهي اس��ت، دعا 
يكي از سيره هاي مستمر و 
پيوسته معصومين)ع( است. 
ائمه )ع( در مناس��بت هاي 
گوناگون دعاهايي داش��تند 
و انسان هنگامي كه دعايي 
را آغاز مي كند به هر زباني 
براي اقت��دا و پيروي كردن 
)ع(  معصومي��ن  س��يره  از 

است. 

 آثار دعا در پااليش اخالق

حجت االسالم والمسلمين 
محمدحسين حق جو
مدير مركز مشاوره حرم حضرت معصومه )س(

151616 بي وفاييخانم دكتر جوان در پايان راه زندگي مشتركرنگ هاي اشتها آور
 به دليل تحمل صدمه هاي شديد عاطفي و خدشه دارشدن حيثيت و اعتبار خانوادگي ام 

تقاضا دارم شوهرم به پرداخت خسارت معنوي محكوم شود
 رنگ زرد شادي و نشاط دروني را افزايش مي بخشد بنابراين تركيب ليوان هاي زردرنگ 

در سفره افطار خستگي يك روز روزه داري را از بين مي برد
 آيا مرداني كه دچار جنايت شده اند، همسرانشان نقش خود را به نحو شايسته انجام 

داده اند

دكترمهديفتحيازبايدونبايدهاياينروشدرمانيميگويد

 هيپنوتيزم 
زير ذره بين علم

صفحه 15 

 سال هجدهم  شماره 5140  سه شنبه  10 مرداد ماه 1391 11 رمضان 1433 31 جوالي 2012

یک جدول با دو شرح
جدول روزنامه ايران دارای دو »شرح عادی و ويژه« است. در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح 5140

اول، به حل شرح دوم بپردازيد.
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 افقي:
رش��ته هاي  از  يك��ي  1-پيش غ��ذا- 
صنايع دس��تي كه طي ساليان اخير 

در گيالن رواج يافته است
2- آزاد- از نوازندگان عهد ساسانيان- 

فرمانروايان
لق��ب-  معن��ي  ب��ه  ويراي��ش-   -3

تباهي ها
4- س��نگ زينتي- دوستي، محبت- 

گيرنده تلويزيوني
5- نوع��ي س��از- س��رايت- امپراتور 

ديوانه- ضمير جمع
م��اده  ب��دكار-  بني اس��رائيل-   -6

بيهوشي
7- اهل��ي- هدايت گ��ر- حركت زير 

حرف و عالمت آن
8- ندادهن��ده- جاي��ز- زي��ر دريا را 

سياحت مي كند
9- چگونگي انج��ام گرفتن يك كار، 

فرايند و جريان- كابوس- ستايش
10- بل��ي- ت��وده غل��ه- راه رفت��ن 

كودك
11- خط��اب بي ادبان��ه- پناه��گاه- 

تابناك- عريان
12- ب��رزن- حرف هش��تم- خوبي ها و 

نيكويي ها
13- ص��داي درهم- يار بي��ل!- آماده و 

فراهم
14- با گفت آيد- از سرداران اسكندر- 

ابوالبشر
15- كش��وري در آس��ياي مركزي كه 
تاريخ و فرهنگ آن با ايران اش��تراكات 
بسياري دارد- سخن يا شعري كه بدون 

انديشه قبلي بيان شود
 عمودي:

1-نگهب��ان خان��ه- فيلم��ي از مهدي 
صباغ زاده )روي پرده سينما(

2- نش��انه ها و مقصده��ا- از 
ش��عراي نامدار س��ده شش- 

محلي در خانه خدا
3- س��زاوار- ب��رد مع��روف- 

هيجان آور
4- طعام سفر- درنده- گلي 

خوشبو
5- خ��رس فلك��ي- نظريه- 

خواهر مادر
6- صدم��ه- كت��اب مقدس 
هندوان- عضو گوش- چاشني 

ادويه دار
7- طب��ق اص��ل بيس��ت و 
س��وم تفتيش عقايد... است- 

شيطان- اسلحه كمري

8- برومند، رستگار- شنيدن- دعوا براي 
خيرات آن نيست

9- واژه اي براي بيان بيزاري از چيزي- 
بهنجار، عادي- مجسمه لباس

10- كم مانده آدم ش��ود- نژاد ايراني- 
مركز يونان- امر به گفتن

11- درخشان- جمع غنيمت- دشنام
12- س��اخت طرح يا جع��ل ماهرانه 
چيزي ب��ه كمك ذهن- كجاس��ت؟- 

دلسوزي و آمرزش
13- فرصت- نام ها- خطاب بي ادبانه
14- اسب- چشم به راه- مقابل كال

15- مراسم بزرگداشت- اثري از همام 
تبريزي

 افقي:
1-درخت��ي در اس��توا- نوع��ي فيروزه 

شفاف
2- قاي��ق چوبي- بي تجربه- زبان مردم 

پاكستان
3- كام��ل ب��ودن- به دس��ت آمدن يا 

واقعيت يافتن- بيزار
4- فارسي زبان- باب- نوبت پاسباني

5- صفت مشبهه است كه با كلمه ديگر 
تركيب مي ش��ود- پيشرفت- از گياهان 

بومي آسيا- خاك بتونه
6- بيمار- ويرايش- ديدني از رژه

7- س��رايت آب- حمام اتومبيل- يك 
ششم هر چيز

8- آشاميدني شفابخش- سرسرا- در 
پناه

9- از درختان تنومند جنگلي- نوعي 
هواپيماي جنگي- چادر زيرپوش

10- خوب و خ��وش- چاهي متبرك 
درجنوب مدينه- فقرالدم

خويش��اوندي  پيش��تاز-  ع��دد   -11
مستقيم- آرزوي خيالي- واحد وزن

12- بني��اد چي��زي- اث��ري از آداليد 
كلرمونت تونز )2010(- بزرگداشت

13- دختر كوروش- ارتباط- يار عذرا
14- فالن��ي- ياق��وت س��رخ- جانور 

هندي
15- از نشريات معروف و صاحب نفوذ 

فرانسه- ماشين حساب قديمي ها
 عمودي:

1-پ��در س��لطان محم��ود غزن��وي- 
مسجدي در ش��رق مسجدالشمس و 

جنوب مدينه
2- ض��رب شمش��ير- نوع��ي خوراك 
از گوش��ت- از نژاده��اي زردپوس��ت 

آسيايي
3- نوعي ن��ان- بجا گذاش��ته- كج و 

مايل
4- واح��د مايع��ات- مرغاب��ي- زخ��م 

آب كشيده
5- رودي در فرانس��ه- ب��ازي مع��روف 

هندوان- قاره كهن
6- اسب آذري- حكم- چاق- به اندازه

7- از ش��عراي متصوف در قرن هشتم 
هجري- آزادشدن- خالف امر

8- شكافنده- پيش مزد- نام مردانه
9- قطع��ه كاغذ- دادگس��تري- باغبان 

درخت انگور
پيش��واي  نش��ده!-  آدم  هن��وز   -10
مسيحي- حرف سي ام الفباي فارسي- 

آب مرواريد
دش��واري-  و  رن��ج   -11
آسودگي و آس��ايش- آوايي 

به معني نه
12- كناره- م��اه كم حرف- 

شهري در آذربايجان غربي
پارچ��ه-  نوع��ي   -13
مع��روف-  گوس��اله كش 

مهرباني
14- نوعي آين��ه- مثل- فن 
تقليد و مجسم كردن اعمال و 

احساسات به وسيله حركات
15- داستان يوسپ دي المپه 
ادي��ب، خوش��نويس،  دوزا- 
خط��وط  مب��دع  و  مبتك��ر 

مختلف و وزير عباسيان

جدول ويژه جدول عادي
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عاليه ميرصادقي

هنگامي كه ماه مبارك رمضان از راه مي رسد و 
م��ردم به روزه داري مي پردازند تمام تالش خود را 
براي دور شدن از خطاهايي كه در گذشته مرتكب 
ش��ده اند خواهند داشت. برخي شيوه هاي رفتاري 
ناپسند و اش��تباه در ميان برخي افراد وجود دارد 
كه به ش��كل عادت در آمده با ش��روع ماه مبارك 
رمضان كمتر به آن مسائل كه رنگ عادت گرفته 
اس��ت مي پردازند. جامعه شناسان و روانشناسان 
معتقدند ميزان جرائم و عادت هاي ناپسند در اين 
ماه كاهش پيدا مي كند و به نوعي روزه داري باعث 
دورش��دن رفتارها و اصول نادرست در وجود افراد 

مي شود.
 پرهيز از خطا

برخ��ي از عادت هاي غل��ط مانند دروغگويي 
و غيبت ك��ردن در وجود برخي اف��راد نهادينه 
ش��ده و ب��دون توج��ه ب��ه آن در ط��ول روز و 
موقعيت هاي مختلف باره��ا و بارها مرتكب آن 
عمل زشت مي شوند. دكتر فريده ترابي ميالني 
روانش��ناس مي گويد: اين عادت هاي ناپسند كه 
به يك بيماري روحي در افراد تبديل شده است 
سبب بروز برخي اختالالت رفتاري و نابهنجاري 
مي ش��ود همچنين با تأثير در روابط بين فردي 
و تعامالت با ديگران رواب��ط فردي و اجتماعي 
را مختل مي كنند و بهتر اس��ت اين ش��يوه هاي 
نادرس��ت در زندگي به طور اصولي ريش��ه يابي 
ش��ود. از آنجا كه يكي از آداب روزه داري رعايت 
اخ��الق اس��المي اس��ت و اين اخالق اس��المي 
ش��امل دروغ نگفتن، غيبت نك��ردن و پرهيز از 
خشونت و بدرفتاري است مي توان گفت با ترك 
اين اعمال در ماه رمضان بار معنوي و بهداشت 

رواني افزايش پيدا مي كند.
دكت��ر امان الل�ه قرايي مقدم،جامعه ش��ناس 
و مدرس دانش��گاه نيز معتقد است: به طور كلي 
اعتقادات ديني در همه ادي��ان، فرد را از انجام 
بس��ياري از خطاهاي رفت��اري بازمي دارد و در 
اصل عامل مهم بازدارندگي بس��ياري از خطاها 

محسوب مي شود. 
در م��اه رمضان نه تنه��ا دروغ و تهمت بلكه 
رفتاره��اي ديگر مانند فري��ب كاري، ريا كاري، 
مك��ر، دزدي و فحش��ا در جامع��ه كاهش پيدا 
مي كن��د و عل��ت اصل��ي آن توجه ب��ه باورها و 
ارزش ه��اي ديني اس��ت. زيرا دي��ن و پذيرش 
باوره��اي مذهبي اص��ل مه��م خودكنترلي به 
ش��مار مي رود. اين عامل مهم خود كنترلي در 
ف��رد مانند يك نگهبان دروني عمل مي كند كه 
مانع از مرتكب ش��دن فرد به كارهاي زش��ت و 
انج��ام عمل غي��ر اخالقي مي ش��ود و در مقابل 
ف��رد به رفتارهاي نيك و پس��نديده تمايل پيدا 
مي كن��د. معمواًل اف��رادي كه دچ��ار بي هويتي 
در ش��خصيت هستند به ش��يوه هاي ناپسند در 
زندگي روزمره عادت مي كنند و روابط اجتماعي 
ضعيفي ب��ا اطرافي��ان برقرار مي كنن��د و براي 
 سركوب بسياري از اختالالت رواني به دروغ و... 

روي مي آورند.
به گفته يك جامعه شناس »دين قلب دنياي 
بي قلب اس��ت« اگر بخواهيم براي دنيا يك قلب 
تصور كنيم بايد دين را معرفي كرد و در جامعه 
دنيايي نيس��ت كه به نوعي دين نداش��ته باشد. 
از س��وي ديگر يك��ي از عوام��ل بازدارنده مهم 
كه  از آس��يب هاي اجتماعي جلوگيري مي كند 
روزه داري است كه انس��ان را به باورهاي ديني 
مي رساند و باعث رشد ارزش هاي انساني مي شود. 
معمواًل افراد س��عي مي كنند در طول س��ي روز 
رفتارهايشان را كنترل كنند و تمام فكر، ذهن و 
افكارشان را براي تغيير در رفتارها به كار گيرند. 
بررسي هاي جامعه ش��ناختي نشان مي دهد در 
ايام ماه مبارك رمض��ان افراد رفتارهاي خود را 

م��ورد واكاوي قرار داده و با 
يك بازنگري اصول درس��ت 
تربيتي را س��رلوحه زندگي 

قرار مي دهند.
 تزكيه نفس

ميالن��ي  تراب��ي  دكت��ر 
مي گويد: ماه رمضان س��بب 
مي ش��ود تا فرد روزه دار در 
اين م��دت فرصت پيدا كند 
ت��ا از عادت هاي غلط دوري 
ك��رده و به تدري��ج با خود 
آگاه��ي به كنترل رفتارهاي 
در  كن��د.  اق��دام  ناپس��ند 
حقيق��ت روزه داري يك نوع 
تزكي��ه نف��س اس��ت و فرد 
همان طور كه ميزان مصرف 
غذا را رعاي��ت مي كند خود 
را مجب��ور مي س��ازد ت��ا از 
تكرار اين رفتارها جلوگيري 
تغيير  باعث  روزه داري  كند. 
بسياري از رفتار ها مي شود و 

با تكرار رفتارهاي درس��ت شيوه رفتاري صحيح 
در فرد فرهنگ سازي و نهادينه مي شود و اشاعه 
فرهنگ رفتار درست نه تنها در ماه رمضان بلكه 
در ماه هاي ديگر س��ال رعايت مي شود چون هر 
ف��رد خود را مس��ئول رفتارهاي��ش مي داند و با 
پذيرفتن رفتار ناپسند سعي در تغيير آن دارد.

دكتر قراي��ي مقدم در ادامه مي افزايد: اصول 
درس��ت در زندگي را ك��ودكان از والدين خود 
مي آموزن��د و والدي��ن بهترين الگ��وي تربيتي 
به ش��مار مي رون��د بنابراين براي دور ش��دن و 
دورماندن از روش هاي نادرست تربيتي بايد در 
ابتدا والدين اين مس��ئله را از خود آغاز كنند تا 
كودك با مش��اهده رفتارهاي والدين شيوه هاي 
درست را آموخته و در برخورد با ديگران به كار 
گيرد. بخش عمده آموختن 
مس��ائل مذهب��ي و دين��ي 
برعهده والدين است و اگر از 
دوره كودكي تربيت صحيح 
پايه ريزي ش��ود ن��ه تنها در 
م��اه رمض��ان از رفتاره��اي 
غلط دور مي ش��وند بلكه در 
تمام ط��ول زندگي با اصول 

پسنديده رشد مي كنند.
معن��اي  ب��ه  روزه داري 
گرسنگي نيس��ت بلكه تمام 
اعضا و جوارح فرد بايد روزه 
باش��د در طول مدت س��ي 
روز فرد آموزش هاي ويژه اي 
را براي ب��ه كار گيري روش 
درس��ت مي آموزد  تربيت��ي 
و عادت ه��اي غل��ط را دور 
ريخت��ه و ب��ا تزكي��ه نفس 
و روح��ي مب��را از هرگون��ه 
زندگ��ي   خط��ا در جامع��ه 

مي كند.

قلب دنيا

     فرد روزه دار در 
اين مدت فرصت 

پيدا مي كند تا از 
عادت هاي غلط 
دوري كرده و به 

تدريج با خود آگاهي 
به كنترل رفتارهاي 
ناپسند اقدام كند. 

در حقيقت روزه داري 
يك نوع تزكيه نفس 

است
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اين بازي ها باعث مي شود سلول هاي مغزي از 
نظر حركت با چند انگشت كودك فعاليت كنند و 

ادامه اين وضعيت به طور مستمر و بدون تعيين 
حدود و مقررات باعث مي شود اين دسته از افراد 

جزو افرادي افسرده، غيرمتحرك و ... باشند
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صفحه  14  

اشاره

هنگامي كه انس��ان به وس��يله دعا با بزرگان و خداوند ارتباط برقرار 
مي كن��د، تأثيرات و بركات��ي به وجود مي آيد كه زندگ��ي او را متحول و 
دگرگون مي س��ازد يكي از مهم ترين و اساسي ترين آثار، آرامش روحي و 

رواني است كه براي انسان به وجود مي آيد.
ب��ا ياد خدا قلب و دل انس��ان آرامش مي گي��رد. همچنين ارتباط با 
خداوند از طريق دعا، از بروز بس��ياري مش��كالت در زندگي پيش��گيري 
مي كند و صبر و ش��كيبايي را در او تقويت مي كند. هنگامي كه انس��ان 
با توس��ل جس��تن و دعا از خداوند متعال تقاضا و درخواس��تي داش��ته 
باش��د، خداوند در او اعتمادبه نفس و اميد ايجاد مي كند تا بتواند در برابر 

مشكالت مقاومت كند.
از آثار بارز و مش��هود دعا درمان و چاره انديشي براي مشكالت است. 
هنگامي كه اين ارتباط حاصل مي شود مشكالت كوچك انسان حل شده 
و او به تواني دس��ت مي يابد كه در س��ايه آن از ورود به مشكالت بزرگ 
ممانع��ت مي كند. از اين رو از آثار مهم دع��ا مي توان به توان افزايي و باال 
بردن توانايي انس��ان ها اشاره كرد زيرا دعا باعث رشد و رسيدن به كمال 

و در نهايت كمال يابي انسان مي شود. 
هنگامي كه انس��ان به ماوراء وصل مي ش��ود در پرت��و اين ارتباط، به 
قدرت و توان فوق العاده اي دس��ت خواهد يافت. اگر انس��ان مدتي را در 
كنار فردي كه از لحاظ ش��خصيتي بسيار باالست سپري كند در اثر اين 
معاش��رت، الگوپذيري مي كند بنابراين يكي ديگر از آثار دعا پااليش هاي 
اخالقي افراد به ش��مار مي آيد زيرا در اث��ر ارتباط با دعا و خداوند رحيم، 
انس��ان ها از رذايل اخالقي ش��ان مانند كينه، عداوت، خشم، بدرفتاري و 
بدگويي دور ش��ده و به كماالت انساني دست پيدا مي كنند و ارزش هاي 
اخالق��ي ش��ان افزايش يافته و تداوم مي يابد. از اي��ن روي يكي از اهداف 
خلقت انسان ها حركت به سوي ابديت است و در قرآن كريم آمده است: 
اي انس��ان ما مي خواهيم كه تو تالش كني تا به بي نهايت برس��ي و خدا 

را مالقات كني.
از آثار ديگر دعا اين اس��ت كه انس��ان بدين وسيله به مقامات اخروي 

خواهد رسيد و امكان حضور 
در جوار ائمه معصومين)ع( 
و اولي��اي خ��دا را كس��ب 
ديگر  نكت��ه  ك��رد.  خواهد 
و  توج��ه  اين خص��وص  در 
اجراي سيره معصومين )ع( 
و اولي��اي الهي اس��ت، دعا 
يكي از سيره هاي مستمر و 
پيوسته معصومين)ع( است. 
ائمه )ع( در مناس��بت هاي 
گوناگون دعاهايي داش��تند 
و انسان هنگامي كه دعايي 
را آغاز مي كند به هر زباني 
براي اقت��دا و پيروي كردن 
)ع(  معصومي��ن  س��يره  از 

است. 

 آثار دعا در پااليش اخالق

حجت االسالم والمسلمين 
محمدحسين حق جو
مدير مركز مشاوره حرم حضرت معصومه )س(

151616 بي وفاييخانم دكتر جوان در پايان راه زندگي مشتركرنگ هاي اشتها آور
 به دليل تحمل صدمه هاي شديد عاطفي و خدشه دارشدن حيثيت و اعتبار خانوادگي ام 

تقاضا دارم شوهرم به پرداخت خسارت معنوي محكوم شود
 رنگ زرد شادي و نشاط دروني را افزايش مي بخشد بنابراين تركيب ليوان هاي زردرنگ 

در سفره افطار خستگي يك روز روزه داري را از بين مي برد
 آيا مرداني كه دچار جنايت شده اند، همسرانشان نقش خود را به نحو شايسته انجام 

داده اند

دكترمهديفتحيازبايدونبايدهاياينروشدرمانيميگويد

 هيپنوتيزم 
زير ذره بين علم

صفحه 15 
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یک جدول با دو شرح
جدول روزنامه ايران دارای دو »شرح عادی و ويژه« است. در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح 5140

اول، به حل شرح دوم بپردازيد.

جدولاعدادسودوکودرصفحه16

 افقي:
رش��ته هاي  از  يك��ي  1-پيش غ��ذا- 
صنايع دس��تي كه طي ساليان اخير 

در گيالن رواج يافته است
2- آزاد- از نوازندگان عهد ساسانيان- 

فرمانروايان
لق��ب-  معن��ي  ب��ه  ويراي��ش-   -3

تباهي ها
4- س��نگ زينتي- دوستي، محبت- 

گيرنده تلويزيوني
5- نوع��ي س��از- س��رايت- امپراتور 

ديوانه- ضمير جمع
م��اده  ب��دكار-  بني اس��رائيل-   -6

بيهوشي
7- اهل��ي- هدايت گ��ر- حركت زير 

حرف و عالمت آن
8- ندادهن��ده- جاي��ز- زي��ر دريا را 

سياحت مي كند
9- چگونگي انج��ام گرفتن يك كار، 

فرايند و جريان- كابوس- ستايش
10- بل��ي- ت��وده غل��ه- راه رفت��ن 

كودك
11- خط��اب بي ادبان��ه- پناه��گاه- 

تابناك- عريان
12- ب��رزن- حرف هش��تم- خوبي ها و 

نيكويي ها
13- ص��داي درهم- يار بي��ل!- آماده و 

فراهم
14- با گفت آيد- از سرداران اسكندر- 

ابوالبشر
15- كش��وري در آس��ياي مركزي كه 
تاريخ و فرهنگ آن با ايران اش��تراكات 
بسياري دارد- سخن يا شعري كه بدون 

انديشه قبلي بيان شود
 عمودي:

1-نگهب��ان خان��ه- فيلم��ي از مهدي 
صباغ زاده )روي پرده سينما(

2- نش��انه ها و مقصده��ا- از 
ش��عراي نامدار س��ده شش- 

محلي در خانه خدا
3- س��زاوار- ب��رد مع��روف- 

هيجان آور
4- طعام سفر- درنده- گلي 

خوشبو
5- خ��رس فلك��ي- نظريه- 

خواهر مادر
6- صدم��ه- كت��اب مقدس 
هندوان- عضو گوش- چاشني 

ادويه دار
7- طب��ق اص��ل بيس��ت و 
س��وم تفتيش عقايد... است- 

شيطان- اسلحه كمري

8- برومند، رستگار- شنيدن- دعوا براي 
خيرات آن نيست

9- واژه اي براي بيان بيزاري از چيزي- 
بهنجار، عادي- مجسمه لباس

10- كم مانده آدم ش��ود- نژاد ايراني- 
مركز يونان- امر به گفتن

11- درخشان- جمع غنيمت- دشنام
12- س��اخت طرح يا جع��ل ماهرانه 
چيزي ب��ه كمك ذهن- كجاس��ت؟- 

دلسوزي و آمرزش
13- فرصت- نام ها- خطاب بي ادبانه
14- اسب- چشم به راه- مقابل كال

15- مراسم بزرگداشت- اثري از همام 
تبريزي

 افقي:
1-درخت��ي در اس��توا- نوع��ي فيروزه 

شفاف
2- قاي��ق چوبي- بي تجربه- زبان مردم 

پاكستان
3- كام��ل ب��ودن- به دس��ت آمدن يا 

واقعيت يافتن- بيزار
4- فارسي زبان- باب- نوبت پاسباني

5- صفت مشبهه است كه با كلمه ديگر 
تركيب مي ش��ود- پيشرفت- از گياهان 

بومي آسيا- خاك بتونه
6- بيمار- ويرايش- ديدني از رژه

7- س��رايت آب- حمام اتومبيل- يك 
ششم هر چيز

8- آشاميدني شفابخش- سرسرا- در 
پناه

9- از درختان تنومند جنگلي- نوعي 
هواپيماي جنگي- چادر زيرپوش

10- خوب و خ��وش- چاهي متبرك 
درجنوب مدينه- فقرالدم

خويش��اوندي  پيش��تاز-  ع��دد   -11
مستقيم- آرزوي خيالي- واحد وزن

12- بني��اد چي��زي- اث��ري از آداليد 
كلرمونت تونز )2010(- بزرگداشت

13- دختر كوروش- ارتباط- يار عذرا
14- فالن��ي- ياق��وت س��رخ- جانور 

هندي
15- از نشريات معروف و صاحب نفوذ 

فرانسه- ماشين حساب قديمي ها
 عمودي:

