
Pars Plumbing INC
www.ParsPlumbing.ca

(514) 290-2959 DAr   نصب و تائيد

نصب و تعمير لوازم گازسوز 
باز كردن لوله هاى فاضالب 

تغيير شوفاژ گازوئيلى به برقى  
تعويض مخزن آب گرم 

ارائه كليه خدمات لوله كشى  آب سرد و گرم  

لوله كشى  و نصب شوفاژ پارس 

___________
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
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جهت جابجایی ارز با سیستم ما 
درمتــام نقاط دنیا، 

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

5Star I.P.M. Inc. 
<< با بهترین نرخ و هزینه >>

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

فیروز همتیان
Cell: (514) 827-6364

مشاور امالک در مونتریال  
 South shore و                         

  مسکونی و جتاری 
 ارزیابی رایگان  
 تهیه وام مسکن 

مهتاب  ثقفی: حسابداری و مالیات
لیسانس در رشته مدیریت مالی 

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

 کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی 
    برای شرکت ها و اشخاص 

 انواع مشاورت های مالی
 آموزش استفاده 

    از سیستم های حسابداری

6600 Trans-Canada, Suite 750 
Pointe-claire, Qc   H9R 4S2 
1155 Rene Levesque W. #2500 
Montreal Qc.  H3B 2K4 

Tel.: 514.426.7200
Fax: 514.313.5660
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM 
msaghafi@miagesolutions.com

با  25سال سابقه کاری در کانادا 

Profusion Realty RF
Agence Immobilière

1361 Greene Avenue
Westmount, Qc H3Z 2A5

(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca 

www.Christiesrealestate.com

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

حمیدصدیق کاغذچی
Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

Real Estate Broker
Cell: (514) 928-5415

مشاور امالک: مسکونی و جتاری 

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

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

Thurs. & Fri.

دکتر شریف نائینی:
جراح دندانپزشک 

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

امیرسام

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

 با سال ها جتربه  در خریدوفروش 
       امالک در مونتریال و حومه 

Amir Sam
Chartered Real Estate Broker

وحید خلـجی 

NOTAIRE-NOTARY 
محضردار  و مشاور حقوقی 

Tel.: 514-439-1444

مینو اسالمی
Cell.: 514-967-5743

 ارزیابی رایگان 
 تهیه وام های مسکن و جتاری 

 وام مسکن برای تازه واردین و دانشجویان

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری 

Minoo Eslami
Real State Broker
9515  Lasalle Boul. Lasalle
office: 514-364-3315
meslami@sutton.com

Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W.
                   H3G 1M6
info@expertfx.ca

   مطمئن ترین و سریع ترین روش  انتقال ارز  
    با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران

   خریدار ارزهای خارجی 
      بابهترین نرخ روز 
GUYجنب دانشگاه کنکوردیا 

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

صرافی آپادانا
حمید رضا 
خلیفی      EXCHANGE 

APADANA

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

Westmount H3Z 3J8

514-439-8501

سال24 شماره 1294
11  آذر 1395 

1294

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 

pg. 40 840
بلیط به ایران: ویژه نوروز

در این شمــاره:
6( قرائــت کوبا و فیدل 

کاسترو در ایران سال 5۷

10( یك سمفونى مغشوش 

براى فیدل

13( اسطـــــوره فیدل 

تا  »مونکادا«  از  کاسترو:  

»سیاهکل«

8( برنـــامه خانه سازی 

ی  ایده  مسلمـانان  برای 

بدی است

که  اقــــدامى  سه   )9

ایران  علیه  ترامپ  دونالد 

خواهد کرد

11( جهش دوباره دالر در 

بازار ارز تهران : ریشه ها و 

پرسش ها

1۷( ترامــپ را با آغوش 

باز پذیرفتنــد زیرا امید 

دیگری نداشتند 

همیـــــن  هجد )3 1

سالگــــرد قتل هــای 

سیاسى پاییز ۷۷ را از یاد 
نبریم... 

و بسیاری دیگر...

10

9

)
اجاره آپارمتان 

درمنطقـه مرفه 
Côte-des-Neiges

4530 Cote Des Neiges
Montréal

 ص: 2 Tel.: 
438-985-4674

... حس مى کردم پدربزرگ نازنینى را از 
دست داده ام. یک پدربزرگ نازنین ولى 
مزاحم. یک پــدر بزرگ بد، خودخواه، 

پرآزار، ولى دوست داشتنى.... 

یك سمفوىن مغشوش براى فیدلیك سمفوىن مغشوش براى فیدل

شب یلدا
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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 November 1, 2016 and January 3, 2017 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 2017
18 145$

+ TAXESSTARTING AT

NEW RAV4 hybride LE+ 2017 
36 430$

+ TAXESSTARTING AT

Contact Alex for additional rebates.

toyota.ca

New 2017
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

اجاره آپارمتان 
در منطقه مرفه 

Côte-des-Neiges
4530 Cote Des Neiges

Montréal
  .....................................

CHRISTMAS PROMOTION 
MOVE NOW 

PAY IN JANUARY!
_________________________

1.5 BACHELOR  ........................ $ 799.00
2.5 STUDIO ...................... ............
3.5  1 BD ...................... ................. $ 879
4.5  2 BD ...................... ..................$ 1,279.00
5.5 3BD ...................... .....................$1,549.00

Tel.: 
438-985-4674

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

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

و بسیاری مزایای  دیگر... 

)
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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  2016 

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

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

خدمات حسابداری و دفترداری

Tel.: 514-777-3604

GESTION FINANCIERE LOYALE
SOROOR SADR ACCOUNTING 
AND BOOKKEEPING SERVICES

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

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

سرورصدر

Courtier Immobilier Agréé

www.masoudnasr.com
info@masoudnasr.com

38 Place du Commerce #280,
île des Soeurs, Qc H3E 1T8

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

 6195rue St-Jacques
ouest, H4B 1T7 

 )514(585-2029

 رستوران ایرانی آنیکس

NDG در قلب 

هر روز 

از ساعت 12 ظهر تا 10 شب

 پذیرای شامست

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:

46 �$COROLLA CE 

2017 0�$ D’ACOMPTE

/SEMAINE*

en location 64 mois

462017 0$ D’ACOMPTE

Programme de location au détail et de fi nancement à l’achat o	 ert par Toyota Canada inc. et conditionnel à l’approbation du crédit par Toyota Services Financiers. L’immatriculation, les assurances, les taxes et les droits sur les 
pneus sont en sus. Sous réserve des conditions applicables, les o	 res s’adressent aux particuliers qui louent ou achètent un véhicule du 1er au 30 novembre 2016 chez un concessionnaire participant du Québec, où tous 
les détails peuvent être obtenus. Le concessionnaire peut louer ou vendre à prix moindre. Les o	 res peuvent changer sans préavis. * O	 res applicables aux modèles Corolla CE 2017 (BURCEM B) / RAV4 2RM LE 2017 
(ZFREVT B)  / RAV4 4RM LE 2017 (BFREVT B) de base neufs en stock. Prix de vente de 18 379 $/29 654 $/31 919 $ avant taxes, frais de concessionnaire de 399 $ avant taxes (applicables chez certains concessionnaires), 
frais de transport et de préparation et frais de climatisation inclus. Le montant total payable mensuellement ou hebdomadairement est soumis à un taux de location annuel de 2,49 %/2,99 %/2,99 % et 
tient compte des frais de concessionnaire, des frais de transport et de préparation, des frais de climatisation et d’une contribution du concessionnaire de 182 $/0 $/176 $. Franchise annuelle de 
22 500 km. Frais de 0,07 $/0,10 $/0,10 $ du kilomètre excédentaire. À la livraison, le paiement d’un montant de 201,05 $ ou 46,49 $ / 327,07 $ ou 75,64 $ / 343,72 $ ou 79,49 $ avant taxes 
(équivalant au premier versement mensuel ou hebdomadaire, selon les modalités choisies) ainsi que des droits sur les pneus et des taxes applicables sera requis. Le prix de vente des 
modèles illustrés Corolla XSE 2017 (BURSEC C) / RAV4 4RM Limited 2017 (DFREVT B) est de 27 299 $/40 414 $. ‡ Obtenez 5 000 milles Aéroplan à l’achat ou à la location 
de tout véhicule neuf Toyota. Voir toyota.ca pour les détails de cette o	 re. MD Aéroplan et le logo Aéroplan sont des marques déposées d’Aimia Canada inc.

JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2016 SEULEMENT CHEZ VOS CONCESSIONNAIRES TOYOTA DU QUÉBEC

Modèle XSE illustré

OBTENEZ 5 000 MILLES AÉROPLANMD

POUR UNE TOYOTA‡

Modèle 4RM Limited illustré

À ce prix-là, on peut 
tous être un génie.

79�$RAV4 LE 

2017 0�$ D’ACOMPTE

/SEMAINE*

en location 64 mois

Équipés de série de l’ensemble Toyota Safety Sense
• Système précollision avec détection des piétons
• Alerte de sortie de voie
• Phares de route automatiques
• Régulateur de vitesse dynamique à radar

5 000 MILLES AÉROPLANMD

Modèle 4RM Limited illustré

79
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FTP-QC TOY-790-IMP-2F Corolla-RAV4 2017 Novembre  L10.18 po. x H9.36 po.  CMYK

 CLIENT  : Concessionnaires TOYOTA  Communications bleublancrouge 

INFOGRAPHE      DATE

04-11-2016

TOY-790_IMP-2F_CorollaRAV4_QC_FTP_rev.indd   1 16-11-09   16:59

$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

اخذ وام 
بانكى 

با بهترین 
نرخ براى 

اتومبیل هاى 
دست دوم 
از بانک هاى 

معتبر کانادا

 6195rue St-Jacques
ouest, H4B 1T7 

 )514(585-2029

 رستوران ایرانی آنیکس

NDG در قلب 

هر روز 

از ساعت 12 ظهر تا 10 شب

 پذیرای شامست
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Mehdi Bon, Sales Representative
Mobile: 514-983-2444

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

TAKE ADVANTAGE OF
OUR EXCLUSIVE PROGRAMS

GET UP TO 5,000                   MILES‡

2016 CAMRY
XLE V6

LEASE FROM INCLUDES

VALUE OF $1,795

$432* +REMOTE 
STARTER

WINTER 
TIRES

60 MONTHS

LEASE FROM

2016 VENZA
LE FWD

$336* $3,000*

60 MONTHS
/MONTH/MONTH

REBATE

XLE PACKAGE 
INCLUDES:

• NAVIGATION SYSTEM
• LEATHER SEAT SURFACES
• FRONT SEAT SURFACES

• ELECTRIC SEATS
• BACKUP CAMERA

*Offers apply to new, in-stock 2016 Camry XLE V6/2016 Venza LE FWD. Dealer fees of $165 before taxes (if applicable), transportation and preparation charges ($1,690/$1,760) and air conditioner tax of $100 (if applicable) included. Registration, insurance, taxes and duties on new tires are extra.  The 20,000 km per year restriction and a maximum of $0.15 
per additional kilometre apply. ‡Get 5,000 Aeroplan Miles with the purchase or lease of a new Toyota.  Subject to applicable conditions, the offers apply to individuals who lease or buy a vehicle from November 1 to 30, 2016 at Spinelli Toyota, where you can obtain all of the terms and conditions. 

2016 VENZA AWD Limited shown2016 CAMRY XLE V6 shown

 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 
درخدمت 
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 تاکسى ها  
- شروع نرخ ها: از صفر درصد

بهترین انتخاب برای خرید تویوتابهترین انتخاب برای خرید تویوتا

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 آگاهى بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتى خود 
با مشاور مجرب فارسى 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.

بهترین قیمت ها 

برای پکیج های 

آمریکای جنوبی 

)کوبا، دومینکن، 

مکزیک و...(

خدمات ساختمانی 
LION RENOVATIONS

Tel.: 514-993-4627

• دارای مجوز کار از استان کبک 
• قبول کلیه کارهای ساختمانى 

• لوله کشى، برقکاری، نقاشى، کاشیکاری، 
• بازسازی و بزرگ کردن آشپزخانه، 

    توالت و حمام و سالن با کم حجم ترین 
    »بیم« و ستون های  جدید 
• تعمیر و تعویض درب گاراژ 
• ترک خوردگى فونداسیون

• »دک« و پشت بام 
• کلیه خدمات ما با گارانتى 

                   تحویل داده مى شود 

ایمان نیکنام 
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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 ماهى 
پنجشنبه:  فسنجان

جمعه: خورش بادمجان   و قیمه 
شنبه: قورمه سبزی 

یکشنبه: باقالى 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 آتشى به روی کف دست... ـّ با تک

                                                      م. آزرم

}<< ادامه در صفحه: 24{

no.  1294
Vol. 24,  Dec. 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

یــادواره.... 

انجمن دوستداران زرتشت 
و گروه آريايى 

برگزار مى كنند 

پاسدارى از جشن هاى ملى خويشكارى هر ايرانيست! 

ننن یددا 
اجرای موزيک زنده گروه آرپژ و دی جی امير 

(خواننده و کيبورديست داتيس و رضا) 
با ميوه وآجيل ويژه شب يلدا 

آدينه  23  دسامبر 2016،  ساعت  19:30زمان: 
جا: 

وروديه :   25 دالر 
دانشجو و دانش آموز با ارائه کارت شناسايی 

20 دالر و زير 5 سال رايگان جلوی در 30 دالر 
شام سرد از سوی کيترينگ نيما با تهيه کوپن به همراه بليت 10 دالر 

تلفن آگاهی: 
514 325 3012
514 660 2251

فروتن 

مريم 

فروش بليت: تپش ديجيتال 
514 223 3336

Métro: Longueuil
  Bus:    4

Le Complex Royal
2019-Boul Taschereau
J4K 2Y1 

cÉlÉbrons yalda
Une soirée riche de la culture Perse!

قرائت کوبا و فیدل کاسترو در 
ایران سال ۵۷

مجید محمدی
 7 آذر- پــس از انقالب 22 بهمن 
57 روزنامه ها و نشریات کشور مملو 
بود از عکس ها و گزارش های مربوط 
به چهره های انقالبی سراسر عالم تا 
هم نوعی چهره ی جهانی به انقالب 
ایران داده شــود و هم پنجره های 
دیگری غیر از نــگاه به غرب برای 
اهداف و برنامه های توســعه کشور 

فراهم شود.
یکی از چهره هایی که هم انقالبیون 
کمونیست )توده ای، فدایی، پیکاری( 
و هم انقالبیون مذهبی بدان بسیار 
توجه داشــتند فیدل کاسترو بود. 
برای روحانیون انقالبی و همراهان 
اســالمگرای آنها اصــوال اهمیتی 
نداشت که کاسترو نه فردی مذهبی 
بلکه ضد مذهب بود و کلیســای 
کاتولیک را یک نهاد طرفدار سرمایه 

داری به شمار می آورد.
به عنوان یک جــوان انقالبی 1۸ 
ساله در آن روزها و سال ها هنگامی 
که خاطرات روزنامه ای و مجله ای 
خود را مرور می کنم عکس فیدل 
کاسترو به تنهایی )در لباس نظامی( 
و در کنار رهبران جمهوری اسالمی 
)نخســت ابراهیم یزدی وزیر، امور 
خارجه و بعدها میرحسین موسوی، 
علی خامنه ای و سپس فهرستی از 
روسای دولت از خاتمی تا احمدی 
نژاد و روحانــی( را به یاد می آورم 
که همراه شده بود با گزارش هایی 
از پیشرفت در کوبا تحت حکومت 

انقالبی وی. 
کوبا در آن روزها به عنوان یکی از 
بهشت های روی زمین به جامعه ی 

ایران معرفی می شد.
•

وعده های کاسترو
در سال 1979 وعده ها و تجربه ی 
حکومت کاســترو پس از 20 سال 
در برابر چشــمان روزنامه نگاران و 
نویسندگان و فعاالن سیاسی ایرانی 
بــود اما دریغ از یک کلمه در مورد 
این تجربه. هنوز کاسترو بسیاری 
از تغییرات اقتصــادی و اجتماعی 
را در پیــش نگرفتــه بــود )مثل 
کنار گذاشــتن سیاست مبادله ی 
انحصاری با کشورهای بلوک شرق 
یا نرم تر شدن موضع وی در برابر 
کلیسای کاتولیک( و سیاست های 

رادیکال وی در جریان بود.
کاسترو پیش از رسیدن به قدرت 
وعده ی انتخابــات آزاد را می داد- 
مثل همان وعده هایی که خمینی 
در پاریــس داد- اما برای نیم قرن 

به حکومت چســبید و طرفداران 
انتخابــات آزاد و دوره ای شــدن 
ایاالت متحده  رهبران را مزدوران 
نامید. در نهایت نیز تنها توانست به 
برادرش اعتماد کند و حکومت را در 

خانواده ی خود نگاه داشت. 
شعار انقالبیون کوبا آزادی یا مرگ 
بود اما آزادیخواهان انقالبی همراه 
با کاســترو پس از رسیدن وی به 
قدرت بــرای دهها ســال زندانی 
شدند. همه ی وعده های حکومت 
دمکراتیک و رسانه های آزاد درست 
همانند وعده های خمینی پس از 
رسیدن به قدرت کنار گذاشته شد. 
در آن ســال ها حتی یک مطلب 
در رســانه های فارسی )با توجه به 
این که آن روزها مدام نشــریات و 
روزنامه ها را دنبــال می کردم( در 
این باب ندیدم. متاسفانه جو همه 
را گرفته بود و کســی قرار نبود 
رهبران سیاسی را در مورد اعمال 

و وعده هایشان پاسخگو ببیند.
تجربه ی اقتصادی کوبا نیز بعد از 
بیست سال حکومت کاسترو در 
برابر چشــم جهانیان بود. کوبای 
تحــت حکومت کمونیســتی با 
انبوهی از اطالعات قابل ارزیابی بود. 
در آن روزها از پیشرفت های کوبا 
در ســوادآموزی سخن گفته می 
شد، اما هرگز به مخاطبان گفته 
نمی شد که رشد سوادآموزی در 
نیمه ی دوم قرن بیستم در همه ی 
کشــورهای آمریکای التین قابل 
توجه بود و کستاریکا و آرژانتین 
بدون حکومت کمونیستی رشد 
ســوادآموزی بیشتری نسبت به 

کوبای بعد از انقالب داشتند.
سیاست بیرون آمدن کوبا از تولید 
نیشــکر به عنوان محصول اصلی 
بــرای تولید ایــن کاالی ارز آور 

فاجعه بار بود. 
نتیجــه ی دولتی شــدن اقتصاد 
استخدام حدود 75 تا 90 درصد از 
نیروی کار در مشاغلی با پرداخت 
بســیار اندک و بــدون پرداخت 

مالیات بوده است. 
جامعه ی کوبا در دوران حکومت 
کمونیســتی نســبت بــه دیگر 
کشــورهای این منطقه فقیرتر و 

فقیرتر شده است؛ 
درآمد سرانه ی هر کوبایی به طور 
متوسط ساالنه حدود 3300 دالر 
اســت در حالی که کوبایی های 
مقیم میامی در چند ساعت فاصله 
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      برخی از خدمات ما شامل: 
امالک:خرید و فروش، اجاره، وام  ½
ثبت شرکت ها ½
تهیه وصیت نامه  ½
تهیه دعوت نامه برای ویزا ½
تهیه وکالت نامه ها  ½
ازدواج، عقد رسمی  ½
تغییر نام  ½
تایید امضا ½

               و بسیاری دیگر 

تنها محضردار فارسی زبان 
<< در وست آیلند  >>

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

Tel.: (514) 697-0225

NOTAIRE-NOTARY 

فتو شاپ

________________________________
1455 PEEL, local 148
Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5 
(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal)
Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com

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

Voyages Lexus

•   سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار 
•   مسافرت های جتاری، با سرویس برتر 

      و بهای عالی به سراسر دنیا 
•   سفرهای تفریحی با قیمت ارزان 

•   فروش بلیت کلیه شرکت های 
       هواپیمائی و کشتیرانی )کروز( 
•   بهای ویژه برای هتل و اتومبیل 

•   حتویل بلیت در محل کار شما در اسرع وقت

نسرین پارسا

آژانس مسافرتی یونی گلوب

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

By Appointment only:  (514) 652-7623    
(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

کنسرت موسیقی 
کالسیک ایرانی

شیداقره چه داغی 
آهنگساز و پیانیست

Saturday, December 10, 2016
7 pm

 Dania Rioux  :رقص
Bruno Taverna :منایشگاه نقاشی

---------------------
Salle de concert du Conservatoire

4750 Henri Julien, (Montreal)
Metro: Mont Royal

Tickets: $30
------------

Tel: (514) 965 6038
       (514) 484 8748

شعر و ترانه... 
کمترین تحریری از یک آرزو این است

آدمی را آب و نانی باید و آنگاه آوازی
در قناری ها نگه کن 

      در قفس تا نیک دریابی
کز چه در آن تنگناشان 

      باز شادی های شیرین است
کمترین تحریری از یک زندگانی:

آب، نان، آواز!
ور فزون تر خواهی از آن

گاه گه، پرواز
ور فزون تر خواهی از آن، شادی آغاز

ور فزون تر، باز هم خواهی .... 
     بگویم، باز؟

آنچنان بر ما به نان و آب، 
    اینجا تنگ سالی گشت

که کسی به فکر آوازی نخواهد بود....
وقتی آوازی نباشد

شوق پروازی نخواهد بود
شفیعی کدکنی

ــــــــــــ
این چشمه که از دل زمین مى جوشد

هر تشنه به رایگان از آن مى نوشد 
این قصۀ نسلى است که بى منت و مزد 

سرسبزی خاک را به جان مى کوشد 
نعمت آزرم )پاریس( 

حلب 'با خطر بدل شدن به گورستانی 
عظیم روبروست'

با پیشروی نیروهای دولتی سوریه در 
بخش هایی از حلب که تحت کنترل 
شورشیان است یک فرســتاده ارشد 
ســازمان ملل اخطار داده اســت که 
این شــهر با خطر بدل شدن به "یک 

گورستان عظیم" روبروست.
استفان اوبرایان از شورای امنیت سازمان 
ملل متحد خواست "برای انسانیت" از 

غیرنظامیان محافظت کنند.
او درحالی اظهار نظر می کند که شورای 
امنیت جلسه ای اضطراری برای بحث 

درباره بحران حلب برگزار می کند.
او گفت: "برای انســانیت از طرف ها و 
صاحبان نفوذ می خواهیم - تمنا می 
کنیم - هرچــه در تــوان دارند برای 
حفاظت از غیرنظامیــان انجام دهند 
و امکان دسترســی بــه نواحی تحت 
محاصره در شرق حلب را پیش از آنکه 
تبدیل به گورستانی عظیم شود فراهم 

کنند."
او ظاهرا در اشــاره ای به شورشــیان 
در حلــب گفت گزارش هــای موثق 
حاکیست که "مراجع غیردولتی" مانع 

فرار غیرنظامیان شده اند.
پیشتر گزارش شد که حمالت نیروهای 
ارتش سوریه و متحدانشان به مناطق 
تحت کنترل شورشیان در شرق حلب، 
به کشته شدن بیش از 20 غیرنظامی 

منجر شده است.

ن  ما ز ســا
ن  بــا ید د
بشر  حقوق 
یه  ر ســو
می گوید 26 
می  نظا غیر
حمالت  در 
توپخانه ارتش 
ســوریه به محله جب القبه کشــته 
شده اند. شلیک خمپاره به محله های 
تحت کنترل دولت ســوریه هم منجر 
به کشته شدن هشت غیرنظامی دیگر 

شده است.
گفته شده شماری از قربانیان حمالت 
امروز آوارگانی بودند کــه در روزهای 
اخیــر از محله های صحنــه درگیری 

گریختند.
دیدبان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا 
مستقر اســت، می گوید طی دو هفته 
اخیر دســت کم 300 غیرنظامی در 
شرق حلب کشته شده اند، که 33 نفر 
از این قربانیان کودک بوده اند. بر همین 
مبنا 4۸ غیرنظامی هم در غرب حلب 
و مناطق تحت کنترل دولت کشــته 

شده اند.
کــه  حلــب، 
ی  ر گا ز و ر
تجاری  مرکــز 
صنعتــی  و 
در  بود،  سوریه 
اخیر  ماه هــای 
اصلی  صحنــه 
درگیری هــای 
نیروهای دولتی 
از  ائتالفــی  و 
ی  ه هــا و گر

مسلح مخالف بشار اسد و 
بوده  افراطی  اسالم گرایان 
اســت. نیروهای وفادار به 
با  توانســته اند  اسد  بشار 
پشــتیبانی هوایی روسیه 
و همچنین حمایت ایران 
و شــبه نظامیان شــیعه، 
پیروزی هایــی در حلــب 

داشته باشند.
نیروهای ارتش سوریه در 
روزهای اخیر توانســته اند 
کنترل چند محله کلیدی 
در شرق حلب را در دست 

گیرند.
با تشــدید درگیری ها در 
حلب چند ده هــزار نفر 
از اهالــی شــرق حلب به 
مناطق تحت کنترل دولت 
در غرب شهر و یا مناطق 
تحت کنتــرل کردها در 
شمال شــهر گریخته اند. 

منابع مختلف شمار این آوارگان را بین 
20 تا 50 هزار نفر برآورد کرده اند.

یک سوم شمالی شرق حلب از کنترل 
شورشــیان خارج شــده و خبرگزاری 

دولتی ســوریه، ســانا هــم می گوید 
نیروهای دولتی در حال پیشــروی در 

جنوب شرقی حلب هستند.
•
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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: ۸      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 هوایى 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 رویایى 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 

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

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

PARTICIPATE  in our
COMMUNITY

مونتریـال...

شانه به زیر یک چرخ... 

برنـامه خانه سازی برای مسلمـانان 
ایده ی بدی است

هیئت تحریریه گازت مونتریال
--------------

16 نوامبر- برای یک لحظه فرض 
کنید کسی پیشنهاد کرده برای 
کبکی های اصیل خانه ســازی 
شود.  با ایما و اشاره گفته شود که 
این خانه ها به روی همه، تا زمانی 
که بپذیرند تنها فرانسه صحبت 
کنند، پرچم گل زنبق ]کبک[ را 
به اهتزاز درآورند و خانه های خود 
را در کریسمس تزیین کنند باز 

خواهد بود.
نتیجه چیزی جــز هیاهو علیه 
یادآور خاطره  بیگانه ســتیزی، 
مقــررات »هروویــل«* علیــه 

سنگسار زنان نخواهد بود.
 Nabil Warda ،ایده ی نبیل وردا
حسابدار برای برنامه خانه سازی 
جهت مســلمانان در بروسارد از 

این چندان بهتر نیست.
وردا مدعی اســت که انگیزه او 
کمک به مسلمانان معتقدی است 
که پرداخت بهره وام خرید خانه 
برایشــان یک گناه است.  او می 
گوید می تواند بــه تعداد کافی 
خریــداران بالقوه را گــردآورد و 
روش های تأمین مالی جایگزین 

برای خرید خانه بیابد.
اما وردا با اعالم این که ســاکنان 
محله ای که می خواهد بســازد 
بایــد برخی از قواعد شــرعی را 
رعایت کنند مشت خود را باز می 

کند.
او می گوید محله ســاخت خانه 
های مســلمانان بــه روی همه 
کســانی که »درحال مســتی 

در خیابــان رانندگــی نکنند«، 
الکلی را فقط درخانه  مشروبات 
مصرف کنند و لباس مناســب 

بپوشند باز خواهد بود.  
به گفته او: »ما نمی خواهیم زنانی 
که در آنجا زندگی می کنند نیمه 
برهنــه به خیابــان بروند«.  چه 

حرف معقول و متینی.
برنامه وردا کمی بیش از اعصاب 
خردکن اســت.  ایــن برنامه به 
سرعت مورد انتقاد سیاستمداران 
کبک و تحلیل  گران همه رسانه 
هــا قرارگرفت.  برخــی از این 
واکنش ها از جانب رهبرانی است 
که از روش هــای تفرقه افکنانه 
تحت عنوان »ارزش های کبک« 
بــرای جلب عوام اســتفاده می 
کنند.  اگرچــه، این بار آنها حق 

دارند به شدت ناراحت باشند.
وردا اصــوال مــی خواهــد یک 
»منشــور ارزش ها«ی وارونه را 
تحمیل کند. به همان اندازه که 
محدود کــردن زنان به گزینش 
بیکینی نادرست است، جلوگیری 
از پوشــیدن بورکینــی یا برقع 
هم غلط اســت.  اگر ممنوعیت 
کارمندان  برای  مذهبی  پوشش 
و شهروندان توسط حکومت غلط 
است، برای اقلیت ها هم عقیده 
خود را به دیگران تحمیل کردن 

نادرست است.
اگر تصویــب مقرراتی برمبنای 
برای  برداشــت های متعصبانه 
اهالــی »هروویل« منزجرکننده 
بود، تصویب مقررات با  دورزدن 
کبکی هــای دیگر بــه عنوان 

همسایگان بیچاره نیز اهانت آمیز 
اســت.  این نوع پیشنهادها تنها 
ترس نامعقول از دیگران را تغذیه 
می کند که ســبب تداوم شیوه 
های ناآگاهانه می شود، واکنش 
معقول  تســهیالت  علیه  هایی 
برای اقلیــت ها پدید می آورد و 
به سیاست های هویتی سوخت 

می رساند.
درحالــی کــه مــردم و جوامع 
اجباری برای تشــابه با فرهنگ 
غالب ندارند، این روشــی ناسالم 
است که گروهی بخواهد دور خود 

دیوار بکشد.  
بــرای  عمــدی  قصــد  بیــن 
قلمروسازی؛ و ایجاد محله هایی 
مانند »ایتالیای کوچک«** که به 
طور طبیعی می روید و رشد می 
کند یک دنیا تفاوت وجود دارد؛ 
زیرا این یکــی جلوی دیگران را 
نمی گیرد و در بافت شهر جذب 

شده است.
بجا است که پیشنهاد برنامه خانه 
سازی برای مسلمانان فورا کنار 

گذاشته شود.

-------------------
* دهکده ای در منطقه موریسی 
کبک که شهرداری آن در سال 
2007 به خاطــر وضع مقررات 
خاص بــرای مهاجران - ازجمله 
ممنوعیت سنگسار زنان - بحث 

و جدل بسیار برانگیخت.
** یکــی از محــالت مرکزی 

مونتریال.

Editorial: Housing project intended 
for Muslims is a bad idea
--------------
“Neither ethnic origin nor religious belief 
should ever be considered as criteria for the 
creation...”
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ایران و آمریکا... 

LEARN BASIC ENGLISH 
LEARN BASIC FRENCH 

Registration Information
December 2016 – January 2017

REGISTRATION DATES: 

DECEMBER
12th    9:00-3:00 | 5:00-8:00
13th    9:00-3:00
14th    9:00-3:00 | 5:00-8:00
15th    9:00-3:00

Course Dates:
DAY:                  January 30   to    June 30
EVENING:         January 30   to    May 31

JANUARY
17th    9:00-3:00 | 5:00-8:00
19th    9:00-3:00
23th    9:00-3:00
24th    9:00-3:00

مرکز آموزش بزرگساالن مری مونت
•   انگلیسی بیاموزید! •   فرانسوی بیاموزید!

•   نامنویسی

5785 PARkHAVEN, 
CôtE-SAINt-LUC, QC H4W 1X8

(514) 488-8203

MaryMount adult Centre

Programs Offered
 ENGLISH

Monday to Friday                 08:40   to     12:40
Monday to Wednesday        17:50   to      21:20 

  BASIC FRENCH
Beginner:                             Monday to Friday          9:00    to   11:00
Intermediate:                       Monday to Friday          11:00   to   13:00
Beginner / Intermediate:      Monday to Wednesday 17:50  to  21:20

Fees
  $100.00           • Basic English Courses
  $  85.00           • Basic French Courses

For further assistance: please call  514-488-8203  
         visit our website at  www.emsb.qc.ca/marymountadult

DOCUMENTS REQUIRED FOR REGISTRATION
• A valid Quebec Medicare Card  (date not expired)
•  A foreign passport valid or expired  (if born outside of  Canada)
•  A foreign birth certificate, if available
PLUS ONE OF tHE FOLLOWING DOCUMENtS 
(Born outside Canada       OR      Born in Canada)
     >> Born outside Canada: 

• Canadian Citizenship Card, or Permanent Resident Card or Record of 
Landing – IMM 1000  (VALID)
• Confirmation of Permanent Residency: (IMM5292 or IMM5688), AND 
Medicare Acceptance Letter, which indicates the Medicare Card number 
(for newly arrived, less than 6 months in Quebec)

• Quebec Selection Certificate (Category R8, RA and Humanitarian ONLY)
AND Federal Study Permit
• French Courses ONLY: A valid Work Permit (IMM1442 - not expired) 
Case Type: 07, 08, 20 (56), 22, 23, 24, 25, 26, 28 and 98.

* Quebec employer`s name must be written on Work Permit OR Letter of 
Employment from their Quebec employer

      >> Born in Canada
      Provincial Birth Certificate in a LONG FORMAT, with parents’ names 
         indicated on certificate

• مدارک ضروری: 

•   کالس ها: 

transportation
There is a “Special Bus 162” for evening students ONLY,

which goes directly from Villa Maria Metro Station to Marymount Adult 
Centre and back,  as follows: :

17:30  departure from Villa Maria Metro to Marymount Centre
21:20  departure from Marymount Centre to Villa Maria Metro

  • Plamondon Metro Station, Bus 161 (Van Horne)
  • Vendôme Metro Station, Bus 104 (Cavendish)
  • Villa Maria Metro Station, Bus 162 (Westminster)
  • Atwater Metro Station, Bus 138, 104 

•   مترو و اتوبوس: 

�������������

FREE 
PARkING

سه اقــــدامی که دونالد ترامپ 
علیه ایران خواهد کرد

انتخاب  پایگاه خبــری تحلیلی 
)Entekhab.ir( - ســرویس بین 

الملل »انتخاب«؛ 
فارین افرز نوشــت: روابط ایاالت 
متحده با ایران در صدر فهرست 
مســائل کالن سیاست خارجی 
رئیس جمهور  که  آمریکاســت 
منتخب دونالــد ترامپ از زمانی 
که در ژانویه بر مســند ریاست 
جمهوری تکیه بزند با آن مقابله 

خواهد کرد. 
مانند بسیاری از دیگر نامزدهای 
جمهوریخواه،  جمهوری  ریاست 
ترامــپ حریــف زود هنــگام و 
 )JCPOA( برجــام  سرسخت 
بود؛ قــرارداد هســته ای بحث 
برانگیزی که در تابستان گذشته 
بین شــش قدرت جهان و ایران 
منعقــد شــد. در دوره مبارزات 
انتخاباتی ترامپ مواضع متناقضی 
درمورد این توافــق اتخاذ کرده 
است، وی حتی وعده پاره کردن 
ایــن توافق را داده بود، اما به نظر 
می رسد در نهایت برای اصالح آن 

اقدام خواهد کرد. 
تحلیلگران معتقدند واشــنگتن 
در رابطه با ایران نهایتًا می تواند 
با دقت بیشتری بر اعمال توافق 
هســته ای و محدود کردن رفتار 

ایران عمل کند.
به گزارش »انتخاب«؛ این نشریه 

در ادامه آورده است: 
در صورت خــروج آمریکا از قرار 
اتمــی با ایران بــه دلیل ماهیت 
چندجانبه این توافــق از درجه 
اعتبــار ســاقط نخواهد شــد و 
کشورهای دیگری که این توافق 
را امضا کرده اند می توانند توافق 

جدیدی را با تهران منعقد کنند.
درست است که ترامپ می تواند 
تصمیم بگیرد به طور یک جانبه 
توافق را بر هم بزند و تحریم های 
سنگین تری را علیه ایران اعمال 
کند؛ بــا این حال، امکانات کمی 
برای جلوگیــری از فعالیت های 
شــرکت های خارجی که شروع 
به ورود به بازار ایران کرده اند در 

دست دارد. 

در صورت تالش بــرای این کار، 
رابطه آمریکا با کشورهایی مانند 
چین و فرانسه که در حال حاضر 
اقتصادی  روابط  تعمیق  مشغول 
خود با ایران هستند، به خطر می 
افتد. این چشم انداز و ایجاد تنش 
با این کشورها برای دولت ترامپ 
که مشــتاق آرامش در بازارهای 
بین المللی است، به احتمال زیاد 

بعید به نظر می رسد.
از همان آغاز، قرارداد هســته ای 
به دنبال محدود کردن تنها یک 
جنبــه از برنامه های ایران یعنی 
بلندپروازی های هســته ای این 
کشور بود. اما مزایایی که از اجرای 
این قرارداد به ایران اعطا شــده، 
بســیار گســترده تر بوده است، 
تقویت استراتژی منطقه ای تهران 

از اهم این موارد است.
به عنوان مثــال ایاالت متحده و 
شرکای آن در گروه 5+ 1 )چین، 
فرانسه، روسیه، انگلستان و آلمان( 
برای اعطای دسترســی ایران به 
درآمدهای نفتی اش توافق کردند. 