1-پ��در س��لطان محم��ود غزن��وي- 
مسجدي در ش��رق مسجدالشمس و 

جنوب مدينه
2- ض��رب شمش��ير- نوع��ي خوراك 
از گوش��ت- از نژاده��اي زردپوس��ت 

آسيايي
3- نوعي ن��ان- بجا گذاش��ته- كج و 

مايل
4- واح��د مايع��ات- مرغاب��ي- زخ��م 

آب كشيده
5- رودي در فرانس��ه- ب��ازي مع��روف 

هندوان- قاره كهن
6- اسب آذري- حكم- چاق- به اندازه

7- از ش��عراي متصوف در قرن هشتم 
هجري- آزادشدن- خالف امر

8- شكافنده- پيش مزد- نام مردانه
9- قطع��ه كاغذ- دادگس��تري- باغبان 

درخت انگور
پيش��واي  نش��ده!-  آدم  هن��وز   -10
مسيحي- حرف سي ام الفباي فارسي- 

آب مرواريد
دش��واري-  و  رن��ج   -11
آسودگي و آس��ايش- آوايي 

به معني نه
12- كناره- م��اه كم حرف- 

شهري در آذربايجان غربي
پارچ��ه-  نوع��ي   -13
مع��روف-  گوس��اله كش 

مهرباني
14- نوعي آين��ه- مثل- فن 
تقليد و مجسم كردن اعمال و 

احساسات به وسيله حركات
15- داستان يوسپ دي المپه 
ادي��ب، خوش��نويس،  دوزا- 
خط��وط  مب��دع  و  مبتك��ر 

مختلف و وزير عباسيان

جدول ويژه جدول عادي

حل جدول ويژه شماره 5139حل جدول عادی شماره 5139

عاليه ميرصادقي

هنگامي كه ماه مبارك رمضان از راه مي رسد و 
م��ردم به روزه داري مي پردازند تمام تالش خود را 
براي دور شدن از خطاهايي كه در گذشته مرتكب 
ش��ده اند خواهند داشت. برخي شيوه هاي رفتاري 
ناپسند و اش��تباه در ميان برخي افراد وجود دارد 
كه به ش��كل عادت در آمده با ش��روع ماه مبارك 
رمضان كمتر به آن مسائل كه رنگ عادت گرفته 
اس��ت مي پردازند. جامعه شناسان و روانشناسان 
معتقدند ميزان جرائم و عادت هاي ناپسند در اين 
ماه كاهش پيدا مي كند و به نوعي روزه داري باعث 
دورش��دن رفتارها و اصول نادرست در وجود افراد 

مي شود.
 پرهيز از خطا

برخ��ي از عادت هاي غل��ط مانند دروغگويي 
و غيبت ك��ردن در وجود برخي اف��راد نهادينه 
ش��ده و ب��دون توج��ه ب��ه آن در ط��ول روز و 
موقعيت هاي مختلف باره��ا و بارها مرتكب آن 
عمل زشت مي شوند. دكتر فريده ترابي ميالني 
روانش��ناس مي گويد: اين عادت هاي ناپسند كه 
به يك بيماري روحي در افراد تبديل شده است 
سبب بروز برخي اختالالت رفتاري و نابهنجاري 
مي ش��ود همچنين با تأثير در روابط بين فردي 
و تعامالت با ديگران رواب��ط فردي و اجتماعي 
را مختل مي كنند و بهتر اس��ت اين ش��يوه هاي 
نادرس��ت در زندگي به طور اصولي ريش��ه يابي 
ش��ود. از آنجا كه يكي از آداب روزه داري رعايت 
اخ��الق اس��المي اس��ت و اين اخالق اس��المي 
ش��امل دروغ نگفتن، غيبت نك��ردن و پرهيز از 
خشونت و بدرفتاري است مي توان گفت با ترك 
اين اعمال در ماه رمضان بار معنوي و بهداشت 

رواني افزايش پيدا مي كند.
دكت��ر امان الل�ه قرايي مقدم،جامعه ش��ناس 
و مدرس دانش��گاه نيز معتقد است: به طور كلي 
اعتقادات ديني در همه ادي��ان، فرد را از انجام 
بس��ياري از خطاهاي رفت��اري بازمي دارد و در 
اصل عامل مهم بازدارندگي بس��ياري از خطاها 

محسوب مي شود. 
در م��اه رمضان نه تنه��ا دروغ و تهمت بلكه 
رفتاره��اي ديگر مانند فري��ب كاري، ريا كاري، 
مك��ر، دزدي و فحش��ا در جامع��ه كاهش پيدا 
مي كن��د و عل��ت اصل��ي آن توجه ب��ه باورها و 
ارزش ه��اي ديني اس��ت. زيرا دي��ن و پذيرش 
باوره��اي مذهبي اص��ل مه��م خودكنترلي به 
ش��مار مي رود. اين عامل مهم خود كنترلي در 
ف��رد مانند يك نگهبان دروني عمل مي كند كه 
مانع از مرتكب ش��دن فرد به كارهاي زش��ت و 
انج��ام عمل غي��ر اخالقي مي ش��ود و در مقابل 
ف��رد به رفتارهاي نيك و پس��نديده تمايل پيدا 
مي كن��د. معمواًل اف��رادي كه دچ��ار بي هويتي 
در ش��خصيت هستند به ش��يوه هاي ناپسند در 
زندگي روزمره عادت مي كنند و روابط اجتماعي 
ضعيفي ب��ا اطرافي��ان برقرار مي كنن��د و براي 
 سركوب بسياري از اختالالت رواني به دروغ و... 

روي مي آورند.
به گفته يك جامعه شناس »دين قلب دنياي 
بي قلب اس��ت« اگر بخواهيم براي دنيا يك قلب 
تصور كنيم بايد دين را معرفي كرد و در جامعه 
دنيايي نيس��ت كه به نوعي دين نداش��ته باشد. 
از س��وي ديگر يك��ي از عوام��ل بازدارنده مهم 
كه  از آس��يب هاي اجتماعي جلوگيري مي كند 
روزه داري است كه انس��ان را به باورهاي ديني 
مي رساند و باعث رشد ارزش هاي انساني مي شود. 
معمواًل افراد س��عي مي كنند در طول س��ي روز 
رفتارهايشان را كنترل كنند و تمام فكر، ذهن و 
افكارشان را براي تغيير در رفتارها به كار گيرند. 
بررسي هاي جامعه ش��ناختي نشان مي دهد در 
ايام ماه مبارك رمض��ان افراد رفتارهاي خود را 

م��ورد واكاوي قرار داده و با 
يك بازنگري اصول درس��ت 
تربيتي را س��رلوحه زندگي 

قرار مي دهند.
 تزكيه نفس

ميالن��ي  تراب��ي  دكت��ر 
مي گويد: ماه رمضان س��بب 
مي ش��ود تا فرد روزه دار در 
اين م��دت فرصت پيدا كند 
ت��ا از عادت هاي غلط دوري 
ك��رده و به تدري��ج با خود 
آگاه��ي به كنترل رفتارهاي 
در  كن��د.  اق��دام  ناپس��ند 
حقيق��ت روزه داري يك نوع 
تزكي��ه نف��س اس��ت و فرد 
همان طور كه ميزان مصرف 
غذا را رعاي��ت مي كند خود 
را مجب��ور مي س��ازد ت��ا از 
تكرار اين رفتارها جلوگيري 
تغيير  باعث  روزه داري  كند. 
بسياري از رفتار ها مي شود و 

با تكرار رفتارهاي درس��ت شيوه رفتاري صحيح 
در فرد فرهنگ سازي و نهادينه مي شود و اشاعه 
فرهنگ رفتار درست نه تنها در ماه رمضان بلكه 
در ماه هاي ديگر س��ال رعايت مي شود چون هر 
ف��رد خود را مس��ئول رفتارهاي��ش مي داند و با 
پذيرفتن رفتار ناپسند سعي در تغيير آن دارد.

دكتر قراي��ي مقدم در ادامه مي افزايد: اصول 
درس��ت در زندگي را ك��ودكان از والدين خود 
مي آموزن��د و والدي��ن بهترين الگ��وي تربيتي 
به ش��مار مي رون��د بنابراين براي دور ش��دن و 
دورماندن از روش هاي نادرست تربيتي بايد در 
ابتدا والدين اين مس��ئله را از خود آغاز كنند تا 
كودك با مش��اهده رفتارهاي والدين شيوه هاي 
درست را آموخته و در برخورد با ديگران به كار 
گيرد. بخش عمده آموختن 
مس��ائل مذهب��ي و دين��ي 
برعهده والدين است و اگر از 
دوره كودكي تربيت صحيح 
پايه ريزي ش��ود ن��ه تنها در 
م��اه رمض��ان از رفتاره��اي 
غلط دور مي ش��وند بلكه در 
تمام ط��ول زندگي با اصول 

پسنديده رشد مي كنند.
معن��اي  ب��ه  روزه داري 
گرسنگي نيس��ت بلكه تمام 
اعضا و جوارح فرد بايد روزه 
باش��د در طول مدت س��ي 
روز فرد آموزش هاي ويژه اي 
را براي ب��ه كار گيري روش 
درس��ت مي آموزد  تربيت��ي 
و عادت ه��اي غل��ط را دور 
ريخت��ه و ب��ا تزكي��ه نفس 
و روح��ي مب��را از هرگون��ه 
زندگ��ي   خط��ا در جامع��ه 

مي كند.

قلب دنيا

     فرد روزه دار در 
اين مدت فرصت 

پيدا مي كند تا از 
عادت هاي غلط 
دوري كرده و به 

تدريج با خود آگاهي 
به كنترل رفتارهاي 
ناپسند اقدام كند. 

در حقيقت روزه داري 
يك نوع تزكيه نفس 

است
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تانوناقهياسمه1

رباواسنوتورتم2

سوبعتياسانامه3

واكتداعلنندچ4

ليزربتباجاني5

وقلميرهماداا6

زانيراكبابهار7

نساحمزرهناريو8

همدصلدهاگاميم9

بماسجانوردنه10

راراورپدورما11

دغجيجيسرناكن12

اروازقروزهلبا13

رايسناويسويرم14

يقافتازانلايه15
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افيرونانوگياس1

تومامرسمهناور2

انوسزجاعههربا3

نگلتبسنتاياب4

ادتقايريلدشن5

وفمولعاروامي6

ياهيهارمهيبيل7

كلمخمشوتسيراو8

تيداروميرپمشف9

وموزيرنايمار10

رنرومامهدنار11

هاكالسارهسكع12

وتوسلرايوهرمن13

گنيرسلفمينااق14

ويتاگنراتيگلا15
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را بر روی سایت بخوانید 

Easy Sudoku Puzzles 1 
www.printablesudoku99.com 
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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     

8

3 4 1 8

2 7 3 5 4

8 2 3

3 8 6

9

5 1 3

7 3 6

6 2 1 9 7

2 4 6 3

Puzzle 41 (Hard, difficulty rating 0.61)

6 4 5

4 8 2 1

6 7

2 7 3 4

8 2 1 6

5 4 3 1

1 2

6 3 1 5

5 4 2

Puzzle 42 (Hard, difficulty rating 0.71)

8 6

3 5 2 8

4 5 7 1

4 7

8 7 3 1 9 5

1 6

2 5 4 6

7 2 1 4

9 4

Puzzle 43 (Hard, difficulty rating 0.63)

6 1 2 5

4 8 6

4 9

8 1 2 6 5

3 4 9

4 6 8 2 1

4 2

1 8 2

6 4 5 9

Puzzle 44 (Hard, difficulty rating 0.60)
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نویسنده: مت داچمینسکی
تا بــه حال با یک آدم افســرده 
روبه رو بوده اید؟ افسردگی یک 
بیماری جدی اســت که معموال 
عموم مردم درک اشــتباهی از 
آن دارند. متاســفانه، بسیاری از 
آدم ها که هرگــز از این بیماری 
رنج نبرده اند، تمایل دارند اثرات 
زیان بار آن را بر سالمت جسمی، 
عاطفی، و روانی فرد دســت کم 
بگیرند. خیلی از دوستان ممکن 
است با نیت خوب چیزی بگویند 
یا کاری بکنند تا به کســی که 
دوستش دارند کمک کنند، که 
در نهایــت وضعیت فرد بیمار را 

خیلی بدتر می کنند.
اگر می خواهید در این مرحله ی 
بسیار سخت زندگی، به دوست تان 
کمک کنیــد، از گفتن هرکدام 
از این  عبارت های زیر خودداری 
کنید. چون هیچ آدم افسرده ای 

دوست ندارد آن ها بشنود:
آدم های افسرده این نکات را منی 

خواهند بشنوند
•

1( ... را امتحان کردی؟!
بله. بله امتحان کردم. موسیقی 
گوش دادن، بیرون رفتن، دیدن 
یــک روان پزشــک. همه چیــز 
را امتحــان کرده ام. هــر کاری 
می کنم که مدام این احســاس 
را نداشته باشم. متاسفانه، درمان 
افســردگی یک روند اســت. راه 

یگانه ای برای درمان آن نیست. 
بــاور کنیــد، چیزی که شــما 
پیشــنهاد می کنید، قرار نیست 
کلیدی را در مغز من فشار بدهد 

و افسردگی ام را خاموش کند.
•

2( نباید به این چیزها زیاد فکر 
کنی.

حق با شماســت، من نباید این 
کار را بکنم. ولی دســت خودم 
نیســت. این دقیقا همان کاری 
اســت که افســردگی می کند. 
همه ی جنبه های منفی زندگی 
یک فــرد را می گیــرد و آنها را 
هزار بار بزرگ تر می کند، بنابراین 
غیرممکن است که تابش پرتویی 
از نور را در میان توده ابرهای سیاه 
و غول پیکر ببینیم. وقتی مغزتان 
فقــط اجازه می دهــد چیزهای 
منفی را ببینید، تقریبا غیرممکن 
اســت به چیزهــای منفی فکر 

نکنید.
•

3( چرا این قدر غمگینی؟

اگر می دانستم، حلش می کردم. 
افسردگی یک بیماری مبهم است 
که این تشخیص دقیق مشکل 
را ســخت، و برطرف کردن آن 
را غیرممکن می کنــد. می دانم 
چیزهای خوبــی در زندگی من 
جریان دارد، ولی واقعا نمی توانم 
برای آنها خوشحال باشم. آگاهی 

از این مسئله فقط کمک می کند 
ناراحت شــوم. می دانم  بیش تر 
می خواهید کمــک کنید، ولی 
فقط بگذارید به حال خودم باشم، 

برای شاد بودنم دلیل نیاورید.
•

4( فقط خوش باش!
آه، به همین سادگی؟ 

چشم، الســاعه! در واقع، وقتی 
می فهمید که دیگر از چیزهایی که 
قبال برای تان لذت بخش بود، لذت 
نمی برید، افسردگی به حادترین 
حالت می رسد. وقتی »روحیه ی 
بد« دارید، تماشای یک کمدی، 

یا رفتن به زمین گلف می تواند به 
بهبود روحیه ی تان کمک کند. 

ولی وقتی افسرده هستید، حتی 
این تفریحات سرگرم کننده هم 
برای بهبــود روحیه ی تان کافی 
نیســتند. و باز، وقتی می فهمید 
که دیگــر از چیزهایی که قبال 
عاشق شان بودید لذت نمی برید، 
این تنها گودال افسردگی تان را 

عمیق تر می کند.
•

5( نبـاید برای شادشدن به 
قرص ها اتکا کنید.

همه ی آدم هایی که از افسردگی 

رنج می برند به دارو تکیه نمی کنند، 
ولی آنها که این کار را می کنند، 
به عنوان آخرین پناه به سراغ آن 
می روند. عــوارض جانبی داروی 
زیاد  مضحکی  به طور  افسردگی 
است. به همین دلیل هیچ کس 
داوطلبانه آنها را به جان نمی خرد، 
مگــر این کــه قطعــا گزینه ی 
دیگری وجود نداشته باشد. ما به 
راحتی از دوست دوست مان که 
اتفاقا پزشک است نمی خواهیم 
نســخه ی دارو را برای مان امضا 
کند؛ واقعا نیاز داریم بتوانیم نیمه 

عادی عمل کنیم.

•
۶( گــریه نکن!

چرا که نه؟ من احساس ناراحتی 
را بــه هیچ ترجیــح می دهم، و 
گاهی، واقعا حالم را بهتر می کند. 
اگر دست از گریه بردارم، فقط به 
شما خدمت کرده ام؛ احتماال شما 
فکر می کنید آنچه من را ناراحت 
کرده بود »تمام« شده است. ولی 
اگر اشک هایم را به خاطر دیگران 
مهار کنــم، فقط همه  چیز را در 
خودم ریخته ام و به خودم ستم 

کرده ام.

چیز را بشنودآدم افسرده هرگز نمی خواهد            
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»در یونان مرده ها مستمری می گیرند؟!«مدیریت زندگی...
یونان بهشت 
اروپا یا تنبل 

اروپا
بازنشســتگی  امــکان 
زودهنــگام در ســن 50 
سالگی و حقوق و مزایای 
با  مرتبط  سوسیالیستی 
آن که فراهــم کننده ی 
درآمد بی زحمتی است که 

مارکسیست ها در پی آن هستند 
از عوامل اصلی ورشکســتگی 

کنونی یونان عنوان شده است.
اما چگونه؟ 

بازرسان اتحادیه ی اروپا در طی 
تحقیقات خود به نکات جالبی 
پی بردند که شاید دانستن آنها 

نیز خالی از لطف نباشد. 
•

بــرای نمونه در بیمارســتان 
اونگلیوس آتــن چیزی حدود 
برای  رســمی  راننــده ی   50
ثبت  بیمارستان  اتومبیل های 
شده اند و 45 باغبان برای یک 
محوطه ی چمن کوچک با چهار 

بته در آن...
•

یونان باالتریــن آمار افراد 110 
ســاله را در دنیــا دارد، افرادی 
که اغلب سالهاست مرده اند اما 
دریافت  برای  آنها  خانواده های 
مستمری آنها مرگشان را اعالم 
نکرده اند. برخی از خانواده های 
به همین روش در حال دریافت 
4 تا 5 مستمری بازنشستگی 

هستند که حق آنها نیست. 
به عنــوان مثال بارزســان به 
موردی برخوردند که خانواده ی 
فــردی که بیش از 60 ســال 
پیش در ســال 1953 از دنیا 
رفته بود، هنوز حقوق مستمری 
بازنشســتگی او را دریافت می 

کردند.
•

بیش از 40 هزار زن شناسایی 
شدند که تحت این عنوان که 
مســتخدمین  مجرد  دختران 
دولت هستند،  فوت شــده ی 

چیزی حــدود 1000 یورو در 
ماه حقــوق می گرفتند. که در 
سال چیزی حدود 550 میلیون 
یورو برای دولــت هزینه در بر 
داشــت که اکنون و با تحوالت 
انجام شده از این به بعد تا سن 
18 سالگی به آنها تعلق خواهد 

گرفت.
•

از قوانیــن جالــب دیگری که 
توســط دولت یونان در ســال 
1978 تصویب شد قانونی است 
که مزایای ویژه ای را برای افراد 
شــاغل در 600 رده ی شغلی 
تحت عنوان مشاغل آسیب زا و 

دردآور در نظر می گیرد.
•

در میــان این همه هزینه های 
اضافی کــه به خزانه ی محدود 
دولت تحمیل می کرده اند وجود 
موسسات ساختگی و نمایشی 
از  انســتیتوی حفاظت  مانند 
دریاچه ی کوپایــس را در نظر 
بگیرید که در ســال 1957 و 
با ثبــت 30 کارگر تمام وقت و 
به جهت جلوگیری از خشــک 
شدن دریاچه ای تاسیس شده 
است که در سال 1930 خشک 
شــده و حتا اثری از آن دیگر 
وجود نداشــته اســت؛ اما این 
انستیتو تا سال 2010 بودجه 
دریافت کرده و به کار خود ادامه 

داده است.
•

این هزینه هــا و امکانات برای 
مردمی است که 25 درصد آنها 
در تمام عمر خود حتا یک پنی 

مالیات نداده اند.

•
اتوبوس و متروی سوبسیدی و 
ارزان آتن که اکثر مردم یونان 
به صورت مجانی از آن استفاده 
می کنند بــه تمامی کارکنان 
خود از نظافت چی ساده تا دیگر 
کارمنــدان آن تا 66 هزار یورو 
در ســال حقوق می دهد. این 
شــرکت از راه فروش بلیت تا 
90 میلیون یورو در سال درآمد 
دارد در حالی که هزینه های آن 
از 500 میلیون یورو در سال نیز 

فراتر می رود.
•

میزان حقوق بازنشستگی افراد 
در فرانســه 51 درصد حقوق 
عــادی، در آلمــان 40 درصد، 
آمریکای شــمالی و ژاپن 34 
درصد و در یونان 9٦ درصد 
آن در بازنشستگی زود هنگام 
است، چیزی که همواره بدون 
شــک یک مشــوق همگانی 
برای درخواســت های فراوان 
بوده  زودهنگام  بازنشســتگی 

است.
•

تعداد معلمان یونان به نسبت 
جمعیت آن، چهار برابر فنالند 
که موفق ترین سیستم آموزش 
و پرورش اروپا را دارد، اســت؛ 
در حالیکه دانش آموزان یونانی 
دارای کمترین میزان موفقیت 
تحصیلی در سراسر اتحادیه ی 

اروپا به حساب می آیند.
منبع: »اقتصاد به زبان ساده«
•

تماشای زیاد تلویزیون با مشکالت 
تمرکز و همین طــور اختالل در 
خواندن و مهارت ریاضی مرتبط 

بوده است.
برخی مطالعات نشان داده اند که 
برنامه های آموزشی، مفید هستند 
اما برای بچه های بین دو ونیم تا 

پنج سال.
•

۶. آنها مستبد هستند.
روانشــناس رشــد، دیانا بامراید 
در دهــه ی 1960 پــی برد که 
اساسا والدین بر سه نوع هستند: 

آسان گیر، مستبد، و مقتدر.
والدین مقتدر  ایده آل هستند- پدر 

و مادری که می کوشــند به طور 
منطقی کودک را کنترل  کنند. 

بدترین نوع والدین کدام هستند؟ 
والدین مســتبدی که دســتور 
می دهند و از گفت وگوی راحت و 

آزاد اجتناب می کنند.
برای این که در یک بافتار واقعی 
این موضوع را نشان بدهیم، مثالی 
می زنیم، والدین مستبد احتماال 

می گویند: 
"باید باالترین نمــره را بگیری، 

چون من می گویم." 
این جمله یک دستور اکید است 
بدون هرگونه منطقی که کودک 

بتواند آن را درک کند.

از ســوی دیگــر، والدین مقتدر 
احتماال می گویند، نمره ی خوب 
به بچه ها کمک می کند بهتر یاد 
بگیرند و در زندگی پیشرفت کنند.
مطابق با مطالعه ای که در مجله ی 
روانشناسی تربیت در سال 2005 
منتشر شد، فرزندپروری مستبدانه 
ممکن است به عملکرد ضعیف در 

مدرسه منجر شود. 
هرچند نویســنده ی این مطالعه 
اشــاره می کند که "این یافته ها 
در تمــام فرهنگ ها، قومیت ها و 
اقتصادی-اجتماعی  وضعیت های 

یکسان نیستند."
•
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نیلوفر جعفری
چند سال پیش شغل خوبی پیدا 
کردم و گمان می کردم در کارم 
موفق خواهم شد. اما واقعیت این 
است که کار مهمی به من سپرده 
نشــد، چون من به جای انجام 
کاری که در آن تخصص داشتم، 
دائم در حال ســرویس دهی به 
دیگران بودم، چای می ریختم و 
پای دستگاه کپی می ایستادم. اما 
به جای اعتراض یا مطرح کردن 
مشــکل با رئیســم، آن را برای 

خودم نگه می داشتم. 
چند هفته بعد رئیســم با کمی 
پرسید:  و ســردرگمی  پرخاش 

»خب چرا اعتراض نمی کنی؟«
اصــال خوشــایند نیســت که 
رئیس تان به ضعف شــما اشاره 
کند و از شما بخواهد که اعتراض 
کنید یا حرف تان را صریح بیان 
کنید. همین مساله باعث شد تا 
به یاد بیاورم که چه تجربه های 
اســترس زا و بدی داشته ام فقط 
به خاطر اینکه همیشــه از تنش، 

رودرروشدن و درگیری ترسیده ام.
باید اعتراف کنــم که هنوز هم 
گاهــی از مواجهــه، اعتراض یا 
درگیری بر ســر موضوع خاصی 
با دیگران می ترسم، با این حال 
توانسته ام بر خیلی از ترس هایم 
غلبه کنم. پیش از این می ترسیدم 
که به دوستم بگویم از چیزهای 
مورد عالقه اش متنفرم یا آنها اصال 

برای من جالب نیستند. 
مطرح کردن پرسش برایم دشوار 
بود، اگر موقعیتی در محیط کار 

یا هر جای دیگری برایم دلپذیر 
نبود، چیزی به زبان نمی آوردم و 
هرگز حاضر نبودم بر سر حقوق و 

مزایا مذاکره کنم.
اما این ترس ها احساســات مرا 
دستکاری می کرد، خواسته هایم 
عقیم می ماندند و مــن واقعا از 
لذت ها محروم می ماندم.  برخی 
من هم حق داشتم گاهی اعتراض 

کنــم و از مخالفــت با 
دیگران نترسم. کافی بود 
دیدگاهم را تغییر بدهم. 
این کار را کردم و ترس ها 

بسیار کمتر شدند.
•

ضعیف بودن خوب نیست
زمانی که اعتــراض نمی کردم و 
حرفم را صریح نمــی زدم، دائم 
نگــران و مضطرب بــودم. این 
احساســات انرژی مــرا تحلیل 
می برد و باعث خشم یا ناامیدی ام 
می شد. می دانید که خشم زیاد 
هم به شکل دیگری انرژی را هدر 

می دهد. 
این در شــرایطی بود که طرف 
مقابل اصــال از این موضوع خبر 
نداشــت و با خیال راحت کارش 
را انجام می داد. او متوجه نبود که 
چیز اشتباهی وجود دارد و کارش 

را با رضایت کامل ادامه می داد.
محققان دانشگاه کلمبیا در این 
انجام  زیــادی  تحقیقات  زمینه 
داده انــد. یافته های آنها نشــان 
می هد که خیلــی از آدم ها خود 
را صریــح و قاطع می پندارند در 
حالی که آنها اصال قاطع نیستند. 
5 درصد از افــراد مورد مطالعه، 

اصال  می پنداشتند  آنچه  عکس 
قاطعیت و صراحت نداشتند.