برای ایــران، این نویدبخش یک 
ثــروت بادآورده عظیــم، بالغ بر 
حدود یک چهارم تولید ناخالص 

داخلی ساالنه این کشور است. 
تریلیون  متحــده 4.2  ایــاالت 
دالر پول به ایران داده اســت که 
نزدیک به مقدار کل مبلغی است 
که دولت ایاالت متحده در طرح 
مارشال، به 17 کشور اروپایی در 
طی یک دوره چهار سال پس از 

جنگ جهانی دوم وام داده است.
البته طیــف وســیعی از دیگر 
اقدامات نیــز مزایای عمده ای را 

برای ایران در پی داشته است. 
ادغام مجدد ایــران در بازارهای 
جهانــی از طریــق مکانیســم 
هایــی مانند سیســتم پرداخت 
الکترونیکی و تسهیل دسترسی 
ایران به »سوئیفت« و همچنین 
کاهش کلی تحریم ها علیه ایران 
که افزایش در تجارت جدید با این 

کشور را سبب شد. 
روی هم رفته، این تغییرات ایران 
را در مسیر بهبود اقتصادی قرار 
داده اســت. صندوق بین المللی 
پول در ماه گذشــته تخمین زده 
اســت که تولید ناخالص داخلی 
ایران قرار اســت به حداقل 4.5 
درصد رشد در سال آینده برسد و 
این ها تمامًا به لطف برجام میسر 

شده است.
اگرچه چشم انداز اقتصادی ایران 

اساسًا از زمان پایان قرارداد هسته 
ای بهبود یافته اســت، اما چشم 
انداز سیاسی آن این طور به نظر 

نمی رسد. 
اگرچه برخی از تحلیلگران معتقد 
بودنــد که این توافــق می تواند 
موضع میانه روهای ایران را تقویت 
کند، اما اکنون به نظر می رسد که 
اوضاع برعکس شده است و ایران 
با بهره برداری از مزایای این توافق 
صرفا توانســته موقعیت نظامی 
خود در منطقه را تقویت کند. لذا 
به نظر می رسد که دولت آینده 
آمریکا به مهار ایران از سه طریق 

خواهد پرداخت:
•

1- ایاالت متحده دوباره اهرم های 
اقتصادی علیه ایران را به کار می 
گیرد. از تالش هــای خود برای 
تشویق تجارت بیشــتر با ایران 
برای سرمایه گذاری می کاهد و از 
کمک به تهران از طریق خرید آب 
سنگین اضافی راکتورهای ایران 

دست خواهد کشید.
•

2- ترامپ در اجرای توافق با ایران 
بر روی مفاد این توافق تمرکز می 
کند. دولت اوباما در بســیاری از 
موارد برای حفظ توافق از برخی 
اقدامــات تحریک آمیــز تهران 
چشم پوشی کرده بود. به عنوان 
مثال تکرار آزمایش موشک های 

بالستیک که با روح این توافق در 
تضاد بود. اما در مبارزات انتخاباتی، 
ترامپ متعهد بــه مجازات ایران 
برای چنین اقداماتی شده است. 
دولــت او می تواند ایــن روند را 
بــا نظارت ســختگیرانه تر برای 
پایبندی ایران به برجام شــروع 

کند.
•

3- دولت ترامپ بر محدود کردن 
ایران در منطقه خاورمیانه تمرکز 
می کند. به نظر می رسد برجام 
تهران را به طور قابل توجهی قادر 
به گســترش اهداف استراتژیک 
خــود در خاورمیانه و فراتر از آن 
کرده اســت. از آن زمان، تهران 
میلیاردها دالر برای خرید سخت 
افزارهای نظامی از چین و روسیه 
و حمایت خــود از هم پیمانانش 

هزینه کره است.
جای تعجب نیســت که مقامات 
ایرانــی از انتخــاب غیر منتظره 
ترامپ چندان استقبال نکرده اند. 
حســن روحانی، رئیس جمهور 
ایران اعالم کرده است که رئیس 
جمهور جدید آمریکا فاقد قدرت 
الزم برای لغو قرارداد هســته ای 
اســت. در زیر هیاهوی تهران به 
نظر می رسد نگرانی های عمیقی 
نهفته اســت اما این یک نگرانی 

منطقی و موجه است.
•
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ادیو فیدل!... 

 

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

 
Free French Courses / 

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

 

Winter semester / Session d’hiver : 
 

Du 9 janvier au 26 mars 2017 (11 weeks / semaines) 
 

Levels: Beginner, Intermediate & Advanced 
Niveaux: Débutant, Intermédiaire et Avancé 

 
Courses Schedule/ Horaire des cours: 

 
Morning / Matin: 9h00 à 12h00 

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

     
 
 

REGISTER BEFORE January 16th!!! 
 

Upon appointment only! Sign-up today! 
Uniquement sur rendez-vous! Inscrivez-vous maintenant! 

 
Document required: 

 

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

 
 (514) 484-8899  

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

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

Montréal, H4A 1L2 
 

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

ترم  زمستــانی 

 Last chance:
 Registration

 Deadline Soon

 Last chance:
 Registration

 Deadline Soon
REGISTER BEFORE DECEMBER 9th!!!6

یك سمفوىن مغشوش براى فیدل
رضا عالمه زاده

مرگ فیدل کاســتروى نودساله 
کــه ده ســال اســت از قدرت 
تمامی  اســت  برکنار  رســمی 
اخبار رســانه هاى جهان را بخود 
از  موجــی  و  داده  اختصــاص 
واکنش هاى کامال متضاد و حتی 
مغشوش را موجب شده است، از 
پیام محترمانه ی باراك اوباما رئیس 
جمهور امروز آمریکا گرفته تا پیام 
سراسر توهین دانالد ترامپ رئیس 
جمهور فرداى آمریکا؛ از رقص و 
پایکوبــی در هاواناى کوچك )در 
میامی فلوریدا( که ســه نسل از 
کوبائیان تبعیدى و مهاجر در آنجا 
زندگی می کنند گرفته تا اشك و 
غم بسیارانی در هاواناى اصلی در 

کوبا.
از فیدل نوشــتن کارى سهل و 

ممتنع است. 
می توان صدها صفحه را با یادآورى 
آنچه در هفت دهه گذشــته در 
کوبا رخ داده سیاه کرد ولی بسیار 
سخت است تصویرى واقع بینانه 
و بدون پیشــداورى از شخصی 
به دست داد که هم رهائی بخش 
بود و هم آزادى ستیز؛ هم محبوب 

مردمش بود و هم منفور. 
حــاال وقتی به این چند قطعه از 
نوشته هاى خودم که در دو دهه 
گذشــته در مورد فیدل کاسترو 
نوشته ام نگاه می کنم می بینم که 
به یك سمفونی مغشوش می ماند 
که بــرای نواختــن در روزمرگ 

فیدل کاسترو مناسب است!

من زنده ام پس منی میرم!
نمی دانم تصویر فیدل کاســترو 
را کــه مثل آدمــک کوکی جلو 
دوربیــن راه مــی رود در اخبار 
دیده اید یا نه. این فیلم بســیار 
کوتاه، روز شنبه 2۸ اکتبر 2006 
از تلویزیون دولتی کوبا پخش شد 
تا به شایعه مرگ کاسترو پایان 
دهد. برای این که همه باور کنند 
که این فیلم قبال گرفته نشــده، 
کاســترو جلو دوربین تیترهای 
همانروز  "گرانمــا"ی  روزنامه ی 
را خوانــد )"گرانما" ارگان حزب 

کمونیست کوباست(. 
با دیــدن این فیلم من هم مثل 
همه ی عالم باور کردم که او هنوز 
زنده است، ولی آن چه را همچنان 
باور نمی کنم این است که کسی 
ناچار باشــد برای زنده بودنش 
سند قانع کننده ارائه بدهد! مگر 

او تا حاال به مردمش دروغ 
می گفته اســت که آحر 
عمری حرفش را بی قسم 

و آیه باور نمی کنند؟ 
تــازه مگــر آدم باالخره 
روزی نمی میرد؟ آخر اگر 
من و او، آن دنیا و بهشت 

و جهنم را قبول نداریم مرگ را 
که باید قبول داشته باشیم. بسیار 
دیده ام جوانانــی را که به مرگ 
باور نداشته اند و خود جوانمرگ 

شده اند. 
اما آن ها جوان بودند و چنان شور 
زندگی گرفته بودشان که مرگ را 
در دیدرس نداشتند. اما آخر آیا 
هشتادسالگی هم برای اندیشیدن 
به مرگ هنوز زود است؟ قدرت 
فقط آدم را نابینا نمی کند، ساده 
لوح هم می کند. آیا اگر کســی 
ثابت کرد که امروز زنده اســت 
به ایــن معنی اســت که هرگز 

نمی میرد!؟

»ال چیـنا!«
در هر کجای کوبــا اگر بگوئید 
ال چینــا )البته به صــدای آرام 
که به گوش غریبه نرســد( همه 
رائول  منظورتــان  می فهمنــد 

کاستروست. 
»الچینا« یعنــی زن چینی، در 
مقابِل »ال چینو« که یعنی مرد 

چینی. 
در کوبا سال هاســت شایع است 
که رائــول مردگراســت )یعنی 
همجنسگرای "مفعول"(، و چون 
مثل چینی ها چشمان بادامی و 
پلک پف کرده دارد لقب »الچینا« 

را برازنده اش می دانند. 
در مورد او یک شوخی دیگر هم 
در کوبــا همه گیر اســت به این 
مضمون: که عدم شباهت آشکار 
رائول به برادرش فیدل که حتی 
در کالنسالی مردی بسیار خوش 
تیپ اســت، از این روســت که 
مادرشان قبل از تولد رائول از یک 
شیرفروش چینی که به خانه شان 
رفت و آمد داشــت گهگاه شیر 

مجانی دریافت می کرد!
از شوخی که بگذریم؛ تفاوت میان 
شــخصیت این دو برادر بسیار 
بیشــتر از تفاوت تیپ ظاهری 

آن هاست. 
جهانــی  جنبــش  در  فیــدل 
کمونیستی خودش را هنوز که 
هنوز اســت یک قطب می داند 
و با همــه ی انواع دیگر جریانات 

آن ها  مارکسیستی، چه 
که جز نامی ازشان باقی 
نمانده است و چه آنانی 
که همچنان به راهشان 
ادامه می دهند خط کشی 
آشــکار دارد و حاضــر 
نیست راه هائی را که مثال 
کشــوری مثل چین کمونیست 
بــرای برونرفت از مشــکالتش 
آزموده اســت بیازماید، چرا که 
بعنوان یک تئوریســین خود را 
بی نیاز از دنبالــه روی از دیگران 

می داند.
جالب است بدانید که فیدل چنان 
به تئوریســین بودن خود ایمان 
دارد که پس از کناره گیری کامل 
تنها کاری که در بســتر بیماری 
پیگیرانه انجــام می دهد ادامه ی 
تئوری  نویسی است که به صورت 
یادداشت های روزانه هر شب در 

اختیار تلویزیون قرار می دهد. 
بنابراین، آنچه امروزه مردم کوبا از 
تنها رهبری که در طول نیم قرن 
می شناختند می شنوند روخوانی 
ساعت  در  اوست  روزنوشت های 
هشت شب که برنامه اخبار با آن 

شروع می شود. 
این روزنوشت ها که گاهی یکی دو 
پاراگراف و گاهی چندین صفحه 
اســت توســط خواننده ی خبر 
روخوانی می شود که هیچ حرف 
تازه ای ندارد؛ ولی برای شنیدن 
خبر همه ناچارند تا پایان آن صبر 

کنند!

پدر بزرگ بد! 
تا شــما را با ذهنیت مردم کوبا 
نسبت به فیدل آشنا کنم از شما 
)تک گوئی(  مونولوگ  می خواهم 
زیــر را بخوانید کــه رئوس آن 
را بالفاصلــه پس از شــنیدنش 
در هاوانــا از زبان همســر یکی 
از آشــنایان قابل اعتمــادم در 
تا  کردم  یادداشــت  دفترچه ای 
بازگوئیش تا آنجا که امکان داشته 

باشد با حقیقت بخواند:
»بگــذار برایــت از آن روز اواخر 
فوریه بگویــم که قــرار بود در 
مجمع همگانی حزب، جانشین 
هیچکس  شــود.  تعیین  فیدل 
شک نداشت که رائول جانشین او 
خواهد بود. بنابراین نباید هیجانی 
در کسی ایجاد می شد. ولی رضا، 
تو می دانی که من نه هیچوقت 
عضو حزب بودم و نه هیچ وقت 
از سیاست های حزب راضی بودم 

ولی وجدانا بگویم نه با حزب و نه 
با دولت خصومتی هم نداشتم و 
ندارم و حتی بسیاری از سیاست 
هایشان را هم تائید می کنم. ولی 
می خواهم بگویم با همه این ها آن 
روز چه روز ســنگینی برای من 
و خانواده ام بود. خوزه، شــوهرم، 
صبحانه نخــورده انگار دنبالش 
کرده باشند رفت سر کار و گفت 
شــب با دوســتانش قرار دارد و 
خیلی دیــر برمی گردد. فهمیدم 
اعصابش به خاطر همین مسئله ی 
کناره گیری فیدل خراب است و 
حرفی نزدم. خودم اما نه سر کار 
رفتم و نه پســر هشــت ساله ام 
را به مدرســه بــردم. پدر و مادر 
پیرم که با ما زندگی می کنند از 
ساعت هشت صبح پای تلویزیون 
نشســتند با این که می دانستند 
خبر مربوط به جایگزینی رائول 
دوازده ساعت بعد یعنی ساعت 

هشت شب پخش خواهد شد.
من اما دیدم دیگر خانه یک وجبی 
ما جای نفس کشیدن برایم ندارد. 
دست آلکس، پسرم، را گرفتم و 
رفتیم بیرون. پیاده از این بازار تا 
آن بــازار راه رفتیم بی آنکه هیچ 
چیز بخریم. فقط موقع ناهار یک 
ســاندویچ برای آلکس خریدم. 
خودم هم یک گاز با آن زدم ولی 

دیدم از گلویم پائین نمی رود. 
به هــر پارکــی که رســیدیم 
نیمساعتی نشستیم. آنقدر بچه 
را ایــن ور و آنور کشــاندم که 
پایش تاول زد. وقتی رســیدیم 
خانه ساعت هشــت و نیم شب 
بود، درست همان وقتی که دلم 

تلویزیون  برســیم.  می خواست 
خاموش بود و پــدر و مادرم به 
همــان زودی رفتــه بودند توی 
رختخوابشان. یک لقمه نان و پنیر 
دادم الکس ســق بزند و بردمش 
توی رختخواب. خواستم چیزی 
بخورم دیدم دهانم باز نمی شود. 

چراغ را خامــوش کردم و رفتم 
توی رختخوابم. نیمساعت نکشید 

که آلکس خزید زیر مالفه ام. 
بغلش زدم بخوابد. نخوابید. دست 
کوچکش را کشید روی صورتم و 
فهمید دارم گریه می کنم. پرسید 

مگر چی شده؟ 
گفتم دلــم درد می کند. گفت 

مامان بزرگ چرا گریه می کند؟ 
گفتم البد ســرش درد می کند. 
پرسید بابا بزرگ هم سرش درد 

می کند که دارد گریه می کند؟ 
به جای جواب سفت بغلش زدم تا 
جلوی هق هقم را بگیرم. نه فکر 
کنی از کنار رفتن فیدل غمگین 
بودم. نه، اصال نه. معتقدم سالیان 

سال پیش باید کنار می رفت. 
ولی حس می کــردم پدربزرگ 
نازنینی را از دســت داده ام. یک 
پدربزرگ نازنین ولی مزاحم. یک 
پدر بزرگ خودخواه، پرآزار ولی 
دوست داشتنی. در یک کالم یک 
پدربــزرگ بد ولی با محبت را از 

دست داده بودم! 

مبارزه با بیسوادی و حتصیل 
رایگان

پیش از پرداختــن به این مهم 
می خواهم بیادتان بیاورم که کوبا 
کشوری اســت با یازده میلیون 

جمعیت در سرزمینی که منابع 
غنی همچــون نفــت و فلزات 
قیمتی و معادن بزرگ دیگر ندارد 
و تنها شرط درك شرائط اقتصادی 
آن مقایسه اش با دیگر کشورهای 
آمریکای التین همچون بولیوی و 

کلمبیا و نیکاراگوئه است. 
در سراسر آمریکای التین )من به 
برخی از این کشورها سفر کرده ام 
و از نزدیك با شــرائط دردناك آنها 

آشنایم( 
کوبا تنها کشوری است که بیسواد 

در آن وجود ندارد؛ 
تنها کشوری است که تحصیالت 
ابتدائی، متوســطه، عالی و فوق 
عالی برای همــگان بدون هیچ 
قید و استثنائی رایگان است، نه 
تنها در حرف و قانون و مقررات 
بلکه در عمل. شــهریه در هیچ 
ســطحی در سیستم تحصیلی 
کوبا وجود ندارد و این امر حتی 
های  سیستم  پیشرفته ترین  در 
تامین اجتماعــی موجود جهان 
که در اروپای شــمالی )هلند و 
یا  و  اســکاندیناوی(  کشورهای 
در کانادا و اســترالیا برقرار است 
بدین گستردگی دیده نمی شود. 
روشن است که من دارم از توزیع 
امکانات عمومی حرف می زنم نه 

از میزان آن. 
بــه ســخن دیگــر می دانــم 
دانشــجویان  دسترســی  مثاًل 
دانشگاههای هلند به کامپیومتر 
به مراتب بیش از دانشــجویان 
کوبائی است؛ اما این نکته، بی همتا 

بودن سیستم عادالنه توزیع 
امکانات تحصیلی در کوبا 

از فيدل 
نوشنت 

كارى سهل 
و ممتنع 
است. 
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را منتفی نمی کند.
آنها که هاوانا را دیده اند 
شهری  هاوانا  که  می دانند 
اســت با خانه های فــوق العاده 
زیبای دوره ی استعماری با رواق 
هــا و سرســتونها و گچبریهای 
چشمگیر که حاال هر کدامشان به 
مخروبه ای می مانند که سالهاست 
هیچکس دستی به سر و رویش 

نکشیده است. 
همین خیابانهای کهنه با اسفالتی 
تکه پاره وقتــی زنگ مدارس به 
صدا در می آید و دختران کوچك 
با بلوزهای سفید و دامنهای کوتاه 
خردلی، و پســرکها با پیراهن و 
شلواری به همان رنگ، نظیف و 
منظم به خیابانها می ریزند، شهر 
انگار باغی می شود سالخورده، اما 
با غنچه هائی نوشــکفته و تازه و 

چشمنواز.

همینجا الزم به یادآوری اســت 
که مشــکل بچه هــای خیابانی 
در کشــورهای آمریکای التین 
یکی از بزرگترین مشکالت این 
جوامع اســت. سالها پیش وقتی 
برای ساختن فیلم مستندی در 
سانتاکروز، شهر نسبتا بزرگی در 
بخش مرکزی بولیوی بودم، آنقدر 
مسئله ی بچه های خیابانی ذهنم 
را گرفــت که طرحــی با عنوان 
"بچه های بدون سقف" نوشتم تا 
در مورد دهها هزار کودك بولیویائی 
که در خیابانها متولد می شوند، 
در خیابانها رشــد می کنند، در 
خیابانها کار می کنند، در خیابانها 
با بچه های خیابانی دیگر همخوابه 
می شــوند، در خیابانها زاد و ولد 
می کنند و در نهایت در خیابانها 
می میرند بی آنکه حتی یکروز یا 
شب را زیر سقفی گذرانده باشند 

فیلم مستندی بسازم. این فیلم را 
نساختم اما این تصویر را که در 
تمامی کشورهای آمریکای التین 
وجود دارد به ذهن ســپردم و به 
جرات می گویم که کوبا تنها کشور 
این منطقه است که با این تصویر 

زشت و دردناك بیگانه است.

دیكشنرى عاشقانه، تالیِف یك 
برنده ى نوبل ادبیات!

کتاب "دیکشــنرى یك عاشــق 
آمریکاى التین" در واقع مجموعه 
مقــاالت و نوشــته هاى کوتاه و 
بلند بارگاس یوساســت در مورد 
هرآن چــه به آمریــکاى التین 
مربوط اســت. همان طور که از 
عنوانش برمی آید این کتاب مثل 
یك فرهنگ لغت به ترتیب حروف 

الفبا تنظیم شده.
در مدخل حرف C در مورد فیدل 

کاســترو فقط یك مطلب کوتاه 
کمتر از نیم صفحه اى آمده که در 
سال 1971 نوشته و منتشر شده 
و مربوط به دیدارش با کاســترو 
در سال 1966 است، یعنی تنها 
شش سال پس از پیروزى انقالب. 

به لحن نوشته توجه کنید:
"تنها بارى که با فیدل کاســترو 
گفتگــو کــردم - گرچــه البته 
کاربرد لغــت "گفتگو" غلوآمیز 
اســت؛ چون فیدل کاسترو که 
باور دارد نیمه خداست گفتگوى 
دوجانبــه را نمی پذیــرد و فقط 
شــنونده می خواهد -، به شدت 

تحت تاثیر انرژى و کاریزمایش 
قرار گرفتــم. دیدارمان عصر یك 
روز در ســال 1966 در هاوانــا 
بود. گروه کوچکی از نویسندگان 
بودیم که بدون توضیح بیشتر ما 
را با ماشین بردند به خانه اى در 
محله ى بــدادو. فیدل بالفاصله 
آمــد. در طول دوازده ســاعت 
بعدى تا دم دماى صبح نشست 
و برخاست و ژست گرفت و حرف 
زد، و در این میان بدون کمترین 
نشانه اى از خستگی سیگارهاى 
کلفتش را کشید... وقتی، به همان 
سرزندگی که آمده بود رفت، ما 

همگی شگفت زده و از پا افتاده 
بودیم."

ستایش فیدل از اوباما در 
روزنوشته اش

قبال هم گفته بــودم که فیدل 
کاسترو در بستر بیماری ناشی از 
کهولت، به نوشتن روزنوشت های 
کوتاهی مشــغول است با عنوان 
»تفکرات رفیق فیــدل«، که به 
طور منظم در رسانه های همگانی 

کوبا منتشر می شود. 

اقتصـــــاد... 

 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

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
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جهش دوباره دالر در بازار ارز تهران : 
ریشه ها و پرسش ها

فریدون خاوند 
)تحلیلگر اقتصادی(

9 آذر - نرخ دالر در بازار آزاد 
ارز تهران، که ماه های پی در 

پی در محــدوده 3500 تومان 
نوســان میکرد، از حدود یکماه 
پیش با آهنگی نســبتا مالیم رو 
به افزایش گذاشــت و طی چند 
روز گذشته، با شتاب گرفتن روند 
صعودی اش، از مرز 3۸00 تومان 

گذشت.
در آغاز برای توجیه نوسان های 
رو بــه افزایش بــازار ارز تهران 
عمدتا بر شمار عظیم زائران راهی 
عتبات در عراق برای شرکت در 
مراســم اربعین حسینی تاکید 
میشــد که طبعا با دامن زدن به 
تقاضای ارز، قیمت آنرا باال بردند. 
تاثیر درهم امارات نیز مورد توجه 
قرار گرفــت، زیرا قیمت این ارز، 
که نقش مهمی در فعالیت های 
اقتصادی ایران ایفا میکند، معموال 
در هفته های پایانی سال مسیحی 
باال میرود و این گرایش در بازار 
تهران بر دیگر ارز ها تاثیر میگذارد.
نقش این گونــه متغیر ها را در 
نوسان های بازار ارز ایران، از جمله 
طی چند هفته اخیر، مسلما نمی 

توان نادیده گرفت. 
بــا این حــال تداوم و بــه ویژه 
شتاب گرفتن اوجگیری نرخ دالر 

طی چند روز گذشته نشان داد 
که عوامل نیرومندتری دســت 
اندرکارند که در فاصله ای کوتاه، 
میان نرخ رســمی دالر )3210 
تومــان( و نرخ آن در بــازار آزاد 
ششصد تومان فاصله انداخته اند. 
تازه ترین عوامل تاثیــر گذار بر 
بازار ارز تهران را می توان چنین 

خالصه کرد :
•

یک( اوجگیری بهای دالر در بازار 
آزاد ارز تهران چشمگیرتر از سایر 
ارز ها بــوده و این کامال طبیعی 
است. این فرآیند از تحوالت بازار 

جهانی ارز منشا میگیرد. 
در واقع تقویت دالر آمریکا نسبت 
به سایر ارز ها ادامه دارد و، دستکم 
به دو دلیل، ممکن اســت طی 

ماه های آینده شدت بگیرد.
دلیل خنست آنکه این بار به صورت 
خیلی جدی پیش بینی میشود 
بانک مرکزی آمریکا بعد از ماه ها 
تردید نرخ بهره پایه را باال ببرد، 
ابتکاری که، اگر تحقق بپذیرد، به 
افزایش باز هم بیشتر ارزش دالر 
در برابر سایر ارز ها منجر خواهد 

شد.

مثبت  واکنــش  دوم  دلیل 
بازار هــای مالی بــه پیروزی 
انتخابات  در  ترامــپ  دونالد 
ریاســت جمهــوری آمریکا 
است، که طبعا به تقویت اسکناس 

سبز منجر شده است. 
به احتمال فراوان شخص رییس 
جمهوری منتخــب آمریکا هم 
تمایل دارد، در ســال نخســت 
ریاست جمهوری اش، نرخ دالر 
را باال نگهدارد تا نشــان دهد که 
موفق شده است فضای اطمینانی 
را برای اقتصاد و پول ملی آمریکا 

به وجود بیآورد.
مجموعه این عوامل عمال ارزش 
دالر را به ســطحی معادل یورو 
نزدیک کرده و حتی این امکان 
وجود دارد که پول واحد اروپا در 
آینده نزدیــک ضعیف تر از دالر 

بشود. 
بازار ارز تهــران نیز طبعا از این 
نوســان ها در امان نمــی ماند و 
سلسله مراتب ارز های مهم جهان، 
از لحاظ نرخ برابری شان نسبت 
به ریال، در این بازار دچار تحول 

میشود.
•

دو( عروج دونالد ترامپ در صحنه 
سیاست آمریکا از یک جنبه دیگر 

قیمت دالر در ایران به 
حدود4 هزار تومان رسید
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کــانادا...

چیــزی  بگو... 
سکوت در برابر جمهوری اسالمى جایز نیست! 

هر زمان یک ایرانى مى گوید:  »من سیاسى نیستم!«، 
هر بار در خط اول شناسنامه ی رسانه ای مى نویسند: 

»اینجا جای حرف سیاسى نیست«، 
این، به معنای پذیرفتن جنایات و ویرانگری های جمهوری اسالمى 

است.  جمهوری اسالمى، حکومتى در خور ملت ما نیست؛ 
با ســکوت، بى اعتنایى، رویگردانى، بى تفاوتى، در بقاء و تداوم 

حکومت اعدام، جهل و جنایت و فساد سهیم نباش.  
سهم خود را -هرچند کوچک ادا کن- چیزی بگو! 

_____________
کمیته »یادمان« - مونترال 

comiteyadman@gmail.com

اطالعیه 

DON'T

فساد مزمن و.. طبقاتی فاحش، خارجی، اختالف سیاست ویرانگر حقوق بشر، زنان، محیط زیست، زمینه ها سیاه است: اسالمی در همه کارنامه جمهوری 

نیز بر پول ملی ایران تاثیر منفی 
دارد. 

توضیــح این کــه در پی حل و 
فصل برنامه هســته ای و امضای 
»برجــام«، این امید قوت گرفت 
که دســتیابی ایران بــه ارز های 
خارجی به ویژه دالر به گونه ای 

چشمگیر افزایش یابد. 
در واقع دولــت ایران به افزایش 
تولید نفت حتی تا سطح شش 
میلیون بشکه در روز، و نیز ورود 
انبوه سرمایه گذاری های خارجی 
به ایران امید بســته بود، رویداد 
هایی که می توانست به تثبیت 

پول ملی ایران کمک کند.
با توجــه به انتقاد های شــدید 
رییس جمهوری منتخب آمریکا 
علیــه »برجام«، بیــم از تغییر 
سیاســت آتی واشنگتن در برابر 
این موافقتنامه باال گرفته و همین 
بیم طبعا موقعیت پول ملی ایران 

را متزلزل تر میکند. 
بازیگــران بــازار ارز ایران طبعا 
اســتراتژی خود را بر پایه چشم 

انداز های روابط تهران و واشنگتن 
تنظیــم میکنند کــه، در حال 
حاضر، چندان امیدوار کننده به 

نظر نمی رسد.
•

سه( وضعیت بد بازار جهانی نفت 
و چشم انداز نه چندان مساعد آن 
نیز طبعا به سود پول ملی ایران 

نیست. 
در واقع همه کشــور های تولید 
کننده نفت با کمبود دالر روبرو 
هستند، از نیجریه و الجزایر گرفته 
تا ونزوئــال و ایران. بــا توجه به 
همین کمبود، ترس از گسترش 
بازار سیاه ارز درهمه این کشور ها 
رو به اوجگیری است، مگر آنکه 
تکان های مثبتی در بازار جهانی 
نفت به وجود بیآید. بازار ارز ایران 
نیز به سهم خود شوک حاصل از 
وضعیت نامساعد بازار نفت را به 

نمایش میگذارد.
•

چهار( شماری از ناظران بازار ارز 
ایران جدی تر شــدن مبارزه با 

پولشــویی را نیز یکی از عوامل 
ایران  افزایــش بهــای دالر در 

میدانند. 
توضیح این که جمهوری اسالمی، 
اگر بخواهــد روابطش را با نظام 
بانکی بین المللی بهبود بخشد، 
مجبور به انجــام اصالحاتی در 
راســتای مبارزه با پولشــویی و 
تامین مالی تروریسم است. ولی 
سختگیری بیشــتر در مبارزه با 
پولشویی، از نگاه همان ناظران، 
بخش مهمی از منبع تغذیه بازار 
ارز ایران را می خشکاند و با کم 
شدن عرضه »پول کثیف« به این 
بازار، از جمله از امارات، قیمت ارز 

در این بازار باال میرود.
در توضیح نوسان های اخیر بازار 
ارز تهران، طبعــا باید همه این 
عوامل را در نظر گرفت. ولی در 
این میان عامل اصلی و همیشگی 
تاثیر گذار بر نــرخ ارز را را نباید 
از یاد برد و آن ســطح نرخ تورم 
در ایران و تفاوت آن با میانگین 
نرخ تورم در مناطق طرف معامله 

با ایران است.
نرخ رسمی تورم در ایران، آنگونه 
که از ســوی مرکــز آمار و بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی اعالم 
میشود، در ســال های 1390 تا 
چهــل در صد باال رفت و بعد به 
تدریج پایین آمد، تا جایی که هم 
اکنون پیرامون هشت تا نه در صد 
در سال نوسان میکند. در عوض 
نرخ تورم در منطقه یورو، منطقه 
دالر و منطقه ین طی همین دوره 
زیــر دو در صد بوده اســت. این 
تفاوت میان نرخ تورم در ایران و 
در مهم ترین مناطق ارزی جهان، 
نمی تواند بر ارزش پول ملی ایران 

تاثیر نگذارد.
یک نظام ارزی مبتنی بر فعل و 
نفعاالت بازار، جلوی تعدیل نرخ 
ارز بر پایه تــورم را نمیگیرد. در 
کشور های مجهز به نظام شناور 
ارزی، ایــن تعدیل خود به خود 
بر پایه عرضه و تقاضای ارز انجام 
میگیرد. نظام ارزی ایران، »شناور 
شده  توصیف  شــده«  مدیریت 
است. اشــکالی نداشت که این 
»مدیریت« بــه گونه ای عقالیی 
نرخ ارز را بر پایه تفاوت میان تورم 

داخلی و خارجی تغییر میداد.
در عمــل کار به گونــه ای دیگر 

پیش میرود. 
»مدیریت  اصطــالح  واقــع  در 
شــده« در ایران به گونه ای غلط 
به تثبیت مصنوعی نرخ ارز تعبیر 
شده است، به این معنا که دولت 
جمهوری اســالمی تــا آنجا که 
بتوانــد از راه تزریق ارز در بازار و 
دیگر دستکاری ها جلوی کاهش 
نرخ برابری ریال بر اساس واقعیت 
را میگیــرد و یا، به عبارت دیگر، 

ارز را به صورت مصنوعی، تا آنجا 
که بتوانــد، ارزان نگه میدارد. با 
تثبیت مصنوعی نرخ ارز، هدف 
دولت جمهوری اســالمی ارزان 
نگهداشــتن کاال های وارداتی به 
منظور جلوگیری از اوج گرفتن 

تورم است.
تجربه سه دهه اخیر نشان داده 
است که دولت در ایران، تا جایی 
که بتوانــد، از راه تزریق دالر در 
بازار، جلوی افزایــش نرخ ارز را 
میگیرد. ولی اگــر ورق برگردد 
و دولــت به دالیلی چون تحریم 
و سقوط بهای نفت دیگر نتواند 
دالر به بازار بریزد، »فنر ارز« رها 
میشود، قیمت به صورت جهشی 
باال می رود و اقتصاد نحیف ایران 
بار  مصیبت  تکان هــای  گرفتار 
میشــود. این وضعیتی است که 

بار ها اتفاق افتاده است.
به نظر میرســد که دولت حسن 
روحانی نیز از روش مدیریت بازار 
ارز به روش های مصنوعی دست 
برنداشته است، روشی که واردات 
را ارزان میکند و، در مقابل، قیمت 
کاال های صادراتی کشور را باال می 
بــرد و توان رقابت را در بازار های 

خارجی را از آن ها میگیرد. 
ایران در زمره معدود کشور های 
جهان اســت کــه از راه حفظ 
مصنوعــی ارزش پولی ملی اش 
و جلوگیــری از تعدیــل آن بر 
پایه واقعیت هــای بازار، عمال به 
کاال های وارداتی یارانه می پردازد 
و، بر عکــس، صادرکنند گان را 

مجازات میکند. 
در عوض کشور هایی مانند چین، 
از طریق یک سیاست ارزی رقابتی 
به صادراتشــان یارانه میدهند و 

جلوی واردات را میگیرند.
با توجه به نزدیک بودن انتخابات 
ریاست جمهوری، این خطر وجود 
دارد که دولت یازدهم تا آنجا که 
بتواند جلوی اوجگیری نرخ ارز را 
بگیرد. از قرار معلوم حسن روحانی 
و شماری از مشــاوران او به این 
نتیجه رسیده اند که تضعیف پول 
ملی می تواند به موقعیت رییس 
جمهوری در انتخابات آینده ضربه 
بزند. آیا بانک مرکزی در شرایط 
کنونی از اهرم ها و موانع الزم برای 
دفاع از پــول ملی به هر قیمت، 

برخوردار است؟
پیام  اقتصــادی  واقعیت های  از 

دیگری به گوش میرسد. 
در واقع نه طرفــداری مطلق از 
افزایــش ارزش پول ملی معنی 
میدهد و نه هــواداری مطلق از 
کاهش ارزش آن. آنچه از دیدگاه 
منافع ملی اهمیت دارد، در پیش 
گرفتن یک سیاست ارزی است 
که در خدمت توسعه کشور باشد.
•

جهش دوباره دالر  : ...   << ادامه از صفحه: 11

ابراز امیدواری کانادا به همکاری تجاری با 
انگلیس در دوران پسابرگزیت

وزیــر دارایــی کانــادا درباره 
همکاری تجاری با انگلیس در 
چارچــوب توافق جامع تجاری 
و اقتصادی بین کانادا و اتحادیه 
اروپــا )CETA( ابراز امیدواری 

کرد.
به گــزارش خبرگزاری رویترز، 
»بیل مورنو« بــه رادیو بی بی 

ســی گفت، کشــورش انتظار 
دارد انگلیس بخشــی از توافق 
تجــاری CETA باقی بماند و 
درباره همکاری با نحوه عملکرد 
چنین سیستمی در دوران پس 
از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا 

ابراز آمادگی کرد. 
وی همچنین از توافق تجاری 
کانادا با آمریکا و مکزیک که از 
ســوی »دونالد ترامپ« رئیس 
جمهوری منتخب آمریکا مورد 
انتقاد قرار گرفته اســت، دفاع 

کرد.
مورنــو گفــت: انتظــار داریم 
انگلیس توافق جامع تجاری و 
اقتصادی بین کانادا و اتحادیه 
اروپا را تصویب کند و بخشی از 

این توافق باقی بماند. 
وزیر دارایــی کانادا درباره تاثیر 
توافق تجــاری کانادا و اتحادیه 
اروپــا بــر توافق تجــارت آزاد 
بین کانــادا و انگیس در دوران 
پسابرگزیت گفت: ما به توافقات 
انگلیــس و اروپا احتــرام می 
گذاریم و پس از نهایی شــدن 

چنین توافقاتی، آماده همکاری 
هستیم.

مورنو همچنین توافقنامه تجارت 
آزاد آمریکای شــمالی )نفتا( را 
برای کانادا بسیار مثبت ارزیابی 
کرد و گفت کشورش برای این 
که منافع چنیــن توافقی را به 
ترامپ نشان دهد، به همکاری 

های خود ادامه خواهد داد. 
این مقام کانادایی گفت به دنبال 
مذاکرات مشــترک با آمریکا و 
مکزیک درباره توافقات تجاری 

شان است. 
وی افزود: روابط کانادا وامریکا 
از نظر ما مثبت بوده اســت و 
کامال مطمئن هستیم که چنین 

روابطی ادامه خواهد یافت. 
وزیر دارایی کانادا در بخشــی 
»مــارک  از  اظهاراتــش  از 
کارنی« رئیــس کانادایی بانک 
مرکزی انگلیس که از ســوی 
سیاســتمداران حامی برگزیت 
تحت فشار بوده است، حمایت 

کرد.
کارنی کــه در اول ژوئن 2013 

به ریاست بانک مرکزی انگلیس 
انتخاب شد، با انتقاد طرفداران 
برگزیت به دلیل هشدارهایش 
درباره رکود اقتصادی ناشی از 
خروج این کشور از اتحادیه اروپا 

روبرو بوده است.
وی پیش از برگزاری همه پرسی 
23 ژوئن هشــدار داده بود که 
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا 
تاثیرات مخرب و طوالنی مدت 
را بر اقتصاد و سیستم مالی این 

کشور به جای می گذارد.
انگلیــس بــه عنــوان یکی از 
اعضای اتحادیه اروپا قرار نیست 
مذاکرات تجاری جداگانه ای با 
کشــورهای ثالث داشته باشد. 
این کشــور در همه پرسی 23 
ژوئن )سوم تیر( رای به خروج 
از اتحادیه اروپا داد اما هنوز عضو 
این اتحادیه محسوب می شود. 
انتظار می رود مذاکرات درباره 
شــروط خروج و اینــده روابط 
انگلیس با اتحادیه اروپا ســال 
آینده میالدی آغاز شود.  )ایرنا(

سرمایه گذاری نفتی۵۰میلیارد دالری کانادا در روسیه 
کانادا به منظور توسعه میدان های 
گســترش  روســیه،  نفتــی 
ســاخت  و  پاک  فناوری هــای 
پاالیشــگاه  و خط لولــه در این 
کشور، توافقنامه ای به ارزش 50 
میلیارد دالر با یک شرکت روسی 

امضا کرد.
اتــاق خبر: شــرکت فنــاوری 
مهندســی »گنویــل« کانــادا 
ســرمایه گذاری های خــود را با 
15 میلیــارد دالر در پروژه های 
نفتی جمهوری چچن در جنوب  

روسیه آغاز خواهد کرد.
نماینده گنویل گفت: ما آمادگی 
داریم زیرســاختهای حوزه نفت 
روسیه را توسعه دهیم. و اعتقاد 
داریم که تولید نفت این کشور از 

این طریق افزایش می یابد.
نیز  روسی  شــرکت  مدیرعامل 
گفت: با امضای این موافقتنامه و 
اجرای آن، میادین نفتی روسیه 
توســعه می یابد و پاالیشگاهی 
به ظرفیت ســه تا 6 میلیون تن 

ساخته خواهد شد.

والری نســتروف، تحلیلگر بانک 
اســپربانک که بزرگ ترین بانک 
روســیه از لحاظ دارایی اســت، 
هم در این ارتباط گفت: با وجود 
آنکه گنویل شــرکت شــناخته 
شده ای نیست، با این وجود حجم 
این شرکت در  ســرمایه گذاری 
روسیه بسیار باالست و می تواند 
برابــر مجموع ســرمایه گذاری 
ساالنه حوزه سوخت و انرژی در 

روسیه باشد.

مترجم  رمسی
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سیگار برگ بر لب، با خونسردی 
هر چــه تمام تر اعدام صد ها نفر 
از زندانیان هوادار نظام سرنگون 
شــده و نیز نیرو هــای انقالبی 

غیرکمونیست را سازمان داد. 
از چه گــوارا، در همــان زندان، 
جمالتی را نقل میکنند مشــابه 
آنچه ایرانیــان بعــد از انقالب 
اســالمی فراوان شــنیده اند. او 
به شکنجه گران انقالبی، که به 
جای شکنجه گران نظام پیشین 
مدیریت زنــدان »ال کابانا« را در 
اختیار گرفته بودند، چنین فرمان 

میداد: 
محاکمات را کــش ندهید. این 
یک انقالب اســت. از روش های 
بورژوایی اســتفاده نکنید. این ها 

مشتی جنایتکارند.
»جنگ شکر در کوبا« در پیدایش 
طیف کاستریســت در جنبش 
کمونیســتی ایران موثــر افتاد. 
ترجمه فارسی نوشته های ارنستو 
چه گــوارا زیر عنــوان »جنگ 
چریکی« و به ویژه کتاب »انقالب 
در انقالب« رژی دبره فرانسوی، 
که هــر دو از تجربه انقالب کوبا 
الهام گرفتــه اند، زیربنای نظری 
بخش بسیار مهمی از جنبش های 
چریکی انقالبی ایران را در اواخر 
دهــه 1340 و نیمــه اول دهه 
1350 به وجــود آوردند. کتاب 
مســعود احمــد زاده زیر عنوان 
»مبارزه مسلحانه، هم استراتزی 
هم تاکتیک« و نیز نوشــته امیر 

پرویــز پویان به نــام »ضرورت 
مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا« 
تا اندازه زیــادی از آثار رهبران و 
یا نظریه پردازان انقالب کوبا الهام 

گرفته اند. 

}<< ادامه در صفحه: 15{

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!

تحلیل سیاسی... 

آماده شوید! 
ا  برای ادامه تحصیل و بازار کار

انگلیسی بیاموزید!
نامنویسی کالس های انگلیسی

     روزانه و شبانه:متام وقت یا نیمه وقت  نه

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

à l’intégration du marché du travail
COURS EN ANGLAIS DE JOUR ET DE SOIR

DISPONIBLES, TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL______________________________
• alphabétisation • présecondaire • secondaire (DES) 
• pour l’admission au cegep • pour les programmes 

d’études professionnels
نامنویسی کالس های روزانه:

Inscriptions pour le jour:  
les 9, 15, 21 et 28 novembre 2016, les 7,14 et 21 décembre, de 9:00 à 11:00

Session: le 5 décembre au 24 mars 2017
نامنویسی کالس های شبـانه:

Inscriptions pour le soir:
les 5, 15 et 20 décembre,  les 12, 18, 24 et 31 janvier 2017 de 17:00 à 19:00

Session: le 16 janvier au 30 mars 2017
نامنویسی کالس های انگلیسی دبیرستان:

Inscriptions pour le secondaire anglais:   les 17, 24 novembre
 le 6 et 8 décembre 2016 de 9:00 à 11:00

Session : le 5 décembre au 24 mars 2017

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

�������������

Metro  
Cote-Vertu

950 Fraser  
Ville St. Laurent, Quebec

H4M 1Z6

Pour le secondaire
2405 Place Lafortune O.
Ville St. Laurent,Quebec

H4M 1A7

RESTAURANT ONYX INC RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

________________
6195 ST-JACQUES W.   

Tel.: (514) 585-2029

اسطـــوره فیدل کاسترو: 
از »مونکادا« تا »سیاهکل«

فریدون خاوند

7 آذر- بیســت و پنجــم نوامبر 
2016 میالدی، فیدل کاســترو 
انقــالب کوبــا و آخرین  رهبر 
اسطوره بر جای مانده از جنبش 
کمونیستی قرن بیستم میالدی، 

به دیار نیستی شتافت.
در معبد بازمانده از جریان سیاسی 
نیرومندی که تقریبا سراسر قرن 
گذشــته را در نوردید، تندیس 
تندیس های  کنار  در  کاســترو 
تونگ،  مائوتسه  استالین،  لنین، 
هوشی مین و دیگر سردمداران 
بزرگ و کوچک »انقالب سرخ« 
جای خواهــد گرفت. این معبد 
دیگر توده عظیم ستایشــگران 
پیشین را گرداگرد خود نمی بیند، 
ولی شمار رو به کاهش و از نفس 
افتاده دلبســتگان تندیس های 
رنگ و رو باخته، دستکم تا چند 
دهه دیگر، همچنان پیرامون آن 

طواف خواهند کرد.

رمانتیسم انقالبی
در تاریــخ تمدن انســانی، هیچ 
اندیشه سیاسی نتوانست همانند 
کمونیسم، در روایت های گوناگون 
آن، تقریبا در سر تا سر کره خاک 
پراکنده شود و طی دورانی نسبتا 
کوتاه، این همــه جمعیت را در 
خدمت هدف های خویش به شور 

و شوق بیآورد. 
در بطن همین جنبش جهانگیر 
بود که شــمار انبوهــی از جان 
گذشــته، با امید بستن به یک 
پیکار نهایی در راه دســتیابی به 
آزادی و برابــری، برای پی ریزی 
نظمی نو به پا خاستند. زندگی و 
سرنوشت فیدل کاسترو یک بار 
دیگر نشان داد که مدعیان پایه 
ریزی بهشت در این زمین خاکی، 
سینه چاکان بینوای خویش را به 

جهنم رهنمون میشوند.
ظهور کاسترو در صحنه سیاست 
جهــان تحقــق رویایی تریــن 
برگ های یک رمان انقالبی است 
که با طغیان قهرمانانه این وکیل 
مدافع جوان علیــه دیکتاتوری 

باتیستا در جزیره کوبا آغاز شد. 
حمله نــاکام او و هوادارانش به 
ســربازخانه »مونکادا« در سال 
1953، دســتگیری و محاکمه، 
تبعید بــه مکزیک، بازگشــت 
محرمانه به کوبا، جنگ چریکی 

در کوه های »ســیرا ماســترا« و 
پیروزمندانه اش  ورود  ســرانجام 
به هاوانا در سال 1959، یکی از 
انقالب  رمانتیک ترین فصل های 
»جهان سوم« است، که با یاری 
رســانه های آمریکایی، از جمله 
نیویورک تایمز و ســی بی اس، 
بخش بزرگی از افکار عمومی را 
در سراسر دنیا به سوی خویش 

کشاند. 
از آن پس فیدل کاسترو، در کنار 
دوست بلند آوازه آرژانتینی اش، 
ارنســتو چه گوارا، به یکی از پر 
جاذبه ترین الگو ها برای انقالبیون 
جوان در سراسر جهان بدل شد. 
مهم تر از همه آن که طی مدتی 
بســیار کوتاه، با رسمیت یافتن 
جوهر کمونیستی نظام انقالبی، 
کوبای کوچــک و کم جمعیت، 
در کنار غــول هایی چون اتحاد 
جماهیر شوروی و جمهوری خلق 
چین، سومین قطب مارکسیسم - 

لنینیسم در جهان نام گرفت.
یکی از نخستین نوشته هایی که 
خورشیدی  سال های 1340  در 
انقالبیون ایرانی را مجذوب فیدل 
کاســترو کــرد، »تندباد بر فراز 
شکر« اثر ژان پل سارتر فیلسوف 
بلند آوازه فرانســوی است که با 
فاصله ای نسبتا کوتاه زیر عنوان 
»جنگ شکر در کوبا« در تهران 

منتشر شد.
جــوان  نســل های  و  ایــران 
انقالبی اش نیز، که با عطشــی 
سیری ناپذیر رویداد های »جهان 
ســوم« را پیگیری میکردند، از 
جاذبه مقاومت ناپذیر اســطوره 
»کاستریسم« و ریشو های »سیرا 
ماسترا« در امان نماندند. به ویژه 
آنهایــی که از تجربــه »اردوگاه 
سوسیالیســم« به ســردمداری 
شــوروی دل خوشــی نداشتند 
و از آن می ترســیدند که چین 
مائوییستی نیز، به رغم اختالف 
نظر هایش با مسکو، به همان راه 
و روش رهبــران کرملین روی 
بیآورد، در کوبای فیدل کاسترو 
قبله جدیدی یافتند که به خیال 
آنها می توانست هوایی تازه را به 
فضای کمونیسم بر جای مانده از 

لنین و استالین بیآورد. 
کوبــای کوچک ولی مغــرور، و 
برای  جوانش  رهبران  استراتژی 

پراکندن تخم طغیان در 
سه قاره آســیا و آفریقا 
و امریــکای التیــن، در 
سال های پیش از انقالب 
اسالمی در کانون توجه پر 
شور ترین محافل انقالبی 

تهران قرار گرفتند.
در فوریه و مارس 1960 
میــالدی، چنــد مــاه 
پس از پیــروزی انقالب 
کاستریســتی، سارتر به 
خانم  دوســتش  همراه 
که  بووآر،  دو  ســیمون 
نویســنده ای سر  نیز  او 
شــناس بود، طی مدت یکماه از 
کوبا دیدن کرد. در آن دوران ژان 
پل سارتر مشهور ترین فیلسوف 
جهان به شمار میرفت و بخش 
بزرگی از جامعه روشنفکری ایران 
نیز نوشته های او را می پرستید. 

فیدل کاسترو با تکیه بر تجربه های 
استالین و مائوتسه تونگ آموخته 
بود که برای جهانی شدن و در دل 
افکار عمومی اروپا و آمریکا جاباز 
کردن، هیچ تاکتیکی موثر تر از 
به خدمت گرفتن روشنفکران بر 
جسته غربی نیست. رسم بر این 
بود که قدرت های کمونیســتی 
نویسندگان و هنرمندان غربی را 
به بازدید دســتآورد های انقالب 
فرا می خواندند، از آنها شــاهانه 
پذیرایی میکردند و »دکور« هایی 
را که دوســت داشتند، به دور از 
واقعیت های انقالب کمونیستی، 
به آنها نشان میدانند. شماری از 
همین روشنفکران، در بازگشت 
به کشور هایشان، گاه به مبلغان 
ســینه چاک میزبانان خود بدل 
میشدند. البته کسانی چون آندره 
ژید، نویسنده بزرگ فرانسوی به 

دام این تبهکاری نمی افتادند. 
در عــوض بســیاری دیگــر از 
روشنفکران غربی به توجیه گران 
مخوف ترین قتل عام های انقالبی 

در جهان بدل شدند.

پنهانکــاری
ســفر نامه ژان پل ســارتر نیز، 
که بعد از دیــدار یکماهه اش از 
کوبا نوشــته شــده، در مجموع 
ستایشنامه انقالب کاستریستی 

است. 
در ایــن نوشــته از جنایت های 
مخوفی که پس از پیروزی کاسترو 
در 1959 علیه بازماندگان نظام 
باتیســتا و نیز نیرو های انقالبی 
منتقد و یا رقیب کاسترو انجام 
گرفته، سخنی در میان نیست. 
او نمی گوید که رهبران انقالب 
وعده خــود را درباره اســتقرار 
مردمساالری در کوبا به فراموشی 

سپردند.
او نمی گوید که به محض ورود 
نیرو های انقالبی به شــهر هاوانا، 
ارنستو چه گوارا به ریاست زندان 
»ال کابانا« و دادستانی کل انقالب 
منصــوب شــد و، در همان جا، 

آیا در این کشور یازده 

میلیون نفری، به جز 

این دو پیرمرد، هیچ 

کس دیگر در خور 

رهبری نبود؟
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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: ۸ 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: 438-238-3091

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

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

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

4862 BOUL.ST CHARLES PIEEREFONDS QC H9H 3E2.

Facebook.com/
paivand.montreal    
به ما بپیوندید!

RESTAURANT ONYX INC RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

________________
6195 ST-JACQUES W.   

Tel.: (514) 585-2029

کانال تلویزیونی چشم انداز
هر دو هفته شنبه  ساعت  2 بعد از ظهر 

برنامه ای از تلویزیون اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور 
در تلویزیون ماهواره ای اندیشه

-------------------------
بوقت  لوس آنجلس -  5 عصر بوقت نیویورک - تورنتو 

-مونترال -  11 شب بوقت اروپای مرکزی  
و 30  / 1  یکشنبه صبح  به وقت  ایران  

از تلویزیون اندیشه  پخش خواهد شد .
شماره  تماس :

۴۳۸-۲۳۸-۳۰۲۱ 
etehadchaptv@gmail.com

iranleftalliance@gmail.com

آقــــــای موفقیت
اطالعیه سمینارهای آموزشی نیمه اول ماه دسامبر 

تمامی آموزش ها رایگان 
و به زبان فارسی می باشد. 
تلفن رزرو: 514465۸37۸

-------------
1( مسینار کاریابی 

+ مسینــار ویژه راز 
یکشنبه 4 دسامبر، 
ساعت 1 تا 4 عصر

در بخش اول سمینار به صــورت 
کامال کاربــــردی به توضیــح 
مراحل صحیــــح کاریابــی در 
کانادا پرداخته می شود تا شرکت 

یافتن  بــرای  بتوانند  کنندگان 
شغل مناسب خود اقدام نمایند.
در بخش دوم سمینار یکی از 

رازهای بزرگ جهان هستی که 
بسیاری از مشاهیر جهان برای 
موفقیت از آن بهره گرفته اند 

معرفی می گردد!

2( مسینار ویژه خرید مسکن
یکشنبه 11 دسامبر، 
ساعت 1 تا 4 عصر

       خرید مســکن بزرگترین و 

مهمترین اقدام مالی هر شهروند 
کانادایی بوده از موضوعاتی است 
که مهاجران در مورد آن ابهامات 
و ســواالت زیادی دارند لذا این 
ســمینار با هدف توضیح کامل 
روش خرید مسکن طراحی شده 
است. همچنین شرکت کنندگان 
در سمینار می توانند برای خرید 
مســکن خود با مشورت رایگان 
گروه مشــاوران شــامل مشاور 
مالی و بیمه، مشــاور وام مسکن 
و مشــاور امالک اقــدام نمایند.

بنیاد فرهنگی و کتابخانه نیما برگزار می کند: 
شنبه 3 دسامبر 

 6 عصر: 
سخنرانی و گفت و شنود:

موضوع : بوف کور بازتاب تراژدی 
جامعه ایران و زیبائی شناسی 

صادق هدایت

سخنران : 

کـــاوه دشتی
مکان: کتابخانه نیما واقع در

 5206 بلوار دکاری - سوئیت 
شماره 3 - مونتریال

تونی بلر به کانادا هشدار می دهد که مسیر 
ضدمهاجرتی ترامپ و برگزیت را طی نکند

تونی بلر نخســت وزیر پیشین 
بریتانیا می گوید انتخاب دونالد 
ترامپ در ایاالت متحد و صعود 
راســت افراطــی در اروپا نتیجه 
شکســت دولتها در پاسخگویی 
به نگرانیهای واقعی مردم درباره 
مهاجرت می باشــد. بلر که در 
باره انتخابات آمریکا، برگزیت و 
گسترش محبوبیت احزاب راست 
افراطی در اروپا با پیتر منزبریج  
)سی بی سی( صحبت می کرد، 
به کانــادا در باره دنباله روی این 

مسیر هشدار داد.
بلر در باره پیروزی ترامپ گفت 
غیرعــادی  بســیار  ای  "دوره 
فرارسیده، برای ما که در سمت 
دیگــر اقیانوس هســتیم و تازه 
برگزیــت را تجربه کــرده ایم، 
حاال شــاهد یک زلزله سیاسی 
هستیم". "تظاهر نمی کنم که با 
این تحوالت شگفت زده نشده ام، 
چرا که شده ام و هنوز هم معنای 
آن را به تمامی درک نمی کنم. 
اما اکنون ما با یک واقعیت جدید 
مواجه شده ایم و باید با آن کنار 

بیاییم".
این واقعیت جدید، بلر می گوید، 
به این دلیل اســت که رهبرانی 
مانند ترامپ از نگرانیهای مشروع 

مردم سوء استفاده می کنند. 
"مــردم بــه دالیــل مختلفی 
خشمگین اند، و شما باید به آن 

گــوش داده و پاســخ 
بدهید. شما نمی توانید 
فقط منکر آن شوید و 
بگویید اینها آدمهای نا 
آگاهی هستند، فقط به 
این دلیــل که اینگونه 

فکر می کنند". 
کند  مــی  تاکیــد  او 
نیســت  غیرمنطقی 
که به هنــگام هجوم 

از کشورهای جنگ  پناهجویان 
زده ای مانند سوریه شما در باره 

امنیت ملی خود نگران شوید. 
"اگر مردم فکر کنند که محیط 
آنان و جامعه آنان در حال تغییر 
است بدون اینکه نظر آنان در این 
مورد خواسته شود، بدون اینکه 
آنان درگیر این امر شــوند، پس 
احساس خشم و ترس خواهند 

کرد".
"اگر قدرت مرکزی به روشــی 
منسجم و مقتدر عمل نکند، آنگاه 
کسانی پیدا خواهد شد که از این 
خشم سوءاستفاده کرده و حتی 
آنرا گسترش داده و به جنبشی 

قدرتمند تبدیل می کنند". 
بــا وجود اینکه نگرانی ها معتبر 
اســت، بلر گفت احساسات ضد 
مهاجرتی ای که همزاد ترامپ یا 
نیجل فاراگ رهبر حزب استقالل 
بریتانیا شده، راهی به سوی آینده 
ندارد. او گفت "پاســخ این است 

که ما باید بر قواعد 
تکیــه کنیــم، نه 

تعصب".
بلــر که از ســال 
1997 تــا 2007 
وزیــر  نخســت 
بریتانیــا بــود، به 
کانادا هشــدار داد 
در مقابل روشهای 
مقاومت  مشــابه 
نماید. "قرن بیست و یکم متعلق 
به اذهان باز اســت. چــرا کانادا 
کشوری بزرگ است؟ چرا کانادا 
به یکــی از مــورد احترامترین 
کشورهای جهان می باشد؟ این 
فقط بخاطــر موفقیت اقتصادی 
نیست. بخاطر این است که روح 
کشور شــما به روی جهان باز و 

گشوده است".
"وقتی که این موضوعات به یک 
مسئله واقعی در عرصه سیاسی 
تبدیل شــود، برای شما مشکل 
تفرقه براندازی نخواهد شد. چرا 
که بســیاری از مردم بــه کانادا 
نــگاه خواهند کــرد و خواهند 
گفت، این کشــوری اســت که 
مردمی از ســرزمینهای مختلف 
و ادیان مختلف را گردهم آورده 
و و جامعه ای متحد و هماهنگ 

ساخته است".
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هم چه گوارا و هم رژی دبره ایجاد 
مناطق  در  انقالبــی  کانون های 
روســتایی از ســوی گروه های 
کوچــک انقالبــی را توصیــه 
میکردند )نظریه »فوکیسم« که 
از ریشه اســپانیولی »فوکو« به 
مفهوم کانون منشا گرفته است(. 
عملیات چریکی سال 1349 در 
جنگل های شــمال ایران که به 
حمله نوزدهم بهمن ماه به پاسگاه 
ژاندارمری سیاهکل منجر شد، از 
همان نظریه سر چشمه گرفته 

بود.
از آغاز دهه هشــتاد قرن بیستم 
میالدی، ستاره کاستریسم بیش 
از بیش تاللو خود را از دست داد. 
کوبــای پــر شــور و بلندپرواز 
سال های 1960 و 1970، که می 
خواســت ده ها ویتنام در جهان 
بوجود آورد، به دیگر کشور های 
»اردوگاه سوســیالیزم« شباهت 

یافــت و در کام بوروکراســی و 
سلطه صاحب امتیازان فرو رفت. 

کوبای انقالبی که می خواســت 
خــود را از وابســتگی مطلق به 
تولید و صدور شکر رهایی بخشد، 
دیگر برای ادامه زندگی حتی بر 
شکر هم نمی توانست تکیه کند. 
رژیم کاســترو به تدریج به زایده 
سیاست جهانی شوروی بدل شد، 
از جمله با گسیل سربازبه آنگوال 
و موزامبیــک در خدمت تامین 
هدف های این ابر قدرت در آفریقا. 
شــوروی در عوض از راه اعطای 
نفت و سالح و مواد غذایی، بقای 

نظام کاسترو را تامین میکرد.

یک پرسش بسیار ساده
در پــی فــرور ریــزی »اردوگاه 
سوسیالیزم« و تغییرات پدید آمده 
در سیاست چین، فیدل کاسترو 
بیش از بیش در انزوا و بحران فرو 

رفت. زیر فشار همین انزوا بود که 
نظام هاوانا، بعد از سال ها مقاومت، 
دروازه های  شد  مجبور  سرانجام 
کشور را بر توریسم بگشاید و در 
عرصه هایی چون سرمایه گذاری 
و بازرگانی خارجی، شــماری از 
دگم های ســنتی خــود را کنار 

بگذارد. 
همچنین در آن زمان با به قدرت 
رسیدن هوگو چاوز در ونزوئال، و 
تصمیــم او به اعطای نفت کم و 
بیش مجانی به همتای کوبایی 
اش، فرصت تــازه ای برای نفس 
کشــیدن در اختیــار هاوانا قرار 

گرفت. 
در حــال حاضر اما بحــران به 
شدت وخیم اقتصادی در ونزوئال، 
و ناتوانــی این کشــور از تداوم 
کمک های نفتی خــود به کوبا، 
هاوانا را با چالش هایی تازه روبرو 

کرده است.

زیر فشار پیری و بیماری، فیدل 
کاسترو ســر انجام مجبور شد 
در ســال 2011 از پســت دبیر 
اولی حزب کمونیست و در واقع 
رهبری کوبا کنار برود و این مقام 
را به برادرش بسپارد. شکل بسیار 
واپس مانــده جا به جایی قدرت 
در قالب خانوادگی، کل فلســفه 
انقالب کوبا را به چالش میکشد. 

کسانی همچنان از کارنامه انقالب 
کاستریستی دفاع میکنند و بیالن 
آن را در مجموع مثبت میدانند. 
کسان دیگری همه کاسه کوزه ها 
را بر سر امریکا می شکنند و گناه 
دشــواری های کوبا را به گردن 
تحریم های اقتصادی می اندازند 
که واشنگتن طی این همه سال 

بر هاوانا تحمیل کرده است.
پرداختن به این مسایل به بحثی 
بسیار طوالنی نیاز دارد. در عوض 
ماهیت خودکامــه نظامی که از 
سال 1959 تا امروز سرنوشت این 
کشور کوچک دریای کاراییب را 

در چنگ خود دارد، چندان جای 
انکار ندارد. 

فیــدل کاســترو و یارانــش در 
ســال 1959 با ادعای آزادی و 
دموکراســی بر اهرم های قدرت 

چنگ انداختند. 
کار آن ادعا به کجا کشید؟ 
واقعیت پیش روی ما است: 

رهبر انقالب حدود پنجاه ســال 
قدرت مطلــق را در چنگ خود 
گرفت و پــس از بر بــاد رفتن 
توانایی های جسمانی اش در سن 
هشتاد و پنج سالگی، آنرا به برادر 

هشتاد ساله اش تحویل داد. 
در این جا تنها یک پرسش بسیار 

ساده مطرح میشود: 
آیا در این کشــور یازده میلیون 
نفری، به جز این دو پیرمرد، هیچ 
کس دیگر در خور رهبری نبود؟

در راه دســتیابی به آرمان های 
در  جوان  هزاران  »کاستریسم«، 
همه جهان -از جمله ایران- جان 

باختند. 

فیدل کاسترو اما، نود سال زندگی 
کرد. او صد ها ساعت در ضرورت 
وفادار ماندن به »صفای انقالبی« 
داد ســخن داد، امــا خودش در 
جزیــره »کایو پیــدرا«، که در 
انحصار شخصی او بود، در میان 
استخر ها و کشتی ها و نگهبان ها 
و خدمه اش، روزگار خوشــی را 
از ســر گذراند. صاحب امتیازان 
نظام او نیز چندان در بند »صفای 

انقالبی« نبودند.
مردم کوبا امــا، هر وقت فرصت 
یافتند، تمایل خــود را به فرار از 
»بهشت زحمتکشان« به نمایش 
گذاشــتند. در بیرون از کوبا نیز، 
رهبر جنگ های چریکی »سیرا 
ماســترا« دیگر جاذبه گذشته را 
نداشت . فیدل کاســترو آنقدر 
زنده ماند که اسطوره خود را رنگ 

باخته ببیند.
•
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خشایار شادانلو فرشید ابراهیمی

حراج رقابت ناپذیر الستیک 

Our tires have full warranty 
against any defects. 

WINTER
specials 
for all sizes 

13",14",15",16",

17",18” ,19" &20"

even light trucks 

Starting at 49.94

Nobody can beat 

our prices!

THAT IS 

GAURANTEED!

فروشنده مجاز الستیک در مونتریال کانادا 

a division of VItOUR tires

»سه گانه تبعید« براهنی در سینما دو پارک مونتریال 
ارسالن براهنی فیلمساز 
ایرانی-کانادایی ســاکن 
تورنتو است. او متولد اول 
فروردین شصت و یك در 

تهران است. 
براهنی در سن چهارده  
سالگی به خاطر شرایط 
پدرش تن به مهاجرتی 
اجبارى مــی دهد. وى 

از  پــس 
دوران  اتمام 
و  متوســطه 
بعدتر در کنار 
ت  تحصیــال
یی  ســینما

خود در دانشگاه 
یــورك، شــروع به فیلمســازى 
مستقل می کند که اولین فیلم 
او "مینیما" او را تشویق به ادامه 
ى کار کرده و در نهایت منجر به 
تشکیل استودیویی به نام "مینیما 

فیلم" در سال 2007 می شود. 
او در فیلم بلند "من هستم" نقش 
کارگردانی را بازى می کند که در 

درون فیلمنامه ى خود 
فیلمی  حال ساخت  در 
با زبان سینما  است که 
و الهیات درگیر است و با 
موضوع هنر و مهاجرت، 
عرفــان و فیلمســازى، 
تنهایی و بیگانگی سر و کار 

دارد.
 فیلم هــاى او با ترکیب واقعیت 
و خیال، بازسازى ژانرها و تجربه 
هایی با  فرم  و ســبك  در زبان 

سینما سروکار دارد. 
مجموعه "ســه گانه غربت" نیز 
فیلم بلند دیگرى از اوســت که 
ترکیبی است از سه فیلم مستند 

نام"  او به  داســتانی 
نور و صــدا با حضور 
سلیمان واثقی؛ "قاب 
و دیــوار" بــا حضور 
و  نامی،  غالمحسین 
"کیمیــا و خاک" با 
حضــور رضا براهنی. 
مستند های او جنبه 
دراماتیــک  هــای 
 - شاعرانه  تصویری-  -موزیکال- 

اجتماعی و فلسفی  دارند. 
»سه گانه« در تورنتو چندین بار 
پخش شــده و با استقبال فوق 

العاده اي روبرو بوده. 
آخرین پخش تورنتو در جشنواره 
پخش شــد و با اســتقبال فوق 
العاده اي روبرو بود. تیرگان بود و 
بعد از آن در فستیوالی در گتنبرك 
»سه گانه« ارســالن براهنی در 
تاریخ 11 دسامبر در مونتریال و 
در سینما دو پارک در ساعت 2 

پخش خواهد شد.

»نوروز« با مشارکت ١٢ کشور در یونسکو 
ثبت جهانی شد

10 آذر  -فرهاد نظری، مدیرکل 
دفتر ثبت آثار تاریخی ســازمان 
میراث فرهنگــی از ثبت پرونده 
چندملیتی »نوروز« در فهرست 
میــراث ناملمــوس جهانی در 

یونسکو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان 
نظری  فرهــاد  )ایســنا(،  ایران 
چهارشنبه 10 آذر گفت: »نوروز با 
مشارکت 12 کشور و با مدیریت 
ایران جزو بزرگ ترین و کهن ترین 

مواریث ناملموس جهان است.«
پرونــده نوروز در مهرماه ســال 
13۸۸ با عضویت هفت کشور در 
فهرست میراث ناملموس یونسکو 
به ثبت رسید. این پرونده در سال 
1393، با درخواســت پیوستن 

پنج کشــور عراق، ترکمنستان، 
و  افغانســتان  تاجیکســتان، 
قرقیزســتان بار دیگر تدوین و 
به یونســکو ارسال شــد که روز 
چهارشــنبه 30 نوامبر / 10 آذر 
در یازدهمین اجالس کمیته بین 
دولت ها برای حفاظت از میراث 
فرهنگی ناملموس یونســکو در 
آدیس آبابــا، پایتخت اتیوبی در 
قالب پرونــده 12 ملیتی نوروز 

مطرح شد.
به گفتــه نظــری پــس از ثبت 
شدن نوروز در اجالس یونسکو، 
این اشــعار درباره نوروز در سالن 

اجالس پخش شد: 
»ز کــوی یار می آید نســیم باد 
نوروزی / از این باد ار مدد خواهی، 

چراغ دل برافروزی« )حافظ( 

و »چــون ابر به نــوروز رخ الله 
بشســت / برخیــز و به جام باده 
کن عزم درست/ کاین سبزه که 
امروز تماشاگه توست/ فردا همه از 

خاک تو برخواهد« )خیام(.
محمدحســن طالبیــان، فرهاد 
نظری، مینا عمیدزاده، شــروین 
میرشکرایی  و شــبان  گودرزی 
اعضای هیئت ایرانی در اجالس 
یونســکو بودند و احمد جاللی، 
سفیر ایران در یونسکو ریاست آن 

را برعهده داشت.
پرونده چند ملیتی نوروز نخستین 
پرونده بین کشــوری و مشترک 
در یونسکو اســت که حوزه های 
فرهنگی هم پیوند را در کنار هم 
قرار داده و همکاری های مشترک 

فرهنگی را فراهم کرده است.
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یکی از مژده هایی که در کالم خدا 

پس از پنطیکاست به مسیحیان داده 

شــده، این است که عیسی مسیح 

تمام کارهای مورد نیاز برای پارسایی 

را انجام داد و به همین خاطر شــما 

با اقرار به اینکه او خداوند اســت و 

ایمــان به اینکه خدا او را از مردگان 

برخیزانید، نجات یافته و پارســا به 

حساب می آیید.

افسسیان 2 : ۸

"زیرا به فیــض و از راه ایمان نجات 

یافته اید - و این از خودتان نیست، 

بلکه عطاي خداست "

همچنین رومیان 10 : 10-9 

" که اگر به زبان خود اعتراف کني 

عیسي خداوند است و در دل خود 

ایمان داشته باشــي که خدا او را از 

مــردگان برخیزانید، نجات خواهي 

یافت. زیرا در دل اســت که شخص 

ایمــان مي آورد و پارســا شــمرده 

مي شــود، و با زبان است که اعتراف 

مي کند و نجات مي یابد."

و اعمال 16 : 30 -31

"ســپس، ایشــان را بیرون آورد و 

پرسید: اي سروران، چه کنم تا نجات 

یابم؟ پاسخ دادند: به خداوند عیسي 

مســیح ایمان آور که تو و 

اهل خانه ات نجات خواهید 

یافت. "

همچنین رومیان 3 : 20-24 و 2۸ 

"زیرا هیچ بشــري بــا به  جا آوردن 

اعمال شــریعت، در نظر خدا پارسا 

شمرده نمي شود، بلکه شریعت تنها 

گناه را به ما مي شناساند. اّما اکنون 

جدا از شــریعت، آن پارسایی که از 

خداســت به  ظهور رســیده است، 

چنانکه شــریعت و پیامبران بر آن 

گواهي مي دهند. این پارســایي از 

خدا و بر پایه ایمان به عیسي مسیح 

است و نصیب همه کساني مي شود 

که ایمان مي آورند. در این  باره هیچ 

تفاوتي نیست. زیرا همه گناه کرده اند 

و از جالل خدا محرومند. اّما به فیض 

او و به  واسطه آن بهاي رهایي که در 

مسیْح عیسي است، برایگان پارسا 

شمرده مي شــوند. .... زیرا ما بر این 

اعتقادیم که انســان از راه ایمان و 

بدون انجام اعمال شــریعت، پارسا 

شمرده مي شود. "

آیــات باال می گوینــد که نجات و 

حضور ما در پیشگاه خداوند یا همان 

پارسایی ما بر این اساس نیست که 

چقدر کار نیک انجام داده ایم، می 

دهیم یا 

خواهیم داد. بلکه نجات و پارسایی 

ما بر اســاس فیض خداست. طبق 

آیات باال اگر تمام اعمال شریعت را 

هم نگاه دارید، نمی توانید در حضور 

خدا پارسا شوید؛ چرا که خواندیم: 

زیرا هیچ بشري با به  جا آوردن اعمال 

شریعت، در نظر خدا پارسا شمرده 

نمي شود.

 و همچنیــن می گوید "همه گناه 

کرده اند". حتی اگر در طول زندگی 

تان گناهی هم نکرده اید )که مطمئنًا 

اینطور نیست( هنوز گناه آدم را که 

نسل به نسل منتقل گشته بر دوش 

شماست. اما خدا را شکر، که راهی 

نیز فراهم آمده که از طریق آن می 

توانیم در حضور او پارســا شمرده 

شــویم. نام این راه فیض است. بله، 

کسی می باید کاری انجام می داد تا 

این هدیه یا همان فیض بطور رایگان 

برای ما مهیا شــود. اما این شخص 

نه منم و نه شــما بلکه خداوندمان 

عیسی مسیح. 

رومیان 3 در مورد دستاورد های 

عیسى مسیح مى گوید : 

رومیان 3: 26-23 

"زیرا همه گناه کرده اند و از جالل 

خــدا محرومند. اّمــا به فیض او 

و به  واســطه آن بهاي رهایي که 

در مسیْح عیسي است، برایگان 

پارسا شمرده مي شوند. خدا او را 

چون کّفاره گناهان عرضه داشت، 

کّفاره اي که توســط خون او و از 

راه ایمان حاصل مي شود. او این را 

براي نشان دادن عدالت خود انجام 

داد، زیرا در تحمل الهي خویش، از 

گناهاني که پیشتر صورت گرفته 

بود، چشم پوشیده بود. او چنین 

د  کر

تا عدالت خــود را در 

زمان حاضر ثابت کند، 

و تا خوْد عادل باشــد 

و کســي را نیز که به 

عیســي ایمــان دارد، 

پارسا بشمارد." 

نجات فقط در عیسی 

مســیح اســت نه در 

کارهایــی که می می 

کنیــم و چیزهایی که 

به دســت می آوریم. 

اگر می خواهیم رابطه 

مان را بــا خدا بدانیم، 

این مسئله بسیار مهم 

است. رابطه ما بر پایه فیض 

خدا و کارهای عیسی مسیح 

است نه بر ارزش یا کارها و 

دستاورد های ما. ما هر 24 

ساعت روز را در حضور خدا 

پارســاییم. دلیلش هم این 

اســت که این اقتدار برای 

ایســتادن در حضور خدا از 

طریق فیض به ما داده شده 

است. این "پارســایی از  خداست" 

نه از ما. واژه " از " منبع پارسایی را 

تفکیک می کند. این منبع نه منم و 

نه شما بلکه خداست. 

غالطیان 2: 16 نیز می گوید: 

"مي دانیم که انســان نــه با اعمال 

شــریعت، بلکه با ایمان به عیسي 

مسیح پارسا شمرده مي شود. پس 

ما خود نیز به مسیْح عیسي ایمان 

آوردیم تا با ایمان به مســیح پارسا 

شمرده شویم و نه با اعمال شریعت، 

زیرا هیچ بشــري از راه انجام اعمال 

شریعت پارسا شمرده نمي شود.

یک بار دیگر می بینیم که انســان 

نه با اعمال شریعت بلکه با ایمان به 

عیسی مسیح پارسا شمرده می شود! 

اگر از طریق اعمال بود، می توانستم 

بگویم: 

"ببین، من بیشتر از تو نیکویی کردم. 

من برای نجات الیق تر از تو هستم". 

هیچکس الیــق دریافت چیزی از 

ســوی خدا نیست. این خدا بود که 

بخاطر محبتی که به ما داشت وارد 

عمل شد و پسرش را قربانی کرد تا 

ما با ایمان به او نجات یافته و پارسا 

شــویم. این فیض حقیقی اســت! 

فیضی شگفت انگیز !  