خیلــی از ما صراحت و قاطعیت 
نداریم چون نمی خواهیم دیگران 
ما را خشــن و پرخاشگر تصور 
کننــد. صراحت داشــتن در ما 
احساس گناه ایجاد می کند. در 
حالی که همه تالش ما این است 
که رابطه خود را با محیط و آدم ها 
درست کنیم، رک بودن 
می تواند آســیب زننده 

باشد. 
است  اشتباه  تصور  این 
چــون تفاوت زیادی بین 
صراحت و پرخاشگری وجود دارد. 
شاید گاهی ابراز خواسته، عالقه 
و نیاز ما خوشایند دیگران نباشد 
اما واقعا چــرا در این مورد باید 
به دیگران فکــر کنیم و متوجه 
احساسات خودمان نباشیم؟ یک 
رابطــه خوب نباید به خاطر ابراز 
وجود، مخالفت هــای گاه به گاه 
و بیان خواســته های متفاوت و 
اعتراض به شــرایط خراب شود. 
اگــر این اتفاق می افتــد به این 
معناســت که رابطه را درســت 

تعریف نکرده ایم.
•

سکوت عادالنه نیست
به مرور زمان متوجه شــدم که 
سکوتم در برابر مشکالتی که در 
روابط کاری، اجتماعی و عاطفی 
وجود دارد، نه  تنها به خودم آسیب 
می زند بلکه این حق دیگران هم 
هست که بعضی چیزها را درباره 

من بدانند.

»خب چرا 
اعتراض 

منی کنی؟«

از رو در رو شدن نترس!از رو در رو شدن نترس!

7. وقتی در کنار فرزندان شان 
هستند، دائما با تلفن همراه شان 

کار می کنند.

مطالعه ای که امســال در ژورنال 
کاربردی ســازی  روان پزشــکی 
منتشر شد، نشان داد که والدیِن 
تاثیر  می توانند  پریشــان حواس 
فرزندان شان  رشــد  روی  منفی 

بگذارند.
این مطالعه روی موش ها صورت 
گرفت بنابراین هنوز نمی دانیم که 
نتیجه ی به دســت آمده دربار ه ی 

انسان نیز صدق می کند یا نه.
ما  این کــه، حواس پرتی   حداقل 
در اثر استفاده از فناوری موضوع 
بســیار مهمی اســت. مطابق با 
گزارشی در وال استریت ژورنال، 
برخی از پزشکان بخش اورژانس، 
جراحت  افزایــش  متوجــه  که 
در کــودکان شــده اند، معتقدند 
دلیل احتمالــی این امر می تواند 
گوشی های هوشمند والدین باشد.

و در پژوهشــی که در دانشــگاه 
ایالتی پنسیلوانیا در سال 2015 

انجام شد، نشان داد که استفاده 
از گوشــی های هوشــمند، یک 
خطر واقعی برای رشد و توسعه ی 

کودکان است.
•

8. آنها نسبت به فرزندان شان 
بی محبت هستند و از آنها دوری 

می کنند.

هرچند ممکن است این موضوع 
واضــح بــه نظــر برســد، هیچ 
جایگزینی برای ایجاد یک پیوند 
سالم و مثبت با کودک تان وجود 

ندارد.
مطالعات متعددی نشان داده اند 
که کمبود محبت از سوی والدین 
می تواند یکــی از عوامل موثر در 
شکل گیری مشــکالت رفتاری و 
همین طور عدم امنیت و مشکالت 
عاطفی در کــودکان و نوجوانان 

باشد.
مطابق بــا مطالعه ای در ســال 
1986، کودکانی که مورد تحسین 
والدین شان قرار نمی گیرند، ممکن 
است انزوای اجتماعی و اضطراب 

را نیز تجربه کنند.
•

9. آنها برای تنبیه کردن کودک، او 
را کتک می زنند.

تاثیر کتــک زدن روی بچه ها از 
دهه ی 80 مطالعه  شده اســت و 
این تنبیه دائما بــا بیش فعالی، 
پرخاشگری و رفتار مقابله ای در 

کودکان ارتباط داده شده است.
در مطالعــه ای در ســال 2000، 
محققان پی بردنــد که احتمال 
سرکش بودن دانش آموزان کالس 
اولی که مشکالت رفتاری داشتند 
و والدین شان آنها را کتک می زدند، 

بیش تر بود.
و در ســال 2016، دانشگاهی در 
تگزاس در آســتن اعالم کرد که 
بر پایه ی 50 ســال تحقیق روی 
160 هــزار کودک، کتک زدن با 
مشکالت سالمت روان و مشکالت 

شناختی مرتبط است.

)techinsider :منبع(
ترجمه سارا فیضی- بازده
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خجسته قامسلو

مونتریال

ازنگاه خجسته ... 
دیــــدگاه...

و دیگر این که جانم  براتون بگوید ماه هاست 
مادر عزیزم )که 94 ساله است( ابتدا با شکستن  
استخوان ران )به دلیل وجود تومور مغزی که 
از سالها قبل تشخیص داده شد(،  ابتدا در چند 
بیمارستان و االن  حدود یکسال است که با 
مصلحت  پزشکان روانه خانه سالمندان شده  

است.
این حکایت را بازگو میکنم  برای عزیزانی که 
آگاهی کامل از  مراکز نگهداری سالمندان و 

ازکارافتادگان خود ندارند.
در مرکــزی که مــادرم  نگهداری میشــود 
سرپرستان بسیار زحمتکش و فداکار، همانند 
مرحوم  فلورانس نایتینگل و یا خواهر ترزای 
معروف )که به تازگی پاپ اعظم لقب  قدیس 
به او داد( به حقیقت که َنَفر به َنَفر پرستارها 
نهایــت مراقبت میکنند که شــایان احترام 

هستند.
در این کارزار اگر دوستان و آشنایان هم سری 
بزنند و دیداری داشته باشند که زهی امتنان. 
چندی قبــل طبق روال هــر روز وارد اطاق 
مادرم شــدم و دیدم که عکس مادرم و یکی 
از پرستاران به دیوار ایشان چسبیده شده که 
کاری بسیار پسندیده است. منتها بعدها مطلع 
شدم که عکاس یا عکاسه از این عکس به غلط 
وانمود کرده که برای مادرم پرستار خصوصی 
گرفته -که دروغی شاخدار و بی پایه است. زیرا 
این سازمان از حقوق بازنشستگی سالمندان و 

هم با بودجه دولت کبک اداره میشود. 
حال با نشان دادن این فرتور به این و آن چه 
قصــدی -جز غلو و مغلطه - درکار بوده والله 

و اعلم؟! 
شاید این کوتاه جوابگوی دوستان مهربانی که 
همواره مرا در این ایام سخت یاری میدهند 

قانع کننده باشد.
در خاتمه برای مادرم کسی پرستار خصوصی 
نگرفته و نخواهد هــم گرفت؛ زیرا این مرکز 
کلیه إمکانات رفاهی را نــه تنها برای مادرم 
بلکه برای بقیه هم انجام میدهد، آن هم بنحو 

احسن و اکمل.
بازهم تشکر من از کلیه کارمندان و پرستاران 
میباشد، بعبارتی عکاس یا عکاسه ناشی این بار 

هم عمدا به کاهدان زده! والسالم

»آمریکا در حاكمیت پنتاگون و تحت قوانین 
نظامی است نه كاخ سفید«

"بشریت باید به جنگ خامته دهد، یا 
جنگ، به بشریت و نوع انسان خامته 

خواهد داد" 
ــــــــ

شایسته الهامی )مونتریال( 
16 سپتامبر: آتش بس چندروزه 
در ســوریه بــه دلیــل بمباران 
پایگاه نظامی در دیرالزور توسط 
شــنبه  روز  آمریکائی  نیروهای 
هفدهم سپتامبر شکسته شد، این 
خبر مهم در میان خبر مربوط به 
بمب گذاری احمد رحامی، جوان 
آمریکائی افغانی تبار در نیویورک 
تحت الشعاع قرار گرفت بطوری 
که برنامه های سیاسی یکشنبه 
صبح 18 ســپتامبر ســه کانال 
صحبتی  کوچکترین  آمریکائی 
راجع به آن نکردند و کشته شدن 
حدود 62 سرباز سوری و زخمی 
شدن چند صد تن در هیاهوی 
یک حادثه به قول خبرگزاری ها 
تروریستی توسط یک جوان 28 

ساله الکلی گم شد. 
دو روز بعــد هم حملــه ای به 
کامیون های حامل مواد غذائی 
به شهر حلب در سوریه شد که 
آن حمله را به روســیه نســبت 
دادند. ولی چون اســاس و پایه 
ای نداشــت آنهــم در هیاهوی 
درخواست جدائی انجلینا جولی 
از بــرد پیت در پــرده ابهام قرار 
گرفت و حاال این مردم بدبخت 
سوریه هســتند که دارند در زیر 

بمبارانها نابود میشوند.
روز 21 سپتامبر فینیان کانینگهام 
روزنامه   Finian Cunningham
نگار باســابقه ایرلندی در سایت 
و   "Sputnik" اســپاتنیک 
اینفورمیشــن کلیرینگ هاوس 
 Syria Shows  مطلبی با عنوان
 US Under Military Rule

نوشته بود. 
و این ســت خالصه بخش هائی 

از آن:
»شکافی بین دولت اوباما و سیا و 
پنتاگون در مورد مسائل سوریه 
پیش آمده، کشتاری که در روز 
17 ســپتامبر در پایگاه نظامی 
ســوریه در دیرالــزور پیش آمد 
براساس اظهاریه بعدی پنتاگون 
تصادفی نبــود. تصمیم حمله با 
نیت و قبل از دیدار جان کری و 

الوروف گرفته شده بود. 
دو روز بعد پوشــش رســانه ها 

از شکســت آتش بطرف حمله 
هواپیماها به کامیون های حامل 
آذوقه سازمان ملل در شهر حلب، 
شمال سوریه چرخش پیدا کرد. 
هنوز خبری از مرتکبین واقعی 
این حملــه وجود نــدارد. ولی 
انگشــت اتهام واشنگتن، بطرف 
ســوریه و متحد او روسیه نشانه 

رفته است. 
واقعیت اینست که روز دوشنبه 
بعد از شکست آتش بس دولت 
ســوریه اعالم کرد که عملیات 
علیه متجاوزین از سر گرفته شده 
و روسیه هم در این رابطه کمک 
خود را از سر خواهد گرفت. ولی 
چگونگــی و چرائی دلیل واقعی 

شکست این آتش بس چیست؟
اوالً: ما بایــد در نظر بگیریم که 
اختالف نظر پنتاگون و پنهانکاری 
ســیا در مورد دادن اســلحه به 
بعضی گروههــا از یک طرف و 
کوشش دیپلماتیک دولت اوباما 
با روســیه برای انجام یک آتش 
بس کاماًل واضح است. وقتی جان 
کری و الوروف روز 9 ســپتامبر 
در ژنو برای طرح توقف جنگ با 
هم دیدار کردند، رئیس پنتاگون 
و وزیر دفاع، اشــتون کارتر بطور 
آشــکار به رســانه ها گفت که 
مخالف قرارداد با روسیه است و 
این تنها کارتر نبود دیگر روسای 
نظامی هم هــر گونه ارتباطی با 

روسیه را نادرست میدانند.
برای اســتحکام یک آتش بس، 
محور قرارداد باید براساس جدائی 
گروههای اعتدالــی که از طرف 
آمریکا حمایت میشــود و دیگر 
گروههائــی که جــزو افراطیون 
مشهور به القاعده میباشند قرار 

بگیرد.
باوجــود اینکه قرار بود این آتش 
بس از 12 سپتامبر شروع شود، 
ولی پنتاگون بطور اهانت آمیز از 
موفق بودن آن طرح تردید نشان 
میــداد. واضح اســت که هیئت 
حاکمه نظامی هیچ توقف جنگی 
با روســیه نمیخواست. پنتاگون 
دو سال است که بطور دائم برای 
شیطان ســازی مسکو و تهدید 
جهانی آن تبلیغ نفرت کرده، در 
نتیجه هرگونه شرکت موفقیت 
آمیز با مســکو در مورد سوریه 
سلب و انکار تمام جنگ سردی 
اســت که در این مدت در مورد 

اکراین و اروپا انجام شده است.
 مهمتر از همه اینکه در سوریه 
جدا کردن گروههای معتدل 
از گروههای افراطی داعشی از 
طرف کاخ سفید توهمی بیش 

نیست.
طراحان جنگ در واشــنگتن 
همه میدانند کــه در دنیای 
واقعی جنگ کثیف ســوریه 
اختالفی میان "خوب" و "بد" 
گروهها در میان شورشــیان 
وجود ندارد. همــه آنها جزو 
نظامیان مسلح غیرقانونی هستند 
که در جنگهای نیابتی شــرکت 
دارند و برای شش سال است که 
از طرف آمریکا و کشورهای عضو 
ناتو و متحدین عرب آنها بنیان 
گذاری شــده و پول و اسلحه در 
اختیارشان قرار داده شده و تعلیم 
و هدایت میشوند تا دولت سوریه 

را براندازی کنند. 
برای همیــن یــک بدبینی از 
طرف پنتاگون درباره این روابط 

دیپلماتیک وجود دارد.
ثانیاً: 

دلیل قاطع دیگر برای مخالفین 
طرح آتش بس این بود که آنها 
میترسیدند که اگر طرح شکست 
بخورد )که مطمئنًا هم میخورد( 
اشتباه واشنگتن را در پشتیبانی از 
گروههای اعتدالی آشکار میکرد. 

ثالثاً: 
اگر به دلیلی نیروهای آمریکائی و 
روسی به درجه ای میرسیدند که 
برعلیه نیروی تروریستی حمله 
ای انجــام بدهند، برای پنتاگون 
یک فاجعه بود. در این صورت که 
احتمالش خیلی کم بود، آمریکا 
مجبور بود "نیروهای اعتدالی" را 
که از آنها حمایت میکند افشاء 
کند، و این مســئله پنهانکاری 
واشنگتن و طراحان جنگ را برای 
تغییر رژیم سوریه آشکار میکرد. 

به بیانــی دیگر این جنگ دروغ، 
و همچنین دخالــت آمریکا در 
حمایت از تروریســتهای سوری 

کاماًل شفاف است.
سوریه و روسیه برسر قرار خود در 
مورد آتش بس پایدار بودند ولی 
آمریکا  حمایت  مورد  گروههای 
به عملیــات تروریســتی ادامه 
دادنــد از جمله جلوی کمکهای 
بشردوستانه را گرفته و جاده های 
رو به حلب را بسته و بطرف آنها با 

نارنجک و توپ حمله کردند. 
حاال واشــنگتن اعالم کرده که 
دیگر همکاری با روســیه وجود 
ندارد و آتش بس به پایان رسیده 

است.
دیپلماسی کاخ سفید با روسیه 
از پا درآمد و این نشــان میدهد، 
آمریــکا در حاکمیت پنتاگون و 
تحت قوانین نظامی است نه کاخ 

سفید.
******

افــراد دیگــری هــم در مورد 

حاکمیت نظامی در آمریکا اظهار 
نظرهائی کرده اند، از جمله :

کریس هجز روزنامه نگار ســابق 
نیویورک تایمــز و برنده جایزه 
پولیتزر که از دکتر جیل استاین 
حمایت میکند، تاکید میکند که:

"برای خاتمه تروریسم باید اشغال 
آمریکا خاتمه  توسط  خاورمیانه 

یابد".
ران پال، ســناتور سابق آمریکا 
و کاندیدای ریاســت جمهوری 
حزب جمهوریخواه )2012( بعد 

از حمله تروریستی 11 سپتامبر 
گفت: 

آنها ]تروریســتها[ بــه ما حمله 
میکنند چون مــا به آنها حمله 

کرده ایم.
اظهار نظر صلح دوستان آمریکائی 
و دنیا نشان دهنده شناخت علت 
درد است.، ولی شرکتهای اسلحه 
ســازی برای دوام کار خود مانع 
تمام شــدن جنگ هستند و در 
این رابطه آفرینش یک دشمن و 
ایجاد ترس در بین مردم ضروری 

است.
)مثال بارز آن در جند سال اخیر 
شیطان ســازی از دو دیکتاتور 
صدام و قذافی بود که همه شاهد 

نتیجه آن هستیم.(
جمله ای منسوب به جان کندی 

در فیسبوک نوشته شده بود:
"بشــریت باید به جنگ خاتمه 
دهد، یا جنگ، به بشریت و نوع 

انسان خاتمه خواهد داد" 
•

نقدی بر نوشته خامن خلخالی 
) فاطمه صادقی( و بقیه 

قضایا...
اول اکتبر- در پیوند 15 سپتامبر 2016 تحت 
عنوان »کیان نظام اسالمی زیر چادر من پنهان 
نیست«، خانم فاطمه خلخالی )صادقی( که ظاهرا 
پژوهشگر علوم سیاسی و فعال حقوق زنان است 
و هم ســابقه تدریس در دانشگاه تهران را دارد. 
وی مشــتاق شرکت در سوشیال فوروم جهانی 
)که در ماه آگوســت در شهر مونترال تشکیل 
شد(  بوده؛ که متاسفانه دولت کانادا به نامبرده 
ویزای ورود نداده است. ایشان حجاب اسالمی را 
به صورت فعلی مردود میداند و هم از روحانیون 
بسیار مشهور )بدون ذکر نام- شاید از ترس خلع 
لباس)؟( نقل می کند که در شرع چنین حجابی 
نداریم؟ و حجاب یک جریان عرفی اســت ... و 
حتی این مقامات مذهبی )بدون نام( به شخص 
ایشان بازگو کرده اند که در شریعت حجاب به 

معنی پوشش سر نیست؟!
این مخلص تمام نوشته ایشــان را چندین بار 
خواندم و احتیاجی نیســت که شما خواننده را 
آگاه کنم. اما به گمان من اگر به ایشــان روادید 
کانادا نداده اند شاید که بخاطر حفظ جان این 
خانم بوده که نام خلخالی را یدک میکشــد به 
مصداق ماران خورند و موران کشند... که احیانا 
در اینطرف دنیا بازماندگان کشته شدگان مرحوم 
جنت مکان پدر ایشــان شیخ صادق خلخالی 
همواره دعاگوی ایشــان هستند؛ که در ابتدای 
انقالب چه ها که نکرد... و آیا در آخر امر توبه و 

عذرخواهی کرد-  والله اعلم!
خلخالی چه جوان ها و پیرهای بیگناه را به گلوله 
سپرد حتی شنیده شد که حضرت امام در مورد 
اعدام تیمسار خسرو داد دستور دادند که ایشان 
را دست نگهدارد و وی کالم نامبرده هم نشنیده 
گرفت و یکه تاز میدان بود. معروف اســت که 
ایشان در خطه کردستان به صراحت گفت آنها 
که سمت راست من هستند تیر باران و آنها که 

دست چپ من هستند زنده به گور بفرستید! 
حال خانم عزیز من و شما و همگان قوانین جاری 
مملکت چه شرع و چه عرف را باید اطاعت کنیم. 
برخالف فرمایش شما که اعتقاد دارید حجاب 
مربوط به قدرت است و کاری به اخالق و دین 
ندارد شما در اشتباه هستید هرچند هم مدرک 

دانشگاهی داشته باشید. 
روزگار ما روزگار روشنفکری را پذیرا نمی باشد. 
به باور من اگر مرحوم پدر شما هم در قید حیات 
بود شما جرات شجاعت بروز این فرمایشات را 

نمی داشتید. 
در آخر یادآوری کنم که در همین شهر مونترال 

بانوان ایرانی باحجاب همه جا دیده می شــوند 
و با ویزا و همان شمایل وارد می شوند منتهی 
نام آخرشان خلخالی نیست فقط نیم نگاهی به 
گذشته بیاندازید و عنایت فرمایید که بیجا سخن 

نمی روند.
•
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تداوم جنایت... 
اطالعیه ها... 

اطالعیه احتاد چپ سوسیالیستی ایرانیان
درسالگرد کشتار زندانیان سیاسی دردهه خونین شصت

یک سال دیگر از آن تابستان تلخ گذشت، 
فرمان خمینی در قتــل و عام زندانیان 
سیاسی و سپس نســل کشی. زخم آن 
سالها همیشــه و هنوز با ماست. اگرچه 
کشــتار خونین دهه 60 و بویژه مرداد و 
شهریور ماه 67 درپیشینه تاریخ نماد کم 
نظیرجنایت علیه بشریت است اما آمران 
ومجریان این جنایت هنوز درقدرت اند و 
برای حفظ سلطه خود حتی از تکرارآن 
شرم ندارند. همه آن کسانی که بنام دین 
ودولت برای بقای خود درقدرت دست به 
چنین کشتاری زده اند مسوول این مرگ 

های تاریخی هستند.
امسال درشــرایطی یاد آن زنده اندیشان 
ســربدار را گرامی میداریم که با انتشار 
نوار صوتی حسینعلی منتظری درجمع 
" هیئت مرگ" رســما سندی تاریخی 
دراختیــار افکار عمومی ایــران وجهان 
قرارگرفته اســت. تا دیروز قتل های آن 
دوره انکار میشد و امروز رسما درمقام دفاع 
برامده و کشتار را افتخارافرین می خوانند. 
فارغ از دالیل چند گانه مخالفت و پیشنهاد 
تغییرزمان اعدام ها اما این نوارصوتی یک 
نکته برجســته و پررنگ را با خود دارد 
وآن اینکه روح کلــی و جوهره وجودی 
جمهوری اســالمی را روشن میسازد که 
چگونه برخی با پا فشاری و برخی دیگر 
با سکوت خود این زخم عظیم اجتماعی 
تاریخ معاصررا رقم زدند و بدین ســبب 
مسوولیت انجام این جنایت را برعهده این 
و یا آن نهاد و مقام گذاردن فریبی بیش 
نیست و این نکته روشنگراست که جنبش 
داد خواهی به درستی همواره برآن پای 

فشرده است.  
وظایــف امــروز هنوز هم طــی طریق 
افشاگرانه و روشنگر دیروز است که چگونه 
درطول بیش از 3 دهه حاکمیت ســیاه 
جمهوری اســالمی از فردای بهمن 57 
بدین ســو، هزاران انسان عاشق زندگی 

ســربه دار شدند و چه ســینه های ماال 
مال از عشق و سرور، عاطفه و مهر، ارمان 
خواهی و تعلق خاطر به زحمتکشــان و 
طبقات محروم جامعه در سینه کش دیوار 
با گلوله های پاســداران سرمایه با تلی از 

خاک پنهان گشتند. 
نام شان چیست و درکجا ها دفن گردیدند 
و چه انبوه بیشمار آن جانها که تا به امروز 
حتی برای اعضا خانواده شان نیز بی ردو 

نشان باقی مانده اند؟ 
تنها نشــان، گلهایی است که بر خاوران 
های ایران روییده است. باید نشان داد و 
نتیجه گرفت که مبارزه این همه انسانهای 
زندگی مدار بیهوده نبوده و نیست بلکه 
منطق بقا و ادامه زندگی اســت که باید 
بنام یکایک آنان ثبت گردد. دراین میان 
اپوزســیون چپ انقالبی و ترقیخواه می 
تواند و می باید در مضمون یک جنبش 
عظیم توده ای امر دادخواهی را درمجاری 
یک زنجیره کارزارهای جهانی با بازشکافی 
عمق جنایات صورت گرفته در سراســر 
ایران برهمگان آشــکار ســاخته و همه 
ابزارهای تبلیغی را درخدمت افشاگریهای 
همه جانبه بر علیه ایــن رژیم قراردهد. 
اگررژیم با انواع ترفندها نگذاشته بود که 
نســل جوان امروز از جنایات آن ســالها 
آگاه گردد اما انتشار نوارصوتی مورد اشاره 
ودعواهــای برخاســته از تناقضات ذاتی 
این رژیم حول آن می تواند یاری رســان 
جنبش داد خواهی وعدالت طلبانه ایران 
باشد. جنبش عظیم توده ای ودادخواهی 
با نورافشانی برآن دوره جهنمی به درستی 
نشان داده است که درمبارزات خود برای 
سرنگونی این رژیم به پشتیبانی، همدلی 
وهمراهی همه کارگران ، آزادیخواهان و 
حق طلبان جهان نیا ز دارد و درپی نجات 
دهنده ای نیست و نمی خواهد کار خود 

را به دیگران واگذار کند.              
ســرنگونی رژیم سرمایه داری جمهوری 

اســالمی تنها درصورتی مــی تواند به 
برقراری آزادی و طی راه برای سوسیالیسم 
بیانجامد که بوسیله جنبش کارگری- توده 
ای ایران انجام گیرد. دلبســتن به اهرم 
هایی جز برآمد توده ای قوی نتایجی چون 
عراق ، افغانستان ، لیبی و سوریه را درپی 
خواهد داشــت که از برکت دموکراسی 
نوع امریکایی و کمک رسانی های " نوع 
روسیه، ایران، ترکیه و عربستان سعودی " 
به ویرانه ای تبدیل شده و جنگ و بحران 
مشخصه اصلی این کشورها گشته است. 