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 

نـجات یافته 
و  پـارسا 
از طریق 
فیـض

کلیسای
 اجنیلی 
فارسی زبان 
مونتریال 

کشیش جالل عادل

خداوند محبت است 



فیض خداوندمان، عیسى مسیح 

با شما باشد.
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}<< ادامه در صفحه: 37{

مدرسه دهخدا برگزار مى كند 

 با برنامه هاى موزيك - شادى - پايكوبى (دى جى سام) 
و پذيرايى : ميوه هاى مخصوص شب يلدا، چاى و قهوه 

��ن �رگ �ب ی�دای � یاد ما�دیی 
زمان: يك شنبه  18  دسامبر 2016

Place: Hotel Evo
420, Sherbrooke Ouest, 
Montréal, QC, H3A 1B4 

 بهاى بليط : بزرگساالن 15 دالر

كودكان زير 8 سال 10 دالر
 (جلوى درب سالن جشن بزرگساالن  20 دالر)

تلفن تماس:  5142588186
     5148873535                      
www.dehkhodaschool.com

براى خريد بليط و غذا به سايت مدرسه دهخدا مراجعه شود :  
                               www.dehkhodaschool.com

از ساعت 6 بعدازظهر تا 11 شب 

ترامپ را با آغوش باز 
پذیرفتند زیرا امید 
دیگری نداشتند * 

دره عمیق بیگانگی بین دو آمریکا را 
غیرقابل توصیف است. 

روزنامه گاردین« شورش »کمربند زنگ زده« )1(
که ترامپ را به سوی کاخ سفید سوق داد یک 

پدیده ناگهانى نبود. 
حقیقتی که این همه سیاستمدار و دانشمند را شوکه 
کرد، حکایت از دره عمیقی دارد بین شهرنشینان 
نخبه ی بهره گیر از گلوبالیزه شــدن اقتصادی، با 
میلیون ها آمریکایی دیگر کــه در ویرانه های آن 

زیست می کنند. 
ده ســال پیش، حتا قبل از رکود سال 200۸ من 
مصاحبه ای داشتم با کارگرانی از دیتون و اوهایو که 
برای کارخانه قطعات یدکی دلفی کار می کردند. این 
کارخانه در شرف بسته شدن بود که منجر به بیکاری 
5700 کارگر در 5 شعبه آن می شد. آن زمان این 
کارگران دل مشغول برخی ایده های لیندن الروش، 

یک عوام فریب چپگرای حاشیه رو بودند. 

در کتابم در مورد دیتون و دیگر شهرهای صنعتی 
از درون تهی شــده در آمریکا هشدار داده بودم که 
"گلوبالیزه شدن پدیده ای خیاطی شده به دستور 
عوام فریبان است که طبیعتا توده های آسیب پذیر 
را در معرض نیروهای دور و ناشناخته قرار می دهد. 
این پدیده کالس جدیدی از شــهروندان گلوبال را 
غنی می کند، اما به تضعیف کردن ســطح زندگی 
کارمندان طبقه متوسط می انجامد که نمی فهمند 
چه اتفاقی برایشان افتاده اما احساس می کنند که 
مستحق این اتفاق نبودند. این نیست آنچه زندگی 
قرار بود باشــد و در نتیجه آنها به دنبال کسی می 

گردند که تقصیر را به گردن او بیندازند." 
دیتون در شهرستان مونت گمری ست که در سال 
200۸ و 2012 بــه اوباما رای داد. امســال، تنها 7 
عدد از ۸۸ شهرســتان اوهایــو دموکرات ماندند و 
مونت گمری یکی از آنها نبود. مانند دهها شهرستان 
صنعتی دیگر در غرب مرکزی آمریکا این شهرستان 

نیز آراء خود را به ترامپ داد. 
غرب مرکزی صنعتی گســتره ی وسیعی ست از 
پنسیلوانیا تا ایووای شرقی، که اقتصاد آمریکا را قریب 

به یک قرن می گردانید. 
شهرهای بزرگ صنعتی مانند شیکاگو و دیترویت، 
پیشــرو این راه بودند اما صدها شــهر کوچک تر 
صنعتی از کارخانه های فوالد اوهایو تا قطعات یدکی 
سازی های میشیگان ویسکونسین و ایلینویز همه در 

این مسیر قرار داشتند. 
این همان "دیوارآبی" هیالری کلینتون به معنای 
ایالــت هایی که هیالری باید تســخیر می کرد تا 
برنده انتخابات ریاست جمهوری شود. از 11 ایالت 
غیرمطمئن که در این انتخابات سرنوشت ساز بودند، 
پنج تای آنها در قلب این منطقه صنعتی شکست 

خورده قرار داشتند. 
همانگونه که گمان میرفت، ترامپ میشیگان را نگاه 
داشت و هیالری همه این ایالت ها را از دست داد. 

پس این اتفاق چگونه رخ داد؟ 
دالیل بسیاری وجود دارند. 

تیم کلینتون تقریبا در این مناطق هیچ تالشی از 
خود نشان نداد و تالش آن ها در ویسکانسین دیرتر 

از آن بود که فایده بخش باشد. زن ستیزی نیز نقش 
عمده ای در این شکست بازی کرد و عدم محبوبیت 

شخصی خود کلینتون نیز بی تاثیر نبود. 
اما دلیل واقعی این اســت که دوران صنعتی این 
منطقه را به آنچه امروز هســت تبدیل کرد و یک 
زندگی طبقه متوسط نسبتا مرفه برای کارمندان این 
منطقه بوجود آورد. این اقتصاد از چهل سال پیش به 
این سو رو به زوال گذارد، نخست با حرکت صنایع 
به سوی کمربند آفتابی و سپس مکزیک و در پایان 
به ســوی چین. مشاغل خوب همه به روبات های 

کامپیوتری سپرده و کارخانه ها بسته شدند. 
در نتیجه همه فروشــگاه ها مــدارس و کافه های 
اطراف آنها نیز ناگزیر تعطیل شــدند. جوان های 
باهوش این مناطق به سوی دانشگاه های شهرهای 
دیگری چون نیویورک و شیکاگو کوچ کردند. آنها 
که بر جای مانــده اند برای دو یا ســه کارفرمای 
مختلف کار میکنند تا گذران زندگی میســر شود 
و از حمایت هیچگونه سندیکا یا اتحادیه کارگری 

برخوردار نیستند. 
خانواده ها رفته رفته ازهم پاشــیدند، مصرف مواد 
مخدر افزایش یافت و متوســط طــول عمر رو به 

کاهش گذاشت. 

و به نظر مى آمد که هیچکس برای این روند 
اهمیتى قایل نیســت؛ تا اینکه ترامپ از راه 

رسید. 
امــا آیا او واقعا به ایــن دردها اهمیت می دهد؟ بر 

اساس آنچه که او می گوید، آری! 
حمله های شدید اللحن او به تجارت، سخنانش علیه 
نخبگان سیاسی، بر ضد طرح بهداشت و درمان اوباما، 
علیه مهاجران و در ضدیت با کلینتون ها اگرچه به 
گوش شهروندان و دانشگاهیان، به مثابه یاوه گویی 
هــای یک دیوانه می آمد که هرگز او را جدی نمی 
گرفتند؛ اما در گوش اهالی کمربند زنگ زده گویی 

پژواک نفرت ها و سرخوردگی های خودشان بود. 
میت رامنی و جان مک کین هیچیک نمی توانستند 
این کار را انجام دهند اما ترامپ توانست و آنها او را با 

آغوش باز پذیرا شدند. 
چرا این حقیقت اینسان شگفت انگیز است؟ 

غیرممکن است بتوانیم دره عمیق بیگانگی بین دو 
آمریکا را توصیف کنیم. فاصله بین شهروندان جهانی 
و واپس ماندگان کاروان جهانی شدن، شکاف بین 
شهرهای عظیم که اقتصاد امریکا را می چرخانند 
و رســانه های عمومی که احساس میکنند به آنها 

خیانت شده و مورد تجاوز قرار گرفته اند. 

برای رســانه های عمده تقریبا همــه توجه روی 
کاندیداهای ریاســت جمهوری و نظرسنجی های 
موضعی قرار داشــت و هیچ تالشــی برای ایجاد 

گفتمان با رای دهندگان انجام نشد. 
شــیکاگو تریبون بزرگترین روزنامه غرب مرکزی 
هرگز دیگر گزارشگری را برای تهیه رپرتاژ به بیرون 
از شــیکاگو ارســال نکرد در حالی که این منطقه 
سرنوشت ساز در انتخابات بود. ایلینویز و پنج شش 
شهرستان دیگر شیکاگو به کلینتون رای دادند اما 
91 از 96 شهرســتان آنها رای خــود را به ترامپ 
بخشــیدند. روزنامه شیکاگو تریبون از این داستان 
غافل ماند و همچنین خوانندگان این روزنامه به تبع 

آن از این جریان بی خبر ماندند. 
کلینتون برای توسعه بیشتر بهداشت و درمان ملی و 
تساوی حقوق برای زنان و همچنین برای همجنس 
گرایان و اقلیت های نژادی در کنار سیاست خارجی 
معقول و معتدل فعالیت میکرد. در وب ســایت او 
سیاست های مستدل توضیح داده میشد. او مدافع 
توافق برجام با ایران بود و تا زمانی که برنی ساندرز 
به چالش با او در این زمینه برخاســت، او طرفدار 
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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

شرکت حمل و نقل بین املللی 
LOADEX TRANSPORT INC

خدمات حمل و نقل:   هوایی، دریا یی و زمینی
سرویس هوایى 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 رویایى 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 

T URK ISHA IRL INES .COM
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_______________
www.khoei.ca    

7085Cote Des Neiges
Montréal, H3R-2M1 

T:  514-341-2235

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

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

امور مربوط به عقد و ازدواج شرعی

ربانهم اهی موسسه آیت ا... خویی)ره( 

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

مهاجران عزیز 

 مشـاوره رایگان 

هر چهارشنبه، حضوری:

      تک نفره یا چهار نفره 

      در مرکز شهر یا در وست آیلند 

 تلفنـی : 

هر روز هفته 

نادرخاکسار
Cell.: 514-969-2492

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

Water front Apartment 
Île-des-Soeurs 
only 220000$

اوکازیون عـالی 
برای زندگی و یا سرمایه گذاری

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

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

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

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

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

زیبایى هیپنوتیزم و خودهیپنوتیزم را فقط کسانى
 مى توانند احساس کنند که تجربه کرده باشند.

•   ناراحتى های بى دلیل و مبهم • بى میلى به کار و تحصیل 
و فعالیت کردن • عدم تمرکز فکر  • فراموشى و ضعف حافظه  
• سستى وتنبلى مزمن و مداوم • خستگى های فکری و بى 
میلى به کار و زندگى • ضعف اعصاب و خستگى های عصبى  
• یأس ونا امیدی به تحصیل و غیره  • رفع هیجان و التهاب   

• رفع سردرد مزمن و موقتى 
خودهیپنوتیزم تکنیکى است که مى 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.com

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

 ONCOLOGIE: 
  Dr. George Wakil
 ORL: 
  Dr. Samir Abboud
 GASTROENTÉROLOGUE: 
  Dr Joseph Loutfi
 CHIRURGIE GÉNÉRALE: 
  Dr. Théodore Kass
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
  Dr. Naji Wakil (spécialité 
   CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE: 
  Dr. Liu Chen Kiow

 MALADIES INFECTIEUSES 
  Dr. A.-F. Doss
 PSYCHOLOGUE:
  Dr. Mahnaz kazemi
 ACUPUNCTEUR & LASER: 
  Dr. Bahman Fashipour
 PODOLOGUE: 
  Dr. Ata Ansari
 NUTRITIONISTE : 
Nasim Saberi, RD (Counseling 
Diabetes, Obesity, Hypertension)
 PHYSIO: 
  Vivarath,ly (514) 733-4683 
  (5589 CDN#2, H3T 1Y8)

دکترریموندرضایی 
Dr. Raymond Rezaie

7روز 
هفته 

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

جراح ارتوپدی،روانپزشک،گوش و حلق و بینی، قلب، جراح 
عمومی،متخصص زنان،جهاز هاضمه،انکولوژیست،

جراح کلیه و مجاری ادرار، بیماری های عفونی و... 

پزشک  خانــواده 
بدون وقت قبلی

Family Physician 
(Without Appointment)

 اورژانس
 پزشکان متخصص 

       جهت امراض
Specialist doctors

پزشکان  متخصص: 

کلینیک مدیکال آلفامدیک

1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5  

Clinique Medicale Alphamedic 
Centre-Ville

Tel.: (514) 933-8383   
�������������

Guy Concordia

پزشک خانواده: اورژانس 

اجنام آزمایش خون 
در محل کلینیک 

جواب در 24 ساعت 

DR JEAN LOUIS BOURQUE 

ختنه کودکان: 0 - 6 سالگی 

RESTAURANT ONYX INC RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

RESTAURANT ONYX INC

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

 شب یلدا 
شب عاشقی و دلدادگیست

پذیرایتان هستیم در آنیکس

 سه شنبه 20 دسامرب
 ساعت:  7 تا 11

 پذیرایی ویژه شب یلدا همراه با موسیقی 

ورودی $30

کودکان زیر سه سال رایگان

فقــط با رزرو قبلی و تهیه بلیت

تا تاریخ 27 نوامرب
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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 بیش از 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

www.vivasalon.ca

_______________________________

با مدیریت  بهار
و كادر جدید

در خدمت هموطنان عزیز در 
downtown Montreal 

    _______________________________      

VIVA سالن آرایش

_________
2315 Guy, 
Montreal, Qc, H3H 2L9

Tel. : 514-937-8296
Cel.: 514-967-1364 با like کردن Facebook page ما 

از تمامی promotion ها مطلع شوید :
facebook.com/\ SalonCoiffureViva?ref=hl

خدمات آرایشی  برای آقایان  و بانوان

 ساعات کار: هر روز هفته 20-11 

10% ختفیف دانشجویی 

کلیه خدمات آرایشی 
برای آقایان و بانوان  

|  کوپ و کوتاه کردن مو |
|  براشینگ و میزانپیلی |

رنگ |  مش |  فر |  هایالیت 
کراتینه مو  |    اصالح و ابرو

اپیالسیون |
انواع خدمات ناخن

 شامل مانیکور| پدیکور 
shellac |  کاشت | ترمیم

طراحی بدن با حنا
|   اکستنشن مژه |

|  پاکسازی صورت |

Partial highlights

+ hair cut 

+ brushing 

only 75$ 

هایالیت + کوتاه کردن مو
+ براشینگ 

$75            فقط 
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}<< ادامه در صفحه: 26{

مسفونى مغشوش براى فیدل...   << ادامه از صفحه: 11

فتو شاپ

روزنوشــت کوتاه زیر را که پس 
از ســوگند خوردن باراک اوباما 
نوشته، از متن اصلی آن ترجمه 
می کنم، چرا که آن را ســندی 

تاریخی می دانم.
•

ژانویه  گذشــته، 20  ]سه شنبه 
2009، بــاراک اوبامــا به عنوان 
یازدهمین رئیس جمهور ایاالت 
متحده، از پیــروزی انقالب کوبا 
در ژانویه 1959 تا کنون، ریاست 

حکومت را به عهده گرفت.
بــه صداقت  نمی تواند  کســی 
ســخنان او شــک کند آنجا که 
تاکید کرد کشورش را به نمونه ای 
برای آزادی، احترام به حقوق بشر 
در جهان و اســتقالل ملت های 
دیگر تبدیل خواهد کرد. پیداست 
که این، کسی را بد نمی آید مگر 
مردم گریزان را در هر گوشــه از 
جهان. او هم اکنون به صراحت 
تائید کرد که زندان و شــکنجه 
در پایگاه غیرقانونی گوانتانامو را 
بالفاصله تعطیل می کند، کاری 
که آغاز بذر شک پاشیدن است 
بر فرهنگ کســانی که استفاده 
از ترور را بعنوان وسیله  اجتناب 
ناپذیر سیاست خارجی کشورش 

می دانند.
چهــره ی نجیــب و آگاه اولین 
رئیس جمهور سیاه پوست ایاالت 

متحده، از حدود دو قرن و نیمی 
که از تاســیس آن به عنوان یک 
جمهوری مستقل می گذرد، که با 
الهام از آبراهام لینکلن و مارتین 
لوترکینگ شکل گرفته بود، حاال 
به سمبل زنده ی رویای آمریکائی 

بدل شده است.
بــا این وجــود، علیرغــم همه 
آزمایشــات موفــق، اوباما هنوز 
اصلی ترینش را پس نداده است. او 
چه خواهد کرد وقتی معلوم شود 
قدرت عظیمی که به دســتش 
رسیده است توان حل تناقضات 
حل ناشدنی سیستم کشورش را 

ندارد؟

کاسترو در کلیسا
کاسترو دیروز سرزده در کلیسائی 
در هاوانا حاضر شــد و در مراسم 
مذهبی عــزاداری برای پاپ ژان 
پــل دوم، یا به لفظ خودشــان 

"خوان پابلو" شرکت کرد. 
کاســترو در موقــع امضاء دفتر 
یادبود، ســخنانی گرم در مورد 
شخصیت استثنائی و انساندوست 
پــاپ بیان کرد و اصــال به روی 
خودش نیاورد که اولین رخنه در 
دیوار آهنین "سوسیالیسم واقعا 
موجود" که دولت کاسترو یکی 
از اقمارش بود، توســط همین 
شخصیت ایجاد شــد. برای آنها 

که مثل من سرنگونی امپراتوری 
قالبی کارگــری را به نفع همه 
بویژه "کارگران و زحمتکشــان 
جهان" می دانند شخصیت پاپ 
از این نظر البته ســتودنی است؛ 
اما برای کاسترو که همچنان بر 
همان طبل کهنه می کوبد عملش 
بیشتر به موج سواری در جامعه ای 
می ماند که پس از نزدیک به نیم 
تبلیغ بی پــرده المذهبی،  قرن 
هنوز هم مردمــش به مذهب و 

خرافات ناشی از آن وابسته اند.

یک اتفاق ساده!
بی تردید باید بیش از یکبار تصویر 
زمین خوردن فیدل کاســترو یا 
آنطور که کوبائی ها می نامندش 
"کوماندانتــه = فرمانــده" را در 

تلویزیون هایتان دیده باشید. 
پیرمرد که پس از یک سخنرانی 
پرشور در ســانتا کالرا از پشت 
بــه طــرف صندلیش  تریبون 
برمی گشت و با سری افراشته شق 
شق راه می رفت؛ اختالف سطح 
سکوی زیر پایش را ندید و با تمام 
قد پخش زمین شد. خودش در 
مصاحبه ای که با دســت و پای 
شکسته انجام داد پیش بینی کرد 
که عکس زمین خوردن او همین 
فــردا در صفحه اول روزنامه های 

امریکا چاپ خواهد شد. 

او کامال درست می گفت چرا که 
لحظه به لحظه ی این اتفاق ساده 

در نشریات امریکا انتشار یافت.
البته نــه تنها امریــکا که تمام 
رســانه های خبری جهــان این 
صحنه را در سرلوحه اخبارشان 
جای دادند. امــا آنچه این قصه 
را جالب تر می کند این است که 
کاســترو  زمین خوردن  تصویر 
هرگــز از تلویزیون خــود کوبا 
پخش نشــد. آنچه پخش شــد 
مصاحبه او بود بالفاصله پس از 
زمین خوردنش که بی آه و ناله از 
احتمال شکستگی در چند جا از 
استخوان دست و پایش حرف زد.
اینهــا را گفتم تا کمــی در این 
باب باریک شوم. اصطالح زمین 
خــوردن بــه معنای شکســت 
خوردن یا حذف شــدن باید از 
مسابقات کشتی آمده باشد چون 
بازیکن زمین خورده در فوتبال 
یا بســکتبال همــان معنائی را 
نمی دهد که در ورزش کشتی. به 
هر حال این اصطالح از هر کجا 
که آمده باشد در ذهن دولتمردان 
کوبا همان معنائــی را دارد که 
در ذهــن مخالفان غربی آنها. به 
اعتقاد من تلویزیون کوبا از نشان 
دادن این صحنه بسیار ساده به 
این دلیل سر باز می زند تا مبادا 
شکســت و حذف "کوماندانته" 
به ذهن کســی متبادر شــود. و 
در مقابل تلویزیونهای دیگر صد 

بار آنرا پخش می کنند تا به دنیا 
بگویند او هم شکست پذیر است!

دنیا کوچکتر از آن اســت که به 
نظر می آید

با »ماریا النا« از طریق دوســتی 
آشنا شــدم که از او خواسته بود 
با ماشــین »الدا«ی بیســت و 
پنجســاله اش به دنبــال من در 
خانه ای در مرکــز هاوانا بیاید و 
مرا به دهکده ساحلی »گوانابو« 
ببرد. خانه ماریا النا در دهکده ای 
نزدیک »گوانابو« اســت و محل 
کارش در هاوانــا. از ایــن رو هر 
روز با ماشــین خودش به هاوانا 
می آید و بازمی گردد، و ســر راه 
البته مسافرکشی غیرقانونی هم 
می کند، که در آمد ماهانه اش از 
این راه بیــش از ده برابر حقوق 

رسمی اش است.
در یک ساعت و اندی که از هاوانا 
تا گوانابو در راهیم گفتگوئی پرو 
پیمان با ماریا النا را دنبال می کنم 
و به محض اینکه مرا به اتاقی که 
دوست دیگری برایم در خانه ای 
روســتائی در کنار دریــا اجاره 
کرده است می رســاند، قراری با 
او می گذارم تا ســه روز بعد برای 
برگرداندم به هاوانا به دنبالم بیاید. 
پانزده دالر که دقیقا معادل یک 
ماه حقوق اوست به او می پردازم و 
اولین کاری که می کنم یادداشت 

کردن سریع گفتگویم با اوست. 
حاصل آن را تــا آنجا که امکان 

دارد به همان صورت گفتگو در 
زیر برایتان می آورم:

من: گفتی کجا کار می کنی؟
ماریا: در دفتــر روابط آمریکای 
التین. دفتری است زیر نظر حزب 
برای مطالعات در مورد کشورهای 
آمریکای التین و تعیین سیاست 

برای مناسبات با آن ها.
من: تو خودت عضو حزبی؟

ماریا: البته. عضو حزب نباشی در 
چنین دفتری نمی توانی کار کنی.

من: کارت را دوست داری؟
ماریا: خیلی. من دکترای جامعه 
شناسی و روابط بین الملل دارم و 
این کار دقیقا در رابطه با تخصص 
من اســت. بعالوه امکان سفر به 
کشــورهای دیگر هم دارم چون 
من یک شــیلیائی/ کوبائی ام و 

محدویت کوبائی ها را ندارم.
من: یعنی چه؟

ماریا: مسلما از کودتای پینوشه 
مطلعی، نه؟ پدر من کمونیست 
بود و بعد از کودتا توانست من و 
مادرم را از کشور خارج کند. من 
فقط شش ساله بودم که به کوبا 
آمدم. پدر و مادرم همین جا فوت 
شدند و من حاال با شوهر کوبائی و 

دو فرزندم زندگی می کنم.
من: نه فقط من از کودتای شیلی 
آگاهم که یک ایرانی نمی شناسی 

که این تراژدی را نشناسد.
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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*

بدبینی می تواند شما را به بیماری قلبی مبتال کند!
نتیجه یک پژوهــش در فنالند 
نشان می دهد که بدبینی می تواند 
خطر مرگ بر اثــر بیماری های 
قلبــی را افزایــش دهــد. البته 
عکس آن صحیح نیست و نگاه 
خوشــبینانه به جهان لزوما به 
معنای حفظ سالمت قلب نیست.
پژوهشگران فنالندی 2267 زن 
و مــرد  52 تا 76 ســاله را مورد 
آزمایش های مختلف قرار دادند تا 
ببینند میزان بدبینی یا خوشبینی 
آن ها روی سالمت قلب شان چه 
تاثیری دارد. در ابتدای آزمایش ها 
به این گروه شش جمله را نشان 
داده اند و از آن ها پرسیدند که این 

جمالت در مقیاس صفر تا چهار، 
چقدر به روحیــه آ ن ها نزدیک 
است. به عنوان مثال »زمانی که 
نمی دانــم چه پیش خواهد آمد، 
معموال انتظــار بهترین اتفاق را 
دارم«، یا »اگر قرار است بدشانسی 

بیاورم، می آورم«.
پژوهشــگران فنالندی، هم زمان 
با مواجهه این افــراد با جمالت 
یاد شــده، میزان کلســترول و 
فشار خون و دیگر مشخصه های 
سالمتی آن ها را نیز اندازه گیری 

کردند. 
در فاصله 11 سالی که این تحقیق 
در دست پیگیری بود، 122 نفر 

بر اثر تنگی سرخرگ  های قلبی 
مردند. پژوهشگران پس از کنترل 
این که آیا این افراد سیگاری بودند 
یا مبتال به دیابت یا سایر مواردی 
که می تواند بــه بیماری قلبی و 
مرگ منجر شود، متوجه شدند 
که مرگ کســانی که بیشترین 
روحیه بدبینی را از خود نشــان 
داده بودند، تقریبا دو برابر کسانی 
بوده اســت که در پایین جدول 
بدبینی قرار داشته اند. آن ها این را 
هم تاکید کرده اند که خوشبینی 

تاثیر عکس نداشته است.

صبحانه وعده غذایی اصلی است؛آن را حذف نکنید!
در علم تغذیــه اهمیت صبحانه 
بــه قدری زیــاد اســت که آن 
ســالمتی  برای  ســرمایه ای  را 
طوالنی مدت می دانند. مخصوصًا 
برای آن دسته از افرادی که قصد 
کاهش وزن دارند. متخصصان با 
بررسی های فراوان به این موضوع 
مهم دست یافتند که حذف وعده 
صبحانه هیچ تاثیری در کاهش 

وزن ندارد.
در حقیقت تحقیقات نشان داده اند 
افرادی که به طور مرتب صبحانه 
می خورنــد هم از آمار کمتری از 
چاقــی و اضافــه وزن را گزارش 
می کنند و هم اگر قصد کاهش 
وزن را داشته باشند دستیابی به 

وزن ایده آل برای آن ها راحت تر 
خواهد بــود؛ چرا کــه مصرف 
صبحانه، مخصصوصًا صبحانه ای 
که درست انتخاب شود، با کنترل 
کالری دریافتی از ُپرخوری فرد در 
طول روز جلوگیری خواهد کرد و 
البته الزم است بدانید که قدرت 
صبحانه سالمت در تأثیرگذاری بر 

زنان بیشتر از مردان است.
صبحانه کار متابولیسم بدن شما 
را شروع می کند.اگر اولین وعده 
غذایی روز خود را از قلم بیندازید 
متابولیسم شــما در واقع برای 

حفظ انرژی پایین می آید.
تحقیقات نشان می دهد کسانی 
که به طــور مرتب صبحانه می 

خورند کاهش وزن خود را حفظ 
می کننــد و احتمال اضافه وزن 

کمتری دارند.
پروتئینــی که در وعــده های 
صبحانــه وجــود دارد بســیار 
انرژی زاســت و هوس شیرینی 

جات را کاهش می دهد.
تخــم مرغ و غــالت دارای فیبر 
باالیی هستند و فیبر گرسنگی را 
کاهش می دهد و شکم را تخت 
میکند. فیبر احســاس ســیری 
طوالنی مدت را به شما می دهد 
و به مرور زمان معده شما مسطح 

و تخت می گردد.
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ازنازی بپرس!... 
آمسان در تو پیداست... زالل که باشی، 

گزیده های حسام )مونتریال(

عاشقانه ها... 

درآمد ســرانه ای حدود 23 هزار 
دالر دارند. 

کمونیست ها و انقالبیون مذهبی 
به واسطه ی تنفر از ایاالت متحده 
اصوال قرار نبــود این واقعیات را 
ببینند )هنوز هــم نمی بینند( 
و گــزارش کنند اما غیر آنها نیز 

تحت تاثیر جو، خاموش بودند.
•

دوران بی توجهی به حقیقت
آنچه کمونیست ها و بعد اسالف 
اسالمگرایانشــان خلــق کردند 
بی توجهــی به حقیقــت برای 

رسیدن به قدرت مطلقه بود. 
در گزارش های مربوط به کاسترو 
و کوبای تحت حکومت تمامیت 
خواهانــه و اقتدارگــرای وی در 
ایرانی،  نشــریات و روزنامه های 
هرگز نقل نمی شد که کاسترو 

در طی سال های بعد از پیروزی 
انقالبش در ســال 1959 چند 

هزار نفر را تیرباران کرد. 
دهها هــزار نفر در جریان فرار از 
ســرکوب ها در این کشور جان 

خود ار از دست دادند. 
حدود 14 هزار نفر در مداخالت 
نظامی خارجی رژیم کاسترو )مثل 
آنگوال( کشته شدند )جمهوری 
اسالمی در ســوریه دارد همین 

تجربه را تکرار می کند(.
من هرگز در این نشریات ندیدم 
که از زندانی شــدن و شکنجه و 
سرکوب صدها هزار نفر در کوبا 

سخنی به میان آمده باشد. 
اما تا دلتــان بخواهــد از نظام 
بهداشت و آموزش در کوبا سخن 
گفته می شد بدون ذکر این نکته 
که منابع این کارهای نمایشی در 

کوبا از کجا تامین می شد )فروش 
ارزان نفت به این کشور و خرید 
گران نیشکر از آن توسط اتحاد 
جماهیر شوروی( و حاکمان کوبا 
چه هزینه ای بر اقتصاد این کشور 
برای سرپا نگاه داشتن برنامه های 
سوسیالیستی رهبران کمونیست 
خود تحمیل کردند. سیاست های 
انزواگرایانــه ی رژیم کاســترو با 
توجیهات ضد امپریالیستی مردم 
کوبا را برای نیم قرن در فقر و فاقه 

نگاه داشته است.
سخنی که امروز در مورد شرایط 
پیروزی ترامپ در انتخابات امریکا 
گفته می شود )بی توجهی بخشی 
از رای دهنــدگان به واقعیات و 
آمارها( و فرهنگ آکسفورد به آن 
با نامیدن واژه ی "مابعد حقیقت" 
post-truth به عنوان واژه ی سال 

واکنش نشــان داده در واقع به 
شکل بســیار پر رنگ تری در 

سال 57 در ایران حاکم بود. 
اصوال  تمامیت خواه  رژیم های 
در دنیای مخلوق خود زندگی 

می کننــد و تــالش می کنند 
بی توجهی به حقیقت را نهادینه 

سازند.
•

انقالب با دروغ و نادانی 
اگر به هریــک از حوزه های 
انقالب ســال 5۷  گفتمانى 
دریایى  با  بکشــیم  سرک 
بر  برای  دروغ  و  نادانــى  از 
انگیختن جمعیت مواجه مى 

شویم. 
تصویری که از فیدل کاســترو 
و انقــالب کوبا در رســانه های 
مکتوب آن دوره عرضه می شد 
زیرمجموعه های  از  یکــی  تنها 
از حوزه هــای گفتمانی  یکــی 

یعنی "روش های نیل به عدالت 
اجتماعی" )با خشونت و اعدام و 

مصادره و سرکوب( بود. 
تصویر ارائه شــده از صدر اسالم 
اتوپیا(،  و  )جامعه ی کمونیستی 
جنایاتــی که به دروغ به اســم 
رژیم پهلوی نوشــته می شــد 
)کشته شدن علی شریعتی، صمد 
بهرنگی و مصطفــی خمینی و 
آتش زدن سینما رکس(، تبلیغ 
جنایات ســاختگی امپریالیسم 
بریتانیــا و امریــکا )در مقابله با 
فاشیسم و کمونیسم(، اغراق در 
فساد و سرکوب حکومت پهلوی، 
و چهره  ســازی های قدســی از 
روحانیون همه برای برســاختن 
هویت و ذهنیتی بود، که نســل 

جوان کشــور را آماده ی پذیرش 
حکومت کسانی ســازد، که به 
واقعیــت و حقیقــت و حقوق و 

مردمساالری باوری نداشتند.
ایدوئولوژیک  رهبران فکــری و 
انقالب 57 و روشنفکرانی که با 
آن همراهی کردند کوهی از دروغ 
را برای در نادانی و بیخبری نگاه 
داشــتن مردم عرضــه کردند تا 
بتوانند تــوده را جهت به قدرت 
رسیدن خود بسیج کنند. اصوال 
در آن دوره هیــچ روزنامه نگاری 
خود را مسئول "راستی آزمایی" و 
"گزارش طرفین ماجرا" نمی دید. 
کوبای فیــدل تنها یک نمونه ی 

کوچک است.
•

کوبا، فیدل قرائت ایران...   << ادامه از صفحه: 6

زشت ترین جای 
بدن!

زشت ترین قسمت بدن تان کدام 
قسمت آن است؟

خیلیها فکر می کنند، زشت ترین 
بخش بدن شان بینی شان است، 
بعضیها هم با دهانشــان مشکل 
دارند، فکر می کنند دهانشــان 
خیلی زشــت اســت و دیگران 
بزرگشــان،  شــکم  هم  زیادی 
مشکلشان اســت و زشت شان 
کرده؛ همه اینها شــاید زشت و 

زیبا باشد، 
اما من می گویم: زشــت ترین 
بخش بدن آدم ها، ذهن شــان 

است؛ 
ذهــن آدم ها، مثــل یك حفره 
عمیــق، پر می شــود از خیلی 
چیزهــای زشــت؛ از شــك،  از 
بدبینی،  از برداشتهای بد،  از نگاه 
پر غرور به دیگران، از توقع زیاد،  

از خودبینی زیاد؛
کاش می شد،  جای بینی، جای 
شکم و پا،  آدم ذهنش را جراحی 

می کرد؛ 
هرچــه کلمات بد بــود، هرچه 
افــکار ناچســب و بدبینانه بود، 
هرچه نادوستی و پرتوقعی بود، 
می آورد بیرون؛ جایش، کلمات 
خوب تزریق می کرد؛ ذهن را پر 
می کــرد از چیزهایی که مردم، 
وقتی می دیدنــش، ازش حس 
نرمی،  حس  بگیرند،  قشــنگی 
حس مهربانی، کاش آدم ها را می 
شد اینجور عمل زیبایی کرد؛ با 
ذهن زیبا ذهن زیبا، زندگی را زیبا 

می کند.

همه چیز باید به 
آزادی ختم شود... 

جاناتان از چیزهای خیلی ساده 
سخن می گفت؛ اینکه یک مرغ 
حــق دارد پرواز کنــد و آزادی 

طبیعت اصلی هســتی اوست. و 
هر چیزی که علیــه این آزادی 
عمل کند باید کنار گذاشته شود، 
حتی اگر تشریفات، خرافات، و یا 
محدودیت در هر شکل آن باشد.

تنها قانون واقعی آن است که به 
آزادی منتهی شود، قانون دیگری 

وجود ندارد.      ریچارد باخ؛ 
جاناتان مرغ دریایی

دوست بدار نه 
برای آنکه دوستت 

بدارند...
اگر کسی تو را با تمام مهربانیت 

دوست نداشت...
دلگیر مباش که نه تو گناهکاری 

نه او
آنگاه که مهر می  ورزی مهربانیت 
تــو را زیباتریــن معصــوم دنیا 

می کند.. ...
پس خود را گناهکار مبین !

من عیسی نامی را میشناسم که 
ده بیمار را در یک روز شفا داد ... 

و تنها یکی سپاسش گفت!
مــن خدایی میشناســم که ابر 
رحمتش به زمین و زمان باریده... 
یکی سپاسش می گوید و هزاران 

نفر کفر!
پس مپندار بهتر از آنچه عیسی و 
خدایش را سپاس گفتند... از تو 

برای مهربانیت قدردانی میکنند.
پس از ناسپاسی هایشان مرنج و 
در شاد کردن دلهایشان بکوش... 
که این روح توست که با مهربانی 

آرام میگیرد
تو با مهــر ورزیدنت بــال و پر 
میگیری... خوبی دلیل جاودانگی 

تو خواهد شد ...
پس به راهت ادامه بده

دوست بدار نه برای آنکه دوستت 
بدارند ...

تو به پاس زیبایی عشــق، عشق 
بورز و جاودانه باش!

اسارت !!
گویند سیصد نفر را سه نفر سرباز 
به  و  اسارت گرفته  به  اندام  الغر 
صف کرده و می بردند. تعدادی 
نظاره گر بر این جماعت اسیر می

به  از تماشاچیان  خندیدند. یکی 
آنان گفت:

ای بیچاره هـــا! چگونه است این 
سه نفر نحیف برشما چنین چیره
گشته و این چنبن خوار شدید؟!

اسیران  درمیان  ای  جهاندیده 
ما  بر  مردم  ای  که:  زد  فریاد 
نخندید که آن سه نفر با هـــم 

هـستند و ما سیصد نفر، تنها!
هـمـه آزادی مى خواهـند، 
اسارت  بدانند  کـه  آن  بى 

چیست!
اسارت به میله هـای دورتان 
در  به حصارهـــای  نیست، 

تفکرتان است. 
------------------
نیامده ایم تا جمع کنیم!

آمده ایم تا ببخشیم !
آمده ایم تا عشــق را ، ایمان را، 
امید را، دوســتی را بــا دیگران 

قسمت کنیم و غنی برویم!
آمده ایم تا خالئی را پر کنیم که 
فقط و فقط با وجــود ما پر می 

شود و بس!
آمده ایم تا نیازی را بر طرف کنیم 
که فقط و فقــط از عهده ی ما 

برمی آید و بس!
بی حضور ما نمایش با شــکوه 
زندگی چیزی کم داشــت، آمده 
ایــم تا بازیگر خــوب صحنه ی 

زندگی باشیم...
هرکســی در این زندگی نقشی 
دارد، نقش خــود را خوب بازی 
کنیم، نه اینکه خوب نقش بازی 

کنیم ...

درگیر آرامش
برام هیچ حسی شبیه تو نیست،  

کنار تو درگیر آرامشم
همین از تمام جهان کافیه،

همین که کنارت نفس میکشم
برام هیچ حسی شبیه تو نیست، 

تو پایان هر جستجوی منی
تماشای تو عین آرامشه، 
تو زیباترین آرزوی منی

از این عادت با تو بودن هنوز، 
ببین لحظه لحظه ام کنارت خوشه

همین عادت با تو بودن یه روز، 
اگه بی تو باشم منو میکشه
یه وقتایی انقدر حالم بده، 

که می پرسم از هر کسی حالتو
یه روزایی حس میکنم پشت من، 

همه شهر میگرده دنبال تو
)روزبه بمانی(
------------

جان منست او »هی« مزنیدش
آن منست او هی مبریدش
آب منست او نان منست او

مثل ندارد باغ امیدش
باغ و جنانش آب روانش

سرخی سیبش سبزی بیدش
متصل ست او معتدل ست او

شمع دل ست او پیش کشیدش
هر که ز غوغا وز سر سودا

سر کشد این جا سر ببریدش
عام بیاید خاص کنیدش

خام بیاید هم بپزیدش

no cure for love
I loved you for a long, long time
I know this love is real
It don't matter how it all went wrong
That don't change the way I feel
And I can't believe that time is
Gonna heal this wound I'm speaking of
There ain’t no cure, there ain’t no cure for love...