جنبش دادخواهی در انجام اصلی ترین 
وظیفه خــود یعنی برای حفظ و صیانت 
ازاهداف آن نسل آرمانخواه مبارز جز تکیه 
بر نیروی عظیم توده ای راه دیگری نمی 

تواند درپیش گیرد. 
با این باور است که شعار نه می بخشیم 
و نه فراموش می کنیم معنا می یابد و به 
یقین روزی جنایتکاران نظام از هرطیف و 
جناحی که باشند دریک داد گاه علنی و 
عادالنه به بازخواست کشیده خواهند شد 
ومجازات هایی متناسب با نقششان دراین 

کشتار تاریخی دریافت خواهند کرد.
با مبارزیــن راه آزادی و سوسیالیســم 
همصدا شویم تا به سرکوب های سراسری 
رژیــم اعتراض نمایئــم و آزادی بی قید 
وشرط تمامی زندانیان سیاسی- عقیدتی 
را خواستارشــویم. دربحبوحه رو به رشد 
مبارزات جاری کارگران، زنان ،معلمان و 
زحتمکشان ایران ماخود را درکناروهمراه 

آنان میدانیم.
یاد جــان های بیقــراری که ایســتاده 

فروافتادند همیشه ماندگار خواهد ماند.
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری 

اسالمی
زنده باد آزادی - زنده با سوسیالیسم
اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان
شهریورماه 1395 - سپتامبر2016

اهّمیت اّتحاد عمل مبارزاتی
گزارش سوسیال فوروم 

جهانی: 9 تا 14 آگوست  
به هّمت کمیته یادمان کشتار زندانیان 
سیاســی دهه 60 در ایران، مونترال- 
کانادا و اتحاد عمل تشکل های چپ 
ایرانی در آمریکای شمالی، برنامه هایی 
در سوسیال فوروم جهانی برگزارشد 
که از بسیاری جهات ارزنده، آموزنده و 

افشاگرانه و نیز خرسندکننده بود.
ارزنده بود چرا که با تمامی اختالفات 
نظری که وجود دارد اما نشــان داد 
که هنوز هم میتوان برسر اختالفات 
و اشتراکات خود به گفتگو نشست و 
استخوان بندی همکاریهای مستمر 
را شــناخت و بدان عمــل کرد. این 
مسئله بویژه بستر همکاریهای مستمر 
را هموار خواهد ساخت؛ چرا که افق 
روشن فردا در فضایی سالم و با گذر 
از ابتدایی ترین تالش هاست که رقم 

میخورد.
آموزنده بود چرا که انتخاب موضوع، 
چیدمان و تنوع بحث های ارائه شده 
به گونه ای بــود که برای مخاطبین 
غیرفارسی زبان کامال ملموس و به دور 
از شعارهای احساسی، بیشتر جنبه 
آشنایی با موضوعی را داشت که برسر 
آن ســخن می رفت. بازفرست هایی 
نیز که از شرکت کنندگان فارس زبان 
داشتیم، نشان از مفید بودن بحث ها 

دارد.
برنامه اول جســتاری بود براوضاع 
خاورمیانه با محوریت ایران، در بطن 
این بحث، در برنامه اول تراب ثالث از 
لندن، پروین اشرفی از ونکوور، بهروز 
فراهانی از پاریس و بهــرام زندی از 
واشــنگتن حضور داشتند. دریغ که 
به دالیل مشــکالت فنی و تکنیکی 
که از کنترل ما خارج بود نتوانستیم 
یونس پارســا بناب و یاسمین میظر 
را در کنار خود داشــته باشیم. نکته 

برجسته برنامه اول دراین بود 
کــه بحث ها درعین داشــتن 
شخصیتی آگاهگرانه و روشنگر 
اما به شکلی هارمونیک یکدیگر 
را تکمیــل می کردنــد که بار 
مضمونــی برنامــه را قوی تر 

ساخت.
در برنامه دوم فیلم آنجا باغی 
است نمایش داده شد که اثری 
اســت ماندگار و پراحســاس 

از مســعود رئوف کارگــران ایرانی - 
کانادایی . این فیلم به زبان انگلیسی 
با زیرنویس فارســی، ُبرشی است از 
زندگی کارگــردان در زندان و زندانی 
بزرگتر به نام ایران و ســپس تبعید. 
ارتباط گیری بینندگان با لحظه لحظه 
فیلم در چهره ها و پرسش های طرح 
شده در خاتمه فیلم به روشنی قابل 
رصــد کردن بود. حضــور کارگردان 
درسالن نمایش و پاسخ های حرفه ای 

به پرسش ها نیز بسیار ارزشمند بود.
برنامه سوم کــه اختصاصًا به همت 
کمیته یادمان برگزار شــد، ترکیبی 
بــود از کار هنری و بحث با مضمون 
افشــاگرانه درارتباط با کشــتار دهه 
60 . دراین برنامه آواز خوانی شیرین 
مهربــد زندانی سیاســی دهه 60 و 
هنرمند مقیم مونترال را شاهد بودیم. 
با صدایی زیبا و پراحساس که با گیتار 
برایان همراهی شد. رقصنده ای جوان 
از گــروه رقص خورشــید خانوم بود 
به سرپرســتی آرام بیات. با اجرایی 
فوق العاده زیبــا و حرفه ای از رقص 
فولکوریک آذربایجان، جای دارد که 
از هنرمنــدان متعهد مونترال و گروه 
رقص خورشید خانوم، بابت اشکاالت 
بوجود آمده در اوایــل برنامه پوزش 
بخواهیم. با وجود اشکاالت اما این دو 
عزیز نشان دادند که می توان حتی در 
سخت ترین شرایط نیز کار را به پیش 

برد و وظیفه مند بود.
در این برنامه تراب ثالث بحثی را در 
ارتباط با انقالب و ضد انقالب در ایران 
ارائه داد که فضای قبل از کشتار دهه 
60 را به تصویر کشید. سپس نوشین 
شــفاهی از تورنتو و زندانی سیاسی 
دهــه 60 از زندان زنان از تفاوت ها و 
تجربیات زنــدان زنان با دیگر زندانها 
گفت. علی آبانی از ســیاتل و زندانی 
سیاســی دهه 60 با بهــره گیری از 
پاورپوینــت براین اصل پای فشــرد 
که چشم هایمان را بر نابرابری و بی 
عدالتــی و ظلم نبندیم. عزت مصلی 
نژاد از تورنتو نیز به طرح و تشــریح 
زخم های اجتماعی پرداخت و مصداق 
آن را کشتار زندانیان سیاسی دهه 60 
دانســت که چونان یک زخم عمیق 

اجتماعی همچنان و هنوز با ماست.
در حاشیه سوسیال فوروم سمیناری 
نیز به زبان فارسی درکتابخانه نیما ) که 
چراغ شان همیشه روشن باد( برگزار 
شد که درآن به ترتیب جمشید آهنگر 
از واشنگتن از ضرورت حزب انقالبی 
طبقه کارگر سخن  گفت، تراب ثالث 
از وظایف ما گفت درقبال طبقه کارگر، 
پیران آزاد از آلمان نگاهی داشــت به 
جنبش های اجتماعی ضد ســرمایه 
داری و محمد اشــرفی از تورنتو نیز 

روسیه: حمالت هوایی به حلب ادامه می یابد

روسیه روز 29 ســپتامبر  اعالم 
کرد که علی رغم اخطارهای ایاالت 
متحده آمریکا به حمالت هوایی 

خود در حلب ادامه خواهد داد. 
حمالت هوایی روسیه در حمایت 
از ارتش سوریه در حالی ادامه دارد 
که حکومت بشــار اسد در تالش 
اســت بخش شــرقی حلب را از 
دست شورشیان مسلح خارج کند.

آمریکا پیش تر تهدید کرده بود که 
در صورت ادامه درگیری ها، هرگونه 
مذاکره با روســیه در مورد بحران 
سوریه را متوقف خواهد کرد. دوره 
تازه حمالت هوایی علیه شورشیان 
پس از پایان یافتن آتش بس میان 
طرف های درگیر در حلب آغاز شد.

سخنگوی  پســکوف ،  دیمیتری 
کرملین، بــا انتقاد از "لفاظی های 
غیرسازنده" واشنگتن، گفت مسکو 
همچنان عالقه مند است که برای 
مبارزه هماهنــگ علیه گرو ه های 
جهادی در سوریه با ایاالت متحده 

همکاری داشته باشد.
او مسئولیت شکست آتش بس و 
باال گرفتن خشــونت ها را متوجه 
گروه های شورشی کرد و تصریح 
کــرد کــه نیروهای ســوریه در 
حلب علیه "تروریست ها" مبارزه 

می کنند.
به گفته پسکوف حمالت هوایی 
روســیه برای حمایت از اقدامات 
این  ارتــش  تروریســتی"  "ضد 
کشور ادامه خواهد یافت. روسیه 

همچنین از آمریکا انتقاد می کند 
که به وعــده اش در جهت تمییز 
مخالف  میانه روی  نیروهای  میان 
دولت و "تروریست ها" عمل نکرده 

است.
حترکات ترکیه برای برقراری 

آتش بس
در رخــدادی دیگــر آنگال مرکل 
صدراعظم آلمــان و رجب طیب 
اردوغــان، رئیس جمهوری ترکیه 
پس از یک گفت وگوی تلفنی اعالم 
کردند روسیه یک مسئولیت ویژه 
در کاهش خشونت ها و کمک به 

آغاز روند سیاسی در سوریه دارد.
دو رهبر در بیانیه ای که توسط دفتر 
آنگال مرکل منتشر شد، افزودند: 
»تازه ترین حمالت ارتش سوریه با 
حمایت هوایی روسیه بر درد و رنج 

مردم غیرنظامی افزوده است.«
از سوی دیگر مولود چاوش اوغلو، 
وزیر امورخارجــه ترکیه، پس از 
دیدار با محمدجــواد ظریف وزیر 
خارجه ایــران در آنــکارا، گفت: 
»برای دســتیابی بــه آتش بس و 
آغاز روند سیاسی به سختی تالش 

می کنیم.«
او افــزود: »اگر روســیه در حال 
تــدارک برای آتش بــس و انجام 
کمک های انسانی است، ما آمادگی 

کامل داریم.«
با این وجود استفان دی میستورا، 
فرستاده ویژه سازمان ملل در امور 
سوریه، به خبرگزاری فرانسه گفت 

امید بســیار اندکی نســبت به 
شروع دور تازه ای از گفت وگوها 

و برقراری آتش بس وجود دارد.
تالش برای کنترل شهر حلب

نیروهای  در روزهای گذشــته 
دولتی سوریه کنترل بخ ش هایی 
از مرکز حلــب را که در اختیار 
مخالفان مسلح بشار اسد بود در 

دست گرفتند.
زیر  محله های شرقی حلب 
هوایی  حمالت  شدیدترین 
جنگ  آغاز  زمان  از  روسیه 
قرار گرفتند. ارتش سوریه نیز 
با شدتی بی سابقه این محالت 

را به گلوله توپ بسته است.
دیدبان حقوق بشــر، که مخالف 
دولت سوریه اســت و مقر آن در 
لندن قرار دارد، می گوید که از زمان 
اعالم حمالت جدید علیه حلب، 
بیــش از 155 نفر از غیرنظامیان 

کشته شده اند.
خدمات بهداشتی نیز در بخشی از 
شهر حلب که در کنترل شورشیان 
است به حداقل کاهش یافته. یک 
مقام مسئول صلیب سرخ جهانی 
تقاضا کرده که برای رسیدگی به 
بیمــاران، آتش بس  مجروحان و 
فوری برقرار شــود تا خروج آنها 

ممکن شود.
حلب از نیمه سال 2012 عمال به 
دو بخش شــرقی و غربی تقسیم 
شــده، به گونه ای کــه نیروهای 
دولتی بر غرب شهر مسلط بودند 
و شورشیان مسلح مخالف اسد بر 
قسمت شرقی شهر تسلط داشتند.

با تسلط حکومت سوریه بر حلب، 
بشار اســد عمال بر قسمت اعظم 
سوریه مسلط خواهد شد و می تواند 
از موضع قوی تــری با مخالفانش 
روبرو شود. جنگ داخلی سوریه از 
مارس 2011 به خشن ترین وجهی 
در خاورمیانه جریان داشته و گفته 
می شود که طی آن 300 هزار نفر 

جان باخته اند.

»تأیید حکم زندان نرگس محمدی را محکوم می کنیم«
سازمان گزارشگران بدون مرز روز 
چهارشنبه، هفتم مهرماه، با انتشار 
بیانیه ای تأیید حکم زندان نرگس 
محمــدی در دادگاه تجدیدنظر 
را »قاطعانــه« محکــوم کرده و 

خواستار آزادی فوری او شد.
کریســتف دولــوار، دبیــر اول 
گزارشگران بدون مرز، در این باره 
گفت: »حکم زندان برای این زن 
شــجاع ایرانی ظالمانه است و ما 
خواهان آزادی فوری او هستیم.«

در بیانیه گزارشــگران بدون مرز 
آمده است که نرگس محمدی، 
یکی از چهار »قهرمــان آزادی 
اطالع رسانی« بود که به مناسبت 
ســوم ماه مه، روز جهانی آزادی 
مطبوعات، شهرداری پاریس به او 

مدال اهدا کرد.
همزمان شیرین عبادی، حقوقدان 
و برنده جایزه نوبل صلح ســال 
2003 میالدی، نیز حکم نرگس 
محمــدی را »ظالمانه« توصیف 
کرده و گفت: »تنها جرم نرگس 
محمدی دفاع از حقوق بشــر در 
کشوری اســت که این حقوق را 

پایمال می کند.«
ســازمان عفو بین الملل نیز روز 
چهارشنبه با انتقاد از تأیید حکم 
16 سال زندان نرگس محمدی، 
توسط دادگاه تجدید نظر استان 
تهران، خواستار آزادی بدون قید 

و شرط او شد.
این نهاد مدافع حقوق بشر اعالم 
کرده است که این حکم »نشانه 
آشکاری از قصد مقام های ایران 
برای ســاکت کــردن مدافعان 

حقوق بشر به هر بهایی« است.
کانون مدافعان حقوق بشــر روز 
چهارشــنبه اعالم کرد که حکم 
16 سال زندان نرگس محمدی، 
در شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر 

استان تهران تأیید شده است.
نرگس محمدی در اردیبهشت ماه 
در شعبه 15 دادگاه انقالب تهران 
به ریاست قاضی صلواتی، به اتهام 
»اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب 
جرم علیه امنیت ملی کشور« به 
پنج سال زندان، به اتهام »فعالیت 
تبلیغی علیه نظام« به یک سال 
زندان و در مورد اتهام »تشکیل 

و اداره گروهک غیرقانونی لگام« 
به تحمل ده سال زندان محکوم 

شده بود.
به گزارش کانون مدافعان حقوق 
بشر، شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر 
اســتان تهران با تأیید این حکم 
اعالم کرده اســت که با اجرای 
ماده 134 قانون مجازات اسالمی 
برای نرگــس محمدی، مجازات 
اشــد یعنی ده سال حبس اجرا 

خواهد شد.
طبــق مــاده 134 قانون جدید 
مجازات اسالمی، در صورتی که 
قاضی برای هر یــک از جرایم، 
مجازات مســتقلی را صادر  کند، 
در مرحله اجرای حکم بیشترین 
اجــرا  تعیین شــده  مجــازات 
خواهد شــد.نرگس محمدی از 
اردیبهشت ماه سال 94 در زندان 
اوین به سر می برد، در حالی که 
به گفته همسرش تقی رحمانی، 
دچار بیمــاری  »فلج عضالنی« 
اســت و شــرایط زندان برای او 

»خطرناک« است.
•
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آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان 
تان می ترسید؟ممکن است که شما  قربانی خشونت های خانواد گی  

شده باشید. آیا به دنبال همزبان می گردید  تا شما را یاری کند؟
 مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت  خانواده های افغان و ایرانی 
هست و شما را  گام به گام یاری میکند. اگر آرامش خاطر می خواهید 

تلفن را بردارید و با شماره: 8١١7-27۴-5١۴ با ما تماس بگیرید.

>>  iwamontreal@gmail.com

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال 

 اجنمن زنانمجمع عمومی 
از ساعت 11 صبح تا 13/30زمان: یکشنبه ۶   نوامبر   201۶ 

برگزار میگردد. از انتقادات و پیشنهادات 
شما بمنظور ارتقاء سطح دانش و 

تالشمان در راه دستیابی به آزادی، 
برابری و رهائی از فرهنگ مردساالری 

 St Hubert Montréal, QC H2R 2P4 (Metro: Jarry) 8043هیئت اجرائی انجمن زنانبه امید دیدارتانصمیمانه استقبال مینمائیم .

منصوره 
شجاعی
پیش از این در یادداشت هایی که 
اینجا و آنجا منتشر شده است تا 
حد امکان و تا حد ربط به موضوع، 
اشــاراتی به آن سالهای سیاه و به 
آن تابستان پاییززده کرده ام. اما نوار 
صدای آن پیرمرد صداقت پیشه − 
که هیچــگاه در هیبت خدایگان 
متکبر آن دوران بــر مردم ظاهر 
نشــده بود − بر آنم داشت که این 
بار مشخصًا از آن ســالها و از آن 
شهریور بنویسم، از آن شهریوری 
که تا امروزه روز هم به واقع تمامی 
ندارد، همچــون یلدایی دیگر به 
درازنای سیاه روزگاران ایران، از آن 
یلداهایی که در خردادها و تیرها و 
مردادها و آذرها خواب از چشم مان 

ربود و آتش به جانمان کشید.
نوارصدای پیرمرد، صور اسرافیلی 
بود که هرچند مــردگان را زنده 
نکرد اما خفتگان این ســال ها را 
بیدارکرد. و این راز ســر به ُمهر را 
همچون داغی بر دل جامعه حک 

کرد.
این ســال ها خانواده ها و بستگان 
خــاوران،  مــادران  خــاوران، 
دلسوختگان »بیداران« و… مطالبی 
از آنچه آن روزها بر ایران رفته بود 
نوشتند، و گاه نیز در میان نوشتار 
خــالق اهل ادبیات داســتان ها و 
روایاتی قلمی شــد که به روشنی 
از سیاهی های آن دوران نوشته اند. 
یکی از بهترین آثار متأخر در این 
زمینه »مورد دوســت ما« به قلم 
صمیمی و روان رضا فرخ فال است 
که از نگاه مــن تاثیرگذارترین و 
تکان دهنده ترین اثر ادبی مربوط 

به آن دوران است. 
فرخ فال، در یک پایان بندی موجز 
تمام آنچه بر زندانیان آن ســوی 
دیوار و این ســوی آن گذشته بود 
به قدرت قلم خویش تصویر کرده 

است. 
همراه با آثاری این چنین، اما انتشار 
این نوار به طور گسترده و از طریق 
رسانه های معتبر و معروف موجب 
شد تا جامعه به حقیقت جنبش 

دادخواهی دست یابد.
رسانه ها با پیگیری، سراغ کسان و 
گروه هایی رفتند تا هریک به نسبت 
مســئولیت اجتماعی و یا فردی 
خود با آن رویداد خونبار، از چرایی 
سکوت آن سال ها و حتی سال های 
بعدتــر بگویند. چرخــش آزادانه 
اطالعات دراین مورد، انگار موجی 
از رهایــی را در میان افراد جامعه 

ه  ا خــو
دادخــواه و خواه بیدادگــر به راه 

انداخت.
پس، جمعی به برهان، گروهی به 
توجیه، باقی به ندامت و برخی به 
وقاحت، آنچه را گذشته بود از ظّن 

خویش بیان کردند. 
عمومی شدن این ماجرا از طریق 
رسانه ها و شــبکه های اجتماعی، 
موجب تحلیل و بررسی این واقعه 
درســه ســطح حاکمیت، دولت، 
و جامعه روشــنفکری سیاسی و 
ادبی شد. باشــد تا روزی پرسش 
شــوندگان نیز از صاحبان رسانه 
دلیل سکوت شان را درآن سال ها 
و در آن قاره آزادی بیان پرســان 

شوند.

سکوت و در هم شکسنت آن
این یادداشــت برپایه تجربه های 
شــخصی در دو مقطــع، نگاهی 
گذرا بــه دالیل ســکوت در آن 
دوران، و نیــز نگاهــی اجمالی به 
نقش جنبش های مدنی ایران در 
شکستن این سکوت دارد. راوی هر 

مقطع، روایت خود گوید.
•

روایت اول : 
سال های ۶0 تا ۶7

این روایت از نگاه یک دانشــجوی 
پیشــگام،  هــوادار  اخراجــی 
سرخورده ای از تعطیلی دفتر اتحاد 
ملی زنان، یک کتابدار درُشــُرف 
پاکسازی شدن از کتابخانه ملی، 
بازیگر آماتور سیاســی اداره تئاتر، 
یک شاگرد موسیقی گروه چاوش 
و عضو کانــون کوهنوردی تهران 

نوشته شده است. 
پس شــاید بتواند روایتی باشــد 
منتســب به بخشــی از جامعه 
روشنفکری سیاسی وفرهنگی آن 

دوران:
جامعه ضربه خورده و تنها مانده از 
فرارهای یک شبه دوستان، ناپدید 
شــدن همکاران و همکالسی ها، 
زندانی شــدن دوســتان و اقوام… 
برای  پنهانی  جامعه عزاداری های 
رفقای اعدامی در شب های وحشت 
از جنــگ و بمبــاران و آوارگی… 
جامعــه رها شــده در میهنی که 
هم میهنانش گروه گروه مجبور به 
ترک میهن شده بودند… جامعه ای 
که بار ســنگین غربت در کوچه  
پس کوچه های محله های آشــنا، 
ساکنان تنها مانده اش را از پای در 
آورده بود… جامعه خویشان نادم و 
غیرخویشان مظنون… جامعه ای که 
راه زندان و قبرستان برای مادرانش 

مأنوس تر از 
راه مدرسه و دانشگاه فرزندانشان 
بــود… جامعــه ســفره های باز و 
بســته های کوپنــی… جامعــه 
آفتابکاران تب کرده در جبهه های 

جنگ و سلول های تنگ…
و اینها فقط ُخردکی از حجم عظیم 
تصاویر سیاه به جامانده از آن هفت 
سال و از سال هفتم آن هفت سال 
است. هرچند به هر روی زندگی 

بود، اما سخن از زندگان نبود. 
تا به ســال 68 جز تنــی چند، 
هیچکس ازهیچکس سخن نگفت. 
انگار سخن ازســال های سیاه به 
شادی ناپایدار پایان جنگ، شادی 
بازگشت تنی چند ازعزیزان زندانی 
و شــادی بازگشت ســربازانی نه 
چندان قهرمان از جبهه های جنگ، 
تاخت زده شــده بود. اما حقیقت 
این معامله نا ســود آور، تنها برآن 
شادی ناپایدار استوار نبود. چرا که 
از دیگر سو، سرگردانی اندوهناک 
پای گذاشــتن در راهی تاریک و 
بهت زدگی از رویارویی با مناسباتی 
متفاوت، بی رحم و ناآشنا همچون 
تنی ورم کرده از درد، روی دست 
روشنفکر و غیرروشنفکرش مانده 
بود، تا کجا درمان یابد. انگار سخن 
از اساس جایز نبود، به ویژه از بندیان 
و جانباختگان آن سال ها…غافل از 
آنکه به سالی بعد و سال های بعدتر 
هنوز قرار بود عزیزانی را از دست 

بدهیم، اما نه بی هیچ سخنی!
•

روایت دوم : 
از ۶8؛ َتَرک های ظریف مدنی بر 

الک ضخیم سکوت سیاسی
این روایت از نگاه یک فعال جامعه 
مدنی، عضو محافل خانگی زنان، 
یک کتابدار بازنشسته »به تقصیر« 
کتابخانــه ملی، عضو و مؤســس 
چندین و چند فقــره از نهادهای 
مســتقل مدنی زنــان و کودکان 
و نیزیکــی از اهالی قلم و مجله و 
وبسایت نوشــته شده است. پس 
شاید بتواند روایتی باشد منتسب 
به بخشــی از جامعه روشــنفکر 
عمل گــرای ایــن دوران. حکایت 
َتَرک خوردن الک ضخیم سکوت، 
روایتی است برخاسته از رویکردی 
منطبق با گفتمــان دادخواهی از 
سوی بخشــی از جامعه مدنی و 

جنبش زنان ایران.
 چنانچــه بــا اندکی فاصلــه و با 
رویکردی نقادانه به ســکوت آن 
ســال ها نگاه کنیم، انگار سخن از 
دو سو محبوس شده بود، از سوی 
حاکمان گناه آلوده و نا پشیمان و 
نیز از سوی خانواده های رنج دیده 

خاوران.
آنچه حاکمان کردند، در قد وقواره 

این یادداشت نمی گنجد. 
ســخن اما از حبس ســخن در 
اندرونی روشنفکران سیاسی و به 
طور مشخص روشنفکران خاورانی 
اســت. همچنین انــدر حکایت 
شکستن این حصر است از سوی 

خود ایشان.
انــگار جامعــه  در آن ســال ها 
بــه دو  روشــنفکران سیاســی 

گروه تقسیم شــده بود: خانواده 
اعدامی ها و خانــواده غیر اعدامی 
هــا. بی تردید، دلیــل اصلی این 
تفکیــک خودخواســته، ترس و 
وحشت از حکومت سرکوبگر بود. 
رعب کشتن، نابود کردن، منزوی 
ساختن و منفعل کردن نیروهایی 
که در رویاهای معصومانه خویش 
قرار بود نه فقط میهن که جهان را 
نیز دگرگون کنند. ولی چنانچه با 
دید نقد از درون بنگریم، نمی توان، 
تاثیر رویکرد سکتاریستی گروه های 
سیاسی را نیز در حفظ این سکوت 

نادیده گرفت.
رازسازی های بی دلیل، ارج نهادن 
به کار تشــکیالتی، ارزش گذاری 
روش هــای زندگــی مخفی و… 
باعث شــده بود که حتی تعدادی 
از فرزندان اعدامی های آن سال ها 
تا مدتها فقط درحلقه خودشان در 
پی یافتن دوست و دوستی باشند. 
هرچند این گونه پدیده ها پس از 
وقوع فاجعه ای بدان گســتردگی 
قابل درک است اما از منظر دیگر، 
عــادت حفظ روابــط هژمونیک 
»میراث  همچــون  تشــکیالتی 
فعــاالن سیاســی،  در  مقدس« 
دوقطبی شدن جامعه روشنفکران 
سیاسی درآن دوران نقش مؤثری 

داشت.
اعدامی هــای خاوران برای جامعه 
روشنفکران سیاسی، چه از خویش 
بودند یا نبودند، چه شناس بودند 
یا نبودنــد، چه رفیــق بودند یا 
نبودند، عزیز بودند و عزت جامعه 
روشنفکری. اما عزیز انگاشتن آنها 
انــگار باید با موافقــت و پذیرش 
ســازمانی تعدادی از خانواده های 
خاورانی مورد قبول واقع می شد. 
در غیر این صورت غریبه ها را راهی 
به ورود به محافــل خودی نبود. 
واین محافل تا مدت ها در نتیجه 
انــزوای اختیاری/اجباری خویش 
موفق به برقراری پیوند با طیف های 
مختلف جامعه برای افشای عمومی 

آن فاجعه نشد. 
ایــن رویه از ســوی بخشــی از 
خانواده های خاوران تا بدانجا رسید 
که در ســال های آغازیــن دوران 
اصالحات که تشــکل های مدنی 
در حال شــکل گیری بود، قهر و 
تشکیک نسبت به روشنفکرانی که 
وارد حوزه گفتمانی نهادهای مدنی 
شده بودند، به نوعی باعث اختالف 

و عدم همکاری شد.