I'm aching for you baby
I can't pretend I'm not
I need to see you naked
In your body and your thought
I've got you like a habit
And I'll never get enough
There ain’t no cure, there ain’t no cure for love...

All the rocket ships are climbing through the sky
The holy books are open wide
The doctors working day and night
But they'll never ever find that cure for love...
I see you in the subway 
     and I see you on the bus
I see you lying down with me, 
   I see you waking up
I see your hand, I see your hair
Your bracelets and your brush
And I call to you, I call to you
But I don't call soft enough
There ain’t no cure, there ain’t no cure for love...

I walked into this empty church, 
    I had no place else to go
When the sweetest voice 
    I ever heard whispered to my soul
I don't need to be forgiven 
           for loving you so much
It's written in the scriptures
It's written there in blood
And I even heard the angels 
       declare it from above
There ain’t no cure, 
   there ain’t no cure for love...

ــــــــــــــــــــ

من چرا دل به تو دادم که دلم مى شکنى

یا چه کردم که نگه باز به من مى نکنى

دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست

تا نداننــــد حریفان که تو منظور منى

دیگران چون بروند از نظر از دل بروند

تو چنان در دل من رفته که جان در بدنى

من بر از شاخ امیـــدت نتوانم خوردن

ـنى غالب الظن و یقینم که تو بیخم بکـَ

)سعدی(
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اوباما وترامپ یک رئیس جمهور هستند؛ 
به اولی امید نداشته باشیم و از دیگری نترسیم! 

تغییر واقعی را خود بوجود آوریم  
شایسته الهامی)مونتریال(

25 نوامبــر: پــس لــرزه های 
انتخاباتی آمریکا هنوز ادامه دارد. 
تحلیلگران سیاسی سعی  اغلب 
میکنند انتخاب نشدن هیالری را 
به گردن موارد مختلف بیاندازند. 
این روزها آخرین مقصر فیسبوک 
اســت که اجازه داده تا خبرهای 
دروغ منعکس بشود. در این میان 
افرادی فرصت طلب افراطی از هر 
طرف برای نشــان دادن رضایت 
یا عدم رضایت خود از تظاهرات 

ناآرام استفاده میکنند.
امــا فعاالن صلح طلــب آمریکا 
با تشــکیل جنبش هائی علیه 
سیاستهای تبعیض آمیز ترامپ، 
و وســعت دادن بر این جنبش 
ها تاکید دارنــد. اگرچه تا حاال 
ترامپ خیلی از قولهای انتخاباتی 
را تعدیل کرده ولی باید با ادامه 
جنبشها ترامپ را به انجام قولهای 

خوب وادار کرد. 
او گفتــه: "ما نمی توانیم پلیس 
دنیا باشــیم". یا "من میخواهم 
فقط رئیس جمهور آمریکا باشم". 
کوچک کردن ناتــو، پایان دادن 
به جنگ ســوریه و جلوگیری از 
آبادانی  جنگهای دیگر، شــروع 
کشــور برای ایجاد کار...از دیگر 

قولهای اوست.
برنــی ســندرز هم ایــن روزها 
فعالیتش را آغاز کــرده، که در 
صورت انتخــاب هیالری، اوضاع 
فرق میکرد. عکس العمل سندرز 
در چند ماه گذشته باعث شد که 
شخصیت سیاسی او مورد سئوال 
قرار بگیرد. او هیچوقت از هیالری 

انتقاد نکرد. 
اما چاک شــومر، رهبــر آینده 
دموکرات ها در کنگره، در برنامه 
سیاسی Meet the Press کانال 
ان بی سی یکشنبه 20 نوامبر می 

گوید: 
"ما یک پیغام قدرتمند اقتصادی 

از هیالری نشنیدیم." 
جالب اینست که جیل استاین، 
رهبر حزب سبز با فراهم کردن 
4 میلیون دالر خواسته تا آراء سه 
ایالت بازشماری شود. او در زمان 
مبارزات انتخاباتی عقیده داشت 
که هیالری خطرناک تر از ترامپ 
اســت و اینک با اینکار به سود 

هیالری عمل میکند. 
برای تحلیل وضعیت کنونی باید 
پرسید: با انتخاب هیالری اوضاع 

چگونه رقم میخورد؟ 
آیا مــردم امکان تظاهــرات را 

میداشتند؟ 
آیا کسانی که هیالری برای تیم 
کابینه اش در نظرداشت بهتر از 

اکیپ ترامپ می بود؟ 
آیا افــرادی کــه ترامپ معرفی 
میکند از کرات دیگری آمده اند؟

 بطور مثال میتوان از سناتور جف 
سشینز نام برد. ســال 19۸6 او 
در ســنا به تبعیض نژادی متهم 
میشود ولی از همان زمان پست 
های مهم در سنا داشته. حاال چرا 
اجازه داشته ســی سال سناتور 
باشد خودش جای سئوال است. 

نمونه دیگر مایک فلین است. او 
چند سال پیش حرفهائی بر ضد 
مسلمانها زده، حاال همه دلسوز و 
طرفدار حقوق مسلمانها شده اند. 
کسی نمیگوید مردم مسلمان این 
کشورها در هشت سال گذشته 
توســط بمبارانهای دموکرات ها 
کشــته و یا برای فرار از بمباران 
ها در دریاها غرق میشدند. زنانی 
مثل سامانتا پاور، سوزان رایس، 
ویکتوریا نولنــد.. که برای اکیپ 
هیالری در نظر گرفته شده بودند 
هرکدام پرونده پر از فساد و جرم 

و ضد اسالمی دارند.
نوشتن این مسائل دفاع از ترامپ 
نیست. مردم "ناامید و تشنه ی 
تغییر" باعث انتخاب او شــدند 
و حــاال با انتخــاب او به صحنه 
سیاست کشیده شده اند این نشانه 
خوبی است. مسلمًا چون مردم در 
آمریکا ترس از دخالت کشورهای 
دیگر ندارند، بــا ادامه تظاهرات 
اجازه نخواهند داد سیاســتهای 
تجاوزکارانه آمریکا به بهانه کمک 
حقوق بشری به کشورهای دیگر 
ادامه داشته باشد، و این با انتخاب 
هیالری امکان نداشــت. دیدیم 
که در دوران هشــت ساله اوباما 
مردم جرات مخالفت نداشــتند. 
حرفهای زیبا و لحن امیدوارکننده 
باراک همه را مسحور کرده بود. 
زمانی که مردم به این امیدهای 
واهی پی بردند، شروع به بازسازی 
جنبش های مدنــی کردند که 

از زمــان حکومت جــورج بوش 
آغاز و با انتخــاب اوباما متوقف 
شــده بود. یکی از آنها جنبش 
»وال استریت« بود که داشت به 
سرعت گسترش پیدا میکرد، ولی 
متاسفانه در عرض مدت کوتاهی 

توسط دولت اوباما نابود شد.
هلــن توماس که دهــه ها جزو 
خبرنگاران کاخ ســفید بود، به 
دلیــل مخالفت با سیاســتهای 
تجاوزکارانه اســرائیل بعد از 50 
سال کار، ســال 2010 از طرف 
اوباما کنار گذاشته شد. وی سال 

2013 فوت کرد. 
 دور اول اوبامــا )زمــان وزارت 
خارجه هیالری( چند »افشاگر« 
سرنوشــت   Whisleblower
دردناکی پیدا کردند. در این میان 
وضعیت ســه تن ذهن خیلی از 
مــردم دنیا را مشــغول کرده و 
به نادرســتی گفته های اوباما و 

دولتش پی بردند. 
ادوارد اسنودون با افشای مدارکی 
خبــر داد کــه دولــت، زندگی 
خصوصی آنها را تحت نظارت و 

کنترل قرار میدهد. 
نفر بعدی چلسی منینگ، سرباز 
جوانــی بود که با دســت یافتن 
بــه مدارک مربــوط به جنگ و 
احساس نگرانی آنها را به وبسایت 
آن  بنیانگــذار  و  ویکیلیکــس 
)جولیان آسانژ( قرار داد و آسانژ 
هم با گزارش آنها در ســایتش 
جنایت های جنگ را آشکار کرد.

اســنودون از همان زمان افشای 
مــدارک مجبور بــه زندگی در 
روســیه شــده و در حال حاضر 
خواســته که اوباما با استفاده از 
قدرت قانونی او را "عفو کند" تا 

بتواند به کشورش بازگردد. 
آسانژ در سفارت اکوادور، در لندن، 
متحصن شده و بدتر از همه آنها 
است  منینگ  سرنوشت چلسی 
که به 35 ســال زنــدان مجرد 
محکوم شــده و تا حاال چندین 
بار دست به خودکشی زده است.  
فعالین سیاسی خواسته اند که 
اوباما او را ببخشد. هنوز از بخشش 
خبری نیســت. با این همه هیچ 
ایرادی بکار هیالری و قرار دادن 
اسرار دولتی در اختیار انتونی وینر 

گرفته نمیشود.
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دیدگـــــاه...

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%

نتیجه کارهای عوام فریبانه اوباما 
تنهــا منجر به انتخــاب ترامپ 
نشده، در مسافرت اول اوباما بعد 
از انتخابش، به آلمان هزاران نفر از 

او استقبال کردند. 
اما در مســافرت اخیرش آلمانی 
ها و یونانی ها برعلیه او تظاهرات 
کردند. اوباما اخیراً از عدم شرکت 
مــردم در انتخابات ایراد میگیرد 
و میگوید اینکار به دموکراســی 
لطمه وارد میکند. یک تحلیلگر 

جواب داده :
" اوباما، مردم رای دادند تا تو سر 
کار بیائی؛ ولی بمحض انتخاب تو 

به بانکها کمک کردی".
مردم دیدند کــه دفاع از حقوق 
زنــان دروغی بیش نبــوده و در 
هشت سال گذشته هنوز دریافتی 
زنها برای کار مساوی با مردان 77 

سنت در مقابل یک دالر است.
جان مک کیــن )جمهوریخواه 
حامی هیالری( مخالف شکنجه 
میشود، ولی وقتی راجع به ایران 
از او می پرســند؛ آهنگ »بامب 

بامب« ایران را میخواند! 
 تغییــرات آب و هــوا مــورد 

دیگریست. 
دولت اوباما و ســایر کشــورها 
همیشــه بعد از کنفرانســهای 
مربوطه وعده های سرخرمن داده 
و بودجه هــای کالن اختصاص 
میدهند. از طرف دیگر 7 کشور 
را از زمین و هوا بمباران میکنند. 
میلیونها تن مواد شــیمیائی در 
آن کشــورها میریزند و اهمیت 
نمیدهند که همان باعث آلودگی 

هوا و زمین و آبها میشود. 
11 نوامبر ادوارد اســنودون در 
یک مصاحبه یک ساعته در مورد 
انتخاب ترامپ، و سئوالهای دیگر 

جواب میدهد. 
از اســنودون راجع بــه انتخاب 
ترامــپ و تغییــر وضع خودش 

پرسیدند. 
او جــواب داد: وضعیــت من در 
مقابل مسائل دیگر کوچکترین 

اهمیتی ندارد. در ادامه گفت: 
اوباما در مبارزات انتخاباتی قول 

های زیادی داد. ازجمله: 
زنــدان  کارش  روز  اولیــن  در 
گوانتانامو را می بندد. شکنجه را 
متوقف میکند. به جنگها خاتمه 

میدهد.
کنترل و تحت نظر گرفتن های 
مردم توســط دولــت را منحل 

میکند. 
مردم با امید زیادی او را انتخاب 
کردند. فکر کردند آدم درســتی 
را ســر کار آورده انــد. هشــت 
گوانتانامو  سال گذشــته، هنوز 
بسته نشده. هفت کشور توسط 
آمریکا بمباران میشود و زندگی 
خصوصی مردم بوســیله دولت 

تحت نظر است. 
خوشایند  برای  سیاســتمداران 
مردم حرفهای زیــادی میزنند. 
اوباما و ترامپ یک رئیس جمهور 
هســتند ما نباید بــه اولی امید 
ببندیم و از دیگری ترس داشته 
باشیم. تغییر واقعی در جامعه را 

خودمان ایجاد کنیم.

• 
 شب یلدا 

شب عاشقی و دلدادگیست

پذیرایتان هستیم در آنیکس

 سه شنبه 20 دسامرب
 ساعت:  7 تا 11

 پذیرایی ویژه شب یلدا همراه با موسیقی 

ورودی $30

کودکان زیر سه سال رایگان

فقــط با رزرو قبلی و تهیه بلیت

تا تاریخ 27 نوامرب
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کنید. و احساسی درک از نظر جنــــــــــسی خودتان را 

»» سالمت و مدیریت زنــدگی  ««

این افراد واکسن 
آنفلوآنزا تزریق نکنند

کنترل  اداره  معــاون 
بیماری هــای واگیــر 
وزارت بهداشت بایدها 
و نبایدهــای تزریــق 
واکســن آنفلوآنــزا را 
توضیــح داد. دکتــر 
محمود نبــوی درباره 
بیماری آنفلوآنزا اظهار 
کرد: 50 درصد بیماری 
به  مربوط  آنفلوآنــزا، 
نیمی  و  آن  ویــروس 

دیگر به ویروس سرماخوردگی مرتبط است. وقتی این 
واکسن تزریق می شود، احتمال ابتال همچنان وجود 
دارد، امــا در صورت مبتالشــدن به بیماری از میزان 

سرماخوردگی و شدت بیماری کاسته می شود.
وی در پاســخ به این سوال که چه کسانی باید برای 
تزریق واکســن آنفلوآنزا اقدام کنند، گفت: ما تزریق 
واکسن را به کسانی که دچار بیماری های  ضعف ایمنی 
مانند برونشیت مزمن، آسم و دیابت شدید هستند و 
همچنین مبتالیان به بیماری های قلبی و عروقی، زنان 
باردار و همچنین سالمندان توصیه می کنیم، اما برای 

به افراد سالم و عادی ضرورتی ندارد.
 وی افزود: کسانی که قرار است این واکسن را تزریق 
کنند، نباید به تخم مرغ حساســیت داشــته باشند. 
احتمال بروز عوارض بسیار نادر عصبی مانند ابتال به 

بیماری گیلن باره بعد از تزریق وجود دارد.

ماریا: ایرانی؟
من: آخه من ایرانی ام.

ماریــا: »هانیبال« گفت هلندی 
هستی؟

من: من همانقدر هلندی هستم 
که پــدر تو کوبائی بــود! بگذار 
چیزی ازت بپرســم. تو می دانی 
بیســت ســال پیش از کودتای 
شــیلی عین همین تراژدی در 

ایران اتفاق افتاد؟
ماریا: ماجرای مصدق را می گوئی؟

من: به راســتی کــه چه دنیای 
کوچکی اســت! می دانی آخرین 
کاری که کردم نمایش نامه ای بود 

در مورد مصدق؟
ماریا: مگه تو هنرمندی؟ هانیبال 

می گفت معلمی.
من: هر دو هستم! برگردیم سر 
حرف خودمان. تو بعد از تغییرات 

در شیلی به کشورت برنگشتی؟
ماریــا: یک بار رفتــم. ولی فرق 

زیادی ندیدم.
مــن: حاال که یــک زن مخالف 
کودتا رئیس جمهور شیلی شده. 

واقعا فرق زیادی نکرده؟
ماریا: ببین، خیانت پینوشــه به 
ملت ما در کشتن سالوادور آلنده 
و دیگران محدود نمی شه. او قانون 

اساسی را به گونه ای تغییر داد و 
به زور به تصویب رســاند که هر 
رئیس جمهوری که بیاید دست و 
بالش در مقابل ارتش بسته است. 
تنها راه حل تغییر قانون اساسی 
است که عملی مطلقا غیر ممکن 
است به این خاطر که برای تغییر 
آن، شرائطی در همان قانون آمده 
است که به دســت آوردنش به 

تخیل می ماند.
من: به عنوان یک زن یک کمی 
از شرائط زنان در اینجا برایم بگو.

ماریا: زن ها در اینجا با همان 
مشکالت معشیتى روبرویند 
که مردها. از این نظر برابری 

مطلق وجود داره!
من: در زمینه های دیگر چی؟ در 

زمینه یافتن شغل مثال.
ماریا: فکر می کنم در این زمینه 
هم برابــری کامل وجــود داره. 
شــانس کار برای همه هست اما 
اینکه حقوقش برای یک زندگی 
ساده کافی باشد، باید بگویم که 
برای هیچکس نیســت، چه زن 
چه مرد. این مشــکل کوباست. 
ولی وقتی وضع زن ها را در اینجا 
با کشــورهای فقیــر دیگر مثل 
بولیوی و اکوادور مقایسه می کنم 

این وضعیــت را مثبت می بینم. 
بگذار یک چیزی را برایت بگویم. 
هیچ چیز برای یک زن، یک مادر، 
مهمتر از این نیست که بچه اش 
بی سرپناه نباشد،  امکان تحصیل 
داشته باشد و دسترسی به پزشک 
داشته باشد. باید کشورهای دیگر 
آمریکای التین را دیده باشی تا 
آرامش مادران کوبائی را نسبت به 

دیگران درک کنی. 
من: به نظر می رسد از زندگی در 

اینجا راضی باشی.
ماریا: نه همیشــه. ولی هر وقت 
از چیزی در جامعه کوبا عصبی 
می شــوم به یاد ایــن واقعیت 
می افتم که در آن سال های سیاه 
دیکتاتوری نظامی در قاره آمریکا، 
منظورم فقط شــیلی نیست، از 
این ســر قاره تا آن سر قاره، این 
تنها فیدل و مردم کوبا بودند که 
به آزادیخواهان تحت تعقیب پناه 
می دادند. آن ها لقمــه از دهان 
بچه هایشــان گرفتند و به من و 
پدر و مادرم دادند. یادت باشد آدم 
با ناسپاسی به هیچ جا نمی رسد!
•

رابطه عاشقانه جدید
قوانیــن را فرامــوش کنید. به 
این فکر نکنید کــه »اون از من 
خوشش نمی آید.« درواقع، همه 
ســردرگمی هایی که برای پیدا 
کــردن آقا یا خانــم ایدآل برای 
خودتان ایجــاد می کنید را کنار 

بگذارید.
آنهایــی کــه قلبــًا از انتخاب 
و  شریک زندگی خود خوشحال 
راضی اند، وقت بیشتری را برای 
شناخت و رشد فردی خودشان 
صرف کرده اند تا اینکه بخواهند 
برای جذب عشــق به ســمت 
خودشــان تالش کنند. به جای 
اینکه برای به دام کشیدن کسی 
که دوست دارید وارد بازی شوید، 
تمرکزتان را روی این پنج اصل 
قــرار دهید و خواهید دید که به 
مرور زمان، شریک زندگی مناسب 

سر راهتان قرار خواهد گرفت.
•

1. خودتان را از نظر جنسی و 
احساسی درک کنید. 

اگر هنوز خودتان را از نظر جنسی 
و احساســی درک نکرده اید، از 
غیرمستقل  و  وابسته  جایگاهی 
از نظر احساسی وارد یک رابطه 
خواهید شــد. ممکن است این 
امید غیرواقعبینانه را داشته باشید 
که فردی دیگر بتواند شما را درک 
کرده و خوشحالتان کند - حتی 
وقتی خودتان نمی توانید اینکار را 
بکنید. اینکه مستقیمًا با طرفتان 
درمورد احساسات و خواسته های 

جنسی تان صحبت کنید خیلی 
مهم است چون اینکه به این امید 
باشید که او بتواند احساسات شما 
را بشناسد و خودش بفهمد که در 
رابطه جنسی چه می خواهید یک 
فانتزی بیهوده است. ولی قبل از 
آن خودتــان باید از واکنش های 
احساسی تان به آدمها و اتفاقات 

در زندگی تان آگاه شده باشید. 
بــه واکنش هایتان توجه کنید و 
آنها را برچسب گذاری کنید. به 
احساساتتان فکر کنید و درمورد 
آن با دیگران صحبت کنید، البته 
بــدون این توقع که آنها ســعی 

کنند حال شما را بهتر کنند.
•

2. حرف هایی که آدم ها درمورد 
خودشان می زنند و نشان می دهند 

را باور کنید. 

کاماًل عادی اســت کــه وقتی 
جذب یک نفر می شوید بخواهید 
رفتارهای بد آنها را توجیه کنید. 

اگر کســی با بی احترامی با شما 
رفتار می کند یا باعث ناراحتی تان 
می شود، این اطالعات را درمورد 

شخصیت او بگیرید. 
اگر سعی می کنید با کسی حرف 
بزنید ولی او شما را نادیده می گیرد 
یا می خواهد بدرفتــاری خود با 
شما را توجیه کند، این را جدی 
بگیرید. ممکن است واقعًا آن فرد 
شــریک خوبی برای زندگی تان 
نباشد. اگر مردی می گوید که در 
رابطه به دنبال هیچ چیز جدی ای 
نیست یا به فضای تنهایی زیادی 
نیــاز دارد، او را رهــا کنید. او به 
هیچ عنوان هدف مشــترکی 
با شــما ندارد. حرف هایی 
کــه آدمهــا درمــورد 
را  می زنند  خودشان 
باور کنید. اگر بچگانه 
غیرمحترمانه  یــا 
می کننــد  رفتــار 
حرف هایــی  یــا 
می زنند کــه باعث 
شــما  رنجش خاطر 
می شــود، از آن رابطه 
وظیفه  این  بیایید.  بیرون 
شما نیست که رفتار کردن را 

به کسی یاد دهید. وظیفه شما 
فقط کار کــردن روی خودتان و 
کمک به رشد و پیشرفت فردی 

خودتان است.
•

3. از صمیمیت جنسی دوری 
کنید. 

ســعی نکنید با عجلــه کردن 
برای برقراری رابطه جنســی به 
صمیمیت احساسی برسید. اگر 
به این امید هستید که یک رابطه 
جنسی موجب ایجاد صمیمیت 
احساسی بیشــتر یا تعهد بین 
شما شود، دست بکشید، اشتباه 

می کنید: 
تحقیقــات نشــان می دهد که 
روابطی که با رابطه جنسی قبل 
از ازدواج و صمیمیت احساسی 
شروع می شوند، به روابطی متعهد 
تبدیل نخواهند شد. شما با این 
امید عبث رابطه را جلو خواهید 
برد درحالیکــه می توانید وقت و 
انرژی تان را برای شناخت بیشتر 
خودتان و پیدا کردن کســی که 
آنچه هســتید را دوست داشته 

باشد، صرف کنید.
•

4. از نظر روانی خودتان را از 
والدین تان جدا کنید. 

این کار اصاًل ساده نیست. 
و خیلی ها فکر می کنند که این 
کار را کرده انــد ولی در واقعیت 
اینطور نیست. اگر شما بعنوان یک 
فرد بزرگسال به والدین تان اجازه 
دهید که همه نیازهای احساسی 
شما را برآورده کنند، دیگر انرژی  
بــرای روابط و وابســتگی های 
عاشقانه خود نگه نخواهید داشت. 
سعی کنید کم کم و تا حد ممکن 
از والدینتان مستقل  خودتان را 
کنید. این به آن معنا نیست که 
نمی توانیــد از بودن با والدینتان 
لذت ببرید، با آنها وقت بگذرانید و 
با آنها درمورد زندگی و تجربیاتتان 

حرف بزنید. 
به این معنی است که: 

اینکه بتوانیــد به تنهایی  برای 
مســتقل  کنید  گیری  تصمیم 
شــوید. اینکه به صورت افراطی 

5

در همه کارهای خود 
تایید،  نظر،  دنبال  به 
راهنمایی یا اجازه آنها 
باشــید به این معنی 
است که برای خودتان 
زندگــی نمی کنید. و 
اگر به والدینتان اجازه 
دهید همه بار سنگین 
زندگــی شــما را بر 
وقتی  بکشند،  دوش 
فردی پا بــه زندگی 
دیگر  می گذارد،  شما 
نخواهید توانست یک 
انســان کامل باشید 
و بــا این فکــر وارد 
آن رابطه می شــوید 
که آن فــرد هم قرار 
والدینتان  مثل  است 
از شــما مراقبت کند 
به این ترتیب یک رابطه ســالم تبدیل به یک 
رابطه مسموم خواهد شد. باید کنترل زندگی 
خودتان را به دست گیرید و از اهداف، نیازها و 

احساساتتان آگاه باشید.
•

5. خودتان را در موقعیت های جدید قرار دهید. 
یک ایده خیلی پرطرفدار این اســت که برای 
پیدا کردن فرد موردنظر اول باید روی رشــد و 
پیشــرفت فردی خودتان کار کنید. تجربه من 
نشان می دهد که وقتی خانم ها می خواهند این 
کار را انجام دهند، به انزوا کشــیده می شوند و 
احساس تنهایی و دور از دسترس بودن می کنند. 

با چنین هدف مبهمی از »کار کردن روی خودتان« 
قادر به پیشرفت نخواهید بود و تنهایی هم به بقیه 
مشکالتتان اضافه خواهد شد. با رشد دادن هوشیاری 

جنسی و احساسی تان روی خودتان کار کنید. 
درعین حال، شما برای شناختن خودتان به روابط 
جدید عاشقانه و دوستی نیاز دارید. هر قرارمالقات 
با فردی جدید اطالعات لحظه ای درمورد اولویت ها، 
نقاط قوت و ضعفتان در اختیارتان قرار خواهد داد. 
اگر به فکر کردن و عمل کردن به طریقی که همیشه 
می کردید ادامه دهید، انگار در باتالق گیر کرده اید. 

مغز شما توانایی فوق العاده ای برای تطبیق پذیری و 
رشد دارد - البته اگر به آن اجازه دهید. برای اینکه 
مغزتان رشد کند باید تحریک ها و تجربیات جدیدی 
بــه آن بدهید کــه آن را به چالش بکشــد. حتمًا 
چیزهایی هست که دوست داشته اید یا می خواستید 
امتحان کنید ولی ترسیده اید. برعلیه این اضطراب 
بجنگید و خودتــان را در موقعیت های جدید قرار 
دهید و با آدم های مختلف و جدید برخورد کنید و 

سایر جنبه های شخصیتتان را هم رشد دهید.
•

قدم تا شروع یک
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دلم مي خواهد 
تمام 
دانش آموزاني 
كه قرار است 
مسيري كه 
من در آن گام 
برداشتم را 
تجربه كنند و 
در اين مسير 
موفق شوند.  
تصور مي كنم 
توكل به خداوند 
و تالش است 
كه هر هدفي را 
ممكن مي سازد، 
فكر كردن به 
هدف و انگيزه 
گرفتن بهترين 
راهكارهايي 
است كه آنها را 
به نتيجه مطلوب 
خواهد رساند

خانواده ام نقش اساسي در فراهم كردن فضاي 
مناسب براي درس خواندن من داشتند. پدرم 
هميشه مشوق من بود و به خاطر موفقيت من 

از جان خود مايه گذاشت

13

اشاره

موفقيت در علم روانشناس��ي به معناي ق��درت و توانايي فرد در به 
ثمر رسيدن آرزوها و اهداف از پيش تعيين شده است. 

معمواًل افراد موفق داراي ويژگي هاي خاص هستند، بايد اشاره كرد 
ميان هدفمندي و آرزومندي تفاوت هايي وجود دارد. 

آرزو به نوعي هدف، خاص گفته مي ش��ود كه همه انسان ها معمواًل 
با تخيالت در سر مي پرورانند ولي هدف با ويژگي هايي خاص مشخص 

مي شود. 
نخس��تين ويژگ��ي هدف، خاص بودن آن اس��ت يعني هر انس��اني 

اهداف خود را به صورت خاص بيان مي كند.
دومي��ن ويژگي، قابلي��ت اندازه گي��ري در هدف به ش��مار مي رود، 
همچنين دردس��ترس بودن هدف بدين معناست كه برخالف آرزو كه 
قابليت دسترسي به آن ممكن است ضعيف باشد هدف به نوعي تعيين 

مي شود كه دردسترس قرار گيرد.
يكي ديگر از ويژگي هاي اساس��ي هدف، واقع گرايانه بودن آن است 
يعن��ي برخالف تخيلي ب��ودن آرزو، در عالم واقعيت دسترس��ي به آن 

امكانپذير است. 
آخرين ويژگ��ي هدف، زمان بر بودن آن اس��ت يعني مي توان براي 
دسترس��ي ب��ه آن زمان معين��ي را مش��خص كرد و بر اس��اس زمان 

تعيين شده به جلو حركت كرد. 
اغل��ب افرادي كه در رس��يدن به يك هدف مانند قبول ش��دن در 
كنكور شكست مي خورند، كساني هستند كه به جاي هدفمند زندگي 

كردن بيشتر آرزو مي كنند. 
از طرفي والدين افراد كنكوري معمواًل براي فرزندانش��ان آرزوهايي 
دارند كه با ويژگي هاي ذكر ش��ده هماهنگ نيست يعني بدون در نظر 
گرفت��ن ميزان توانايي و اس��تعداد فرزندان يا حت��ي عالقه مندي آنها 
به رش��ته خاص يا به طور كلي قبول ش��دن در كنكور يكسري اهداف 

غيرقابل دسترس را تعيين كرده و به فرزند خود القا مي كنند.
باتوج��ه به اينكه فرزندان به دنب��ال برآورده كردن آرزوهاي والدين 
هس��تند تحت تأثير اين استرس و فشار رواني دچار سردرگمي شده و 
س��طح توانايي آنها با اهداف از پيش تعيين شده همخواني نداشته و با 

پديده اي به نام شكست در كنكور مواجه مي شوند.
اين پديده مي تواند تأثيرات مخرب بس��زايي در روحيه افراد داشته 
باش��د، حال بايد توجه داش��ت فاكتور انگيزش كه در روانشناس��ي در 
رش��ته هاي مختلف مربوط ب��ه مهم ترين فعاليت ه��اي زندگي روزمره 
انس��ان اس��ت، مؤلفه اي جدي به نظر مي رس��د و قبل از هر نكته بايد 

انگيزه دروني يا بيروني فرد را تعيين كرد. 
والدي��ن نبايد به هي��چ عنوان آرزوه��اي خود را كه به آن دس��ت 
 نيافته ان��د، در زندگ��ي فرزن��دان خ��ود جس��ته و يا به آن��ان تحميل 

كنند. 
اين فشارها باعث مي شود فرزندان نه تنها نتوانند آرزوهاي والدين را 
به ثمر برس��انند بلكه مسير اصلي خود را گم كرده و امكان بهره مندي 

از استعدادهايي كه برخوردار هستند نيز نخواهند داشت.

 هدفمندي يا آرزومندي

دكتر رضا احمدي
روانشناس و مدرس دانشگاه

151616 نقشه مرد ورشكسته براي تصاحب خانه ويالييتصرف عدوانيشيرين تر از رتبه دوم كنكور

 تصرف عدواني، تصرف غيرقانوني ملك با قهر و غلبه است
 كنكور را مانند بقيه آزمون ها مي ديدم اما اين آزمون مهم كمي با سرنوشت من در ارتباط بود. 
موفقيت در اين آزمون كمك مي كرد تا مسير زندگي ام رنگ بگيرد. براي سربلند شدن در اين 

مرحله بايد تالش بيشتري مي كردم و بيشترين استرس را در اين آزمون تجربه كردم

 مرد كالهبردار و همدستانش دست بردار نبودند. چند ماه بعد وقتي مرد سرايدار براي 
خريد از خانه خارج شده بود، با تخريب قفل واردآنجا شدند

 چهره هاي برتر كنكور 91
چگونه موفقيت را رصد كردند

صفحه 14 
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جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

 افقي:
1 – عرص��ه بوكس – اغراق كردن 
و ب��ه موضوعي بيش از اندازه توجه 

كردن
2- آش��وب- اقيان��وس س��اكت – 

چسب نجاري
3- نفس س��ركش – ض��دارزان – 

حمام بخار
4- مال ياران كش��يدني اس��ت! – 
پاي��ه – كبوت��ر صحرايي – ش��اعر 

مسافر
5- پول ژاپن – مركز استان فارس 

– سرشت
6- وظيف��ه درخ��ور دانش آموز – 
ماشين خاكبرداري – خرده سنگ

7- برج كج ايتاليا – دهم محرم – 
زمستان عرب

8- كثرت آمد و ش��د – مخفف از 
ما – بي بهره و نامراد

9- جرق��ه آتش – زب��ان انجيل – 
بازگشت از گناه

10- شامه نواز – پرنده اي كوچك و 
خواننده – مطلبي را با صداي بلند 

و از برخواندن
11- ن��ور ك��م – مج��ال – صداي 

اردك
12- قص��د – تنگه اس��تراتژيك – 
ح��رف ش��گفتي – حم��ام معروف 

كاشان
13- بيهوده – چشم – صعود

14- صفرا – پيك كاغذي – علم
15- بان��ي صليب س��رخ جهاني – 

سكه رايج عهد هخامنشي
 عمودي:

1 - مرد عارف – يكي از ورزش هاي 
ميداني

2- ضرب شمش��ير – پول مشترك 
اروپا – توانايي

3- امر به نواختن – قيصر 
– ستايش كردن

4- ايس��تگاه قطار – صيد 
– داخل – سگ بيمار

5- ترس��ناك – تحريكات 
شيطاني – حرف نداري

6- ي��ازده! – تند و زود – 
شكستني در ورزش

7- ورق – اخت��الل قدرت 
تكل��م در اثر ضايعه مغزي 

– بهشت
ضمي��ر   – پرداخ��ت   -8

مؤدبانه – پروردگار
9- كل، سراس��ر – مرك��ز 

آنگوال – بر شانه هر كس مي نشست 
خوشبخت مي شد

10- نگهب��ان ب��اغ – بي ريا – نفس 
چاق

11-كافي – عرصه نبرد - افسار
12- زمزمه محبت اس��تاد – متضاد 

ماده – بمب مخرب – شماره
13- ام الش��رائين – جاه و جالل – 

گريز
14- خنج��ر – مقاب��ل درن��گ – 

وسطي
15- نوش��ته اي كه هنرپيش��ه ها از 
روي آن نق��ش خود را مي خوانند – 

پرنده اي كوچك

 افقي:
1 - يار دس��تك – فيلمي از روح اهلل 

سهرابي )1391(
2- پرح��رف – فرمانروايان – حومه 

كاشان
3- كش��مكش – رودي در آلمان – 

نقش ها
 – س��ايه   – ب��ازي  وس��يله   -4

كامل كننده – بي سروپا
5- هنوز بيگانه – دادگري – پچ پچ

6- از نيروهاي س��ه گانه – تنبل – 
ميخوش

7- عاقل – جدول اعدادي است كه 
امروزه يكي از سرگرمي هاي رايج در 

كش��ورهاي مختلف جهان به شمار 
مي آيد – زنجيره

8- نورد – بله نجار – گياه پيچك
9- پول خرد هند – مليت سقراط 
– نام اپراي معروفي به نويسندگي 

وردي
10- تير پيكاندار – نمود، جلوه – 

گشادگي رگ هاي پا
11- از بت ه��اي دوران جاهليت – 

نام دخترانه – مخفف گاه
پيم��ان   – ميم��ون  كش��ور   -12

آتالنتيك شمالي – زهر – مطابق
13- گذرنام��ه – ن��ام دخترانه – 

جور
14- كارگ��ر – گرفتگ��ي زب��ان – 

جاي كشتن
15- يكي از برن��دگان جايزه نوبل 

پزشكي 2009 – عرض
 عمودي:

1 - رفاقت – از بازيكنان اس��بق و 
نامدار منچستر يونايتد

2- س��الخورده – خرگوش – مرغ 
سخنگو

 – جان��دار   – ماشين نويس��ي   -3
متنفر

4- بحري در شعر – كشور آسيايي 
– بدن – نيلوفر آبي

5- اهل س��رزمين شگفتي هاست – 
به شوق آمدن – نقش هنري

6- دوش – بخ��ت – مق��دار فش��ار 
الكتريكي

7- دستور – نوعي بستني – ماشين 
زراعت

8- بخش��ندگي – زن��گ چارپا – از 
معروف  و ش��يريني هاي  سوغاتي ها 

اصفهان
9- پايگاه اينترنتي – از قديمي ترين 
جواهرات ش��ناخته ش��ده 
در جه��ان – قطب مثبت 

باتري
10- مرط��وب – نااميد – 

خيس
11- رودي در فرانس��ه – 

نامعلوم – به صورت جدي
 – اتري��ش  مرك��ز   -12

بي مهار – الزم – اردوگاه
13- از حبوب – فصيح – 

كاسه چشم
14- ضايع – هدف، منظور 

– از هم جدا كردن
15- تابلويي از پل گوگن 

– دچار شدن

جدول ويژه جدول عادي

حل جدول ويژه شماره 5143حل جدول عادی شماره 5143

آذرنگ كوچصفهاني

»ق��ادر ب��ه صحب��ت كردن نيس��ت، 
نمي تواند حرف بزند«

صداي خوش��حال مادرش بود، صداي 
ش��اد مادر ذهن را دچار دوگانگي مي كرد 
كه ناتواني در گفتار دختر به شوك ناشي 
از ذوق قبولي در كنكور آن هم با كس��ب 
رتبه سومي در حد كشوري برمي گشت يا 
دليلي ديگر كه دوباره صداي شاد مادر بيتا 

مهري به گوش رسيد.
»دخترم تازه از اتاق عمل خارج ش��ده است به همين 

دليل قادر به سخن گفتن نيست.«
وقتي از سالمت بعد از عمل جراحي گفت ادامه مصاحبه 
در فضايي مثلثي ادامه يافت. س��ؤال پرسيده مي شد. مادر 
از بيتا مي پرسيد، او پاسخ را مي نوشت و مادر پاسخ را بيان 
مي ك��رد و بيتا اينگونه از تالش خود و رس��يدن به مقامي 
گفت ك��ه نامش را براي هميش��ه در مي��ان برترين هاي 
كنكور ايران جاي داد. »برنامه ريزي ام با فصول سال تغيير 
مي كرد. تابستان كمترين ساعات درسي را داشتم، بين 6 
تا 7 ساعت درس مي خواندم. به پائيز كه رسيديم ساعات 
مطالعه بيشتر شد و زمان بندي هايم به 7 تا 8 ساعت رسيد. 
بهار كه از راه رس��يد ديگر فرصتي تا روز امتحاني كشوري 
باقي نمانده بود، بايد هر چه درتوان داش��تم مي گذاشتم، 

روزهاي بهاري 10 تا 12 ساعت درس مي خواندم.«
بيت��ا اينگونه گفت و ادامه داد: اگر چنين پدر و مادري 
نداش��تم چنين موفقيتي را كس��ب نمي كردم. پدر و مادر 

كه هر دو پزشك هستند با آرامشي كه در 
فض��اي خانه ايجاد كرده بودند ذهن مرا در 
ش��رايطي قرار دادند كه با خيالي آسوده و 
بدون هيچ گونه اس��ترس و نگراني تنها به 

درس خواندن فكركنم. 
»دو ركن اصلي موفقيت در كنكور آرام 
بودن و داش��تن برنامه ريزي مناسب است. 
نباي��د از كنكور ترس��يد، كنك��ور هم يك 
امتحان است درست مانند تمام امتحان هاي 
ديگري كه در طول سال هاي درسي پشت سرگذاشته ايم. 
تنها نامش فرق مي كند و شايد نوع پاسخگويي به سؤاالت 
متفاوت اس��ت، اگر خود را در برابر راهي سخت ببينيم به 
حتم آرامش خود را از دست داده و با غلبه استرس بر ذهن 
توان تمركز كردن بر دروس و ثبت آنها مغز سخت خواهد 
بود. آرامش��ي كه والدينم برايم ايجاد كردند را اصلي ترين 

دليل موفقيتم مي دانم.«
بيتا اينگونه از دقت نظر مادر و پدرش به ش��رايط سال 
سرنوشت س��از خود گفت و افزود: نامم به عنوان س��ومين 
نفر در رش��ته زبان خارجي در حالي اعالم ش��ده است كه 
در دوره دبيرس��تان دانش آموز دبيرستان در رشته رياضي 
فيزيك بودم و بيشتر رياضي و دروس مربوط به اين درس 
را مطالعه مي كردم ت��ا زبان و دروس تخصصي مخصوص 
قبولي در رش��ته زبان،  ولي در هر دو كنكور شركت كردم. 
زماني كه از امتحان رياضي خارج شدم مي دانستم كه قبول 
خواهم شد ولي انتظار رتبه تك رقمي نداشتم ولي با پايان 
يافتن زمان امتحان كنكور زبان هاي خارجه حس خاصي 

داشتم، تصورم اين بود كه از يك جاده صاف و بي مانع گذر 
كرده ام ولي ب��از هم تصور نمي كردم جزو برترين هاي اين 

امتحان باشم.
»از س��ازمان سنجش كه زنگ زدند در اتاق عمل بودم. 
مادرم پاس��خ داد. مادر مي گويد وقت��ي از قبولي ام در حد 
كسب مقام س��وم كشوري در رش��ته زبان به او گفتند از 
خوش��حالي توان ايس��تادن بر پاهايش را نداش��ت، مادرم 
مي گويد ثانيه شماري مي كرد تا عمل جراحي تمام شود. 
دريك زمان سالمت و موفقيت گام به زندگي ام گذاشته بود 
و او مي خواست نويد روزهاي درخشاني كه روبه رويم نمايان 
شده بود را هرچه زودتر با صدايش به گوش هايم برساند.«

چشمانم را كه باز كردم هنوز تأثير داروهاي بيهوشي بر 
من بود ولي متوجه چشمان سرخ مادر شدم. چشماني سرخ 
با لبخندي زيبا، مرا در آغوش گرفت. پدرم نيز مي گريست 
و من بهت زده بودم كه صداي مادر در گوش��م پيچيد. او 
مي گفت و من حس��ي را در وجودم تجربه مي كردم كه تا 
آن زمان تجربه نك��رده بودم. برايم باور كردني نبود دختر 
طاليي كنكور سال 91 هستم. حسي همچون حس پرواز 
داش��تم. مي خواس��تم با صداي بلند بخندم، مي خواستم 
بدوم و خوشحالي ام را فرياد بزنم ولي بايد روي تخت باقي 
مي ماندم پس خود را بيش��تر از قبل در آغوش مادر غرق 
كردم. آغوش مادرانه برايم از هميشه دوست داشتني تر بود. 
دس��ت پدر را در دست گرفتم. ميان مهرهاي آنها بود كه 
به اين موفقيت رسيده بودم. خوشحال بودم از داشتن آنها 
كه اگر آرامش زندگي در كنار آنها نبود به حتم نام ديگري 

جايگزين من مي شد.

سوگل بهشتي

در مقط��ع اول راهنماي��ي تحصي��ل مي ك��ردم كه 
تصميم گرفتم آموختن زبان انگليس��ي را به طور جدي 
دنبال كنم. البته اين تصميم صرفًا براي دريافت مدرك 
نبود بلكه عالقه به يادگيري زبان انگليسي من را در اين 
مسير س��وق داد. در دبيرستان رشته رياضي فيزيك را 
انتخاب ك��ردم ولي همواره يكي از هدف هايم يادگيري 

زبان چيني و روسي بوده است.
براي كنكور كه آماده مي شدم تصميم داشتم هم در 
رشته رياضي فيزيك و هم در رشته زبان خارجه آزمون 
دهم. همينطور هم شد اما پس از پايان آزمون ها به اين 
نتيجه رسيدم كه س��ؤاالت كنكور رياضي را پائين تر از 
س��طح انتظارم پاسخ داده ام. حال اگر در كنكور رياضي 
ه��م موفق ش��وم بنابر رتبه اي كه كس��ب كنم تصميم 
خواهم گرفت در ش��اخه رياضي فيزيك ادامه تحصيل 

دهم يا زبان خارجه.
پرديس پاش��اخانلو كه بع��د از خداوند متعال پدر و 
مادرش را در رس��يدن به اين موفقيت سهيم مي داند، 

ادامه داد: در تمام لحظه هايي كه احساس 
خس��تگي، نگران��ي و يا حت��ي نااميدي 
مي كردم، مهم ترين كارم صحبت با خدا 
بود. قش��نگ ترين آموزه ام در طول زمان 
آمادگي ب��راي كنكور، اين ب��ود كه خدا 

بنده هايش را تنها نخواهد گذاشت. 
هميشه تصورم بر اين بود جمله توكل 
بر خدا، جمله اي كليشه اي است اما حاال 
فهمي��ده ام جز حقيقتي زيبا نيس��ت. در 

تمام اين روزه��ا از خداوند عذرخواهي مي كردم كه در 
زمان هاي شاد و بي دغدغه وجودش را فراموش مي كردم 
به همين دليل حتي روزهايي كه آزمون هاي آزمايشي 
را به خوبي پش��ت س��ر مي گذاش��تم ابت��دا از خداوند 
تش��كر مي كردم و ارتباط نزديك��م با خدا تنها منحصر 
به لحظه هاي پراس��ترس و دغدغه هايم نبود. همچنين 
او افزود: مادرم فوق ليسانس بيهوشي است و استرس و 
اضطراب هايم را به خوبي درك مي كرد. وقتي مي ديدم 
پدر و مادرم از تفريحاتي كه در هر زندگي آرامي وجود 

دارد، براي خ��ود دريغ مي كردند تا من 
در آرامش درس بخوان��م، خجالت زده 
مي ش��دم و همواره دوس��ت داش��تم با 
نتيجه خوبي ك��ه خواهم گرفت، كمي 
از محبت هايشان را پاسخگو باشم. پدرم 
پزشك است و شايد اين از ظاهرش پيدا 
نبود اما به خوبي مي فهميدم كه بيشتر 
از من مضطرب اس��ت. از هر چه كه در 
توان داشت استفاده مي كرد تا خأليي را 
حس نكنم و من هم در طول سال آسوده خاطر بودم كه 
پدر تمام نيازهايم را تأمين خواهد كرد. نيازهاي مادي 
تنه��ا يك جنبه كوچك اين قضيه ب��ود و پدر و مادرم 
به خوبي مي دانستند چگونه همراهي ام كنند تا به اين 

نتيجه دست پيدا كنم.
پرديس پاش��اخانلو در پايان گفت: به كالس كنكور 
نمي رفتم و تنها با برنامه ريزي مدرسه پيش مي رفتم و 
البته براي رس��يدن به اين رتبه كوتاهي نكردم و تالش 

را سرلوحه هدف هايم قرار دادم.

فرمول برترشدن دختر اصفهاني در كنكور
بيتا مهري نفر سوم گروه زبان هاي خارجي

لحظه هاي درخشش با ياد خدا بودم
پرديس پاشاخانلو پس از كسب رتبه سوم زبان هاي خارجي
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دلم مي خواهد 
تمام 
دانش آموزاني 
كه قرار است 
مسيري كه 
من در آن گام 
برداشتم را 
تجربه كنند و 
در اين مسير 
موفق شوند.  
تصور مي كنم 
توكل به خداوند 
و تالش است 
كه هر هدفي را 
ممكن مي سازد، 
فكر كردن به 
هدف و انگيزه 
گرفتن بهترين 
راهكارهايي 
است كه آنها را 
به نتيجه مطلوب 
خواهد رساند

خانواده ام نقش اساسي در فراهم كردن فضاي 
مناسب براي درس خواندن من داشتند. پدرم 
هميشه مشوق من بود و به خاطر موفقيت من 

از جان خود مايه گذاشت

13

اشاره

موفقيت در علم روانشناس��ي به معناي ق��درت و توانايي فرد در به 
ثمر رسيدن آرزوها و اهداف از پيش تعيين شده است. 

معمواًل افراد موفق داراي ويژگي هاي خاص هستند، بايد اشاره كرد 
ميان هدفمندي و آرزومندي تفاوت هايي وجود دارد. 

آرزو به نوعي هدف، خاص گفته مي ش��ود كه همه انسان ها معمواًل 
با تخيالت در سر مي پرورانند ولي هدف با ويژگي هايي خاص مشخص 

مي شود. 
نخس��تين ويژگ��ي هدف، خاص بودن آن اس��ت يعني هر انس��اني 

اهداف خود را به صورت خاص بيان مي كند.
دومي��ن ويژگي، قابلي��ت اندازه گي��ري در هدف به ش��مار مي رود، 
همچنين دردس��ترس بودن هدف بدين معناست كه برخالف آرزو كه 
قابليت دسترسي به آن ممكن است ضعيف باشد هدف به نوعي تعيين 

مي شود كه دردسترس قرار گيرد.
يكي ديگر از ويژگي هاي اساس��ي هدف، واقع گرايانه بودن آن است 
يعن��ي برخالف تخيلي ب��ودن آرزو، در عالم واقعيت دسترس��ي به آن 

امكانپذير است. 
آخرين ويژگ��ي هدف، زمان بر بودن آن اس��ت يعني مي توان براي 
دسترس��ي ب��ه آن زمان معين��ي را مش��خص كرد و بر اس��اس زمان 

تعيين شده به جلو حركت كرد. 
اغل��ب افرادي كه در رس��يدن به يك هدف مانند قبول ش��دن در 
كنكور شكست مي خورند، كساني هستند كه به جاي هدفمند زندگي 

كردن بيشتر آرزو مي كنند. 
از طرفي والدين افراد كنكوري معمواًل براي فرزندانش��ان آرزوهايي 
دارند كه با ويژگي هاي ذكر ش��ده هماهنگ نيست يعني بدون در نظر 
گرفت��ن ميزان توانايي و اس��تعداد فرزندان يا حت��ي عالقه مندي آنها 
به رش��ته خاص يا به طور كلي قبول ش��دن در كنكور يكسري اهداف 

غيرقابل دسترس را تعيين كرده و به فرزند خود القا مي كنند.
باتوج��ه به اينكه فرزندان به دنب��ال برآورده كردن آرزوهاي والدين 
هس��تند تحت تأثير اين استرس و فشار رواني دچار سردرگمي شده و 
س��طح توانايي آنها با اهداف از پيش تعيين شده همخواني نداشته و با 

پديده اي به نام شكست در كنكور مواجه مي شوند.
اين پديده مي تواند تأثيرات مخرب بس��زايي در روحيه افراد داشته 
باش��د، حال بايد توجه داش��ت فاكتور انگيزش كه در روانشناس��ي در 
رش��ته هاي مختلف مربوط ب��ه مهم ترين فعاليت ه��اي زندگي روزمره 
انس��ان اس��ت، مؤلفه اي جدي به نظر مي رس��د و قبل از هر نكته بايد 

انگيزه دروني يا بيروني فرد را تعيين كرد. 
والدي��ن نبايد به هي��چ عنوان آرزوه��اي خود را كه به آن دس��ت 
 نيافته ان��د، در زندگ��ي فرزن��دان خ��ود جس��ته و يا به آن��ان تحميل 

كنند. 
اين فشارها باعث مي شود فرزندان نه تنها نتوانند آرزوهاي والدين را 
به ثمر برس��انند بلكه مسير اصلي خود را گم كرده و امكان بهره مندي 

از استعدادهايي كه برخوردار هستند نيز نخواهند داشت.

 هدفمندي يا آرزومندي

دكتر رضا احمدي
روانشناس و مدرس دانشگاه

151616 نقشه مرد ورشكسته براي تصاحب خانه ويالييتصرف عدوانيشيرين تر از رتبه دوم كنكور

 تصرف عدواني، تصرف غيرقانوني ملك با قهر و غلبه است
 كنكور را مانند بقيه آزمون ها مي ديدم اما اين آزمون مهم كمي با سرنوشت من در ارتباط بود. 
موفقيت در اين آزمون كمك مي كرد تا مسير زندگي ام رنگ بگيرد. براي سربلند شدن در اين 

مرحله بايد تالش بيشتري مي كردم و بيشترين استرس را در اين آزمون تجربه كردم

 مرد كالهبردار و همدستانش دست بردار نبودند. چند ماه بعد وقتي مرد سرايدار براي 
خريد از خانه خارج شده بود، با تخريب قفل واردآنجا شدند

 چهره هاي برتر كنكور 91
چگونه موفقيت را رصد كردند
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یک جدول با دو شرح
جدول روزنامه ایران دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح 5144

اول، به حل شرح دوم بپردازید.

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

 افقي:
1 – عرص��ه بوكس – اغراق كردن 
و ب��ه موضوعي بيش از اندازه توجه 

كردن
2- آش��وب- اقيان��وس س��اكت – 

چسب نجاري
3- نفس س��ركش – ض��دارزان – 

حمام بخار
4- مال ياران كش��يدني اس��ت! – 
پاي��ه – كبوت��ر صحرايي – ش��اعر 

مسافر
5- پول ژاپن – مركز استان فارس 

– سرشت
6- وظيف��ه درخ��ور دانش آموز – 
ماشين خاكبرداري – خرده سنگ

7- برج كج ايتاليا – دهم محرم – 
زمستان عرب

8- كثرت آمد و ش��د – مخفف از 
ما – بي بهره و نامراد

9- جرق��ه آتش – زب��ان انجيل – 
بازگشت از گناه

10- شامه نواز – پرنده اي كوچك و 
خواننده – مطلبي را با صداي بلند 

و از برخواندن
11- ن��ور ك��م – مج��ال – صداي 

اردك
12- قص��د – تنگه اس��تراتژيك – 
ح��رف ش��گفتي – حم��ام معروف 

كاشان
13- بيهوده – چشم – صعود

14- صفرا – پيك كاغذي – علم
15- بان��ي صليب س��رخ جهاني – 

سكه رايج عهد هخامنشي
 عمودي:

1 - مرد عارف – يكي از ورزش هاي 
ميداني

2- ضرب شمش��ير – پول مشترك 
اروپا – توانايي

3- امر به نواختن – قيصر 
– ستايش كردن

4- ايس��تگاه قطار – صيد 
– داخل – سگ بيمار

5- ترس��ناك – تحريكات 
شيطاني – حرف نداري

6- ي��ازده! – تند و زود – 
شكستني در ورزش

7- ورق – اخت��الل قدرت 
تكل��م در اثر ضايعه مغزي 

– بهشت
ضمي��ر   – پرداخ��ت   -8

مؤدبانه – پروردگار
9- كل، سراس��ر – مرك��ز 

آنگوال – بر شانه هر كس مي نشست 
خوشبخت مي شد

10- نگهب��ان ب��اغ – بي ريا – نفس 
چاق

11-كافي – عرصه نبرد - افسار
12- زمزمه محبت اس��تاد – متضاد 

ماده – بمب مخرب – شماره
13- ام الش��رائين – جاه و جالل – 

گريز
14- خنج��ر – مقاب��ل درن��گ – 

وسطي
15- نوش��ته اي كه هنرپيش��ه ها از 
روي آن نق��ش خود را مي خوانند – 

پرنده اي كوچك

 افقي:
1 - يار دس��تك – فيلمي از روح اهلل 

سهرابي )1391(
2- پرح��رف – فرمانروايان – حومه 

كاشان
3- كش��مكش – رودي در آلمان – 

نقش ها
 – س��ايه   – ب��ازي  وس��يله   -4

كامل كننده – بي سروپا
5- هنوز بيگانه – دادگري – پچ پچ

6- از نيروهاي س��ه گانه – تنبل – 
ميخوش

7- عاقل – جدول اعدادي است كه 
امروزه يكي از سرگرمي هاي رايج در 

كش��ورهاي مختلف جهان به شمار 
مي آيد – زنجيره

8- نورد – بله نجار – گياه پيچك
9- پول خرد هند – مليت سقراط 
– نام اپراي معروفي به نويسندگي 

وردي
10- تير پيكاندار – نمود، جلوه – 

گشادگي رگ هاي پا
11- از بت ه��اي دوران جاهليت – 

نام دخترانه – مخفف گاه
پيم��ان   – ميم��ون  كش��ور   -12

آتالنتيك شمالي – زهر – مطابق
13- گذرنام��ه – ن��ام دخترانه – 

جور
14- كارگ��ر – گرفتگ��ي زب��ان – 

جاي كشتن
15- يكي از برن��دگان جايزه نوبل 

پزشكي 2009 – عرض
 عمودي:

1 - رفاقت – از بازيكنان اس��بق و 
نامدار منچستر يونايتد

2- س��الخورده – خرگوش – مرغ 
سخنگو

 – جان��دار   – ماشين نويس��ي   -3
متنفر

4- بحري در شعر – كشور آسيايي 
– بدن – نيلوفر آبي

5- اهل س��رزمين شگفتي هاست – 
به شوق آمدن – نقش هنري

6- دوش – بخ��ت – مق��دار فش��ار 
الكتريكي

7- دستور – نوعي بستني – ماشين 
زراعت

8- بخش��ندگي – زن��گ چارپا – از 
معروف  و ش��يريني هاي  سوغاتي ها 

اصفهان
9- پايگاه اينترنتي – از قديمي ترين 
جواهرات ش��ناخته ش��ده 
در جه��ان – قطب مثبت 

باتري
10- مرط��وب – نااميد – 

خيس
11- رودي در فرانس��ه – 

نامعلوم – به صورت جدي
 – اتري��ش  مرك��ز   -12

بي مهار – الزم – اردوگاه
13- از حبوب – فصيح – 

كاسه چشم
14- ضايع – هدف، منظور 

– از هم جدا كردن
15- تابلويي از پل گوگن 

– دچار شدن

جدول ويژه جدول عادي

حل جدول ويژه شماره 5143حل جدول عادی شماره 5143

آذرنگ كوچصفهاني

»ق��ادر ب��ه صحب��ت كردن نيس��ت، 
نمي تواند حرف بزند«

صداي خوش��حال مادرش بود، صداي 
ش��اد مادر ذهن را دچار دوگانگي مي كرد 
كه ناتواني در گفتار دختر به شوك ناشي 
از ذوق قبولي در كنكور آن هم با كس��ب 
رتبه سومي در حد كشوري برمي گشت يا 
دليلي ديگر كه دوباره صداي شاد مادر بيتا 

مهري به گوش رسيد.
»دخترم تازه از اتاق عمل خارج ش��ده است به همين 

دليل قادر به سخن گفتن نيست.«
وقتي از سالمت بعد از عمل جراحي گفت ادامه مصاحبه 
در فضايي مثلثي ادامه يافت. س��ؤال پرسيده مي شد. مادر 
از بيتا مي پرسيد، او پاسخ را مي نوشت و مادر پاسخ را بيان 
مي ك��رد و بيتا اينگونه از تالش خود و رس��يدن به مقامي 
گفت ك��ه نامش را براي هميش��ه در مي��ان برترين هاي 
كنكور ايران جاي داد. »برنامه ريزي ام با فصول سال تغيير 
مي كرد. تابستان كمترين ساعات درسي را داشتم، بين 6 
تا 7 ساعت درس مي خواندم. به پائيز كه رسيديم ساعات 
مطالعه بيشتر شد و زمان بندي هايم به 7 تا 8 ساعت رسيد. 
بهار كه از راه رس��يد ديگر فرصتي تا روز امتحاني كشوري 
باقي نمانده بود، بايد هر چه درتوان داش��تم مي گذاشتم، 

روزهاي بهاري 10 تا 12 ساعت درس مي خواندم.«
بيت��ا اينگونه گفت و ادامه داد: اگر چنين پدر و مادري 
نداش��تم چنين موفقيتي را كس��ب نمي كردم. پدر و مادر 

كه هر دو پزشك هستند با آرامشي كه در 
فض��اي خانه ايجاد كرده بودند ذهن مرا در 
ش��رايطي قرار دادند كه با خيالي آسوده و 
بدون هيچ گونه اس��ترس و نگراني تنها به 

درس خواندن فكركنم. 
»دو ركن اصلي موفقيت در كنكور آرام 
بودن و داش��تن برنامه ريزي مناسب است. 
نباي��د از كنكور ترس��يد، كنك��ور هم يك 
امتحان است درست مانند تمام امتحان هاي 
ديگري كه در طول سال هاي درسي پشت سرگذاشته ايم. 
تنها نامش فرق مي كند و شايد نوع پاسخگويي به سؤاالت 
متفاوت اس��ت، اگر خود را در برابر راهي سخت ببينيم به 
حتم آرامش خود را از دست داده و با غلبه استرس بر ذهن 
توان تمركز كردن بر دروس و ثبت آنها مغز سخت خواهد 
بود. آرامش��ي كه والدينم برايم ايجاد كردند را اصلي ترين 

دليل موفقيتم مي دانم.«
بيتا اينگونه از دقت نظر مادر و پدرش به ش��رايط سال 
سرنوشت س��از خود گفت و افزود: نامم به عنوان س��ومين 
نفر در رش��ته زبان خارجي در حالي اعالم ش��ده است كه 
در دوره دبيرس��تان دانش آموز دبيرستان در رشته رياضي 
فيزيك بودم و بيشتر رياضي و دروس مربوط به اين درس 
را مطالعه مي كردم ت��ا زبان و دروس تخصصي مخصوص 
قبولي در رش��ته زبان،  ولي در هر دو كنكور شركت كردم. 
زماني كه از امتحان رياضي خارج شدم مي دانستم كه قبول 
خواهم شد ولي انتظار رتبه تك رقمي نداشتم ولي با پايان 
يافتن زمان امتحان كنكور زبان هاي خارجه حس خاصي 

داشتم، تصورم اين بود كه از يك جاده صاف و بي مانع گذر 
كرده ام ولي ب��از هم تصور نمي كردم جزو برترين هاي اين 

امتحان باشم.
»از س��ازمان سنجش كه زنگ زدند در اتاق عمل بودم. 
مادرم پاس��خ داد. مادر مي گويد وقت��ي از قبولي ام در حد 
كسب مقام س��وم كشوري در رش��ته زبان به او گفتند از 
خوش��حالي توان ايس��تادن بر پاهايش را نداش��ت، مادرم 
مي گويد ثانيه شماري مي كرد تا عمل جراحي تمام شود. 
دريك زمان سالمت و موفقيت گام به زندگي ام گذاشته بود 
و او مي خواست نويد روزهاي درخشاني كه روبه رويم نمايان 
شده بود را هرچه زودتر با صدايش به گوش هايم برساند.«

چشمانم را كه باز كردم هنوز تأثير داروهاي بيهوشي بر 
من بود ولي متوجه چشمان سرخ مادر شدم. چشماني سرخ 
با لبخندي زيبا، مرا در آغوش گرفت. پدرم نيز مي گريست 
و من بهت زده بودم كه صداي مادر در گوش��م پيچيد. او 
مي گفت و من حس��ي را در وجودم تجربه مي كردم كه تا 
آن زمان تجربه نك��رده بودم. برايم باور كردني نبود دختر 
طاليي كنكور سال 91 هستم. حسي همچون حس پرواز 
داش��تم. مي خواس��تم با صداي بلند بخندم، مي خواستم 
بدوم و خوشحالي ام را فرياد بزنم ولي بايد روي تخت باقي 
مي ماندم پس خود را بيش��تر از قبل در آغوش مادر غرق 
كردم. آغوش مادرانه برايم از هميشه دوست داشتني تر بود. 
دس��ت پدر را در دست گرفتم. ميان مهرهاي آنها بود كه 
به اين موفقيت رسيده بودم. خوشحال بودم از داشتن آنها 
كه اگر آرامش زندگي در كنار آنها نبود به حتم نام ديگري 

جايگزين من مي شد.

سوگل بهشتي

در مقط��ع اول راهنماي��ي تحصي��ل مي ك��ردم كه 
تصميم گرفتم آموختن زبان انگليس��ي را به طور جدي 
دنبال كنم. البته اين تصميم صرفًا براي دريافت مدرك 
نبود بلكه عالقه به يادگيري زبان انگليسي من را در اين 
مسير س��وق داد. در دبيرستان رشته رياضي فيزيك را 
انتخاب ك��ردم ولي همواره يكي از هدف هايم يادگيري 

زبان چيني و روسي بوده است.
براي كنكور كه آماده مي شدم تصميم داشتم هم در 
رشته رياضي فيزيك و هم در رشته زبان خارجه آزمون 
دهم. همينطور هم شد اما پس از پايان آزمون ها به اين 
نتيجه رسيدم كه س��ؤاالت كنكور رياضي را پائين تر از 
س��طح انتظارم پاسخ داده ام. حال اگر در كنكور رياضي 
ه��م موفق ش��وم بنابر رتبه اي كه كس��ب كنم تصميم 
خواهم گرفت در ش��اخه رياضي فيزيك ادامه تحصيل 

دهم يا زبان خارجه.
پرديس پاش��اخانلو كه بع��د از خداوند متعال پدر و 
مادرش را در رس��يدن به اين موفقيت سهيم مي داند، 

ادامه داد: در تمام لحظه هايي كه احساس 
خس��تگي، نگران��ي و يا حت��ي نااميدي 
مي كردم، مهم ترين كارم صحبت با خدا 
بود. قش��نگ ترين آموزه ام در طول زمان 
آمادگي ب��راي كنكور، اين ب��ود كه خدا 

بنده هايش را تنها نخواهد گذاشت. 
هميشه تصورم بر اين بود جمله توكل 
بر خدا، جمله اي كليشه اي است اما حاال 
فهمي��ده ام جز حقيقتي زيبا نيس��ت. در 

تمام اين روزه��ا از خداوند عذرخواهي مي كردم كه در 
زمان هاي شاد و بي دغدغه وجودش را فراموش مي كردم 
به همين دليل حتي روزهايي كه آزمون هاي آزمايشي 
را به خوبي پش��ت س��ر مي گذاش��تم ابت��دا از خداوند 
تش��كر مي كردم و ارتباط نزديك��م با خدا تنها منحصر 
به لحظه هاي پراس��ترس و دغدغه هايم نبود. همچنين 
او افزود: مادرم فوق ليسانس بيهوشي است و استرس و 
اضطراب هايم را به خوبي درك مي كرد. وقتي مي ديدم 
پدر و مادرم از تفريحاتي كه در هر زندگي آرامي وجود 

دارد، براي خ��ود دريغ مي كردند تا من 
در آرامش درس بخوان��م، خجالت زده 
مي ش��دم و همواره دوس��ت داش��تم با 
نتيجه خوبي ك��ه خواهم گرفت، كمي 
از محبت هايشان را پاسخگو باشم. پدرم 
پزشك است و شايد اين از ظاهرش پيدا 
نبود اما به خوبي مي فهميدم كه بيشتر 
از من مضطرب اس��ت. از هر چه كه در 
توان داشت استفاده مي كرد تا خأليي را 
حس نكنم و من هم در طول سال آسوده خاطر بودم كه 
پدر تمام نيازهايم را تأمين خواهد كرد. نيازهاي مادي 
تنه��ا يك جنبه كوچك اين قضيه ب��ود و پدر و مادرم 
به خوبي مي دانستند چگونه همراهي ام كنند تا به اين 

نتيجه دست پيدا كنم.
پرديس پاش��اخانلو در پايان گفت: به كالس كنكور 
نمي رفتم و تنها با برنامه ريزي مدرسه پيش مي رفتم و 
البته براي رس��يدن به اين رتبه كوتاهي نكردم و تالش 

را سرلوحه هدف هايم قرار دادم.

فرمول برترشدن دختر اصفهاني در كنكور
بيتا مهري نفر سوم گروه زبان هاي خارجي

لحظه هاي درخشش با ياد خدا بودم
پرديس پاشاخانلو پس از كسب رتبه سوم زبان هاي خارجي

123456789101112131415
تردقربادرايليب1

رتلاهسيسخوگلا2

ميخفاكوتهنامز3

يلوايوگسمماي4

نرهوشاپمالنا5

اسشهاكلانيفف6

ليرونابدكزارت7

ريسمريخهريت8

دتممسالتخاوبا9

ولومتمراناهب10

لتراولاتورمر11

تسسمهماميمسا12

يلاهاهيدهنتوه13

ايرارورملواسي14

رمقلاقشكييازوم15

123456789101112131415

سكنهماتنپاپيند1

اريتكاراسناوي2

كيشكتيزمندرزا3

امكضيرماقدار4

ررورشهحيالدب5

ادروركيندرمك6

تعنرتنالكزومر7

وهايدوهوشرو8

لانمدورگنلدتس9

اگنژراراتسهو10

يتهاگنبسالپت11

شيكلزافرژركف12

توراهدنلهمورا13

اربكزاواشيانه14

كينوخامتزومرام15

123456789101112131415
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تپـش دیجیتال 
www.tapeshmontreal.com

 کاست و کامپکت دیسک،

 کتاب، کارت تلفن
6162 Sherbrooke w. 
Tel.: 514-223-3336

تبدیل سیستم های 
ویدیوئی

www.
paivand

.ca
هر یکم و پانزدهم ماه     

   

را بر روی سایت بخوانید 

Easy Sudoku Puzzles 1 
www.printablesudoku99.com 
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Puzzle 
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Sudoku 
Puzzle 

2 

1 4 2  9    5 
7   4    8 9 
8  5     2 4 
2     4 8   
 3    1 2 6  
 8   7 2 9 4 1 
 5  2  6    
 2 8   9 4 1  
 7 9 1  8 5 3  

1    9 4 7  5 
5 7 3 1  2    
 4   5 3 1  8 
 8 1 5 6 7 3 4  
   8  1   7 
 5 6 4  9   2 
4 6      9  
 3  9 1   7 6 
9    4     

6 7 9 8

3 4 9

5 1 6

3 2 4

1 5 7 2

2 7 5

2 5 6

2 8 7

6 2 4 1

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.62)

4 8 7

3 4

6 7 9 1 8

6 3 4 8

2 7

5 7 2 6

3 6 1 7 8

5 6

8 2 9

Puzzle 2 (Hard, difficulty rating 0.62)

4 2 1 5

6 8 4 7 1

2 9

6 9 4

7 8

3 6 9

6 2

1 7 5 4 9

4 8 3 7

Puzzle 3 (Hard, difficulty rating 0.61)

7 3 4

9

8 5 4 7 1 6

6 4 3 2

2 6

8 1 5 3

5 6 3 8 1 7

6

3 6 8

Puzzle 4 (Hard, difficulty rating 0.73)

Generated by http://www.opensky.ca/~jdhildeb/software/sudokugen/ on Thu Nov 23 01:19:54 2006 GMT. Enjoy!

زندگی... 

چیزی که در هیچ 
رابطه  ای نباید تحمل کنید

رابطه شما، چه یک رابطه جدی 
عاشــقانه باشد چه نباشد، باعث 
و  هیجان  احســاس  می شــود 
خوشبختی در زندگی کنید. ولی 
بسیاری افراد فقط بخاطر ترس 
از تنهایی در روابط ناراحت کننده 
می مانند، حتی اگر آن رابطه قادر 
نیازهایشــان  کردن  برطرف  به 

نباشد.
هرکس نیاز بــه احترام، محبت 
و عشــق در رابطه دارد ولی اگر 
طرفتان قادر به تامین اینها برای 
شما نباشــد، شاید بهتر باشد به 
ادامه این رابطه بیشتر فکر کنید.

اگر این 10 مشکل را در رابطه تان 
دارید، محبور نیستید آن رابطه را 

تحمل کنید.
•

1. بی احترامی کالمی
یک رابطه سالم قبل از هر چیز 
با احترام متقابل شروع می شود. 
نباید هیچوقت کسی که بددهنی 

می کند، تحقیرتــان می کند یا 
باعث می شــود به هــر ترتیبی 
احساس ناراحتی کنید را تحمل 
کنید. حتی اگر با هم وارد بحث 
و جدل می شوید، این حق را به 
هیچکدام از شما نمی دهد که با 

بی احترامی با هم رفتار کنید.
•

2. کنترل گرایی
اگر طرفتان نمی تواند تحمل کند 
که بدون اینکه به شما تهمت بزند 
از جلو چشمانش دور باشید، به 
هیچ عنوان مجبور به ادامه رابطه 
با او نیستید. هیچوقت نباید کسی 
را که فکر می کند باید شما را در 
هر نقطه از زندگی تان کنترل کند 

تحمل کنید.
•

3. بی اعتمادی
اعتمــاد متقابل بــرای بقای هر 
رابطه ای الزم است. اگر نمی توانید 
به طرفتــان اعتمــاد کنید. یا 

بایــد درمورد این موضــوع با او 
حــرف بزنید یا قبل از اینکه این 
بی اعتمادی عمیق تر شود، از آن 
رابطه بیرون بیایید. در یک رابطه 
هر دو طرف باید با هم احساس 
راحتــی و آزادی کنند و فقدان 
اعتماد دوطرفــه موجب نابودی 

یک رابطه خواهد شد.
•

4. آویــزان بودن
البته احساس خواسته شدن در 
یک رابطه کاماًل طبیعی اســت 
ولی اگر مراقب نباشــید ممکن 
است بیش از اندازه شود. بیشتر 
افراد از بودن با کسی که در بعضی 
کارهایــش درخواســت کمک 
می کند یــا هرازگاهی نیاز به در 
آغوش گرفتن یا دردودل کردن 
دارد، لذت می برند. اینها در رابطه 
کاماًل طبیعی است، ولی چیزی 
که طبیعی نیســت فرد آویزانی 
اســت که به نظر می رسد بدون 

شــما قادر به انجام هیچ کاری 
در زندگی اش نیست. کسی که 
هیچ استقالل شخصیتی در کنار 
شما از خود نشان نمی دهد، یک 

عالمت هشدار است.
•

5. اولویت ندادن به شما
بااینکــه زندگی به جــز رابطه 
هم  دیگری  مهم  قســمت های 
دارد، ولــی طر ف مقابلتــان باید 
به شما نســبت به مسائل دیگر 
زندگی اش اولویت دهد. مثاًل اگر 
او بیشــتر از اینکه با شما وقت 
بگذراند با دوستان خودش است، 
یعنی رابطه اش با شما را چندان 
جدی نمی گیرد. هیچوقت الزم 
نیست کسی که به شما احساس 
خاص بــودن نمی دهد را تحمل 

کنید. شما شایسته کسی هستید 
که با شما مثل یک پادشاه یا ملکه 

رفتار کند.
•

6. منفــی گرایی
البته منفی گرایی بخشــی از هر 
رابطه در زندگی است ولی نباید 
بــه آن درمقابــل مثبت گرایی 
اولویت داد. داشتن نگرش منفی 
در زندگی منجر به داشتن افکار 
منفــی و در نهایت ذهنی منفی 
خواهد شد. کسانی که روی نقاط 
منفی مســائل تمرکز می کنند 
معمــواًل انرژی کمتــری دارند، 
دیگران را بخاطر مشکالتشــان 
مقصر می داننــد و به طور کلی، 
افــراد جالبــی برای معاشــرت 
نیستند. هیچوقت با کسی که تا 

این انــدازه منفی های زندگی را 
می بیند نمانید چون شما را هم به 

راه خود خواهد کشاند.
•

7. عدم دسترسی احساسی
طرف  مقابل شما باید همیشه از 
نظر احساسی در دسترس شما 
باشد، درغیراینصورت نمی توانید 
یک رابطــه موفق با او داشــته 
باشید. اگر احساس ناامنی کند 
یا برای ابراز احساساتش خجالت 
عمیقی  مشکالت  یعنی  بکشد، 
دارد که قبل از وارد شدن به یک 

رابطه باید به آنها رسیدگی کند.
•

8. کسی که به حرف هایتان گوش 
منی دهد

10
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همــدردی
برار جان، 

ما همه مان در تبعید یتیم می شویم. 
دوستان دیرین و گرامی، 

جناب آقای احمد احمدی ترشیزی 
دکتر کتایون محالتی ، شادی عزیز 

خانواده های عزیز سوگوار
با بغض در گلو، 

در اندوه از دست رفتن غم انگیز آن عزیز مهربان بى تالى، 
مادر ارجمندت

زنده یاد خامن ارفع جاللی نوری )احمدی ترشیزی(
خود را شریک مى دانیم و برای تو  و فرد فرد بازماندگان آرزوی آرامش و بهروزی 

داریم. 
زهره منافیان، محمد رحیمیان و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و 

ونکوور  

 همدردی همدردی

هر دو شما باید برای حرف زدن 
صادقانه و آزادانه با هم احساس 
راحتــی کنید. اگــر طرفتان از 
آن دســته افراد اســت که فقط 
خودش حــرف می زند طوریکه 
شما احســاس می کنید عقاید و 
افکار شــما هیچ اهمیتی ندارد، 
یعنی برای شما بعنوان یک انسان 

ارزشی قائل نیست.
•

9. کسی که از رویاها و اهدافتان 

حمایت منی کند

وقتی نوبت به آرزوها و اهدافتان 
می رســد، طرفتان باید بخواهد 

150٪ از شما حمایت کند. 
هیچوقت نباید کســی را که به 
جای تشویق شما در راه رسیدن 
به اهدافتان، به شــما حسادت 
می کنــد کــه ســعی می کند 
موفقیت های شــما را دست کم 

بگیرد تحمل کنید.
•

10. بی مسئولیتی

و آخر اینکه نباید هیچوقت کسی 
که تمایلی به زیر بار مســئولیت 
رفتن نــدارد را تحمــل کنید. 
بزرگسال  افراد  مســئولیت های 
به هیچ وجه شــوخی نیست و 
هــر کس باید بتوانــد میزانی از 
مسئولیت ها و وظایف زندگی را بر 
عهده بگیرد و برای همه چیز به 

شما تکیه نکند.
•

10 چیزی که نباید حتمل کنید ...   << ادامه از صفحه: 27

از کلیه سروران، یاران، عزیزان و وابستگانی
که در ایام بسیار سخت سوگواری و اندوه بزرگ
از دست دادن مادر و مادر بزرگ دلبندمان 

زنده یاد خامن عصمت بانو جهان زاده )چنگیزی(
در ایران، با دیدار و حضور گرم و مهربان خود 
و نیز  با درج پیام های همدردی در نشریات

 و فضای مجازی، ارسال گل، 
ما را همراهی نمودند،  صمیمانه سپاسگزاری نموده،

برای فرد فرد شما عزیزان،  
بهروزی، شادکامی و طول عمر آرزومندیم.
اگردر این ایام دشوار فرصت تشکر حضوری

از فردفردشما عزیزان دست نداد، بر ما ببخشائید

علی چنگیزی، 
مونا صاحلی، سوسن میرفصیحی

سپاسگزاری

فراق یار هن آن می کند هک بتوان گفت

تسلیت و  همدردی
سرکار خامن میمنت بیات پرنیانی

دوست دیرین، جناب آقای محسن پرنیانی
بستگان و عزیزان سوگوار 

درگذشت تاثرانگیز مادر  و مادر همسر ارجمند شما 

شادروان بانو عکسی عابدی بیات
را  به شما و کلیه بستگان و عزیزان سوگوار

صمیمانه تسلیت عرض مى کنیم. 
صبرو پایداری برای شما و خانواده آروز مى کنیم.