اعــالم  بــا  امــا، 
و  موجودیت علنی 
عمومی نهاد مادران 

خــاوران همچــون 
نهــادی زنانه از درون 

جنبش دادخواهی، وسپس حضور 
مستقل و پرشور نســل دوم این 
خانواده هــا در جنبش های مدنی، 
جنبــش دانشــجویی و برخی از 
فاصله  ایــن  مردمی،  نهادهــای 
گذاری ها به تدریــج رنگ باخت. 
کنش مندی شورانگیز نسل جوان 
خانواده هــای اعدامــی و حمایت 
عاطفی مــادران خــاوران از این 
جوانان و دوستانی که گرد هم آمده 
بودند، در تعدیل نگاه انزواطلب آن 
نســل میانی، که نه مادر بود و نه 

فرزند، تأثیر به سزایی داشت.
پافشــاری آن بخــش از خانواده 
خاوران در حفــظ و نگاهبانی آن 
مناســبات مقدس و محصور در 
گروه های خاص،  در برابر دریادلی 
مهربانانه مادران و شــور صادقانه 
جوانان نســل دوم صورتی دیگر 
یافت. شــاید بتــوان گفت نوعی 
چرخش مدنی بود در رویکردهای 
تشــکیالتی نســبت به آنچه در 

جامعه می گذشت.
آنگاه که نســل میانی خاورانی ها، 
دگرگونی های جامعه را ازپشــت 
الک ضخیم اندوه سال های سیاه با 
مالمت و گاه با بیزاری نگاه می کرد، 
ستاره های مهرمادران خاوران که 
به شــورمندی جوانان نسل دوم، 
شب از پی شــب پرنورتر می شد، 
جنبش  شــیری  راه  کهکشــان 
دادخواهی را به آسمان جنبش های 

مدنی ایران و جهان پیوند می داد.
نســل جوان خاوران بــا در میان 
گذاشــتن قصه ها و درِد دل های 
صمیمانه، صادقانه و دور از قضاوت 
و  با همکالســی ها، همســفرها 
نهادها  دردانشگاه ها،  دوستانشان 
فرهنگی،  گوناگون  انجمن های  و 
هنری و مدنی، قشرهای گوناگون 
جامعه را با این قصه تلخ آشنا کرد. 
حاال دیگر راز سر به مهر خانواده های 
اعدامی به قصه های شــبانه گروه 

گروه 
جوان، از همه رنگ و همه شکل، 

تبدیل شده بود.
نوه هــا، همگام  و  مادربزرگ هــا 
و همصــدا، گفتمــان جنبــش 
دادخواهی را به دیگر جنبش های 
مبارزات مدنی پیوند می زدند، تا که 
به سال 88، نهاد "مادران خاوران"، 
الگوی ســازمانی و گفتمانی نهاد 

"مادران پارک الله" شد. 
درسایه بلند بده بستان های مدنی 
و مبارزاتی بسیاری از خانواده های 
خاورانــی بــه گروه هــای دیگر، 
همچون مــادران صلــح، مادران 
پارک اللــه، خانواده های زندانیان 
سیاسی، و… پیوستند و پرچمدار 
پیوند خاورانی هــا با جنبش های 
اعتراضی، مدنــی و مطالبه محور 
شــدند. شکستن الک ضخیم آن 
ســکوت »مقدس«، از یک ســو 
گفتمان جنبش دادخواهی را در 
داد خواهی  جامعه جاری ساخت. 
به خواست های جنبش های مدنی 

مطالبه محور افزوده شد.
جوانان نســل دوم خــاوران نیز 
بــه نوبه خــود، درمقــام اعضای 
پیوســتن  با  جنبش دادخواهی، 
به جنبش هــای مدنی، محاکمه 
را  جنایت هــا  آمــران  عادالنــه 
همچون یکی ازخواست های اصلی 
محورثبت  مطالبــه  جنبش های 
کردند. و سرانجام ایستاده بر هویت 
خاورانی خویش، دست در دست 
جوانان دیگر در تشــییع جنازه با 
شــکوه آن درگذشته مهربانی که 
در طول زندگی از سوی خدایگانان 
مرگ همواره مورد تمســخر واقع 
شده بود بغض و خشم فروخورده 
آن سال های ســیاه را در شعاری 
پرمعنا، به ساده و به سادگی باهم 
آواز کردند: »نترســیم نترسیم ما 

همه باهم هستیم«!
•

نقش مادران و جوانان در شکسنت سکوت خاوران

جلسه اجنمن زنان

زمان: یکشنبه 2 اکتبر   201۶ 

از ساعت 11 صبح تا 13/30

به همه زنان عالقمند خوش آمد میگوئیم

8043 St Hubert 

Montréal, QC H2R 2P4 

(Metro: Jarry) 

 آزادی خامن هما هودفررا به 
ایشان، خانواده ، دوستان و هم 

میهنامنان تبریک میگوئیم؛ به امید 
روزی که همه زندانیان سیاسی 
عقیدتی از همین راه گذر کنند.

من این مساله را تشخیص دادم و 
روی آن تمرکز کردم.

پس از تمرین و تالش بســیار، 
حــاال در موقعیتی هســتم که 
نمی ترســم، می توانــم نظرم را 
در مــورد رســتوران بگویم، اگر 
کسی ناراحتم کند آن را مطرح 
می کنم، درخواست های بی مورد 
را رد می کنم، خستگی ام را پنهان 
نمی کنم، عالقه مندی هایم را بیان 

می کنم و ناراحت نمی شــوم اگر 
دیگران با آن مخالفت کنند، به 
موقعیت های ناخوشایند اعتراض 
می کنم بــدون اینکــه بی ادب 
باشم، پرسشم را مطرح می کنم 
و زمانــی که دیگــران نظرم را 
می پرســند حقیقت را می گویم 
جریحه دار  را  احساساتشان  ولی 
نمی کنم، جایی که دوست دارم 
نمــی روم و بیمــاری ام را پنهان 

نمی کنم.
همه اینها باعث خوشحالی من 
اســت؛ حال بهتری دارم و مثل 
قبــل روابطم را حــال به هم زن 

توصیف نمی کنم.
•

از روبرو شدن نترس...   << ادامه از صفحه: 32
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موفقیت مالی

کیـوان نصیرنیا
مشاور مالی شرکت
Investors Group 
Keivan.Nasirnia@investorsgroup.com
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}<< ادامه در صفحه: 31{

مسینار های  اکتبر
 مسینارهای آموزشی نیمه اول ماه اکتبر

اطالعات بیشتر در صفحــه: 14
تمامی آموزش ها رایگان و به زبان فارسی می باشد.

تلفن رزرو 5144658378
  -------------

کاریابی موفق در کانادا
یکشنبه 9 اکتبر، ساعت 2 تا 4 عصر

بیمه های کانادایی
یکشنبه 16 اکتبر، ساعت 2 تا 4 عصر

موفقیت مالی:  در قســمت قبل 
به ادامه موضــوع تاثیر تبلیغات بر 
تصمیم گیــری های مالــی افراد 
پرداخته ســپس موضــوع جذاب 
تکنیک هــای تبلیغاتــی را پیش 
کشیدم. همچنین به نقش "شانس" 
در حصول موفقیت های مالی اشاره 
کــردم.  حال در این بخش به ادامه 
معرفی "عوامل تاثیر گذار بر تصمیم 

گیری های مالی" می پردازم:

چرخه زندگی: 
انســان در هر مقطعی و هر سنی 
در طول زندگی اهــداف و دغدغه 
هــای ذهنــی متفاوتــی دارد لذا 
بدیهی است که کودکان، نوجوان، 
جوانان، میانســاالن و ســالمندان 
دنیای متفاوتی داشــته باشند. این 
ســیر یا چرخه از تولد تا مرگ که 
دائمــا در حال تغییر اســت و می 
تواند مســیر تکامل را طی کند به 
"چرخــه زندگی" معروف اســت. 
شامل تحصیل، اشتغال، ازدواج، بچه 
دار شــدن، خرید های بزرگ مانند 
مسکن، بازنشستگی و مانند اینها! 
بنابراین بخش عمده نیازهای افراد 
در هر سنی متفاوت است. برآورده 
شدن این نیازها مستلزم هزینه است 
و پیش نیاز هر هزینه کردی تصمیم 

گیری مالی می باشد. 
----------------

باید به این بیاندیشید که در آینده 
خواهد  مهم  برایتان  اهدافی  چه 
بود و پرداخنت به آن اهداف چه بار 

مالی برایتان خواهد داشت؟
----------------

اما نکته اینجاست که با توجه به قابل 
پیش بینی بــودن بخش عمده ای 
از زندگی و مشخص بودن تقریبی 
مراحل بعــدی چرخه زندگی نمی 
توانید تنها به امروز نگریسته فقط 
به مســائل مالی فعلی زندگی خود 
بپردازید! باید همواره اندیشه فردا و 
فرداهای چرخه زندگیتان را نیز در 
سر داشته باشید. بنابراین باید به این 
بیاندیشید که در آینده چه اهدافی 
برایتان مهم خواهد بود و پرداختن به 
آن اهداف چه بار مالی برایتان خواهد 

داشت؟ 
این مهم بسته به این است که شما 
به اصطالح فقط آدم امروز هستید یا 

آدم فردا نیز می باشید؟ 
آیا انسان دوراندیشی هستید یا فقط 

امروز را می بینید؟ 
یادآوری می کنــم که منظور من 
از دیدن آینده ترسیم اهداف مالی 
آینده است زیرا منطقی نیست که 
هیچ برنامه مالی برای آینده نداشته 
باشید و وقتی آینده مطابق چرخه 
زندگی پیش آمد تازه آنوقت به فکر 
تامین مالی برای رسیدن به اهداف 

آن مقطع بی افتید!
در ادامــه چند مــورد از 
اهداف مالی چرخه زندگی 

آورده می شود:
• ادامه تحصیل

• خرید خانه
• ازدواج

• بچه دار شدن
• تحصیل فرزندان

• سالمت جسم و روان
• مراقبت های بهداشتی و 

درمانی
• یادگیــری یک یا چند 

مهارت مورد عالقه

• مشارکت در کارهای داوطلبانه و 
خیریه

• دوران بازنشســتگی مطمئن و با 
امنیت مالی کامل   و ...

می بینید که شما نیز مراحلی مشابه 
در چرخه زندگی داشته یا خواهید 
داشــت. لذا ناگزیر هســتید که در 
اندیش  زمینه مسائل مالی عاقبت 

باشید. 

سلیقه و شیوه زندگی: 
سلیقه و شیوه زندگی شما تصمیمات 
مالی زندگیتــان را معلوم و تعدیل 
می کند. به عنوان مثال شما خرید 
خانــه را در زمره اهداف مالی آینده 
در نظر مــی گیرید. اما خرید خانه 
یک موضوع و در واقع یک سرفصل 
است. اما اینکه چه نوع خانه ای باشد 
مثال آپارتمان یا ویالیی، کوچک یا 
بزرگ باشــد و یا اینکه کجای شهر 
باشد تابعی از سلیقه و شیوه زندگی 
شماست. همین موضوع در خصوص 

شغل نیز صادق است. 
آیا دوســت دارید برای کســی کار 

کنید یا خودتان کارفرما باشید؟ 
می خواهید در چــه محیطی کار 
کنید و اصال چه جور مشاغلی باب 

طبع شماست؟ 
و از این هم ساده تر تصمیم گیری 
در مورد لباس! چه مدل لباس هایی 

را می پسندید؟ 
چه رنگ ها و چه طرح هایی؟ 

آیا برای هر فعالیتی لباسی جداگانه 
و مشخص دارید یا اینکه چندان به 

این موضوع اهمیت نمی دهید؟! 
----------------

بسیار مهم است که بدانید تصمیم 
مالی شما برای تامین نیازهایتان 

است یا خواسته هایتان!
----------------

نکته ای کلیدی کــه در این میان 
وجــود دارد تفاوت میــان "نیاز" و 

"خواسته" است! 
نیازها آن چیزهایی هستند که برای 
بقا الزمشان دارید و اساسی هستند. 
اما خواسته ها آن چیزهایی هستند 
که کیفیت زندگی و در واقع سطح 
رفاه زندگی شما را افزایش می دهند. 
مهم اســت که بدانید تصمیم مالی 
شــما برای تامین نیازهایتان است 
یا خواســته هایتان! جالب اســت 
بدانید که نیازها و خواســته های 
افراد گوناگون با هــم تفاوت دارند! 
برخی چیزها برای برخی آدم ها نیاز 
محسوب می شــوند و برای برخی 

دیگر خواسته و بالعکس! 

شرایط اقتصادی:
وضعیت اقتصــادی همواره یکی از 
تاثیر گذارنده هــای تعیین کننده 
در تصمیم گیری هــای مالی می 
باشد. در ادامه چند مورد از شرایط 

اقتصــادی با درجه تاثیــر زیاد در 
تصمیم گیری های مالی آورده می 

شوند:
• نرخ تورم: 

نرخ تورم مستقیما بر روی قیمت ها 
تاثیر می گذارد.
• نرخ اشتغال: 

این عامــل تعیین کننــده میزان 
دسترسی افراد به درآمد می باشد. 
وجود یا عدم وجود شــغل و میزان 
درآمد آن نقش تعیین کننده ای در 

تصمیم گیری های مالی دارد.
•  نرخ سود در سطح خرد: 

همه مــا در طول زندگی یا ســود 
می گیریم )مثل زمانی که سرمایه 
گــذاری می کنیم( و یا ســود می 
دهیم )مثــل زمانی کــه وام می 
گیریم(. بنابراین نرخ سود در سطح 
خــرد از فاکتورهــای تاثیرگذار در 

شرایط اقتصادی می باشد.  
•  نرخ سود در سطح کالن: 

نرخ سود بازارهای مالی مانند بازار 
سهام و ســایر اوراق بهادار از اِلمان 
های اقتصادی جامعه است و در بعد 
فردی بر میزان سود سرمایه گذاری 

های افراد تاثیر می گذارد.
•  تصمیمات اقتصادی دولت: 

معموال تاثیرات تصمیمات اقتصادی 
دولت آن در ســطح کالن اقتصاد 

نمایان می گردد.
•  سیاست های مالیاتی دولت: 

تاثیر سیاســت های مالیاتی دولت 
بر تصمیم گیری های مالی همواره 

مشهود و انکار ناپذیر است.
•   شرایط اقتصاد جهانی: 

هرگونه تغییر در شــرایط اقتصاد 
جهانی همه کشــورهای جهان را 

متاثر می نماید.
•   نرخ برابری ارز: 

نرخ برابری ارز هر کشور در برابر سایر 
ارزهای رایج و مهم اقتصاد جهانی 
عامل مهم نشــان دهنده وضعیت 

اقتصادی آن کشور می باشد.
بدیهی است موارد دیگری نیز وجود 
دارند که در حوصله این نوشتار نمی 
گنجند! اما نقطه مشترک همه آنها 
این است که بر روی تصمیمات مالی 
شما تاثیر می گذارند لذا بایستی از 

آنها آگاه باشید.
نکته اینجاست که به دلیل متغیر 
بــودن شــرایط مذکور بایســتی 
طرح های مالــی اوال همواره دارای 
پشــتیبانی مالی کافی بوده؛ ثانیا 
همگــی دارای حداقــل یک طرح 
جایگزین یا به قولی طرح شماره دو 

 .)Plan B( نیز باشند

شرایط اجتماعی:
شرایط اجتماعی بر وضعیت زندگی 
تاثیر می گذارد زیرا می تواند باعث 
تغییر اهداف و شــیوه زندگی شود. 
تغییــرات در ارزش های 
فرهنگــی میتواند عامل 
ایجاد تغییراتی در ارزش 
شــود.  افراد  فردی  های 
برای مثال تغییر در شرایط 
محیط های کاری و تغییر 
رویکرد کلی جامعه نسبت 
به شغل می تواند تغییراتی 
در سایر ابعاد جامعه ایجاد 
نماید. در دهه های اخیر 
تعداد زنان شاغل جوامع 
به نحو قابل مالحظه ای 
افزایش یافته اســت. در 

گذشــته مردان به عنوان نان آوران 
خانه و خانواده محسوب می شدند و 
خانه و محدوده آن به عنوان جایگاه 

زنان تعریف شده بود. 
اما امروزه چنین نیست. بدیهی است 
که این اتفاق به دلیل تغییر شرایط 
اجتماعی حادث شده است. تغییرات 
جوامع به موازات تعداد خانواده ها 
و میزان جمعیت آنها )نسبت های 
جمعیتی(، سرانه ازدواج و نوع آن، 
سطح تحصیالت افراد جامعه، نوع و 
میزان اشتغال و مانند اینها صورت 
می پذیرد. آنگاه افراد جامعه ناگزیر 
از ایجاد تغییراتی در اهداف و شیوه 

زندگی خود می باشند.
کافی است اندکی به وضعیت جوامع 
در زمان پدر بزرگ ها و مادر بزرگ 
های خود بیاندیشید. از آن زمان تا 
کنون تغییرات اجتماعی فراوانی رخ 
داده و به همان نسبت اهداف مالی و 
شیوه زندگی شما با اجدادتان تفاوت 

های فاحشی دارد. 

آیا به نظر شما شــرایط اجتماعی 
نسبت به قبل بهتر شده و یا بدتر؟ 

رویکرد شما نسبت به این تغییرات 
چگونه بوده و خواهد بود؟ 

آیا در مقابل تغییرات مقاومت می 
ورزید یا آنها را نفی می کنید؟ 

آیا سعی در تغییر تغییرات دارید یا 
آنها را پذیرفته و با تغییرات همگام 
می شوید؟ عکس العمل و واکنش 

شما نسبت به تغییرات چیست؟

شرایط سیاسی:
شرایط سیاسی جامعه ای که در آن 
زندگی می کنیم همواره نقش بارز 
خود را در مسائل اقتصادی ایفا می 
کند. در یک جامعه آزاد سیاســی 
همه افــراد جامعه حق رای دارند و 
این حق رای نشان دهنده مسئولیت 
افراد جامعه در قبال انتخاب هایشان 
اســت. انتخاب هایی کــه بر پایه 
دیدگاه های برخاسته از ارزش های 
فردی انجام می شوند. بدیهی است 
که هر فردی از افراد جامعه ســعی 
می کند بهترین انتخاب را از میان 
پیشنهادات موجود داشته باشد زیرا 
کیفیت زندگی در هر جامعه تا حدود 
زیادی بستگی به کیفیت تصمیمات 
سیاست گذاران و دولت مردان آن 
جامعه دارد. بنابراین قبول مسئولیت 
زندگی مالی فارغ از قبول مسئولیت 
سیاســی نیست!  مســئولیتی که 

به عنوان یک شــهروند در هنگام 
انتخابات باید به خوبی انجام دهیم. 
همانطور که می دانید معموال دولت 
ها وارد حوزه های حیاتی و اساسی 

می شوند از جمله:
•  قوانین و مقررات مالی و بانکداری

•  بیمــه های شــخصی و گروهی 
)کارفرمایی(

•  قوانیــن حقوقــی کارگــری و 
کارفرمایی

•  حمل و نقل و ارتباطات
•  آموزش و پــرورش و تحصیالت 

تکمیلی
•  بهداشت و درمان  و ...

قبال نیز اشــاره شد که تصمیمات 
دولت در خصوص نرخ سود و تورم 
بــر روی قیمت کاالهــا و خدماتی 
که خریداری مــی کنیم و مالیاتی 
که  می پردازیم تاثیر مستقیم می 
گــذارد. میزان اشــتغال، قیمت و 
کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی، 
آمــوزش و پــرورش و تحصیالت 
تکمیلی، بازنشستگی، هزینه های 
مربوط به مســکن و بسیاری دیگر 
از جمله مواردی هستند که تحت 
تاثیر مستقیم تصمیمات مذکور می 
باشند. لذا بسیار مهم است که چه 
افرادی با رای مردم مسند امور را به 

دست گیرند.
ادامه دارد ...

وقتی از والدین، رئیس یا دوستم 
سوالم را نمی پرســم به آنها نیز 
آســیب می زنم چــون این حق 
آنهاست که بدانند من چه فکری 
می کنم، چه سردرگمی ها و چه 
نگرانی هایــی دارم. قبــال زمانی 
کــه در برابر دوســتم ســکوت 
می کردم، از او عصبانی می شدم، 
پرخاشــگری می کردم یا سعی 
می کردم اعتراضم را به شکل های 
احمقانه ای مثل قهــر کردن یا 
متلک گفتن نشــان بدهم. این 
دوســتم  چون  بــود؛  ناعادالنه 
اصال متوجه نمی شــد چرا من 
اینطور رفتار می کنم. گاهی بیان 
احساســات، مخالفت و اعتراض 
ممکــن اســت درگیری هــای 
کوچکی در روابط ایجاد کند اما 
در نهایت می تواند نتیجه مثبت 
و موثرتری داشــته باشــد. این 

منصفانه تر است.
برای شــروع، می توانید مثل من 
عمــل کنید. من به آهســتگی 
شروع کردم به پرسیدن، گاهی 
معتــرض می شــدم و برخی از 
درخواست ها را رد می کردم. برای 
این کار یک فهرست از چیزهایی 
که دوســت ندارم تهیــه کردم، 
پرسش های مهمی را که معموال 
در ذهنم وجــود دارد، نظم دادم 
و به خــودم قول دادم در محیط 
کار، در یک کنفرانس، در جمع 
دوستانه، در ســفر با دوستانم و 
در برابر فرزندم از آنها اســتفاده 
کنم. سعی کردم روی اثرگذاری 
کلماتی که به کار می برم تمرکز 
کنم. متناسب با موقعیت کلماتی 
را به کار می بردم که سوءتفاهم، 
خشم و بدفهمی ایجاد نکنند. به 
این شیوه، توانستم حرفم را بزنم 
بــدون اینکه نگــران درگیری و 

تنش شدید با دیگران باشم.

•
طرد شدن و شکست خوردن 

بخشی از برنامه است
یکی از ترس های من برای مواجهه 
و رودر رو شدن با دیگران ترس از 
طرد شدن و شکست خوردن بود. 
کابوسم بود که رئیس یا همکارم 
ایده و فکرم را  احمقانه بدانند و 
مخالفت آنها برای من به معنای 

شکست و طرد شدن بود.
باید دیدگاهــم را درباره مفهوم 
شکســت تغییر می دادم و این 
کار را کردم. شما هم این جمله 
را شــنیده اید که شکست الزمه 
پیروزی است. اما در عمل همه ما 
آن را ناکامی در موفقیت می دانیم. 
این جمله یکی از درســت ترین 
جمله های کلیشه ای دنیاست. آیا 
من می توانم برنده باشــم بدون 
اینکه هیچ چیز مرا به سوی آن 

هل بدهد؟
به جای گارد گرفتن درباره مفهوم 
شکســت، آن را پذیرفتم. ترسم 
را کنار گذاشــتم و حرف و نظرم 
را مطرح کردم. همین حاال شما 
ممکن اســت با نظر من مخالف 
باشید اما من ترسی ندارم. آن را 
بیان می کنم و به این فکر می کنم 
که مخالفت شما می تواند به من 
کمک کند تا من روی نظراتم کار 
کنم، آنها را بهبود بدهم و  بهتر 

فکر کنم.
ممکــن اســت دربــاره مفهوم 
شکســت و طرد شدن چیزهای 
زیادی خوانده باشــید و نظرات 
جالبی داشته باشید، اما این چند 
نکته نیز حاصل تجربه من است:

ـ شکســت را یکــی از صدهــا 
اشــتباهی که تاکنون داشته اید 

فرض کنید.
ـ در مواجهه با شکست ها کمی 
به محدودیت های زمانی، مکانی و 

جســمی تان فکر کنید و تصور 
انسان گناهکار را نداشته باشید.

ـ شکست را بپذیرید و فکر کنید 
که بار دیگر چطــور بهتر عمل 

کنید.
•

سیاست مداری بد نیست
نگرانی های من برای صراحت در 
بیان جنبه های مختلفی داشت. 
یکــی از ترس های مهم من این 
بود که مبــادا چیزی بگویم که 
دیگران را ناراحت یا ناامید کند. 
این اشتباه بود. چون متوجه این 
نکته نبودم که در واقع من کاری 
به دیگران ندارم فقط می خواستم 
خودم، احساســم، فکر و نظرم 
را بیان کنم. چــرا دیگران باید 
به این دلیل که مــن »خودم« 
هستم، ناامید، مایوس و ناراحت 

و خشمگین باشند؟
برای مبارزه با این کج فهمی که 
رابطه هایم را تحت تاثیر قرار داده 
بود، رویکرد سیاست مدارها را در 
پیش گرفتم و روی این موارد کار 

کردم:
ـ بحث ها و اظهار نظرها صرفا یک 
مکالمه هستند نه یک مجادله یا 
تنش و نزاع. این برداشــت غلط 
من بود که گفت وگوها را میدان 
جنگی برای خاک کردن دیگری 
اینطور  می توانســتم  می دیدم. 
فکر نکنم و رابطه هایم را دوباره 

بازسازی کنم.
ـ برای صراحت داشتن الزم نبود 
که خشــمگین و ناراحت باشم، 
در حالی که می توانســتم حرفم 
را با کمی همدلــی، مهربانی و 
مالیمت بزنم. ترس از ابراز وجود 
و صراحــت باعث می شــد من 
خشک، غیردوستانه و عصبی به 

نظر برسم. 

از...   << ادامه از صفحه: 28



33 33PAIVAND: Vol. 24  no.1286  Oct. 01, 2016             since 1993   www.paivand.ca سال 24 شماره   1286 10 مهر 1395 

 ١2(  20١٦ ســپتامبر  دوم  در 
یک  هند،  کارگران  شــهریور( 
اعتصاب عمومی در این کشور برپا 
کردند که در سراسر تاریخ جنبش 

کارگری جهان بی سابقه بود.
به دعوت اتحادیه های کارگری، 180 
میلیون کارگر و زحمتکش هند، در 
اعتراض به سیاست های ضد کارگری 
حکومت ائتالفی دست راستی اتحاد 
دمکراتیک ملی، تحت رهبری حزب 
مــردم هنــد )بهاراتیا جاناتــا(، یک 
اعتصاب عمومی 24 ساعته برپا کردند. 
هرگز سابقه نداشته است که کارگران 
یک کشور در چنین ابعاد بزرگی در 
یک اعتصاب هم زمان شرکت کنند. 
تقریبًا عموم کارگران بخش عمومی 
و خصوصی اقتصاد و گروه کثیری از 
کارمندان بخــش دولتی به فراخوان 

اتحادیه ها پاسخ مثبت دادند.
ایــن اعتصاب، صنایع و مؤسســات 
مختلــف ازجمله ماشین ســازی ها، 
نســاجی ها، فوالد، نفت، برق، معادن 
زغال سنگ، صنایع نظامی، مخابرات، 
حمل ونقل زمینی، راه آهن، بندرها و 
کشتی رانی، بیمارستان ها، مؤسسات 
آموزشی، بانک ها و بیمه ها و بسیاری 
از بخش هــای اداری دولت مرکزی و 

واحدهای فدرال را فراگرفت.
اعتصاب عمومی 2 سپتامبر نقطه اوج 
یک رشته اعتصابات عمومی کارگران 
هند اســت که با اجرای سیاســت 
اقتصادی نئولیبرال، خصوصی سازی ها 
و آزادسازی ها، در 1991 آغاز گردید. 
شانزدهمین این اعتصابات عمومی در 
2 سپتامبر سال 2015 بود که در آن 
اعتصاب نیز متجاوز از صد هزار کارگر 

شرکت داشتند. 
نکته قابل توجه در این اســت که 12 
اعتصاب عمومی، پس از سال 2009 

برپاشده است.
بــورژوازی  راســت  جناح  کابینــه 
رهبــری  تحــت   2014 از  کــه 
"ناراندا  مودی"زمام امور را در دســت 
گرفته و سیاســت خود را تشــدید 
اقدامات ضد کارگری، گسترش دامنه 
خصوصی سازی، آزادسازی قیمت ها، 
باز گذاشــتن هرچه بیشــتر دست 
سرمایه داران داخلی و بین المللی در 
تشدید استثمار کارگران و تعرضات 
پی درپی به حقــوق صنفی کارگران، 
قرار داده اســت، هیچ پاســخی به 
مطالبــات طبقه کارگــر هند که در 
جریان اعتصاب عمومی سال گذشته 

مطرح شد، نداد.
امــا طبقــه کارگــر و اتحادیه های 
کارگری هند که مصمم به تشــدید 
مبارزه علیه سیاســت های ارتجاعی 
بورژوازی و تحقق مطالبات فوری خود 
هستند، در 30 ماه مارس 2016، در 
اجالس نمایندگان کارگران، تصمیم 
به مبارزه ای گســترده تر علیه دولت 

گرفتند. 
متجاوز از هزار نماینده از 11 اتحادیه 
مرکزی که درواقع فدراســیون های 
کارگری انــد، در کنوانســیون ملی 
کارگران حضــور یافتند. این اجالس 
شــدیداً اقدامات ضد کارگری کابینه 
"مــودی"را محکوم کرد و تصمیم به 
فراخوان اعتصاب عمومی 2 سپتامبر 

گرفت.
در اطالعیه مشــترکی که توســط 
اتحادیه ها صادر شــد، کابینه اتحاد 
دمکراتیک ملی تحت رهبری حزب 
دست راستی مردم هند، به علت نادیده 
گرفتن منشور مطالبات کارگران که 
خواست تمام اتحادیه ها است، شدیداً 
موردانتقاد قرار گرفت. کنوانسیون، یک 
برنامه عمل سه مرحله ای را نیز برای 
تحقق مطالبات تعیین کرد. از کارگران 
خواسته شد با برگزاری کنوانسیون ها 
و کارزارهای مشترک در ماه های ژوئن 
و ژوئیه 2016 در ســطوح مختلف 
ایالتی، محلی و صنعتی، تالش کنند 
وسیع ترین توده ها را به این کارزارها 

بکشانند.

ترجیحًا در 19 اوت، یک 
مســالمت آمیز  اعتراض 
یک روزه را در پایتخت و 
تدارک  به منظور  ایاالت، 
اعتصاب عمومی سازمان 
دهند و در 2 ســپتامبر 
بــه اعتصــاب عمومی و 

سرتاسری روی آورند.
اتحادیه هــای  منشــور 
کارگــری کــه مطالبات 
فــوری طبقــه کارگــر 
هند اســت، در 12 بند 
تدوین شده است. افزایش 
فوری حداقل دســتمزد 
بــه 18 هزار روپیه )268 
دالر( یکی از مطالبات این 

منشور است.
در دوره ای که سیاســت 
نئولیبــرال در هنــد به 

مرحله اجرا درآمده، به ویژه در دوران 
زمامداری جناح راست بورژوازی هند، 
بهای کاالها شــدیداً افزایش یافته و 
سطح زندگی توده های وسیع کارگر 
و زحمتکش، میلیون ها دهقان فقیر 
به شدت تنزل یافته است. دریکی دیگر 
از مطالبات این منشور، انجام اقدامات 
فوری برای مقابله با افزایش قیمت ها 
از طریق تعمیم سیستم توزیع عمومی 
و ممنوعیت بورس بازی در بازار کاال ها 

خواسته شده است.
ده ها میلیون انسان در هند بیکارند. 
از ســال 2004 تاکنون 55 میلیون 
به جمعیت جویای کار افزوده شــده 
اســت. به گفته اتحادیه ها ساالنه 13 
میلیون تن به بازار کار وارد می شوند. 
اما از 2014 که مودی در رأس قدرت 
قرار گرفت، تنها 300 هزار و حداکثر 
یک میلیون شــغل ایجاد شده است. 
بنابراین، منشور اتحادیه های کارگری، 
خواستار انجام اقدامات مشخص برای 

ایجاد اشتغال شده است.
کابینه "مودی" به سرمایه داران امکان 
داده که به اشکال مختلف قانون کار 
را نادیده بگیرند و خود نیز مصوبات 
خالف قانون کار داشته است. اکنون 
نیز در تالش اســت با اصالح رسمی 
قانون کار، اکثریت بزرگ کارگران را 
از شمول قانون کار خارج کند. منشور 
اتحادیه های کارگری خواستار اجرای 
اکید تمام قوانین بنیادی کار، بدون 
هرگونه اســتثناء و معافیت، اقدامات 
تنبیهی شــدید در مــورد تخلف از 
قوانیــن کار و ممنوعیت اصالحات 
یک جانبه دولت در قوانین کار شــده 

است.
در هند، نیمی از جمعیت کشور زیرخط  
فقر به ســر می برند، بخش بزرگی از 
امکانات  ابتدایی ترین  از  این جمعیت 

بهداشتی و آموزشی نیز محروم اند. 
منشور اتحادیه های کارگری، خواستار 
مقابله عملی با فقر، از طریق برقراری 
سیستم تأمین اجتماعی همگانی شده 
است، به نحوی که عموم کارگران تحت 
پوشش تأمین اجتماعی همگانی قرار 

گیرند.
توقف کنتراتــی  کردن کارهای ثابت 
دائمی، دستمزد و مزایای برابر کارگران 
کنتراتی با کارگران معمولی درازای 
کار مساوی، برافتادن محدودیت ها بر 
سر ایجاد اتحادیه های جدید و تصویب 
فــوری کنوانســیون های 87 و 98 
سازمان بین المللی کار، در مورد آزادی 
اتحادیه ها و قراردادهای دسته جمعی، 

از دیگر مطالبات اتحادیه هاست.
اما گذشته از موارد فوق الذکر، منشور 
مخالفت  کارگری هند،  اتحادیه های 
جدی خــود را بــا ادامه سیاســت 

نئولیبرال ابراز داشته است. 
همان گونــه که گفته شــد، کابینه 
مودی روند خصوصی سازی را سرعت 
بخشیده و قصد دارد در سال جاری 
معــادل 8/3 میلیــارد دالر از طریق 
به  خصوصی سازی مؤسسات دولتی 
دست آورد. منشور اتحادیه ها خواستار 
توقف خصوصی ســازی ها در بخش 

عمومی و مرکزی اقتصاد شده است.

منشور دریکی دیگر از بندها خواسته 
است که سرمایه گذاری های مستقیم 
خارجــی در راه آهن، صنعت دفاعی، 
داروســازی، بانک ها و بیمه ها و دیگر 
بخش های اســتراتژیک و اساســی 

ممنوع گردد.
در آخرین روزهــای پیش از برپایی 
اعتصاب عمومی 2 ســپتامبر، دولت 
هند که دریافت طبقه کارگر نمایش 
بزرگی از قــدرت و توانایی خود را به 
صحنه خواهد آورد، یک عقب نشینی 
ناچیز کرد، تا شاید بتواند تزلزلی در 
صفوف متحد کارگران ایجاد کند. در 
30 اوت اعالم کرد، حداقل دستمزد 
کارگران غیرماهر حکومت مرکزی را 
از 3/70 دالر به 5/20 دالر در هرروز 
یعنــی معــادل 135 دالر در هر ماه 
افزایش خواهد داد. این افزایش ناچیز 
که فقط کارگران حکومت مرکزی را 
در برمی گرفت و برای واحدهای فدرال 
الزام آور نبود، نمی توانست، مورد تائید 
اتحادیه ها قرار گیــرد. آن ها خواهان 
افزایش حداقل دستمزد به 268 دالر 
بودند. بنابراین به جز اتحادیه کارگران 
هند )BMS( وابسته به حزب حاکم 
کــه آن را پذیرفت و از اعتصاب کنار 
کشید، تمام اتحادیه های دیگر آن را 
رد کردند و برپایی اعتصاب که اکنون 
مورد حمایت فدراسیون های مستقل 
کارگران و کارمنــدان دولتی و تمام 
احزاب چپ و کمونیست نیز قرارگرفته 

بود، به مرحله اجرا درآمد.
دولــت و ســرمایه داران تمام تالش 
خود را بــه کار گرفتند، تــا مانع از 
حضور گسترده کارگران در اعتصاب، 
تظاهرات، راهپیمایی ها و گردهم آئی ها 
شوند. به رغم تمام فشــارها، تهدید 
ســرمایه داران،  توســط  کارگــران 
محدودیت ها و حتی سرکوب کارگران 
در برخــی ایاالت و نیــز خرابکاری 

اتحادیه دست راستی وابسته به حزب 
حاکم، طبقه کارگر هند قدرت نمایی 
بزرگی را در برابر طبقه سرمایه دار هند 

به نمایش گذاشت. 
با شــرکت 180 میلیون تن در این 
اعتصــاب، بی ســابقه ترین اعتصاب 
عمومی تاریخ جنبش کارگری را برپا 
کرد و نشــان داد که مصممانه برای 
تحقق مطالبات خود گام برمی دارد. 
اتحادیه هــای کارگری هند که نقش 
مهمــی در ســازمان دهی و برپایی 
این اعتصاب بر عهده داشتند، اعالم 
نمودند، اگر به خواست های کارگران 
که در منشــور انعکاس یافته توجه 
نشــود، آمــاده مبارزات شــدیدتر و 

گسترده تری هستند.
با این  اعتصاب عمومی بی ســابقه و 
تهدیدهای اتحادیه های کارگری، آیا 
طبقه سرمایه دار حاکم بر هند، حاضر 
به پذیرش مطالبات منشور خواهد شد 
یا نه؟ پوشیده نیست که تمام مطالبات 
منشور اتحادیه های کارگری هند در 

چارچوب نظم موجودند. 
امــا بــورژوازی حتــی در برابر یک 
اعتصاب عمومــی 180 میلیونی نیز 
به ســادگی تا آن حد عقب نشــینی 
نخواهد کــرد که سیاســت خود را 
تغییر دهد. اما ناگزیر به یک رشــته 
عقب نشینی ها و دادن برخی امتیازات 
جزئی خواهد شد. درنهایت آنچه برای 
این طبقه پذیرفتنی خواهد بود، دادن 
امتیازاتی بازهــم محدود خواهد بود. 
سیاست طبقه حاکم بر هند عجالتًا 
پیشبرد سیاست نئولیبرال است. این 
سیاســت نمی تواند الاقل با تعدادی 
از این مطالبات ســر ســازش داشته 
باشد. اما گرچه برای طبقه کارگر هر 
امتیازی که در جریان مبارزه به دست 
آورد، ارزشمند اســت، مهم  تر از هر 
چیز، نفس مبارزه طبقاتی و رشــد و 

اعتالی مبارزه ای است که اکنون خود 
را در شــکل اعتصاب عمومی بسیار 
برجسته ای در هند، نشان داد و همین 
مبارزه اســت که ســرانجام می تواند 
طبقه کارگر را از شر تمام مصائب نظم 

موجود رها سازد.
این که 180 میلیون انســان کارگر و 
زحمتکش به فراخــوان اتحادیه های 
کارگری پاسخ می دهند و در برپایی 
اعتصاب عمومی، شــرکت می کنند، 
حتی اعضای اتحادیه کارگران هند، 
برخالف خواســت و نظر رهبری این 
اتحادیه به این اعتصاب می پیوندند، 
بازتاب رشــد و ارتقاء مبارزه طبقاتی 
و نارضایتــی عمومی از وضع موجود 
است. سیاســت اقتصادی نئولیبرال 
جز تشــدید وخامت وضعیت طبقه 
کارگر و عموم توده های زحمتکش، 
گسترش دامنه فقر و بیکاری نتیجه ای 
برای طبقه کارگر نداشته است. اکنون 
نه فقــط طبقه کارگــر ، بلکه عموم 
توده های زحمتکش هند دریافته اند 
که تمــام ادعای طبقــه حاکم برای 
بهبود وضعیت توده ها، جز یک فریب 
و دروغ نبــوده اســت. آنچه در هند 
رخ داده، عمیق تر شدن شکاف فقر و 
ثروت و حدت تضادهای طبقاتی است. 
با تشدید تضادهای طبقاتی، مبارزه 
طبقاتی رشــد و اعتال یافته و شرایط 
برای تعرضات طبقه کارگر بیش از هر 

زمان دیگر آماده شده است.
طبقه کارگر هند که سوابق درخشانی 
در مبارزه طبقاتی دارد، می تواند این 
مبارزه را از هم اکنون به نتیجه قطعی 
آن، سرنگونی نظم ســرمایه داری و 
اســتقرار سوسیالیسم، در کشوری با 
جمعیتی متجاوز از یک میلیارد انسان 

برساند. 
نقطه قــوت طبقه کارگر هند در این 
است که همواره حامل گرایش چپ 

و رادیکال بوده اســت. هم اکنون نیز 
اکثریت بــزرگ کارگران متشــکل 
هند، در اتحادیه ها و فدراسیون هایی 
احزاب  جانــب دار  که  متشــکل اند 
کمونیست، مارکسیست - لنینیست و 

سوسیالیست اند. 
ایــن اتحادیه ها که در پــی اجرای 
سیاســت نئولیبــرال در اواخر قرن 
گذشــته، بخش زیــادی از اعضای 
خود را از دســت دادند، در چند سال 
اخیــر تالش کرده اند بــا فعالیت در 
درون کارگران بخش غیررسمی که 
اکنون 90 درصد کارگران را تشکیل 
می دهنــد، از حــق ایجــاد اتحادیه 
برخوردار نیستند و حمایت های قانونی 
از آن ها در حداقل قرار دارد، جمعیت 
کارگری وسیع تری را در صفوف خود 

متشکل سازند.
گرچــه هنوز کارگران متشــکل در 
صفوف اتحادیه ها به ده درصد مجموع 
نیروی کار نمی رسد، اما اتحادیه های 
کارگری هنــد، آن قــدر در صفوف 
کارگران و حتی توده های زحمتکش 
نفــوذ و اعتبار دارند کــه با فراخوان 
آن ها 180 میلیــون تن به اعتصاب 

روی آورند.
اعتصاب عمومی بزرگ و برجســته 
کارگران هند، درس های مهمی برای 
طبقه کارگــر ایران و مبارزات آن  نیز 
دارد. این اعتصــاب نقش و اهمیت 
سازمان های صنفی و سیاسی طبقه 
کارگر را در ســازمان دهی و پیشبرد 
مبــارزه طبقاتــی و تحقق مطالبات 
کارگــران، نشــان داد. این اعتصاب 
هم چنیــن نشــان داد کــه حتی 
تشکل های صنفی و اقتصادی کارگری، 
چنانچه مســتقیم و غیرمســتقیم، 
پوشیده و آشکار، وابسته به دولت یا 
احزاب طبقه سرمایه دار باشند، هدف 
و وظیفه ای جز خرابکاری در جنبش 
طبقاتی کارگری و ضربه  زدن به مبارزه 
طبقاتی کارگران، به ویژه در لحظات 
حســاس نخواهند داشت. خرابکاری 
"اتحادیه کارگران هند" وابســته به 
حزب حاکم در جریان همین اعتصاب 

عمومی، یک نمونه آن بود.
طبقه کارگر ایران، باید از مبارزات و 
اعتصاب برجسته کارگران هند برای 
برپائی اعتصاب عمومی و سرتاسری، 
بیامــوزد و قبل از هــر چیز تالش و 
مبارزه خود را برای ایجاد تشکل های 

مستقل از دولت تشدید کند.
 نشریه کار شماره 725  

قدرت منایی بزرگ کارگران هندقدرت منایی بزرگ کارگران هند

Demo.shorai@gmail.com

دموکراسی شورایی 

گزارش کوتاه از جشن اومانیته
Fête de l'Humanite

امسال نیز جشن اومانیته که از سال 
1930 برگــزار می شــود، در هفته 
ی دوم ماه ســپتامبر در "دهکده ی 
جهانی" در حومه ی شــهر پاریس 
برگزار شــد. این جشن که از سوی 
حزب کمونیســت فرانسه به عنوان 
جشــن مطبوعات و برای روزنامه ی 
اومانیته، ارگان ایــن حزب، ترتیب 
داده می شــود، هر ساله صد ها هزار 
بازدیدکننده را به سوی خود جذب 
می کند. طی این جشن بحث های 
سیاسی و برنامه های هنری گوناگون 
اجرا می شــود و احزاب، سازمان ها، 
انجمن ها و گروه های مختلف سیاسی 
چپ از سراسر دنیا در آن حضور می 

یابند.
امسال نیز ســازمان فدائیان- اقلیت 
در غرفه ی خود به عرضه ی بخشی 
از انتشارات خود، از جمله برنامه ی 
سازمان، پاسخ به سؤاالت و مجموعه 
ی اســامی جانباختگان ســازمان 

پرداخت. وجود بروشورها و اعالمیه ها 
به زبان های مختلف فرانسه، آلمانی و 
انگلیسی و هم چنین رفقایی که به 
زبان های مختلف مسلط اند، معرفی 
مواضع ســازمان را ســهل تر کرده 
و به این ترتیب ســازمان ما یکی از 
قوی ترین و فعــال ترین غرفه های 
بخش خارجی امسال در زمینه ی کار 

سیاسی در جشن اومانیته بود. 
اما متأسفانه از آنجایی که بخش اعظم 
غرفــه هایی کــه در بخش خارجی 
حضور می یابند، از این ابزار استفاده 
نمی کننــد، حضور آنــان محدود 
می شــود به فروش مــواد غذایی یا 
کارهای دستی و غیره. البته از آنجایی 
که حضــور در اومانیته با هزینه های 
نســبتًا زیادی همراه است، جبران 
بخشی از این هزینه ها با فروش مواد 
غذایی و غیره انجام می گیرد که در 
غرفه ی سازمان نیز به همین منوال 
است، اما این امر نباید هدف اصلی را 
که کار سیاسی است، تحت الشعاع 

قرار دهد.

همین انتقاد به کل برنامه ی اومانیته 
نیــز وجود دارد، در این جشــن که 
برای برگزارکننــدگان آن جنبه ی 
تجاری و تبلیغی یافته، تمام برنامه ها 
و حتی تابلوها تنها به زبان فرانســه 
اســت و این امری است که بسیاری 
از بازدیدکننــدگان خارجی را دچار 

مشکل می کند.
در بیــن گروه هــای خارجی مانند 
همیشه حزب کمونیســت کوبا در 
مجموع و در منطقــه ی خاورمیانه 
احزاب و ســازمان های کرد حضور 
چشــم گیری داشــتند. جنبه ی 
دیگری که در اومانیته ی امسال قابل 
توجه بود، وجود غرفه های متعددی 
از کشورهای عربی، به ویژه فلسطین، 

سوریه و مراکش بود. 
همچنین درخواست آزادی زندانیان 
سیاســی از جمله مومیا ابوجمال و 
نیز زندانیان سیاســی چپ عرب و 
کرد، مواردی بودند که در شــعارها 
و پوسترهای گوناگون به چشم می 

خوردند.

از موضوعات مهم در بحث های مربوط 
به کشور فرانسه، مقابله با راسیسم، 
سیاســت های ریاضتی، پناهجویان 
و کارگــران خارجی بــدون مجوز و 

انتخابات آتی در این کشور بودند.
از هنرمندانی که در جشن اومانیته 
ی امســال شــرکت کردنــد، گروه 
شمیکال برادرز، میشل ُپلنارف و در 
بین غرفه های خارجی گروپ یوروم 
با سرودهای انقالبی از ترکیه حضور 
داشتند که صدها عالقه مند را به خود 

جلب کردند.
یکی از بیشترین جذابیت های جشن 
اومانیته مانند هر سال حضور جوانان 
کمونیست بسیاری است که پس از 
ساعات رسمی اومانیته در خیابان ها 
ی پارک به راه می افتند، به هم می 
پیوندند، ساز می زنند، می رقصند، 
ِبالچاو و سرود انترناسیونال می خوانند 
و گوشه ای از دنیایی را هر چند برای 
لحظاتی کوتاه به تصویر در می آورند 
کــه در آن رنگ، نــژاد و حتی زبان 
مانعی در پیوستن انسان ها نیست، 
سوسیالیستی  آرمان های  که  جایی 
انسان ها را به یکدیگر پیوند می دهد.
•
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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. ................................ 223-333٦  

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

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           
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 ١3سال 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

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

عموجانکلبــه 
6107 Sherbooke W. 
Tel.: 514-484-8072________________

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!