ما را در کنار خود بدانید. 

یوسف تیزهوش ، عبداله خیامی، 
کاظم اسدی،علی  مهبد،تقی حجازی، 
دکتر منوچهربهامین، محمد شکیب نیا،

بهمن ناصری، حسین ناصری، حسین صمیمی، 
محمد رحیمیان

رسید مژده هک ایام غم نخواهد ماند

دوست ارجمند، آقای علی نیازی
عزیزان و خانواده های محترم سوگوار 

در غم پیوستن  برادرارجمندتان 

شادروان جناب آقای محمد نیازی
به غبار خاطره ها، 

با شما دوست قدیمى و خوب همراه هستیم. 
روحش آزاد و شاد؛ 

دعای خیر آن مسافر ابدی 
بدرقه ی زندگى پر بار شمایان باد.

ما را در کنار خود بدانید. 
خانواده های ابی دریشعلی 

آرمان  درویشعلی 

بازگشت همه به سوی اوست...
درگذشت غم انگیز برادر دلبندتان 

شادروان جناب آقای محمد نیازی
را تسلیت گفته، 

برای شما و کلیه بازماندگان  
شکیبایى، تندرستى و  بهروزی آرزومندیم. 

تردیدی نیست این روزهای محنت و رنج نیز خواهد گذشت... 

علـی صداقت  و خانواده
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دوستان دیرین و گرامی، 
جناب آقای احمد احمدی ترشیزی 
دکتر کتایون محالتی ، شادی عزیز 

خانواده های عزیز سوگوار

با کمال تأسف و تاثر اطالع یافتیم که 
مادر و مادر بزرگ دلبندتان

زنده یاد خامن ارفع جاللی نوری )احمدی ترشیزی(
را در ایران از دست داده اید. 

در این روزهای دشوار، ما را شریک رنج خود بدانید.  
برای شما و خانواده های ارجمند سوگوار شکیبایى، 

پایداری و بهروزی آرزومندیم.
خانواده های چوپانى، گوهر زاده، 

)آزیتا(حاجيان و هراتى، پدرام

 همــدردی

ـهرگز هب تو دستم رنسد ماه بلندم
اندوه زبرگی ست زمانی هک نباشی...

 همدردی
دوست قدیمی و ارجمند، 

جناب آقای احمدی احمدی ترشیزی 
خانواده های عزیز سوگوار

ما نیز در اندوه از دست رفتن مادر عزیزتان در ایران،  
شادروان خامن ارفع جاللی نوری )احمدی ترشیزی(

با شما و کلیه عزیزان سوگوار صمیمانه همدردیم 
و برای فردفرد شما عزیزان آرامش و بقای عمر آرزومندیم. 

ما را در کنار خود بدانید. 

دانا و رضا امیری، اکبر و پری خجسته،  
ناصر و کتی باجگیران، نـادر باجگیران 

ای روی دالرایت    مجموهع زیبایی

مجموع هچ غم دارد     از من هک رپیشانم

 همدردی
دوستان دیرین و گرامی، 

جناب آقای احمد احمدی ترشیزی 
دکتر کتایون محالتی، شادی و لی لی عزیز 

خانواده های عزیز سوگوار

با قلبى سنگین و اندوه فراوان 
در گذشت مادرو مادر بزرگ دلبندتان 

زنده یاد خامن ارفع جاللی نوری )احمدی ترشیزی(
در ایران را  صمیمـانه تسلیت مى گوییم 

و برای همه ی شما سالمت کامل و آرامش آرزومندیم. 

فریبا رضایی، حسن انصاری 

ما  محـفل 
دمی نشستی و رفتی ولی هب 

            هنوز بوی گل و عطر یاسمن باقیست...
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ورزشـــی... مدیریت زندگی... 
از  نگاه »شامپیون«!

از  تیز هــوش،  یوســف 
قدیمى ترین ایرانیان جامعه 
ایرانى مونتــرال، قهرمان 
پیشین تیم ملى پینگ پنگ،  
مربى فدراسیون پینگ پنگ 

 ،1963
ایران  تیم ملــى  قهرمان 
فنى مسابقات جهانى در انگلستان 19۷۷میزمسابقات آسیایى درتهران 19۷4؛ مشاور سرپرســت کمیته فنى داوران تنیس روی خبرنگارکیهان ورزشى المپیک مونتریال 19۷6؛ خبرنگارکیهــان ورزشــى در کلکته 19۷6؛ در یوگسالوی 1965، چکســولواکى 19۷6؛ 

}<< ادامه در صفحه: 32{

مــــاراتن
 42کیلومتری  نیویورک

در مسابقات ماراتن 17 نوامبر 2016 در 
شهر نیویورک آقای

l’Erythréen Ghirmay 
  20 ساله از کشور کنیا مسیر مسابقه 
را در مدت 2 ســاعت و 7 دقیقه و 51 
ثانیه بعنوان جوان ترین دونده ماراتن طی 

نمود. 
بنا بــه اظهار نظــر برگزارکنندگان این 
مســابقه آقــای L'Erythreen یکی از 

بهتریــن دونده های 
ماراتن دنیا می باشد. 
در این مسابقات آقای

از   Kenenisa Bekele

بهترین  از  که  اتیوپیا 
دونده های ماراتن می 
باشد، نتوانست بیش از 
10 کیلومتر از مسیر را 

طی نماید. 
ماراتن  معروف  دونده 
 Ghebreslassie آقای 
که در مسابقات ماراتن 
امســال در لنــدن و 

المپیــک Rio 2016 و 
همچنین در کنیا به مقام قهرمانی رسیده 
بود، توانست این مسیر را در مدت 2 ساعت 

3 دقیقه و 41 ثانیه طی نماید و مقام 
قهرمانی را نصیب خود کند. 

 Abdi در این مســابقات آقــای
Abdirahman از آمریــکا به مقام 

دوم دست یافت. 
 Mary Keitany بانوان در ماراتن 
از کنیا برای ســومین بار به مقام 
قهرمانی رسید. وی مسیر مسابقه 
را در مدت 2 ساعت و 22 دقیقه و 
30 ثانیه به پایان رسانید و بعنوان 
یکی از بهتریــن دوندگان ماراتن 

بانوان شناخته شد. 
 

شب هالوئین: با  اوژنی 
بوشار وکیم کارداشیان 

اوژنی بوشارد در هالوئین امسال در رقابت با 
کیم کارداشیان با تلفن دستی خود از بدن 
نیمه لخت عکس خود عکس گرفت. ان دو 
یک میلیون نفر بیننده تلویزیون را متوجه 

خود نمودند. 
خانم بوشار از ناحیه وست مونت مونترال در 
سال 2014 مانند طوفان هلن در 25 سال 

پیش حضور پیدا کرد. 
در مدتی کوتــاه عنوان یکــی از بهترین 
بازیکنان بانوان را بدســت آورد و در ردیف 
 Serena Williams چــون  قهرمانانــی 
آمریکائی و شــاراپووآ روســی قرار گرفت 
و مورد توجه گســترده جراید ورزشــی و 

تماشاگران بسیار شد. 
وی در سال 2014 با بدست آوردن قهرمانی 
Wimbledon بعنوان یک بازیگر مبارز پر 
تحرک و ســریع در رده بندی ششم و در 
مسابقات سنگاپور نفر پنجم بانوان شناخته 

شد. 
اوژنی از سن 12 سالگی تمرینات خود را در 
فلوریدا و در تابستان ها در مونترال زیر نظر 
مربی با تجربه آقای Nick Saviano انجام 
می داد. لیکن متاسفانه بعدا همکاری آنان 

مــه  ا د ا
 US-Open نیافت. در مسابقات
سال 2015 بر اثر لغزش در رخت 
کن اســتادیوم به زمین خورد و 
دچار ناراحتی مغزی گردید و در 
سال ها 2014 و 2015 در اوج 
محبوبیت قرار داشت و تنها در 
سال 2014 توانسته 3220000 
دالر از طریق مســابقات و انجام 

برنامه ها تبلیغات بدست آورد. 
 

پاتیناژ هنری 
و   Charlie Biloddau آقــای 
 Julianne خانم ایشــان  همسر 
Seguin در کبک توانســتند در ســن 20 
سالگی عنوان بهترین قهرمان پاتیناژ هنری 
را در شــیکاگو کسب نمایند و برنده مدال 
طــالی ایــن 
هــا  رقابــت 

شوند. 
این زوج جوان 
 14 ســن  در 
در  ســالگی 
 Trois شــهر 
 P i s t o l e s
کبک تمرینات 
خود  مشترک 
کردند  آغاز  را 
و در ســن 20 
ســالگی در مونترال زیر نظــر مربیان این 

ورزش ادامه دادند. 
آنها اظهار داشــتند: آشنائی ما در پیست 
پاتیناژ آغاز شــد و در نوامبر 2016 جشن 

20 سالگی خود را برگذار نمودیم. 
متاسفانه این قهرمانان بعلت آسیب دیدگی 
مچ پای خانم ژولیانا  نمی توانند در مسابقات 
بین المللی مسکو در تاریخ ۸ تا 11 دسامبر 
2016 برگذار می شود، شرکت نمایند اما 
امید دارند برای شرکت در مسابقات المپیک 
201۸ مســکو خود را برای رقابت با دیگر 

شرکت کنندگان آماده نمایند. 
 

مخالفت برای برگذاری 
املپیک 2024 در رم

رئیــس کمیتــه المپیــک ایتالیــا آقای 
Giovanni Malago طی یک جلسه مهم 
با حضور خبرنگاران و نمایندگان ورزشــی 
اظهار داشت که در اثر مخالفت شهردار رم 
المپیک ســال 2024 در این شهر برگذار 

نخواهد شد. 
وی علــت مخالفت را بــی تفاوتی مردم و 
مشاورین شهرداری و هزینه های سنگین 

برگزاری این مراسم اعالم نمود. 
کمیته بین المللی المپیک اظهار داشت که 
 2017 سال  در 
نهائی  تصمیــم 
برگزاری  بــرای 
 2024 المپیک 
اخذ خواهد شد. 
گفته می شــود 
این مسابقات در 
پاریس و یا لوس 
انجام  آنجلــس 

خواهد گرفت.

شما هم این              اشتباه را در مکالمات تان 
مرتکب می شوید؟

آیا می توانید مهارت هــای خود را در 
گفتگو و مکالمه ارتقا دهید؟ 

بله، قطعاً!
ممکن است مدتی طول بکشد تا بتوانید 
عادت های مکالمه ای خودتان را در تمام 
طول زندگی باشما بوده اند تغییر دهید 

ولی امکان پذیر است.
در زیــر به 10 مــورد از متداول ترین 
اشتباهاتی که افراد در مکالمه و گفتگو 
مرتکب می شــوند و راهکارهایی برای 

هرکدام از آنها می پردازیم.
•

گوش ندادن
ارنســت همینگوی گفته است، »من 
عاشق گوش دادنم. از بادقت گوش دادن 
چیزهای زیادی یاد گرفته ام. بیشــتر 

آدم ها هیچوقت گوش نمی دهند.«
شما مثل بیشــتر آدم ها نباشید. فقط 
مشــتاقانه منتظر نوبت حــرف زدن 
خودتان نمانید. نفس تان را مهار کنید. 
یاد بگیرید که چطور واقعًا به حرف های 
کســانی که صحبت می کنند گوش 

دهید.
وقتی ســعی کنید واقعًا گوش کنید، 
راه های بسیار زیادی برای ادامه مکالمه 
پیدا خواهید کرد. ولی از سوال هایی که 
پاسخ بله و خیر دارند خودداری کنید 
چون اطالعات چندانــی نصیب تان 

نخواهند کرد. 
مثاًل اگر کسی درمورد اینکه آخرهفته 
با چند نفر از دوستانش به ماهیگیری 
رفته بوده صحبت می کند، می توانید 

سوال کنید:
- کجا برای ماهیگیری رفتید؟

- از چه چیز ماهیگیری بیشتر خوشت 
می آید؟

- به جز ماهیگیری چه کارهای دیگری 
انجام دادید؟

وقتی چنین سوالتی از او بپرسید، فرد 
بیشتر در موضوع فرو رفته و اطالعات 
بیشــتری درمورد تجربه خود به شما 
خواهد داد. حتــی اگر جواب داد »اوه، 
نمیدونم.« تسلیم نشوید. دوباره سوال 
کنید، اگر کمی بیشتر فکر کند می تواند 
چیزهایی بگوید که مکالمه را به مراتب 

جذاب تر خواهد کرد.
•

پرسیدن سواالت زیاد
اگر بیش از حد سوال بپرسید، مکالمه 

حکــم بازجویی را پیدا خواهد کرد. 
یا طــوری به نظر خواهد رســید که 
خودتان حرفی برای گفتن ندارید. یک 
جایگزین خوب برای سوال کردن زیاد 

این است که سواالتتان را با جمله ها و 
عباراتی از نظر خودتان ترکیب کنید. 

مثاًل درمــورد موضــوع مکالمه باال، 
می توانیــد ســواالت را حذف کنید و 

بگویید،
- آره، بیــرون رفتــن با دوســتان و 
کمی ریلکس کــردن آخر هفته واقعًا 
لذت بخشه. منم خیلی دوست دارم با 

دوستام برم پارک و گلف بازی کنم.
- چــه جالب، منم مــاه پیش با قایق 
یکی از دوستام رفتیم. این طعمه های 
جدیدی که گرفته بــودم رو امتحان 

کردم، عالی بودن.
و خواهید دید که از همین جا مکالمه 
بسیار روان و راحت پیش خواهد رفت.

•
حفظ جــریان مکامله

در مکالمه با کســی که به تازگی او را 
مالقات کرده اید یــا وقتی که درمورد 
انــدک موضوعات متــداول صحبت 
کرده اید، ممکن است سکوتی مسخره 
بین تان حاکم شود. حتی ممکن است 
مضطرب شــوید و ندانید که چه باید 

بکنید.
- لیل لوندس )Leil Lowndes( گفته 
است، »هیچوقت بدون خواندن روزنامه 
از خانه بیرون نرویــد.« اگر با کمبود 
موضع برای حرف زدن روبه رو شده اید، 
همیشه می توانید درمورد خبرهای روز 
حرف بزنید. خیلی خوب اســت که از 

خبرهای روز جامعه مطلع باشید.
- در میهمانــی، درمــورد آکواریــوم 
جالب صاحبخانه یا کاله بامزه یکی از 
مهمان ها یا لیست موزیک های میزبان 
نظر دهید. همیشه می توانید با استفاده 
از چیزهای دور و بر خودتان مکالمه ای 

جدید شروع کنید.
- اگــر در اولین مالقات ها احســاس 
اضطراب می کنید، تصور کنید که وقتی 
بهترین دوستتان را می بینید چه حسی 
دارید. و وانمود کنید که این آشــنایی 
جدید یکی از بهترین دوستان شماست. 
البته نباید افراطی رفتار کنید. مثاًل اصاًل 
الزم نیست در جلسه اول آشنایی او را 
بغل کنید و ببوســید. ولی اگر تصور 
کنید که او دوست صمیمی شماست، 
فضایی مثبت تر بین شما حاکم خواهد 
شد و شما با لبخند و رفتاری دوستانه با 

او صحبت خواهید کرد.
•

انتقــــال ضعیف
یکی از مهمترین مسائل در مکالمات 
این نیست که چه می گویید، این است 

که چطور آن را می گویید. ایجاد تغییر 
در این عادت ها تفاوت شگرفی ایجاد 
می کند زیرا صدا، لحــن و زبان بدن 
شما هم بخش های مهمی از مکالمه 

هستند. به این موارد دقت کنید:
- ســرعتتان را پایین بیاورید. وقتی 
درمــورد چیزی هیجانی می شــوید 
ممکن است تندتر و تندتر حرف بزنید. 
سعی کنید سرعت حرف زدنتان را در 
ایــن مواقع کمتر کنید تا طرف مقابل 

بهتر متوجه حرف هایتان شود.
- بلند و رسا حرف بزنید. سعی کنید 
تن صدایتان به اندازه ای باال باشد که 

اطرافیان متوجه حرف هایتان شوند.
- واضح حرف بزنیــد. زیر لب زمزمه 

نکنید.
- با احساس حرف بزنید. اگر با لحنی 
یکنواخــت حرف بزنید کســی قادر 
نخواهد بود مدت زیادی به حرف هایتان 
گــوش دهــد. بایــد کاری کنید که 
احساساتتان در حرف زدنتان منعکس 

شود.
- مکث داشته باشید. شمرده تر حرف 
زدن و یــک مکث کوتاه بین جمله ها 
و فکرهــای مختلف گــوش دادن به 
حرف های شــما را راحت تر می کند. 
اینکار باعث می شــود افــراد با دقت 

بیشتری به حرف هایتان گوش دهند.
- زبان بدنتان را تقویت کنید. درمورد 
خندیدن، وضعیــت قرارگیری بدن و 
دست ها و نکات دیگر برای تقویت زبان 

بدن مطالعه کنید.
•

تصرف کــانون توجه
همه افراد حاضــر در جمع باید زمان 
خود را برای حرف زدن داشته باشند. 

وقتی کسی خاطره ای تعریف می کند 
یا نظر خود را درمورد موضوعی اعالم 
می کند، حرف او را قطع نکنید تا توجه 
جمع را به سمت خودتان بکشانید. قبل 
از اینکه خاطره شان تمام شود، نظرتان 
را ابــراز نکنید. باید بتوانید بین گوش 
دادن و حــرف زدن یک تعادل ایجاد 

کنید.
•

حق به جانب بودن
دســت از مشــاجره بردارید و سعی 
نکنید نشان دهید که همیشه حق با 
شماســت. خیلی وقت ها یک مکالمه 
درواقع بحث نیست و فقط برای بهتر 
کردن روحیه و حال و هوای جمع انجام 
می شود. اگر شما در آن مکالمه برنده 
شوید هیچکس تحت تاثیر قرار نخواهد 
گرفت. عقب بنشنید، ریلکس باشید و 
سعی کنید به بهتر کردن روحیه جمع 

کمک کنید.
حرف زدن درمورد یک موضوع عجیب

اگر در یک میهمانی هستید یا جایی 
هســتید که می خواهید تازه با افراد 
جدیدی آشنا شوید، باید از شروع بعضی 
بحث ها خــودداری کنید. حرف زدن 
درمورد وضع بد سالمتی  یا روابطتان، 
کار یا محیــط کاری بدتان، قتل های 
زنجیره ای، زبــان تخصصی که فقط 
شــما و یکی دیگر از دوستانتان آن را 
متوجه می شوید یا هر چیز دیگری که 
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کبک: 6 دسامبر اکسیون علیه خشونت بر زنان 
در ســال 1989جوانى بنام 
مارك لپین مجهز به یك سالح 
وارد کالســى در  اتوماتیك 
مونترال  پلیتکنیك  دانشگاه 
میشود او از دانشجویان پسر 

میخواهد کالس را ترك کنند 
و 14 دختر دانشجو را به قتل 
به زندگى  میرساند و سپس 
خود پایان میدهد ، در نامه اى 
که در جیبش بود نوشته بود 
همیشه  تکنیك  پلى 
دانشــجویان  جاى 
حاال  لى  و  بوده  پسر 
دختران جاى آنان را 
اشــغال کرده اند، او 
در لیست بلندباالیى 
نام عده اى از زنان نام 
آور کبك را نوشته بود 
بعدى  لیست  در  که 
کشتار او قرار داشتند

زنانى  تمامى  یادآور  روز  این 
ست که قربانى انواع خشونت 
بوده اند و در واقع روز مبارزه 
براى برابــرى، عدالت، حق 
زندگــى در دنیایى عارى از 

خشونت است. 
کبك  زنــان  فدراســیون 
در  به شرکت  همه شــمارا 
گردهمایى در ساعت 12 ظهر 
 Ontario E 2915 در محــل

فرامیخواند:
www.ffq.qc.ca/2016/11/
commemoration-du-6-de-
cembre

هجدهمیـــن سالگــرد قتل های سیاسی 
پاییز ۷۷ را از 
یاد نبریم... 

پرستو فروهر
امســال نیز به تهــران خواهم 

رفت تا در سالروز قتل 
پدرومــادرم، داریوش و 
پروانه فروهر، یادشان را 
در خانــه و قتلگاه آنان 
گرامی دارم. در آستانه ی 

این ســفر شــما را به یادآوری، 
به تالش بــرای روشــنگری و 
دادخواهی ایــن جنایت ها، و به 
گرامی داشت یاد قربانیان، پروانه 
فروهر، داریــوش فروهر، محمد 
مختــاری، محمدجعفر پوینده، 
مجید شریف، پیروز دوانی، حمید 
حاجی زاده و فرزند خردســالش 

کارون فرامی خوانم.
از سال ها پیش از آن پاییز شوم 
77 دگراندیشان ایرانی، در درون 
و بیرون کشور، قربانی قتل های 
سیاسی شده اند؛ فرآیند مخوفی 
که از سوی ساختار قدرت در ایران 
به قصد ســرکوب ظرفیت های 
دگراندیشی و کانون های اعتراض 
در جامعه به اجــرا درآمد، جان 
شــریف آدمی و عزم انسانی او را 
برای دست یابی به آزادی و عدالت 
در تله ی خشــونت و وحشــت 
گرفتار کرد، و رد خونینی از بیداد 

بر تاریخ سرزمین ما کشید.
قتل هــای سیاســی آذر 77 اما 
نقطه ی عطفی در این روند رقم 
زد: زیر فشار اعتراض گسترده ی 
افکار عمومی، به طور رسمی از 
ســوی نهادهای حاکم در ایران 
اعتراف شــد که مأموران وزارت 
اطالعــات جمهوری اســالمی 
مسئول طرح ریزی و اجرای این 
جنایت ها بوده انــد. این اعتراف 
هولناک، نه تنها به انزجار عمومی 
دامن زد، کــه در ابتدا موجی از 
امید نیز برانگیخت که با دادرسی 
عادالنــه ی ایــن قتل هــا ابعاد 
خشونت سازمان یافته ی نهادهای 
حکومتی بر ضد دگراندیشان افشا، 
دستوردهندگان و مأموران اجرای 
این جنایت ها وادار به پاسخگویی، 
و نهادهای امنیتی ملزم به حقوق 
فردی و اجتماعی دگراندیشــان 
خواهند شد. اما عملکرد دستگاه 
در  اســالمی  جمهوری  قضایی 
پیگیری قتل ها، که نمایشی رسوا 
و خالفکاری های  از جوسازی ها 
حقوقی بود، خط بطالن بر این 
امید کشید. این روند ناحق تا آنجا 
پیش رفت که به ســرکوب آنان 
که برای روشنگری و دادخواهی 
تالش می کردند، رســید. و پس 
از گذشــت زمان کوتاهی حتی 
گرامی داشت قربانیان ممنوع شد.

اکنــون هجده ســال می گذرد، 
یادآوری و پافشاری  ســال های 
بر لزوم یک دادرســی عادالنه، 

ســال های ایســتادگی بر حق 
بزرگداشــت قربانیان، سال های 

حرکتــی  شــکل گیری 
دادخواهانه.

برای  اگرچه تالش من 
همراهی با ایــن حرکت و 
پیشبرد آن همواره با تهدیدها 
و دشواری های تحمیلی روبرو 
بوده اما در این یک ســال و 
نیم گذشــته تجاوزها ابعاد 

گسترده تری از محیط زندگی و 
کار من را هدف گرفته اند.

در ســال گذشته دو بار دستبرد 
و آســیب به خانه ی پدرومادرم 
زده شــده اســت، به مکانی که 
در حافظه ی جمعــی نمادی از 
یادآوری و ایستادگی و برای من 
مکان پیوند با عزیزان جان باخته ام 
اســت، بــا یادهــا و یادگارهای 
بیشــمار آنان. اشــیاء و مکان با 
عمیقی  پیوند  تاریخ صاحبــان 
خورده اند. اشیاء را که از پیکره ی 
مکان بکنند این تاریخ انسان است 
که از دســت می رود تا جایش را 

فراموشی بگیرد.
اعمال ممنوعیت شــغلی به من 
در ایران نیــز در طی این مدت 
باال گرفت تا سرانجام که در بهار 
امسال تهاجم چنان ابعادی یافت 

که تصورش را هم نمی کردم. 
موجی از تهدید و توهین و ناسزا 
به راه انداختنــد، به ناحق اتهام 
»توهیــن به مقدســات« زدند، 
تا نــه تنها تصویر معوجی از من 
بازنماینــد و تعهد اجتماعی مرا 
زیر ســؤال ببرند، که بــر انزوا و 
ممنوعیت های تحمیلی بر من نیز 

بیش از پیش دامن بزنند.
و ســپس چند هفتــه ی پیش 
احضارنامــه ای از شــعبه ی دوم 
بازپرســی دادســرای ناحیه 33 
شهید مقدس )اوین( به خانه ی 
پدرومادرم در تهران فرســتادند 
تا برای »اخــذ توضیح در مورد 
اتهامات منــدرج در پرونده« به 
این نهــاد مراجعه کنم. چرایی و 
چیســتی »اتهامات« پیرو روال 
غریب این دستگاه بر احضارشونده 
مخفی می ماند تا روز مراجعه، که 
حاال موکول به دوم آذرماه شده 

است.
اگرچــه نمی توانــم دربــاره ی 
پرونده ای که چنــد و چون آن 
برایم نامعلوم است داوری کنم اما، 
به استناد آنچه در این سال های 
تالش بــرای دادخواهی از ســر 
گذرانده ام، می دانم که این فشارها 

تنها برای خامــوش کردن آن 
شــعله ی کوچکی ست که در 
خانه و قتلگاه فروهرها همچنان 
روشن مانده است، برای تحمیل 
ســکوت و فراموشــی ست به 
حافظه ی جمعی، بــرای وادار 
کردن ما دادخواهان به پا پس 
کشیدن و تسلیم در برابر تهدیدها 
بی وقفه،  تحمیل های  و 
بــرای جاانداختــن 
روایــت حکومتــی از 
سرکوب و قتل 
دگراندیشــان، 
تحمیــل  بــرای  و 
فراموشی و تحریف به 
مبارزه ی سیاسی و چرایی 

قتل فروهرها.
تصمیم گیــری در این 
برهه برای من تنها شامل 
که  نبوده،  پیش رو  ســفر 
تعیین کننده ی امکان من 
برای ســفر به ایران 
اســت، به سرزمینی 
که در آن بزرگ شده ام، 
کودکی ام  خانــه ی 
آنجاســت، مــکان 
زیست و تالش و قتل 
پدرومادرم است، آنجا که بستگان 
و دوســتان عزیزی دارم، و خود 
را همراه و همــدل آن مردمانی 
می دانم که با صبوری و پایداری 
تالش می کنند تا جامعه ای آزادتر 

بسازند.
اینجــا همچنین  تصمیــم در 
مسیر  تعیین کننده ی  من  برای 
دادخواهی قتل پدرومادرم است؛ 
آیا می خواهم همچنان آن خالء 
را، که پی آمد قتل آنان اســت، 
بازنمایی کنم؟ و آیا چشم پوشی 
بر این خالء ساده نخواهد شد اگر 
من از مکانی که نماد آن اســت 
دور بمانم، و آن خانه و قتلگاه را 
به متروکگی بسپارم؟ اگر خالء 
نادیده بماند یــادآوری نیز محو 

خواهد شد.
به همه ی این دالیل به زودی به 
تهران خواهم رفت و امیدوارم به 

همدلی و پشتیبانی شما.
یکم آذرماه، سالروز قتل سیاسی 
داریوش و پروانه فروهر، به زودی 
فرامی رسد. آنان را به یاد آوریم و 
جنایت های  دادخواهی  خواهان 
سیاســی در ایــران باشــیم. و 
اگر شــما در ایــن روز در تهران 
هستید خانه و قتلگاه فروهرها را 
دادخواهی  اگرچه  نگذارید.  تنها 
نیازمند  سیاســی  جنایت های 
تالش پیگیری ســت که نباید 
تنها به برگزاری سالگردها محدود 
بماند، امــا می توان از بار عاطفی 
مناسبت هایی  چنین  معنایی  و 
مدد جست تا با صیقل حافظه ی 
جمعــی و یادآوری مســئولیت 
مدنــی و اخالقی به گســتره  و 
عمِق همبستگِی اجتماعی برای 

پیشبرد دادخواهی افزود.

داد خواهیم این بیداد را!

>>  iwamontreal@gmail.com

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال 
خشونت 
علیه زنان

در ایران را محكوم مى كنيم!

از 25 نوامبر 1960 که سه 
خواهر میرابل در جمهوری 
با  دومینیکن در مبــارزه 
دیکتاتوری آن کشــور به 
قتل رسیدند تا سال 1999 
که سازمان ملل متحد این 
روز را روز رفع خشــونت 
علیه زنان اعالم کرد، زنان و 
مردان عدالت خواه بسیاری 
بر ضرورت جهانی شــدن 
مبارزه برای پایان دادن به 
خشونت علیه زنان تاکید 
کرده و در این راستا تالش 

کردند.
اعالمیه  رفع خشونت علیه 

زنان؛ هر عمل مبتنی بر جنسیت 
کــه احتمال آســیب فیزیکی، 
جنسی و روانی زنان را به دنبال 
داشته باشــد، خشونت نامیده و 
دولت هــا را ملــزم می کند تا بر 
طبق قانون های کشورهای خود، 
علیه  خشونت آمیز  فعالیت های 

زنان را منع کنند.
اذیت و آزار زنان، کم و بیش در 
تمام کشورهای جهان وجود دارد، 
با این تفاوت کــه امروزه چنین 
رفتارهایی در بسیاری از کشورها 
به موجب قوانین وضع شده، جرم 
محسوب می شــوند و کسانی 
که به هرشکلی مرتکب یکی از 
موارد خشونت علیه زنان گردند، 

مجازات می شوند. 
در کشور ما، همه روزه بسیاری 
از زنان در خانه و خانواده، خیابان 
و محیط کار با انواع خشونت ها 

مواجه هستند. 
از زمــان اســتقرار جمهــوری 
اسالمی، در بســیاری موارد این 
اعمال نه تنها جرم محسوب نمی 
شوند و عاملین خشونت مجازات 
نمی گردند، بلکه عناصر وابسته 
به حکومت نیز با پشتیبانی قواى 
ســه گانه جمهوری اســالمی، 
دست به این اعمال جنایتکارانه 
می زنند. ضرب و شتم در خیابان 
به بهانــه امر به معروف و نهی از 

منکر، اسید پاشی بر سر و روی 
زنان، محروم نمودن آنان از ورود 
به عرصه های هنری و ورزشی، 
همگی از اعمال توســل به زور و 
خشونت علیه نیمی از جمعیت 
ایران محسوب می شوند. قوانین 
خشونت زای جمهوری اسالمی 
عمده ترین عامل هاى خشونت 
ورزی رسمی علیه زنان در ایرانند 
که در بستر فرهنگ مردساالرى، 
سیطره مردان بر زنان را به امری 
عادی و بدون تــرس از مجازات 

تبدیل کرده اند.
با استقرار جمهوری اسالمی در 
ایران، قوانینی کــه پیش از آن 
تا حدودی از ابعاد خشــونت ها 
علیه زنان می کاستند و نتیجه 
ده ها سال مبارزه زنان فرهیخته 
و روشــنفکر ایــران بودند، لغو 
شــدند و قوانین جدید به گونه 
ای تنظیم گردیدند که عالوه بر 
سلب ابتدائی ترین حقوق طبیعی 
زنان، خود باعث دامن زدن بیشتر 
به رفتار تبعیض آمیز علیه آنان 
گردیده اند. بنا به اعتراف برخی 
از مسئوالن جمهوری اسالمی در 
تهران حــدود 6 هزار زن کارتن 
خواب وجود دارند که تعدادشان 

رو به افزایش است. 
آمــار دقیقی از هــزاران زنی که 
براثر فقر و بیکاری به اعتیاد و تن 

فروشی روی آورده اند و یا 
اینکه طعمه باندهای قاچاق 
برای روسپی گری شده اند، 
در دست نیست. همه این 
ها زمینه ساز انواع خشونت 
های عریان بر ضد زنان فقیر 
و درمانده ای هستند که از 
حمایت  قوانین  هیچگونه 
خانواده برخوردار نیستند و 
این امر نقض آشکار پیمان 
جهانی حقوق بشر است که 
رفاه و زندگی شرافتمندانه 
و بــا کرامت را حق تمامی 
شــهروندان همه کشورها 

می داند.
در روز جهانی منع خشونت 
علیه زنــان، نهادهای عضو 
"شبکه همبستگی برای حقوق 
بشــر در ایران" و امضا کنندگان 
این بیانیه، خواستار حذف همه 
قوانین ضدزن و لغو قانون حجاب 
اجباری و سنگسار در ایران می 
باشند. این نهادهاى حقوق بشرى 
از شــورای حقوق بشر سازمان 
ملل و همه سازمان های حقوق 
بشری و دموکراتیک می خواهند 
کــه برای آزادی فــوری و بدون 
قید و شــرط نرگس محمدی، 
فعال حقوق بشــر، گلرخ ایرایی، 
زینب جاللیــان و ده هــا زنان 
زندانی سیاسی - عقیدتی دیگر، 
جمهوری اسالمی را تحت فشار 
قرار دهند. خشــونت علیه زنان 
از مصادیق آشــکار نقض قوانین 
حقوق بشــر و اجتناب پذیر می 
باشد و مقابله با آن وظیفه همه 
است. زنان مبارز و آگاه ایرانی که 
ســابقه بیش از یک قرن مبارزه 
در راه آزادی، برابــری و عدالت 
اجتماعی را در کارنامه درخشان 
خود دارند، شایسته این پشتیبانی 

می باشند.