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 
آپارمتــا ن
برای  اجاره

طبقه اول از دوبلکس 
دوخواب5ونیم باحیاط 
زیبا و انباری، تاِب بازی 

کودک و بالکن آشپزخانه 
بزرگ، ماشین لباسشو یی 
و ظرفشویی، کولر گازی 
، بر ایستگاه اتوبوس. ٦٦. 

١0۴.١38  دسترسی
سریع به مترو اسنودان با 

اتوبوس 5١
 خیابان کوندیش
H4V 2R6

438-499-1350
ghouchiazaug15U

آپارمتا ن متیز 
برای  اجاره

آپارتمان 3 و نیم، 
بسیار  تمیز 

کامال نوسازی شده 
در ساختمان ۴ پلکس، 

 NDG در قلب
در موقعیت 
و شرایط عالی

لطفا با شماره زیر 
تماس بگیرید.

514-898-1913
kambizazavr152016

استخدام
آشپزی درمنزل 

به یک خانم ایرانی،  
آشنابه پخت غذاهای سنتی، 

برای هفته ای ٦ ساعت 
کار در خانه نیازمندیم.  

   SMS:        با حقوق خوب 
Tel.: 514-247-2947

sep15-oct01P

استخـــدام
کارخانه بازیافت پالستیک

واقع در جنوب مونترال
تکنسین استخدام می کند. 

لطفا با شماره تلفن زیر تماس بگیرید: 
Tel.: 450-443-2222

oct2inv

تدریـس 
ریـاضی

تدریس خصوصی ریاضی
از ابتدایی تا دانشگاه-

کلیه دروس
GMAT و GRE آمادگی

توسط دکتری مهندسی از 
کنکوردیا با بیش از ١0 سال 

سابقه در ایران و کانادا
با قیمت بسیار مناسب 

Tel.: 514-804-9894
azaug15U

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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راهنمای مشاغل 
ایرانیان  مونتریال

ZIranian Business Directory
ARBARG

www.paivand.ca
Tel : (514) 996-9692

zarbarg paivand

www.paivand.ca
  آبونه مان گسترده 
  وب سایت قدرمتند 

  پخش وسیع 
----

www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!
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شعبه اول  شعبه دوم  شعبه ايران 
1396, Ste Catherine O
#425, Montreal, H3G1P9
Te l :  + 1 - 5 1 4  6 9 1  4 3 8 3
To l  F r e e  f r o m  I r a n :
(021) 8 5 3  1 2 8  3 2
r.davoudi@farhang.ca

تــهران، كارگـــر شـــمالى،  تـــقاطع 
بــــلوار كشـــاورز، نبش كوچه گيتى، 
پــــالك 1172 - طبـــقه 2، واحــد 7
+ 9 8  2 1  6 6 4 2  1 5 1 1
+ 9 8  2 1  6 6 9 4  8 1 5 4
h.davoudi@farhang.ca

3285, Cavendish Blvd.,
#355, Montreal, H4B2L9
Te l :  + 1 - 5 1 4  9 0 3  9 7 9 7
K h o m i @ f a r h a n g . c a

مترجم رمسی
شهــریار بخشی 

دعوتنــــامه رسمی، 
ترجمـــه مدارک 

514-624-5609

مترجم رمسی
محمودایزدی
عضوجامعه مترجمین کبک 
■  دعوتنامه و تصدیق امضاء

■  ترجمه کلیه اسناد و مدارک با 
تضمین تائید ادارات و سازمان های 

ایالتی و فدرال 
Tel.: 514-745-0318
Cell.: 514-246-8486

نیازمندی های  

Tel.: 514-996-9692

info@paivand.ca

   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

فــا ل
فال ورق غیابی توسط خانم 

مینا در ایران
ساعت تماس ١2 تا 2 

بعدازظهر بوقت مونتریال 
و 9 تا ١2 ظهر بوقت ونکوور

مبلغ 25 دالر کانادا  
تلفـــــن اطالعــــات:  

٠٩١٢٢٠٨٨٦٥٩
azjulyU

)

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 

 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

 

اطالعات آگهی 
خود را به نشانی 
زیر ایمیل کنید: 

آرایشگاه

ارژنگ
H

aircut:  $101674 rue Everett 
Montreal Qc H2E 1N6

P2enddc

Tel. : 514-516-9810

استخدام: بند و ابرو 

اسپای مدرن در ناحیه الوال
به یک نفر متخصص 
بند  و ابرو 
فورا نیازمند است : 
تمام وقت و یا نیمه وقت 
اطالعات:تماس  
Tel.: 514- 781-9268
    CV@spaxprss.com

 Help wanted
----------

Looking for experienced 
eyebrow threading 

specialists.
Full time & part time 
positions available 

at our new locations in 
Carrefour Laval 

& Place Versailles.

Spiritualist & Psychic Reader
Master :DURGA PRASAD

اگر از طالع بینی دیگران ناامید شده اید، کافی است تنها یک بار
 با من مالقات کنید تا نتیجه دلخواه را به دست آورید.

کمک به شما در زمینه عشق، ازدواج، 
کار و بیزنس، تحصیل، امور مالی، موفقیت، 

سالمتی، دادگاه، طالق، کودک، 
خنثی کردن سحر و افسون و...

طالع بینی از روی دست، صورت، تاریخ تولد

778-968-7578
604-762-4719

هفت روز هفته از ۹ صبح تا ۷ شب
Surrey, BC Montreal

Phone: (438) 923-7873 
4970 Queen Mary Rd.

KALI

دیگر طالع بینان 9 بار قویتر از 

صنعت گردشگري 
در ايران نوپا 
و بدون شك 
گران است، اما 
مسئله اين است 
كه هزينه هاي 
گردشگري در 
ساير كشورها 
هم آنقدرها كه 
ما تبليغ مي كنيم 
ارزان نيست

 

 

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

جدول عاديجدول ويژه

حل جدول عادی شماره 5140 حل جدول ويژه شماره 5140

یک جدول با دو شرح
5141 جدول روزنامه ایران دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرح ها را با مداد حل کرده و 

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

13

14 انتقام كور
 هنوز چند ساعتي از طلوع آفتاب نخستين روزهاي پائيز نگذشته بود كه ابرهاي سياه آسمان 

مركز كشور را فرا گرفت...

1615 آغاز طراحي پرتال 7  زبانه جامع گردشگري ایران
  با هدف توسعه تورهاي ورودي و افزايش ارتباطات الكترونيكي ميان ستاد كانون با نمايندگي هاي 

استاني، پرتال جامع گردشگري ايران راه اندازي مي شود

اينجا ميدان گمرك نرسيده به راه آهن تهران؛ 
ميداني كه خيابان هاي حوالي آن بورس برخي 
از صنوف است.از دوچرخه و سه چرخه و موتور 

بگير تا وسايل نظامي و لوازم يدكي خودرو!
از خيابان هالل احمر كه گذر مي كني در 

بين موتوسيكلت فروشي ها، مغازه هاي فروش 
البسه و متعلقات نظامي به چشم مي خورد 

بطوري كه هر چه به ميدان گمرك نزديك تر 
مي شوي، تعداد اين صنوف بيشتر مي شود.

صفحه 14 

 خوش خلقي ُدر ناياب

»اخالق خوش« مثل اينكه اين روزها به مثابه در نايابي است كه اگر ديده 
ش��ود، آن قدر ارزشمند و خاطره انگيز است كه مشاهده اين صحنه دل انگيز 
يعني صحنه خوش اخالقي چه بس��ا تأثير مثبت خود را در همه آن روز كه 

چشم مان به جمال آن روشن شده، برجا مي گذارد. 
برخي از ما تصور مي كنيم حاال كه در هاله اي از انواع و اقس��ام مشكالت 
زندگي ماش��يني و ش��هري گرفتار ش��ده ايم، نبايد انتظ��ار خوش اخالقي و 
روي گش��اده از همديگر داشته باش��يم، اما واقعيت اين است كه اتفاقًا چون 
درگير معضالت عديده اي هس��تيم و زندگي در عصر ماش��يني سختي ها و 
ناماليمت ه��اي خاص خ��ود را دارد، مي طلبد كه براي رهاي��ي از اين همه 
آشفتگي كمي هم مالطفت و ماليمت در رفتارها و برخوردهايمان با ديگران 
داش��ته باشيم.ش��ك نداريم همان طور كه خوش اخالقي كاسب محل، ما را 
ترغيب مي كند كه خريدهايمان را به طور مس��تمر از همان جايي كه سالم 
ما را عليك گرمي داده اند، انجام دهيم و چه بس��ا تعامل در اين س��طح خرد 
چندان قابل توجه ما نباش��د، اما اين قدر تأثيرگذار اس��ت كه ما را به ادامه 
هم��كاري راغب مي كند.خوش خلقي در س��طح كالن نيز به همين اندازه و 
چه بس��ا بيشتر مفيد فايده اس��ت. مثال تعامل سازنده يك فروشنده صنايع 
دس��تي با توريس��ت هاي خارجي. ترديد نكنيم كه اين شيوه برخورد ظاهراً 
س��اده و نه چندان با اهميت چنان تأثير ش��گرفي برجا مي گذارد كه صنعت 
توريسم كش��ورمان از آن منتفع خواهد شد.حاال در طيف گسترده بين اين 
سطوح خرد و كالن برخورد مثبت يا منفي دوست و همكار و رئيس و همسر 
و اعضاي خانواده و همه كس��اني را كه هر روز با آنها رو در روي هم هستيم 
مورد توجه قرار دهيم، آن وقت مي توان دريافت كه چرا از س��ر صبح تا آخر 
شب بعضي ها انرژي مثبت مي دهند و برخي ها نيز در نقطه مقابل آنها هر چه 
حس و حال خوب و انرژي اس��ت از شما مي گيرند.خوش خلقي آنقدر مورد 
س��تايش بوده اس��ت كه هم در دين اس��الم و هم در فرهنگ ايراني همواره 
مورد تأكيد و س��فارش قرار گرفته اس��ت.به گونه اي ك��ه پيامبر اكرم)ص( 
مي فرماين��د: »با داراي��ي خود نمي توانيد دل مردم را به دس��ت بياوريد پس 
دلشان را با اخالق نيك به دست آوريد.«و حضرت علي )ع( نيز مي فرمايند: 
»خوش اخالق��ي روزي ها را زياد مي كند و ميان دوس��تان انس و الفت پديد 

مي آورد.« حافظ خوش سخن هم مي گويد:
ده روز مهر گردون افسانه است و افسون

نيكي به جاي ياران فرصت شمار يارا

انتظاراتي كه هنوز برآورده  نشده
 با توجه به اين كه دانش�گاه آزاد نس�بت به ساير دانشگاه ها از شعب و منابع مالي بيشتري 

برخوردار است، انتظار مي رود كه به همان نسبت در توليد علم نيز مؤثر و پيشقدم باشد

   صفحه 15
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صحرا محمدي

یادداشت

 افقي:
1- برخورد با اتومبيل- نابينا

2- نظ��ر – آگاه، باخب��ر- اله��ه 
شكار

3- ش��هر خروس جنگي- سرخ 
پررنگ- شتر تندرو

4- بشر- پاسخ منفي- كلمه كار 
خراب كن- حرف ندا

5- واح��د واليب��ال- ه��ر چي��ز 
صندوق مانند- شهري در ژاپن

6- ذرت- مركز خراسان رضوي- 
مخفف از او

7- هم��دم، دوس��ت- اعم��ال 
مخصوص حج- كمك پرستار

8- ماضي ديدن- فرمان- چاق
9- در امانت روا نيست- آگهي- 

قوت خاك از آن است
10- پس��ر عرب- لوله گياهي- 

سنجش
11- نص��رت- فالگير- باال رفتن 

آب دريا
12- حرف جمع فارس��ي- جاي 
بي هوا- بله آلماني- كشور ساعت!

13- متفاوت با آن- جمع مشهور- 
جماعت، پيروان

14- روزي كه در آنيم- از غالت- 
بزرگترين قاره

15- قوس قزح- جمع مسكن
 عمودي:

1- نوعي بيماري كم خوني شديد- 
صفت كدبانو

2- پاس��داري، نگهداري- شاعر يا 
نويسنده- در پناه

3- نش��اني- غذاي ايراني- درنده 
گله

4- ع��دد روس��تا- زمان 
مرگ- رود آرام- منسوب 

به آخرت
5- جايزه- اثر سوختگي 

بر پوست- همسر مرد
6- جبه- كوتاه نيست!- 

پارسنگ ترازو
7- در بر روي آن حركت 
مي كند- سهولت- غذاي 

شب
8- درن��گ- آم��اده، ب��ا 

استعداد- توانايي
9- اثر ابن س��ينا- كاسه 
درويشان- قطاع الطريق

10- بي آن فطير است- نويسنده- 
پول ژاپن

11- حي��وان وحش��ي- ادب 
آموخت��ه- از مراكز مهم توليد گل 
محمدي، گالب و عرقيات گياهي 

در كشور
12- دريغا- مع��اون هيتلر- ميوه 

تلفني- پايه
13- گياه نوشيدني- نوعي اينترنت 

پرسرعت- قانون چنگيز
14- گوش دهنده- عضو پا- ژست 

بازيگر
15- الك ناخن- مدعي العموم

 افقي:
1- زن ديرنش��ين- نوع��ي اختالل 
انسدادي عروق كه عمومًا در مردان 

سيگاري ديده مي شود
2- آرام خودمان��ي- ديرك خيمه- 

به كار زشتي واداشتن
3- ضعيف- درخت زينتي- نشانه

4- نوع��ي ياقوت- الهه خورش��يد- 
بخشنده- جنس مؤنث

5- حرف ندا- ميوه هندي- جمعه
6- تيره ش��ده- ترس��ناك- مخفف 

از ما
7- دس��تور س��كوت- راهنماي��ي 

كردن- آيفون

8- ي��ك روش پخ��ت برن��ج در 
آشپزي ايراني- بسيار زياد- دعاي 

زير لب
9- ورطه- التهاب كليه- درد

10- بيرق- اثر- از غالت
11- ش��هري در اس��تان همدان- 

رعد- به سيگار مي زنند
12- ب��رادر ع��رب- ن��ام قدي��م 
جيحون- نفس كشيدن- سيارات 
بس��يار كوچك��ي هس��تند ك��ه از 

صخره و فلز ساخته شده اند
13- مردمك چش��م- دل آزرده- 

بگرد!
14- چوب��ي گرانبه��ا- يك��ي از 

گونه هاي لبنيات- سرود و نغمه
15- خانم نويسنده معاصر هندي- 

حرامي
 عمودي:

1- گياه��ي اس��ت گل��دار از تيره 
چتريان- پوليپ هاي دريايي

2- خط باس��تاني- بي ري��ا- قلعه 
صدر اسالم

3- فرياد شادي- پايدار- بدنام
4- آواي درشت- پسوند مخصوص 
س��اخت صف��ت- هر فصل يس��نا- 

كشور آسيايي
5- آتي- اسمي- مانع آب
6- كام- غالم- زاري، ناله

7- اختر- محل ذخيره كاال- نوعي 
خودروي آلماني

8- از شيريني هاي سنتي- سردرد 
عروقي- از پرندگان مهاجر

9- هافب��ك تهاجم��ي پرتغال��ي 
زنيت س��ن پترزبورگ در ليگ برتر 

روسيه- پنهان شدن- رغبت
10- لش��كرگاه- نوع��ي 

ديگ- آزاده
11- م��ن و ش��ما- ادا 
ك��ردن پيمان- چس��ت 

وچابك
12- از گياهان دارويي- 
ضمي������ر فرانس��وي- 

طاليي- هرزآب
13- سوره سي ام- بلبل- 

جمع جن
14- با سوز آيد- تبديل 

كننده- نام مردانه
15- اثري از ماري لوگال 
)2010(- نخستين شهر 

خصوصي ايران

موكات، امپراتور، س��زار، تريكو، باربارا، 
ناي��س، هاي��دا، پرن��س، اس��مر، دامات، 
فستيوال، ني ني شاپ، رويال، سوپرلوكس، 
فست فود، 2000، تانيك، كارينو و ده ها نام 
و عنوان ديگر براي بسياري از ما آشناست. 
عناويني كه در گش��ت و گذاري در شهر 
مي توان نمونه هاي بسياري از آنها را روي 
تابلوي س��ر در مغازه ها و فروش��گاه هاي 
بزرگ و كوچك مش��اهده ك��رد. نام هايي 
كه به روش��ني گوياي نحوه تفكر، عالقه 
و س��ليقه حاك��م بر جامعه ش��هري ما و 

صاحبان اصناف است.
اما اين اس��امي نامتع��ارف و نامأنوس 
تا چه اندازه با فرهنگ اس��المي - ايراني 

سنخيت دارد؟!
هرگاه قاع��ده اي فرهنگي و قانون مند 
بر نحوه نامگذاري هاي شهري و اجتماعي 
ما حاكم نباش��د، ش��اهد نوعي آشفتگي 
ادبياتي و بلبشوي فرهنگي در سطح يك 
جامعه خواهيم بود. بسياري از همان نام ها 
و اس��امي كه فاقد بار معناي��ي بوده و در 
تعارض با فرهنگ ملي، بومي و اس��المي 
ما قرار دارند، با »چراغ خاموش« خواسته 
ي��ا ناخواس��ته، مروج فرهن��گ بيگانه در 

سرزمين ايران اسالمي هستند.
انتخاب نام، انتخاب مشتري!

س��ر در مغازه هاي يك شهر نيز يكي 
از كانون هاي��ي اس��ت ك��ه مظهر تجلي 
فرهنگ، عرف و س��ليقه مردم يك شهر 
به شمار مي آيد. در گذشته، وقتي مغازه، 
ش��ركت و ي��ا مؤسس��ه اي آغاز ب��ه كار 
مي كرد و راه اندازي مي شد، صاحب مغازه 
به نامگذاري چن��دان اهميت نمي داد و 
تنها براس��اس زمينه فعاليت يا نام خود، 
مغازه را نامگذاري مي ك��رد. اما در حال 
حاضر مؤسسان و صاحبان مغازه ها بيش 
از ه��ر اق��دام ديگر، به فك��ر يافتن نامي 
زيب��ا، گيرا و به اصط��الح تك مي افتند. 
نامي كه در تبليغات كاال و خدمات ارائه 
ش��ده بتواند به اصط��الح گل كرده و در 
اذهان مخاطبان و مشتريان جا باز كند. 
تب نامگذاري هاي جديد و ابتكاري روي 
مغازه ه��ا اين روزها در ش��هرهاي بزرگ 
باال گرفته و هر صاحب مغازه اي به خود 
اجازه مي دهد نام مورد پس��ند خود را با 
خطي درشت و گاه به زبان خارجي روي 
تابلويي ش��برنگ و شب تاب ثبت كرده و 
در معرض ديد عموم قرار دهد. آنچه در 
اين ميان بيش��تر مدنظر ق��رار مي گيرد، 
تفاخر، شهرت طلبي و رونق كسب و كار 

با استفاده از همان نام انتخابي است.
در مورد نامگذاري س��ر در مغازه ها و 
فروش��گاه ها نيز، دارن��دگان اين امالك و 
مش��اغل، تالش مي كنند تا ب��ا ثبت، نام 
مغ��ازه خ��ود در ذهن مش��تريان، به هر 
قيم��ت ممكن، بر تعداد مش��تريان خود 

بيفزايند.
نكت��ه ديگري ك��ه در م��ورد كاربرد 

نام هاي بيگانه بر سر در مغازه ها مي توان 
به آن اشاره كرد اين است كه اين نام هاي 
نامتعارف به طور عمده بيشتر در دو صنف 

غذاخوري و پوشاك به چشم مي خورد.
البته تفاوت هاي عمده اي را در سطح 
شهر در مورد ميزان كاربرد نام هاي خارجي 
بر تابلوي سر در مغازه ها مي توان مشاهده 
ك��رد. ب��ه گونه اي ك��ه هرچ��ه از مناطق 
پائين ش��هر به طرف باالي ش��هر حركت 
مي كنيد كاربرد اين اس��امي و مش��اهده 
عنوان ه��اي عجيب و غريب تر بيش��تر به 

چشم مي خورد.
در منطقه هاي پائين شهر ممكن است 
شما تنها تعداد انگشت شماري از اين نام ها 
را مشاهده كنيد اما در مناطق باالي شهر، 
كاربرد نام هاي فرنگي با رسم الخط خارجي 
به يك رويه و س��بك تبديل ش��ده است. 
گوي��ا به برخي از مغازه داران امر مش��تبه 
شده است كه رمز موفقيت آنها در انتخاب 

نام خارجي است!
اين ميزان استفاده از نام هاي خارجي 
البته غير از نام هايي اس��ت كه بيان كننده 
م��ارك كارخان��ه خارج��ي توليدكنن��ده 
كاال و خدمات اس��ت. چرا كه بس��ياري از 
مارك هاي معروف نظي��ر توليدكنندگان 
لوازم صوتي و تصويري را مي توان در جاي 

جاي شهر مشاهده كرد.
جن�گ جهان�ي و م�وج ش�روع 

نامگذاري سر در مغازه ها
نخس��تين موج نامگذاري بر س��ر در 
مغازه ها و نصب تابلو بر سر در فروشگاه ها 
و مغازه ه��ا، به س��ال هاي پ��س از جنگ 
جهان��ي دوم و به دهه 30 بر مي گردد. در 
عكس هاي قديمي باقي مانده از آن سال ها، 
مي توان به نمونه هايي كه اكثراً منش��أ در 
ادبيات ايراني دارن��د، برخورد كنيم. موج 
دوم نامگ��ذاري مغازه ها و مراكز ش��هري 
نظير س��ينما، پ��ارك، پاس��اژ و... با ورود 
تكنولوژي هاي جديد به كش��ور، ابتدا در 
تهران و س��پس در شهرهاي بزرگ، خود 

را بر پيكر شهرها تحميل كرد.
در اي��ن مرحل��ه، اس��تفاده از نام هاي 
خارجي در اين مقطع زماني )س��ال هاي 
1345 تا 1357( نوعي تفاخر روشنفكري 
ب��ه ش��مار مي آمد؛ س��ينما كريس��تال، 
گراندهتل، هتل اينترنشنال و... از نام هاي 

خارجي معروف آن دوره بودند.

با آغاز انقالب اس��المي و شروع جنگ 
تحميلي و حاكم ش��دن فضاي ارزشي بر 
سطح جامعه شهري، بسياري از اين اسامي 
نامأنوس و خارجي نيز از س��طح ش��هرها 
رخت بربستند. اما موج سوم نامگذاري به 
سبك خارجي، طي يك دهه اخير به اوج 

خود رسيد.
دلباختگي و افس�ونگري نام هاي 

بيگانه
به اعتقاد ناصر فكوهي )زبان ش��ناس( 
نامگذاري يك��ي از مهمترين فرآيند هايي 
اس��ت كه به انس��ان ام��كان مي دهد تا از 
طريق طبقه بندي اشيا و مفاهيم آنها، وارد 
نظام هاي رده بندي ش��ده و نامگذاري اين 
امكان را مي دهد تا شيء يا مفهوم را ثبت، 

نگهداري، و پردازش فكري كرد.
ايرج يار كارش��ناس مسائل اجتماعي 
هم ب��ا تأكيد بر اين كه فرهنگ و اصالت 
اس��المي - ايراني م��ا بيانگر هويت ملي 
و تاريخي ماس��ت، مي گوي��د: حفظ اين 
هوي��ت وظيفه هر ش��هروندي اس��ت و 
ب��ه عن��وان ارزش محس��وب مي ش��ود. 
همچنين نامگذاري مغازه ها، فروشگاه ها 
و ش��ركت هاي خصوص��ي ني��ز تابعي از 
مجموعه فرهنگ غني ماست كه بايد به 
عنوان مظهر تجلي اين فرهنگ ش��أن و 

جايگاه آن حفظ و صيانت شود. 
شهبازي كارشناس جامعه شناسي در 
اين خصوص معتقد اس��ت: برخي چنان 
دلباخته و افس��ون فرهنگ بيگانه شده اند 
ك��ه حتي فرهنگ غني و نام هاي زيبا و با 
مسماي ايراني نيز آنها را راضي نمي سازد.

از اين رو، در نامگذاري مغازه هايشان به 
نام هاي خارجي، تابع هيچ قاعده و اصولي 
نيستند تا آنجا كه بسياري از اين اسامي، 
براي بسياري از شهروندان نامأنوس و حتي 

غيرقابل تلفظ است.
نام هاي عجي�ب و غريب خارجي 

براي جلب مشتري
يك��ي از ش��هروندان هم ب��ا انتقاد از 
استفاده بي حد و حصر از نام هاي خارجي 
در نامگذاري مغازه ه��ا مي گويد: »برخي 
از مغ��ازه داران معتقدن��د وقتي از نام هاي 
خارجي و كلمات انگليس��ي براي اسامي 
مغازه هاي خود اس��تفاده مي كنند بيشتر 
ش��بيه مغازه هاي اروپايي مي ش��وند و به 
قولي كالس شان باال مي رود! در حالي كه 

بايد فرهنگ اسالمي - ايراني بيشتر مورد 
توجه كسبه قرار گيرد.«

با اين حال يك مغازه دار جوان كه يك 
نام خارج��ي نامأنوس بر تابلوي مغازه اش 
به چش��م مي خورد، معتقد اس��ت: وقتي 
اج��اره اي ميليون��ي پرداخ��ت مي كنم و 
ماليات و عوارض ش��هرداري مغازه سر به 
فلك مي زند، چرا نبايد حق داش��ته باشم 
كه نام مغازه ام را به دلخواه خودم انتخاب 
كنم؟! اگر مي خواه��م در ميان اين همه 
رقيب اسم و رسمي داشته باشم و بتوانم 
هزينه هاي ميليوني را تأمين كنم بايد از 
اين نام عجيب و غريب خارجي براي جلب 

مشتري، استفاده كنم!«
با مش��اهده اين همه تفاوت ديدگاه و 
تعدد مراكز تصميم گيري، اين سؤال مطرح 
مي شود كه به هر حال حد و مرز استفاده 
از اي��ن نام هاي خارجي ك��ه به اصطالح 

نه سيخ بسوزد نه كباب، كجاست؟!
»مقدم« يكي از مسئوالن اداره اماكن 
ناجا معتقد است: در صورتي كه مغازه دارها 
اس��م غيرمتعارف مغازه هايشان را تغيير 

ندهند با آنها برخورد قانوني مي شود.
وي مي گوي��د: مغ��ازه داران بايد روي 
مغازه هاي خود اس��امي ايراني بگذارند و 
اگر مي خواهند از اسامي خارجي استفاده 
كنند بايد اس��امي خارجي را كوچك در 

كنار اسامي ايراني بياورند.
قانون مخالف با اسامي نامأنوس

براساس مصوبه س��ال 1375 مجلس 
شوراي اسالمي، استفاده از حروف التين 
روي محصوالت ايراني يا استفاده از اسامي 

بيگانه و غيرايراني ممنوع است.
براساس ماده واحده قانون ممنوعيت 
بكارگيري اس��امي، عناوين و اصطالحات 
بيگانه به منظور حفظ قوت و اصالت زبان 
فارس��ي اس��تفاده از واژه هاي بيگانه روي 
كليه توليدات داخلي اع��م از بخش هاي 
دولت��ي و غيردولتي كه در داخل كش��ور 
عرضه مي شود، ممنوع است. كارخانه ها، 
كارگاه ه��ا و اماكن تولي��دي و خدماتي و 
تج��اري موظفند ظرف مدت دو س��ال از 
تاريخ ابالغ اين قانون، اس��امي توليدات و 
اماكن خود را به نام ها و واژه هاي غيربيگانه 

برگردانند.
يكي از نكات بارز اين قانون آن اس��ت 
ك��ه قانونگذار به صراحت ب��ه مغازه داران 
اجازه مي دهد تا از اسامي و نام هاي محلي 
و قومي مربوط به محل سكونت خود نيز 
اس��تفاده كنند؛ موضوعي ك��ه در برخي 

استان ها نمود عيني يافته است. 
براساس ماده يك آئين نامه اجرايي اين 
قانون افرادي كه عالوه بر زبان فارس��ي با 
گويش هاي محلي و قومي رايج در بعضي 
مناطق كش��ور س��خن مي گويند، مجاز 
هس��تند از اس��امي خاص متعل��ق به آن 
زبان يا گوي��ش در نامگذاري محصوالت، 
مؤسسه ها و اماكن مربوط به همان مناطق 

استفاده كنند.

نام هايي كه
 فرهنگ بيگانه 
را تبليغ مي كنند!

محمد امين خوش نيت

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 س ي ك ا س ا ب و ا س ح ا ق ي

2 ب ل م ن ا و ا ر د ا ر د و

3 ك م ا ل ت ح ق ق م ش م ي ز

4 ت ا ج ي ك د ر ك ش ي ك پ

5 گ ن ت ر ق ي ع ش ق ه م ل

6 ي م ر ي ض ا د ي ت س ا ن

7 ن ش ت ك ا ر و ا ش د ا ن گ

8 ش ر ب ت ه ا ل ا ي م ن

9 ب ل و ط ف ا ن ت و م ر د ا

10 ن ي ك ا ر ي س ا ن م ي ب

11 ي ك ن س ب ي ر و ي ا م ن

12 و م ا ي ه خ ز ت ك ر ي م

13 ا ت و س ا ن س ب ت و ا م ق

14 ي ا ر و ب ه ر ا م ن ف ي ل

15 ل ي ب ر ا س ي و ن چ ر ت ك ه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 س ا ل ا د م ر و ا ر ب ا ف ي

2 ر ه ا ب ا م ش ا د ا م ر ا

3 ا د ي ت ك ن ي ه م ف ا س د

4 ي ا ق و ت و د ا ن ت ن و

5 د ف ش ي و ع ن ر و ن م ا

6 ا ي ه و د ش ر ي ر ا ت ر

7 ر ا م ر ا ه ن م ا ك س ر ه

8 ن ا د ي ر و ا غ و ا ص

9 ر و ن د ن ي د ل ا ن م د ح

10 ا ر ي خ ر م ن ت ا ت ي ج

11 ه ي م ا م ن م ن ي ر ر ت

12 ب م ح ل ه ح ا م ح ا س ن

13 ه م ه م ه ك ل ن گ م ه ي ا

14 ش ن ي د س ل و ك و س ا د م

15 ت ا ج ي ك س ت ا ن ب د ي ه ه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

دست و دلبازي گردشگران در بالد خارجه
گزارش  از مشكالت گردشگري دركشور
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GoPro
دوربین کوچکی که کل دنیا را متحول ساخت

محبوبترین  از  یکی 
و معروفترین وسایل 
در  بــرداری  تصویر 
جهــان، دوربین بی 
نظیر »گوپرو« است. 

داستان بوجود آمدن 
این دوربیــن و ایده 
اولیه آن بسیار جالب 
اســت که مقاله این 
آن  بــه  را  شــماره 

اختصاص میدهیم.
حکایت از آنجا شــروع شد که 
 Nick یک جــوان امریکایی بنام
Woodman کــه اتفاقــا بیکار 
و بدون ســرمایه بــود، تصمیم 
گرفت برای ورزش موج سواری 
به اندونزی سفر کند. طی مدت 
اقامتــش در اندونزی به این فکر 
افتاد کــه از صحنه های ورزش 
تصاویر  مــوج ســواری،  مهیج 
ویدئویی تهیه کند. یک دوربین 
کوچک فیلمبرداری ارزان قیمت 
خرید و یــک محافظ واتر پروف 
عــادی برایش ســاخت و آن را 
به کمک یک تسمه ابتکاری بر 
روی مچ دست خود نصب کرد. 
ویدئوهای حاصل این ابتکار، بسیار 
زیبا و چشم نواز و زوایای جدیدی 
از ایــن ورزش را به عالقمندان 
نشان میدادند. چون از نتیجه کار 

بودجه  با  بود،  راضی 
محدودی که در اختیار 

داشــت، 2000 کیت واترپروف 
دوربین را به همین طریق طراحی 
و با خود به امریکا آورد. استقبالی 
که از این ایده بعمل آمد بســیار 
چشمگیر بود و طی مدت کوتاهی 
توانست همه را با قیمت خوبی به 
فروش برساند. از همانجا بود که به 
فکر تولید انبوه این محصول افتاد. 
تا قبل از سال 2005، این کیتها 
بدون دوربین بفروش میرســید 
ولی پــس از آن به تهیه دوربین 
برای تکمیل محصول خود روی 
آورد. بــرای آنکه کارش بیش از 
پیش رونق بگیرد، چندین دوربین 
مجانی را به موج سواران حرفه ای 
هدیه داد تا با آن ویدئو تهیه کرده 
و در شبکه های اجتماعی منتشر 
و بــرای این محصول 

تبلیغ کنند. 
این ابتکار جالب باعث 
محبوبیــت بیــش از 
این  محصــول  پیش 
طراح خوش ذوق شد 
و تقاضاهای بیشتری از 
همه جا به سمت وی 
سرازیر گردید. مدلهای 
جدیــد آن هر روز بهتر 
و کاملتر میشــدند. در 
سال 2012 توانست به 
رکورد فروش 3 میلیون 

دوربین برسد. 
در سال 2014 آنقدر 
این دوربین محبوب 
شد و چنان فروشی 
پیدا کرد که ســهام 
ارزش  با  »گوپرو« 
427 میلیون دالر 
بورس  بــازار  وارد 
شد. هم اکنون نیز 
یکــی از پرفروش 
دوربینهای   ترین 
در   Action Cam
جهان بوده و در در 
همه جا میتوان آن را خریداری 

کرد. 
و اما توضیحاتــی در مورد خود 

دوربین و قابلیتهای ویژه آن:
این دوربین با کیتهای مختلف و 
متعددی عرضه میگردد. بعضی از 
مدلهای آن واترپروف )ضد آب( 
بوده و میتــوان با آن براحتی در 
زیر آب فیلمبــرداری و تصویر 
برداری کرد. تسمه ها و بستهای 
متعددی برای آن عرضه شده که 
میتوان از آن به روشهای مختلفی 
اســتفاده و آن را بر روی جاهای 

مختلف بدن نصب کرد. 
کیتهای دیگری نیز وجود دارند 
که دوربین را به بدنه دوچرخه و 
یا موتور سیکلت نصب مینماید. 

نوع دیگری از آن بر روی ســینه 
موتور ســوار یا تخته اسکیت باز 
نصب شده و نماهای بسیار جالبی 

تهیه میکنند. 
کیت دیگری هم هســت که بر 
روی کاله ایمنی موتورســواران، 
چتربــازان و یا بــدل کاران قرار 
گرفته و در جاهایی که نمیتوان 
از دوربینهای سنگین و دست و پا 
گیر استفاده کرد، »گوپرو« کار را 
ساده کرده و هیچ صحنه ای را از 

دست نمیدهد.
نوع دیگری از آن وجود دارد که 
توسط چســبانکهای بزرگی بر 
روی بدنه خودروهای کورســی 
نصب شــده و بهتریــن تصاویر 
اتومبیلرانی و حرکات  مسابقات 
محیر العقول را با دقت و کیفیت 

بی نظیری ثبت میکنند.
ویژگی جالب و منحصر بفرد این 
دوربین این است که کار کردن 
با آن بسیار ساده بوده و با فشار 
یک دکمه میتــوان عکس یا 
فیلم تهیه کرد و تنظیم خاص 
دیگری ندارد! بنابراین هر کسی 
که از آن استفاده کند میتواند 
در حد یک عکاس و فیلمبردار 

حرفه ای، آن را بکار بگیرد.
محبوب ترین مدل این دوربین، 
میباشد   Black Hero4 سری
که بــا باالترین رزولوشــن و 
کیفیت 4K تصویر برداری کرده 
و نتایج بی نظیر و خارق العاده 
ای به ما میدهد. این دوربینها 
میتوانند مورد استفاده هر کسی 

 Quebec Experience Program
 Programme d’èxperience du Quebec- PEQ

Conditions to satisfy as 
Québec graduate or future 
graduate
You must satisfy all of the 
conditions of the Pro-
gramme de l’expérience 
québécoise at the time of 
submission of your appli-
cation for a Certificat de 
Sélection du Québec:
• have the intention of 
settling in Québec to hold 
a job;
•  have lived temporarily 
in Québec with the primary 
goal of studying and have 
respected the conditions of 
your stay;
•  have lived in Québec for 
at least half of the duration 
of your study program;
•  hold an eligible Québec 
diploma or expect to com-
plete your study program 
within six months of the 
date of submission of your 
application;
•  demonstrate advanced 
intermediate knowledge of 
oral French (minimum of 
B2) 
•  undertake to provide 
for your needs and, where 
applicable, those of your 
spouse or de facto spouse 
and dependent children 
included in your application 
for a Certificat de sélection 
du Québec, for a minimum 
period of 3 months;
•  be at least 18 years old 
and hold a valid passport 
and, if you are submitting 
your application from 
Québec, be legally residing 
in Québec at the time of 
submission of your appli-
cation.

If you hold a post-diploma 
work permit, you can also 
submit your application 
under the Programme de 
l’expérience québécoise as 
a skilled temporary foreign 

worker if the selection con-
ditions are more advanta-
geous for you.

You are not eligible for the 
Programme de l’expérience 
québécoise if: 
•  you hold a bursary with 
a clause stipulating a return 
to your country, unless you 
have already fulfilled this 
condition;
•  you have started a new 
study program in Québec.
•  more than 36 months 
have elapsed between the 
time you completed your 
study program in Québec 
and the date on which you 
submitted your application 
for a Certificat de sélection 
du Québec.

Conditions to satisfy as 
a temporary worker

You must satisfy all of 
the conditions of the 

Programme de l’expérience 
québécoise at the time of 
submission of your appli-
cation for a Certificat de 
Sélection du Québec:

•  have the intention of 
settling in Québec to hold 
a job; 
•  have lived temporarily 
in Québec with the primary 
goal of working and have 
respected the conditions of 
your stay;
•  be legally in Québec as 
a skilled temporary foreign 
worker or under a youth 
exchange program (for ex-
ample, through a Working 
Holiday, Young Profession-
als or International Co-op 
Internship permit); 
•  have occupied a full-time 
job at the management, 
professional or technical 
level for at least 12 of the 
24 months preceding the 
submission of your appli-

cation; 
•  occupy a full-time job at 
the management, profes-
sional or technical level 
(levels O, A or B under 
the National Occupational 
Classification) at the time of 
submission of your appli-
cation; 
•  demonstrate advanced 
intermediate knowledge of 
oral French (minimum of 
B2) undertake to provide 
for your needs and, where 
applicable, those of your 
spouse or de facto spouse 
and dependent children 
included in your application 
for a Certificat de Sélection 
du Québec, for a minimum 
period of 3 months;
•  be at least 18 years old 
and hold a valid passport.
If you hold an eligible 
Québec diploma, you can 
also submit your application 
under the Programme de 
l’expérience québécoise – 
Québec Graduate, if the se-
lection conditions are more 
advantageous for you.
The PEQ Program has been 
a very successful program 
to date, it is a program that 
no other province has as of 
yet. If you are a graduate of 
a university in Quebec or a 
temporary foreign worker 
in Quebec, you may qualify 
to apply under the PEQ 
program. 
The above information can 
be found on the Quebec 
Immigration website. 
Keep safe, stay healthy and 
make sure laughter is in 
your everyday life. 
_______
Maria Cottone
Regulated Canadian Immi-
gration Consultant 
Registered with Quebec 
Immigration
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

Immigration 76 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 ١١ 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:

قرار گیرند: 
از اســکی باز و دوچرخه سوار و 
موج ســوار و قایقــران گرفته تا 
پلیــس و راننده کامیون و موتور 
سوار و راننده ماشینهای کورسی 
و حتی تهیه تصاویر خانوادگی و 
جشنهای مختلف در تمام شرایط 

آب و هوایی. 
از دیگر امکانات دوربین »گوپرو« 
این اســت که میتــوان با آن به 
اینترنت و یا از طریق بلوتوث، به 

وسایل دیگر وصل شد.
یکی از ویژگیهای جالب دیگر این 
دوربین، واید بودن لنز و وسعت 
دید دوربین است که تقریبا هیچ 
صحنــه ای را از دور و نزدیک از 
دست نداده و چیزی از چشمش 

پنهان نمیماند. 

این  در جدیدتریــن مدلهــای 
دوربیــن، تصویر را بــه گونه ای 
اصالح کرده انــد که نتیجه کار 
»تخم مرغی« و »بیضوی« نباشد 
و تصاویــر وایــد، تقریبا عادی و 
معمولی بنظر برسند. به عبارت 
دیگــر، نقص لنز وایــد را تا حد 

زیادی تصحیح کرده اند.
آخرین خبر در مورد جدیدترین 
محصول این شرکت، مربوط به 
چند روز پیــش و در تاریخ 19 
ســپتامبر 2016 است که نسل 
پنجم این دوربین را معرفی کرده 
است. برخی از ویژگیهای دوربین 
Hero 5 عالوه بر تمام مواردی که 

در باال ذکر شد عبارتند از: 
تصویر برداری با رزولوشن 4K و 
با قابلیت تصویر برداری 30 فریم 

در ثانیه، بهبود قابلیتهای تصویر 
بــرداری در آب تا عمق 10 متر، 
نصب سیستم مکان یاب ماهواره 
ای یــا »جی پــی اس«، قابلیت 
عکســبرداری با فرمت RAW و 
رزولوشــن 12 مگاپیکسل، لرزه 
گیر تصویر، قابلیت کنترل دوربین 
با صــدای صاحب آن و مجهز به 
تشخیص 7 زبان زنده و مرده دنیا، 
حذف صداهای مزاحم باد و باالتر 
بردن کیفیت میکروفونهای آن و 

چندین مورد دیگر. 
عالقمندان میتوانند این دوربین 
را از تاریخ 2 اکتبر ســال جاری 
خریــداری و از کار کردن با آن 

لذت ببرند.
ویدئوهایتان مهیج و دلتان شاد!

•
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Tel.: 514-484-8181
Cars R Toys
6087, Saint-Jacques Ouest
Montréal, Québec, H4A 2G4 
Free: 1 877-227-7786
          1 877-CARSRTOYS
Local: 514 484-8181

Sundays we are closed. 
Monday  to Friday: 

10AM - 7PM) 
Saturdays 11am to 5p

CarsRToys www.carsrtoys.ca

با مدیریت الکس تنوتاسی
Cars R Toys offers you its 
experience & expertise 
in the pre-owned car mar-
ket & the auto financing 
service. 

فروشنده اتومبیل های دست دوم 
آمریکایی، ژاپنی، اروپایی پ

برترین مجموعه ی اتومبیل های دست دوم را 
www.carsrtoys.ca  :در وبسایت ما بجویید

برترین سرویس   |   نازل ترین بها 
در خدمت هموطنان گرامی 

برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد فاینانس  هر روز هفته 
با شماره تلفن های زیر متاس بگیرید: 

برنامه های رقابت ناپذیر 

فاینانس  مخصوص 
هموطنان  تازه وارد

-----
بدون رجوع به پیشینۀ 

اعتباری شما 

bad credit, 
bankruptcy, 
no credit,

no problem!
we have 

financing for you.
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VENTE DE FERMETURE MEUBLES

• MIDI • SHERMAG • PALLISER • SIMMONS • DÉCOR REST • IDEAL • MATELAS MIRABEL • KORSON • MAZIN • MIDI • SHERMAG • PALLISER • SIMMONS • DÉCOR REST • IDEAL •

• MIDI • SHERMAG • PALLISER • SIMMONS • DÉCOR REST • IDEAL • MATELAS MIRABEL • KORSON • MAZIN • MIDI • SHERMAG • PALLISER • SIMMONS • DÉCOR REST • IDEAL •
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Meubles Prillo : 3400, boul Crémazie E • 514 722-1890
UNE LOCATION SEULEMENT
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كارت اعتباری به صورت رسمی وارد سیستم بانکی شد
05.مهر- رسانه های ایران از آغاز 
توزیــع کارت اعتباری از ســوی 
بانک هــای داخلی خبر می دهند 
که تنها برای خرید در داخل ایران 

قابل استفاده است.
تســنیم،  گزارش خبرگزاری  به 
فرایند صدور کارت های اعتباری 
عام برای متقاضیان در شعبه های 
نظام بانکی از روز یکشنبه هفته 
جاری )چهارم مهر( در ایران آغاز 

شده است.
ولی الله ســیف، رئیس کل بانک 
مرکزی در ایــن زمینه گفته که 
بــرای خرید کاالی  محدودیتی 

ایرانی و خارجی با این کارت های 
اعتباری وجود ندارد.

این  امیدوارند  بانکــی  مقام های 
کارت هــا به تدریــج »جایگزین 
تســهیالت خرد« شــده و باعث 
عبور نظام اقتصادی ایران از مسئله 

»فاکتورهای صوری« شود.
با این حال دارندگان این کارت ها 
قادر به همکاری با شــرکت های 
کارت های  عرضه کننــده  بزرگ 

اعتباری بین المللی نیستند.
به گزارش خبرگــزاری مهر، این 
کارت هــا در ســه رده طالیــی 
)50 میلیــون تومانــی(، نقره ای 

)30 میلیــون تومانی( و برنز )10 
میلیون تومانی( از سوی بانک ها 
به مشــتریان و متقاضیــان ارائه 

می شود.
دارنــده هر یک از ایــن کارت ها 
می تواند تا سقف اعتباری که بانک 
در اختیارش قرار می دهد، کاال و 
خدمات خریداری و پول آن را در 

اقساط 12 تا 36 ماهه بپردازد.
سود این کارت ها را براساس نرخ 
ســود عقود مبادلــه ای یا همان 
18 درصد مصوب شــورای پول 
و اعتبار تعیین شــده و براساس 
اعالم مقام های مسئول برای این 

کارت هــا کارمزدی نیــز در نظر 
گرفته نشده است.

چنانچــه بازپرداخــت ایــن وام 
یک ماهه باشد، فرد بدون پرداخت 
هیچ گونه سودی به بانک، می تواند 
از خدمات کارت بهره مند شــود؛ 
اما در شرایطی غیر از این، مدت 
زمان بازپرداخت 12 تا 36 ماهه 

پیش بینی شده است.
بانک مرکزی ایــران از مردادماه 
سال 90، سه عقد اسالمی جدید 
را به بانک هــا ابالغ کرد که یکی 
از آنها »ُمرابحه« اســت؛ در قانون 
اسالمی بیع ُمرابحه به معامله ای 
اطالق می گردد که فروشــنده با 
اعالم بهای کاالی خریداری شده، 

آن را گران تــر از قیمــت خرید 
بفروشد.

روزنامه »دنیــای اقتصاد« هم در 
شماره امروز خود نوشته که رئیس 
کل بانک مرکزی معتقد اســت 
که کارت های مذکور »می توانند 
بر چالش صوری ســازی اســناد 
پشتیبان تســهیالت خرد غلبه 
سیف  نوشته  روزنامه  کنند.«این 
بر این باور است که این کارت ها 
همچنیــن می توانــد »به جای 
انحراف منابع از بخش های هدف 
به مصرف کنندگان قدرت انتخاب 
بدهد تا تسهیالت در محل مورد 

نظر آنها هزینه شود.«
آن طور که این روزنامه اقتصادی 

نوشــته »قابلیت خرید نسیه با 
استفاده از این کارت ها، زمینه ای 
را ایجاد می کنــد که دیگر مردم 
مصرف خود را به تعویق نیندازند، 
بنابراین اگر کارت بر اساس فلسفه 
اصلی اش پیش برود، می تواند به 
فعال شدن ســمت تقاضا کمک 

کند.«
فرشــاد حیدری، معاون نظارتی 
بانک مرکزی هــم در این رابطه 
گفته »طبق دســتورالعمل بانک 
مرکــزی، منابع ایــن کارت باید 
فقط صرف خرید کاال یا خدمات 
شود و در صورت مشاهده تخلف 
در سابقه اعتباری دارنده کارت به 

ثبت می رسد.«
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FORMATION PROFESSIONNELLE 
PROFESSIONAL TRAINING

date date

12   Computerized Accounting

12   Double DVS Secretarial / Accounting

16   Sales Representation

19   Masonry - Bricklaying

26   Pharmacy Technical Assistance

SEPTEMBRE / SEPTEMBER

3   Home Care Assistance

3   School Daycare Educator

OCTOBRE / OCTOBER

MAI / MAY (date to be confirmed)

  Automobile Mechanics

LEARN  
FRENCH 
OR ENGLISH for free!

access

michael
est un super
macon
il est diplômé

MORE DETAILS HERE   WWW.ACCESS.RSB.QC.CA

BRIQUETAGE — 
MAÇONNERIE

INSCRIVEZ-VOUS  
MAINTENANT,  
les places sont limitées.

REGISTER NOW,  
limited places available!

brillant comme vous l’êtes

Centre de formation professionnelle 
et d’éducation aux adultes

access.rsb.qc.ca  ·   450 676-1843, 
poste 7485   

Cours offert en anglais 
Courses offered in English

کارآموزی حرفه ای

  فرانسوی  و یا  انگلیسی  بیاموزید

رایگان



عینک 
فرهت 

جواد  ایراخنواه 

____________________
5655   Sherbrooke  W.   

NDG،    H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

اولین مرکز ارائه خدمات ارزی به ایران در مونتریال 

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ
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since 
1993

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   

Tel.: 514-996-9692

____________________________________
1855 Ste-Catherine W.  H3H 1M2 (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

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 

جنب دانشگاه کنکوردیا 

GUY

مجهز به  کلیه کارت های 
بانکی ایران

خدمات ارزی خدمات ارزی 

ناهیدپاکروان
سفر به ایران 

>> pgs. 2

$890
$497Tel.: 438-228-9266

         647-847-1847
Unit 212, 10243 Yonge St

مونتریال

 ص: 25