شبکه همبستگی برای حقوق 
بشر درایران
نوامبر 2016
•

یکم آذرماه، سالروز قتل 
سیاسی داریوش و پروانه فروهر

جلسه اجنمن زنان
زمان: یکشنبه4 دسامبر 2016
از ساعت 11 صبح تا 30/ 13

در محل دفتر انجمن
به همه زنان عالقمند خوش آمد میگوئیم

8043 St Hubert
Montréal, QC H2R 2P4

(Metro: Jarry)
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انرژی مثبت را از جمع می گیرد 
موارد ممنوعه هستند. مذهب و 
سیاســت را هم بهتر است برای 

گفتگو با دوستانتان نگه دارید.
•

کسل کنــنده بودن
الزم نیست ده دقیقه پشت سر 
ماشــین جدیدتان  هم درمورد 
پرگویی کنید. همیشه باید آماده 
تا زمانیکه متوجه شدید  باشید 
موضوع صحبتتان باعث سر رفتن 
حوصله دیگران شده است، آن را 

تغییر دهید.
یک راه خــوب برای گفتن یک 
حرف جالب این است که زندگی 
جالبی داشــته باشــید. و روی 

چیزهای مثبت متمرکز باشید. 
شــروع به شکوه و شــکایت از 
رئیس تان یا کارتان نکنید، مردم 

هیــچ عالقه ای به شــنیدن آن 
ندارند. درعوض، درمورد آخرین 
مســافرتتان حــرف بزنید، یک 
خاطره جالبی که برایتان در آن 
سفر پیش آمد را تعریف کنید یا 
درمورد برنامه تان برای تعطیالت 

بعدی صحبت کنید.
یک راه دیگر این است که خودتان 
عالقه مند باشــید. همانطور که 
 )Dale Carnegie( دیل کارنگی

می گوید،
»با عالقه مند کــردن خودتان و 
نشــان دادن به آدمها می توانید 
طــی دو ماه دوســتان بســیار 
بیشتری پیدا کنید تا اینکه سعی 
کنید طی همان مدت دیگران را 

به خودتان عالقه مند کنید.«
چیزهای  درمــورد  کمی  اینکه 
اینکــه  یــا  بدانیــد  زیــادی 

حداقل برای حرف زدن درمورد 
آنها آماده باشــید ویژگی بسیار 

خوبی است.
اینکه فقط به یک موضوع تکراری 
و خســته کننده نچسبید، باعث 
می شود مکالمه جذابیت بیشتری 
پیدا کند. با این ویژگی شــما به 
نظر فردی خواهید رسید که به 
راحتی می تواند درمورد موضوعات 

مختلف صحبت کند.
•

داد و ستــد
دهانتان را باز کنید و چیزی که 
فکر می کنید را بــه زبان آورید. 
احساســتان را بیان کنید. وقتی 
کســی درمورد یکی از تجربیات 
خود صحبت می کند، شــما هم 
درمورد یکی از تجربیات مرتبط 

خودتان حرف بزنید. فقط روبروی 
او نایستید و سرتان را تکان دهید 
و با جواب های کوتاه به او پاسخ 
دهیــد. وقتی کســی روی یک 
مکالمه ســرمایه گذاری می کند 
دوست دارد که شما هم به صورت 

متقابل همین کار را بکنید.
درســت مثل بقیه قسمت های 
زندگی، نمی توانید منتظر بمانید 
تا طرف مقابــل اولین حرکت را 

انجام دهد. 
در صورت لــزوم خودتان فعال 
باشــید و اولین کسی باشید که 
صحبت را شروع می کند. یک راه 
خــوب آن جایگزین کردن چند 
سوال با عبارات است. این باعث 
می شــود کمتر منفعل به نظر 
برســید و برای خودتان صاحب 

عقیده باشید.
•

شرکت نکردن در بحث

ممکن اســت تصــور کنید که 
حرف زیادی برای شرکت کردن 
در بحث ندارید. ولی تالشتان را 
بکنید. خوب به حرف های دیگران 
گوش دهیــد و وقتی آنها حرف 
عالقه مند  را  می زنند خودتــان 
نشــان دهید. ســوال بپرسید و 

جمالتی مرتبط بگویید.
چشــم هایتان را هم بــاز کنید. 
مهارت های بصری خودتان را با 
انتخاب چیزهای جالب در گوشه 
و کنارتان بعنوان موضوع صحبت 
تقویت کنید. با گستردن دیدتان 
نســبت به چیزهــای جالب در 
جهان، اندوخته دانش خودتان را 
ارتقا دهید. روزنامه بخوانید و در 
مورد موضوعات داغ روز اطالعات 

داشته باشید.
سخت نگیرید. الزم نیست همه 
ایــن کارها را یکدفعــه ای انجام 
دهید. ممکن اســت احســاس 

ســردرگمی کنید و گیج شوید. 
درعوض، ســه اشکال مهمی که 
بیشتری  نیاز  می کنید  احساس 
بــرای تقویــت شــدن دارند را 
انتخاب کنید و 4-3 هفته روی 
آنها کار کنید. تفاوت را احساس 
کنید و آن را ادامه دهید. خیلی 
زود خواهیــد دید که عادت های 
جدیدتان خودشان را به صورت 
ناخودآگاه در مکالماتتان نشــان 

می دهند.
•

موفقیت مالی

کیـوان نصیرنیا
مشاور مالی و بیمه مورد تایید کانادا
Financial Security Advisor
keivan.nasirnia@investorsgroup.com
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  -------------
مسینار کاریابی + مسینار ویژه راز 
    یکشنبه 4 دسامبر، ساعت 1 تا 4 عصر

-------------
"مسینار جدید: ویژه خرید مسکن"

    یکشنبه 11 دسامبر، ساعت 1 تا 4 عصر

ادامه...   << ادامه از صفحه: 30

در بخش پیشین، نخستین روش 
از چهــار روش معمول کســب 
"اســتخدام شدن  یعنی  درآمد 
و کار بــرای دیگــران" مطرح و 
در همین راســتا بــه دو مفهوم 
"بازنشستگی" و "استقالل مالی" 
اشاره گردید. همچنین معیارهای 
مهم در انتخاب شــغل عنوان و 
به موضوع "رضایت شغلی" نیز 
پرداخته شد. سپس نوشتار با ذکر 
"عوامل تاثیرگذار در بازار کار" به 

پایان رسید. 
و اکنون به ادامه مطلب پرداخته 

می شود:
•

مزایای حاصل از استخدام شدن و 
کار برای دیگران:

وقتی فردی اســتخدام می شود 
ممکن اســت عالوه بر حقوق و 
دســتمزد عواید دیگری نیز به 
او تعلــق گیرد کــه در اصطالح 
"مزایا" نامیده می شــوند. هدف 
عمــده پرداخت مزایا توســط 
کارفرمایان جذب و نگهداشــت 
پرســنل بوده در شــرایطی که 
حقوق و دستمزد بین دو کارفرما 
مشابهت داشــته باشد به عنوان 
عامل رقابتی محسوب می گردد. 
معموال مزایای پرداختی توسط 
کارفرمایان مختلف متفاوت است. 
متفاوت  مشــاغل  به  همچنین 
مزایای متفاوتی تعلق می گیرد. 
لذا آگاهی از مزایای شغل از جمله 
عواملی است که در انتخاب شغل 
بایســتی مورد توجه قرار گیرد. 
بنابراین اگر یک شغل مشخص 
با حقوق و دستمزد مشابه توسط 
دو کارفرمای متفاوت پیشــنهاد 
گردد مزایای پیشنهادی می تواند 
معیار خوبی برای انتخاب بین آن 
دو باشد. برخی از مزایای مشاغل 

شامل موارد زیر است:
•  تعطیالت و مرخصی با حقوق

•  پرداخت حقوق در ایام غیبت 
از کار به واسطه بیماری

•  بیمه هــای گروهی مختلف 
مانند: عمر، از کارافتادگی و درمان 

تکمیلی
•  حســاب هــای پــس انداز 
انداز  گروهی مانند حساب پس 

بازنشستگی
•  توزیــع منافع شــرکت بین 

کارکنان مانند توزیع سود سهام
•  امکان مشــارکت کارکنان در 

سرمایه گذاری ها و تولید
•  پرداخــت هزینــه تحصیل 

کارکنان و یا خانواده ایشان
•  پرداخت هزینه های تفریحات 
و سفر به صورت نقدی و یا غیر 
نقدی از قبیل در اختیار قرار دادن 

خودرو
  •

دومین و سومین روش کسب 
درآمد: 

  خود اشتغالی و کارفرما شدن

علــت اینکه دومین و ســومین 
روش کسب درآمد را با هم مطرح 
می کنم این است که بین افرادی 
که برای خودشان کار می کنند 
و افرادی که کارفرما می شــوند 
مشــابهت های زیادی وجود. در 
نهایت هــر دوی اینها کارآفرین 
هســتند با این تفاوت که اولی 
فقط برای خودش کار ایجاد می 
کند و دومی هم برای خودش و 
هم دیگران. و اما کارآفرین کسی 
است که برای رسیدن به اهداف و 
آرزوهای مالی یا حرفه ای خویش 
خطر می پذیــرد یا به اصطالح 
ریسک می کند. کارآفرینی عمدتا 
به معنی راه اندازی کسب و کار 
می باشد که کاری بس دشوار و 
طاقت فرسا بوده و کار هر کسی 
نیست! همچنین راه اندازی کسب 
و کار در نهایــت دو وجــه دارد! 

یک وجه آن ســود و وجه دیگر 
آن زیان است و این تنها یکی از 
ریسک هایی است که کارآفرینان 
متحمل می گردند. بیشتر شرکت 
های بزرگ و معتبر جهان روزی 
توســط یک یا چنــد کارآفرین 
کوچک متولد شده اند و مطالعه 
داستان موفقیت ایشان نشان می 
دهد کــه هرچند کارآفرینی کار 
ســاده ای نیست اما امکان پذیر 

است!
  •

چهارمین روش کسب درآمد: 
   سرمایه گذاری

سود حاصل از ســرمایه گذاری 
در بازارهای پولــی و مالی یکی 
از روش های رایج کسب درآمد 
است. تفاوت عمده بازارهای پولی 
و مالی این است که در بازارهای 
پولی پول شــما عمدتا به همان 
شکل پول نقد باقی می ماند اما 
در بازارهای مالی پول شما تبدیل 
به اوراق بهاداری نظیر ســهام یا 
برخی کاالها مانند فلزات گرانبها 
می شود. هرچند بازارهای پولی 
ریسک کمتری نسبت به بازارهای 
مالی دارند اما در عوض سود آنها 
از بازارهــای مالی کمتر اســت. 
بیشتر  پولی  بازارهای  همچنین 
مناسب سرمایه گذاری های کوتاه 
مدت هستند اما سرمایه گذاران 
بازارهای مالی بایستی دید بلند 

مدت داشته باشند.
سایر روش های سرمایه گذاری 
مانند ســرمایه گذاری در بخش 
امالک و مســتقالت نیز وجود 
دارد زیرا خرید مسکن آماده و یا 
ساخت آن نیز عالقمندان خود 
را دارد. اما فارغ از روش ســرمایه 
گذاری نکاتی که در تمامی روش 
های ســرمایه گذاری بایســتی 
مد نظر قرار گیرد میزان ســود 
سرمایه، میزان ریسک آن و مدت 

زمان سرمایه گذاری می 
قدرت  همچنین  باشد. 
نقد شــوندگی سرمایه 

شما اهمیت فراوانی دارد. 
به عنوان مثال وقتی پانصد هزار 
دالر سرمایه خود را صرف خرید 
مســکن نموده و اکنــون به آن 
سرمایه نیاز دارید باید بدانید که 
به سرعت و به آسانی تبدیل به 
پول نقد نخواهد شد. حال تصور 
کنید که پانصد هزار دالر خود را 
در بازارهای پولی و مالی سرمایه 
گذاری کرده اید. بدیهی است که 
سریع و آسان به پول نقد تبدیل 

می شود.
  •

سایر روش های کسب درآمد:
دولت کانادا مبالغی را به حساب 
افراد واریز مــی کند که مزایای 
 Child( مربــوط بــه کــودکان
Benefit( و  برگشــت مالیاتی 
)Tax Return( از آن جمله است. 
این واریزی هــا در واقع درآمد 
محسوب می شوند زیرا به صورت 
ماهیانه یــا مقطعی وارد گردش 

مالی زندگی خانوار می گردند. 
  •

"مدیریت درآمد ها"
تا اینجا روش های معمول کسب 
درآمد عنوان گردیــد. اما اولین 
قدم پس از کسب درآمد دانش 
و مهارت مدیریت درآمد است لذا 
در ادامه به مفاهیمی نظیر پول و 
ویژگی های آن، چگونگی استفاده 
از پول و تاثیر تورم بر قدرت خرید 

پرداخته می شود.
می دانیم که استفاده خردمندانه 
از پول یک مهارت است و مانند 
نیازمند  دیگــری  مهــارت  هر 
یادگیری می باشد. در این زمینه 
نکاتی وجود دارد که دانســتن 
آنها برای مدیریت بهتر پول الزم 

است: 

  • 
نکته اول: پول چیست؟

در روزگاران قدیــم مبــادالت و 
معامالت بــه صورت کاال به کاال 
انجام می شد و کاالهای مختلف 
نقش پول را بــازی می کردند. 
بــه تدریج و پس از مدتی فلزات 
گرانبهایی نظیر طــال و نقره به 
عنوان پول مورد استفاده قرار می 
گرفتند. در آن زمان ارزش سکه 
ها به خاطر طال و یا نقره ای بود 
که در آنها مورد استفاده قرار می 
گرفت و بدیهی اســت که ارزش 
سکه طال بیشــتر از سکه نقره 
بود! اینگونه ارزش ارزش ذاتی یا 

حقیقی خوانده می شود. 
اما امروزه چنین نیســت و مواد 
تشکیل دهنده ســکه ها و پول 
های کاغذی ارزش چندانی ندارند. 
پول های امروزی صرفا معرف یا 
نشان دهنده میزانی از ارزش می 
باشــند. برای مثال وقتی قیمت 
کاالیی بیســت دالر است شما 
معادل ارزش آن، کاالی دیگری 
)مثال بیســت عدد تخم مرغ!( یا 
مقداری طال و نقره پرداخت نمی 
کنید. شما فلزات یا قطعات کاغذ 
کوچکی که ســکه یا اسکناس 
نامیده شــده و روی آن اعدادی 
نقش بسته را در عوض دریافت 
کاال و در واقــع بــرای خرید آن 
پرداخت می کنید! فروشنده نیز 
کاالی خود را در قبال آنها به شما 
تحویل مــی دهد چون می داند 
سایرین نیز ارزش آن را همانگونه 
دانســته و می پذیرند. لذا او می 
تواند با آنها همین جریان خرید 
و فــروش را ادامه دهد. آنچه این 
سهولت را ایجاد کرده قراردادی 
است که به پشتوانه آن، سکه ها 

و اسکناس ها دارای ارزش 
شده اند. البته ارزش پول 
با هم  کشورهای مختلف 
متفاوت است و مبنای آن 
اعتبار و پشتوانه اقتصادی 

هر کشوری می باشد.
  •

نکته دوم: پول چه نقشی 
برای ما بازی می کند؟

•  همانگونه که اشاره شد 
پول وسیله مبادله است و 
خرید و فروش را برایمان میسر 

می سازد.
•  پول وســیله و مبنای تعیین 
قیمت است. یعنی اینکه قیمت 
یک کاال بر این اســاس تعیین 
می شود که چه میزان پول برای 
ساخت، بسته بندی و حمل آن 
تا مقصد صرف شده تا به دست 
خریدار برسد. در واقع پول یک 

جور واحد محاسبه است.
•  پول قابل ذخیره و استفاده در 
آینده می باشــد. همچنین پول 
را می توان به اشــکال مختلف و 
در محل های متفــاوت ذخیره 
نمود. مثال به شکل اوراق بهادار یا 

کاالهایی معادل ارزش آن.
•  پــول قابــل افزایش اســت! 
وقتی پول خود را به روش های 
گوناگون سرمایه گذاری می کنید 

در واقع قصد ازدیاد آنرا دارید.
•  ارزش واقعی پول بر اســاس 
قدرت خرید تعیین می شــود 
یعنی واحد پولی که با آن بتوان 
میزان بیشــتری از یک کاال یا 
خدمت مشخص را دریافت کرد 

ارزش بیشتری دارد. 
•  قیمت هــا ارزش واقعی پول 
)قدرت خرید( را تعیین می کنند. 
افزایش قیمت ها )تورم( قدرت 

خرید را کاهش می دهد.
•  بــه جای پرداخــت پول نقد 
می توانیم از روش های دیگری 
ماننــد پرداخت چــک و کارت 
های اعتباری نیز استفاده کنیم. 
البته کارت های اعتباری در واقع 
استفاده از پول دیگران است نه 
پول خودمان. پولی که در لحظه 
قرض مــی گیریم و بــه موقع 

بایستی قرضمان را بدهیم!
ادامه دارد ...

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
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دموکراسی شورایی 

ظهور دونالد ترامپ زمینه ها و چشم انداز

چهل وپنجمیــن انتخابات ریاســت 
جمهوری آمریکا که ۸ نوامبر 2016 
برگزار شد با پیروزی یک شخصیت 

جنجالی میلیاردر به پایان رسید. 
در حالی که بخش اعظم مدیای آمریکا 
تبلیغات گسترده ای را به نفع "هیالری 
کلینتــون" از حزب دموکرات و علیه 
رقیب وی "دونالــد ترامپ" از حزب 
و  نموده  سازماندهی  جمهوری خواه، 
پیروزی وی قطعی تصور می شد، در 
پایان ماجرا اما رســانه های خبری با 
شگفتی، پیروزی غیرمنتظره ترامپ، 
تاجر و سرمایه دار نیویورکی را اعالم 
کردند و او از 20 ژانویه 2017 رسما 
کار خود را بــه عنوان رئیس جمهور 

جدید آمریکا آغاز خواهد کرد.
بدیهی ست که صعود ترامپ به راس 
قدرت سیاسی در آمریکا نمی توانسته 

است بی دلیل و زمینه باشد و نبود. 
اگرچه این پیروزی اعتراضات زیادی 
را در ده ها شهر آمریکا در پی داشت 
و معترضین در چندین شهر آمریکا 
دست به راه پیمایی و تظاهرات زدند، 
اما این واقعیتی ست که او در هر حال 
با اتکاء به آرای رای دهندگان، مطابق 
معیارهــای قانونــی و در چارچوب 

"دموکراسی" رایج آمریکا برنده شد.
پوشیده نیســت که بحران اقتصادی 
عمیقــی که ســال 2007 از آمریکا 
آغاز شــد و به سرعت سرتاسر جهان 
ســرمایه داری را فرا گرفت، تاثیرات 
مخربی بر اقتصاد آمریکا و مهم تر از آن 
بر زندگی کارگران و اقشار فرودست 
و حتا متوسط جامعه برجای گذاشت. 
سخنگویان سرمایه پی درپی وعده حل 
بحران را می دادند و ادعا می کردند ابزار 
مقابله با آن را در اختیار دارند. اما تمام 
اقدامــات و راه کارهایی که از ســوی 
سیاستمداران و متخصصین اقتصادی 
و کل بورژوازی بــرای حل بحران و 
برون رفــت از آن ارائه شــد، تا این 
لحظه، همه نقش برآب شده و بحران 
فراگیر اقتصادی هم چنان پابرجاست. 
طی تمام این سال ها، آمار بیکاران و 
تهیدســتان در آمریکا افزایش یافت. 
شمار بی خانمان ها و کسانی که حتا 
قادر به تامین یک وعده غذای گرم در 
روز نیستند، فزونی گرفت. بی مسکنی، 
فقر و نابسامانی های اجتماعی شیوع 
بیشــتری یافت. با تعطیــل برخی 
کارخانه ها و صنایــع مانند معدن و 
انتقال پــاره ی دیگری از کارخانه ها و 
شرکت های تولیدی به خارج از خاک 
آمریکا، بر تعــداد کارگران اخراجی و 
بیکار افزوده شد. وضعیت وخامت بار 
بهداشــت و بیمه و محرومیت اقشار 
کم درآمد جامعه کــه در دوره بوش 
وجود داشت، در دوره اوباما نیز ادامه 
یافت. بحران، ســطح درآمــد و رفاه 
قشر بسیار گسترده خرده بورژوازی یا 
قشر متوسط جامعه را به شدت تنزل 
داد. تبعیض و نابرابری به ویژه تبعیض 
علیه رنگین پوســت ها شدت بیشتر 
یافت. تظاهرات و شورش های شهری 

متعــددی در ایاالت مختلف آمریکا، 
همه حاکی از وخامت اوضاع اقتصادی 
و معیشتی اقشار محروم جامعه داشت. 
فروش کاال با قیمت های متوسط به 
اقشار متوسط، به دلیل فقر و کاهش 
قدرت خرید آن ها کاهش یافت و در 
همان حال فروش کاالهای لوکس در 
میان اقشار ُپردرآمد افزایش یافت. فقرا 
فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شدند. 
اکثریت مردم به ویژه اقشار کم درآمد و 
پایین جامعه، اقشار متوسط و پایین تر 
از متوسط، از وضعیت موجود ناراضی 
و خواستار تغییر آن بودند. انتخابات 
اخیر ریاست جمهوری آمریکا بر بستر 

چنین شرایطی برگزار شد.
در حالی که شعارها و برنامه "هیالری 
کلینتون" تماما در تایید سیاست های 
اوباما و ناظر بر حفــظ و ادامه وضع 
موجود بود و بشــارت دهنده ی هیچ 
تغییری نبود، دونالــد ترامپ برخی 
سیاســت های اوباما را به ســختی 
زیرضــرب گرفت و حرف از تغییر به 

میان آورد. 
افزایــش  پیرامــون  وی  ســخنان 
دســتمزدها، راه اندازی دوباره معادن 
و بازگرداندن کارخانه های آمریکایی 
بیرون از مرزهای آمریکا که معنایش 
ایجاد کار و اشتغال است، در میان این 
اقشار و گروه هایی از کارگران پرجاذبه 
بود. خارجی ستیزی ترامپ و سخنان 
او علیه مهاجرین و مسلمان ها نیز در 
میان انبوه بیکاران و اقشار متوسط و 
کم درآمدی که مهاجرین را علت فقر 
و بیکاری خویش می دانند،تأثیر گذار و 
در جذب آراء این قشر موثر بود. کسی 
می توانســت برنده انتخابات شود که 
سیاست های اوباما را به چالش بکشد!

یا ادامه وضعیت فالکت بار موجود یا 
تغییر آن که ترامپ شــعارش را می 
داد! رای دهندگان آمریکایی باید یکی 
را انتخــاب می کردنــد. رای ترامپ، 
رای به تغییر بود. رای بخش هایی از 
کارگران، اقشــار متوسط و کم درآمد 
جامعه و همه کســانی بود که سطح 
زندگی شان در دوره اوباما تنزل یافته 
اســت. انتخاب ترامپ نشان داد که 
اکثریت رای دهندگان خواهان تغییر 
وضعیــت موجودنــد. رای به ترامپ 
جمهوری خواه، بیــش از آن که رای 
به جمهوری خواهان باشد، رای نه به 
دموکرات هاست که خواهان حفظ و 

ادامه وضعیت موجود هستند. 
در عین حال نباید این نکته را از نظر دور 
داشت که در دوره ریاست جمهوری 
اوبامــا، دموکرات  ها تعــداد زیادی از 
فرمانداری هــا، 69 کرســی مجلس 
نمایندگان و 13 کرســی ســنا را از 
دست داده بودند. در انتخابات اخیر نیز 
برخی ایالت ها که 20 و در مواردی30 
سال دست دموکرات ها بود، به دست 
جمهوری خواهان افتاد. بنابراین اگرچه 
شکست دموکرات ها و پیروزی ترامپ 
در نگاه اول شگفتی آفرین می نمود، اما 

امری فی البداهه نبود.

دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا شد. 

اما چه خواهد کرد؟ 
داخلــی  عرصــه  در 
چــه  بین المللــی  و 
سیاست هایی اتخاذ خواهد 

کرد؟ 
آیا خواست رای دهندگانی 
که او را بــه راس قدرت 
کردند،  پرتاب  سیاســی 

برآورده خواهد ساخت؟ 
آیا باری از دوش اقشــار 
کم درآمد و متوسط جامعه 

برخواهد داشت؟ 
آیا گام موثر ولو کوچکی 
بیمار  اقتصاد  برای نجات 
آمریکا از ســرپنجه های قوی بحران 

عمیق و فراگیر برخواهد داشت؟
اگرچه ترامپ در جایگاه رئیس جمهور 
آمریــکا هنوز سیاســت های خود را 
به طور شفاف مشخص نکرده است، با 
این همه تا آن جا که از ســخنان وی 
برمی آید، دونالد ترامپ بر آن اســت 
که عمده توجه و سیاســت های خود 
را روی مسائل داخلی آمریکا متمرکز 
ســازد. او ظاهرا می خواهد با کاهش 
هزینه های نظامی آمریکا در خارج از 
این کشور و کاهش کمک های مالی به 
برخی از متحدان خود، اوضاع داخلی 

را سروسامان دهد. 
در حال حاضر بخش زیادی از هزینه 
دفاعی پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( 
را آمریکا می پردازد. یکی از اختالفات 
درونی کشــورهای عضو ناتو، ســهم 
بودجه ای است که هر کشور عضو به 
آن اختصــاص می دهد. بعد از بحران 
عمیق اقتصادی کــه آمریکا و تمام 
کشورهای اروپایی را فرا گرفت، بساری 
از اعضــای اروپایی ناتو بودجه دفاعی 
خود را کاهش دادند و بدین ترتیب بار 
اصلی هزینه های ناتو بر دوش آمریکا 

قرار گرفت.
 Jens( اســتولتنبرگ  ینس  گزارش 
Stoltenberg( دبیرکل ناتو در ســال 
2015، حاکی از آن است که آمریکا به 
تنهایی نزدیک به دو سوم هزینه های 
دفاعی ناتــو را تامین می کند. ترامپ 
صریحا از ضرورت پرداخت هزینه های 
ناتوتوســط هر 2۸ کشــور عضو ناتو 
ســخن گفته و درصدد آن است که 
تا حد امــکان آمریکا را از زیر بار این 
هزینه های اضافی خارج سازد و آن را 

بر دوش کشورهای اروپایی بیاندازد.
در عرصه سیاست بین المللی ترامپ، 
سازش با روسیه را به منفعت آمریکا 
می داند و بر آن است که روابط آمریکا 
و روسیه را که در دوره اوباما به تیرگی 
گرائیده، از این حالت درآورد. سخنان 
وی پیرامون سوریه و نقش روسیه در 
مقابله با داعش، جنبه هایی از همین 
سیاســت و تمایل ترامپ را نشــان 
می دهد. بدیهی ســت که تحقق این 
سیاست نیز مستقیم و غیرمستقیم از 
هزینه های نظامی آمریکا در خارج از 
جمله در منطقه خاورمیانه می کاهد. 
افزون بر این راه اندازی دوباره معادن 
و بازگرداندن کارخانه ها و شرکت های 
آمریکایی کــه بخاطر نیــروی کار 
ارزان تــر به چین منتقل شــده اند و 
نیز وضع مالیات سنگین )45 تا 40 
درصد( بر کاالها و تولیدات صاحبان 
کارخانه هایــی کــه از بازگردانــدن 
کارخانه ها امتنــاع ورزند، این ها نیز 
درصــورت تحقق همــه در خدمت 
مسائل داخلی ست که مرکز توجه و 

سیاست های ترامپ است.
موضع گیری ها و شعارهای راسیستی 
و نژادپرستانه ترامپ علیه التین تبارها 
و مسلمان ها، شمه ای از سیاست های 
وی در قبال مهاجران و پناهندگان را به 

نمایش گذاشت. شعارهایی که ضمن 
جلب آراء بخش زیــادی از بیکاران 
و اقشــار کم درآمــد، نردبان صعود 
ترامپ به کرســی ریاست جمهوری 
شد. نمی توان انکار کرد که گرایش 
های نژادپرستانه و راسیستی دونالد 
ترامپ بسیار قوی ست. او واقعا یک 
عنصر ضد خارجی ســت و بنابراین 
دور از ذهــن نیســت کــه در دوره 
ریاست جمهوری وی قوانین جدیدی 
علیه پناهنــدگان و مهاجران وضع 
شــود، فشــارها و محدودیت های 
بیشتری علیه آن ها اعمال شود و حتا 
گروه هایی از مهاجران اخراج شوند. 
اما آن داستان دیوارکشی در مرزهای 
آمریکا و مکزیــک آن هم به هزینه 
مکزیکی ها، بیشــتر یــک تاکتیک 
تبلیغاتی بود و تاثیرات خود را نیز به 

موقع بر جای گذاشت.
و اما در رابطه با جمهوری اسالمی و 
ماجرای برجام، روشن است که درجه 
انعطاف پذیری آمریکا در مناسباتش 
با جمهــوری اســالمی، مانند دوره 
اوباما نخواهد بود. گرچه ترامپ توافق 
برجام را بدترین توافق آمریکا خواند و 
گفت آن را به دور خواهد افکند، اما 
احتمال چنین اقدامی بسیار ضعیف 
اســت. نه از آن رو کــه در ماهیت 
ترامپ و حزب سیاســی وی نیست 
که بســاط برجام را بهم بریزد و ساز 
دیگری کوک کند، بلکه به این دلیل 
که برجام حاصل تالش و مورد تواق 
چندین کشور است. چین و روسیه و 
اتحادیه اروپا نیز در آن نقش داشته 
و دخیل بوده اند. برجام صرفا توافقی 
میان ایران و آمریکا نیســت و پاره 
کــردن و دورانداختن این توافق نامه 
نیز اقدام سرراست و ساده ای نیست. 
دولت آمریکا پس از ورود ترامپ به 
کاخ ریاست جمهوری البته می تواند 
موانعی در این زمینه ایجاد کند. در 
هر حال اما تردیدی در این موضوع 
نیســت که دولت آمریکا فشار علیه 
جمهوری اسالمی را تشدید خواهد 
کرد و چه بسا در نخستین اقدامات 
خود تحریم های جدیــدی را علیه 
جمهوری اســالمی یا مسووالن آن 
وضع کند. روشــن است که چنین 
سیاســتی به زیان جناح روحانی و 
طرفداران اوســت و رقبای "تندرو" 

وی را تقویت خواهد کرد.
در هر حــال باید دید کــه ترامپ 
و مشــاوران و حزب سیاســی وی 
پس از نقل مکان او به کاخ ســفید، 
چه خواهنــد کرد. اگر شــاه بیت 
کاهش  ترامپ،  دونالد  سیاست های 
هزینه های نظامی آمریکادر خارج از 
این کشور و به فرض، اختصاص آن 
به امور داخلی و سروسامان دادن آن 
باشد، باید گفت که این، منشا هیچ 
تغییر اساسی در وضعیت اقتصادی 
و معیشــتی توده های مردم آمریکا 
نخواهد بود. مهم تراز آن ذره ای تغییر 

در نقش و ماهیت دولت امپریالیستی، 
جنگ طلــب و تجاوزگر آمریکا ایجاد 

نخواهد کرد.
دونالد ترامپ که بر بستر بحران عمیق 
اقتصادی روی کار می آید، در بهترین 
حالت ممکن است بتواند سیاست هایی 
را در زمینه ایجاد اشــتغال و کاهش 
بیکاری به طور موقت و در کوتاه مدت 
به مرحله اجرا بگذارد، اما او نیز مانند 
پیشــینیان خود نه راهی برای حل 

بحران دارد نه برای معضل بیکاری.
انتخــاب ترامپ اگرچه در اســاس 
بیــان نارضایتی اقشــار گســترده 
خرده بورژوازی و الیه های متوســط 
جامعه و رای به تغییر آن اســت، اما 
تا آن جا که به ترامپ و حزب سیاسی 
وی برمی گردد، این رویداد را نباید آغاز 

تغییرات جدی در آمریکا تلقی کرد. 
چرا که ساختار سیاســی در آمریکا 
مانند هر کشــور دیگر سرمایه داری 
به گونه ای است که رئیس جمهور تنها 
مجری سیاست ها و تدابیر طبقه حاکم 
اســت. مانورها و تحرکات وی تنها و 
تنها در چارچوب منافع طبقه حاکم و 
حدود اختیاراتی ست که این طبقه به 

وی تفویض کرده است.
تا نظام ســرمایه داری حاکم اســت، 
تا مناسبات ســرمایه داری و الجرم 
هســت،  ســرمایه داری  بحران های 
بیکاری و بی خانمانی و فقر و بدبختی 
هم هست و پدیده هایی از نوع دونالد 
ترامپ هم هست. سرمایه داری برای 
برون رفت از بن بست ها و بحران هایی 
که ذاتی آن اســت، یــک روز هیتلر 

و تاچــر و ریــگان را تحویل جامعه 
می دهد، روز دیگر بوش و اوباما و امروز 

هیوالی دیگری چون دونالد ترامپ.
اصــل ماجرا بن بســت و گندیدگی 
بن بســت  نظام سرمایه داری ســت. 
مناسباتی اســت که راه را بر رشد و 
توسعه نیروهای مولده انسانی مسدود 
ساخته است. سال های سال است که 
تولید خصلت اجتماعــی پیدا کرده 
است، تملک اما هم چنان خصوصی و 
سرمایه داری ست. این است آن تضاد 
اصلی که بایستی حل شود. تضادی 
که یک راه بیشتر برای حل آن وجود 

ندارد. سوسیالیسم! 
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فیدل کاسترو در گذشت، 
زنده باد انقالب! 

زنده باد کوبا!
فیدل کاسترو، نماد یک دوره کامل تاریخی نبرد و مقاومت، پایداری 
و صداقت انسان در راه استقالل، آزادی وعدالت اجتماعی در سن 90 
سالگی و به علت نارسایی های مربوط به کهولت سن درگذشت. خانواده 
فیدل کاسترو به رسانه ها گفته اند که جنازه وی بنا بر وصیت و اصرار 
خودش سوزانده خواهد شــد. او یکی از الگوها و اسطوره های متین 
و منحصر بفرد رزمندگی و انقالب بود، که خصم طبقاتی کارگران و 
زحمتکشان کوبا و جهان 63۸ فقره توطئه قتل و طرح ترور برعلیه او 

ترتیب داد. 
فیدل کاســترو متولد 13 اوت 1926 میالدی، انقالبی کمونیست و 
رهبر انقالب سوسیالیستی کوبا بود که از سال 1959 تا 1976 عالوه 
بر رهبری انقالب کوبا به عنوان نخســت وزیر کوبا و سپس به عنوان 

رئیس جمهوری کوبا از سال 1976 تا 200۸ مشغول فعالیت بود.
نام، کار و مبارزه او در راه رهایی بشر از زیر یوغ ستم و استثمار طبقاتی 
جاودانه است و بی تردید یادش به بزرگی در نزد انقالبیون خواهد ماند.

گـــــاردین: 
کارنامه بی نظیر کاسترو و انقالب کوبا

گاردین نوشــت: میزان ســواد در کوبا 100 درصد است و این کشور 
باوجود بودجه و امکانات محدود ازلحاظ امید به زندگی، با کشورهای 
جهان اول برابری می کند. آمار یونیسف نشان می دهد میزان باسوادی 
در میان جوانان کوبایی و همچنین بزرگ ساالن این کشور 100 درصد 
است. بسیاری از دستاوردهای آموزشی کوبا در سال های نخست انقالب 

حاصل شده اند.
سطح مراقبت های بهداشتی در این کشور، از دیگر موضوعاتی است 
که به آن مباهات می شــود. خدمات درمانی در این جزیره از سطح 
بسیار باالیی برخوردار است که باعث شهرت آن در جهان شده است. 
نسبت پزشکان به بیماران و رویکرد فعال و جامعه محور این کشور به 
موضوع سالمت همواره مایه غبطه کشورهای غربی بوده است. باوجود 
کمبود جدی غذا و دارو این کشور به گونه ای برنامه ریزی کرده است که 
جمعیت 11 میلیون نفری آن تا زمان سالخوردگی در کمال سالمت 

زندگی کنند.
میزان امید به زندگی در کوبا برای زنان ۸1 ســال و برای مردان 77 
سال است. این رقم در انگلیس به ترتیب ۸3 سال و 79 سال گزارش 
می شود و این در حالی است که سرانه بهداشت و درمان در کوبا 2 هزار 
و 474 دالر و در انگلیس 3 هزار و 337 دالر است. کوبا 1/11 درصد از 
درآمد ناخالص داخلی خود را به بهداشت اختصاص می دهد و انگلیس 

1/9 درصد آن را.
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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 (

فروش فرش
 چنــد عدد 

قــالی تبریز 
6 متری 

گل ابریشم اعال 
بفروش می رسد: 

لطفا با شماره زیر تماس بگیرید:  
<<  ناصــر 

514-512-8935
aznov1U

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 درسى
با بیش از بیست سال تجربه
Tel: 438-399-1359

azmarU

حسابـداری 
آموزش فشرده حسابداری
تدریس خصوصى و نیمه 
خصوصى حسابداری کانادا

مطابق با مطالب و سرفصلهای   
)DVS(  DEP

000 توسط : داتیس پناهى  000
استـاد حسابداری 

Lester B. Pearson کالج
به زبان های  فارسى،

 انگلیسى و فرانسه           
Tel.: 514-991-6819

نیماازاگوسترایگان

آموزش زبــان فرانسه
از مبتــدی تا پیشرفته

TCFQ،TEFaQ، TFI  متخصص آزمون های
• کالس های تقویتى برای 

دانش آموزان ابتدایى - دبیرستان 
• دوره های ویژه برای آزمون های ورودی مدارس

مجتبی  فــالح 
کارشناس ارشد زبان فرانسه با 13سال سابقه تدریس

Tel.: 514-965-1358 
tillnov1Pd

تدریس فارسی 
تدریس زبان فارسى 

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 

هماهنگى 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

کافی شاپ
فروش کافى شاپ

در یکى  از بهترین مراکز 
خرید مونترال:    29000$
لطفا با شماره تلفن زیر 

تماس بگیرید: 
Tel.: 403-471-3672
۴۰۳ _۴۷۱ _۳۶۷۲

aznovfreenaser

ساختمان
انجام کلیه کارهاى 
ساختمانى از قبیل 

سرامیك و رنگ وپارکت و 
غیره وتبدیل زیرزمین به 

مسکونى
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 
شیرینى 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!

خدمات 
ساختمـانی

احمــد
کلیه خدمات ساختمانى

بازسازی، به سازی
کیفیت عالى 
نرخ مناسب 

Tel.: 514-298-1393
Tel.: 514-265-0973

aznov-jan’17tpshP

آشپزی
خانمى هستم با تجربه 
و قابلیت آشپزی برای 

اعضای خانواده 
و مهمانى های شما 
به صورت پاره وقت.

در صورت نیاز معرف 
موجود است.

شماره تماس: 
438-921-8840

azoct15free

آموزشگاه هنری ر - مــی
آموزش کلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته 

آموزش موسیقى برای کودکان از 2 تا 8 سال 

با مدیریت: 

علیـرضا   فخـاریان 
514-996-1620
3333 Cavendish, #285
Montreal, H4B 2M5
aznov’15U

 

Re-Mi 

استخـــدام
کارخانه بازیافت پالستیک

واقع در جنوب مونترال
تکنسین استخدام مى کند. 

لطفا با شماره تلفن زیر تماس بگیرید: 
Tel.: 450-443-2222

oct2inv

تدریـس 
ریـاضی

تدریس خصوصى ریاضى
از ابتدایى تا دانشگاه-

کلیه دروس
GMAT و GRE آمادگى

توسط دکتری مهندسى از 
کنکوردیا با بیش از 10 سال 

سابقه در ایران و کانادا
با قیمت بسیار مناسب 

Tel.: 514-804-9894
azaug15U

فروش کلیه بلیت 
برنامه ها و کنسرت ها 

------
همه روزه در 

تپش   دیجیتال
------

514-

223-3336
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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
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مترجم  رمسی
نغمه سروران

عضو رسمى انجمن مترجمان کبک،
ترجمه و تأیید ترجمه 

رسمى اسناد و مدارک، 
ترجمه شفاهى، تنظیم دعوتنامه 
و تکمیل کلیه فرم های رسمى، 

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 

رسمى کبک و ایران
• ترجمه رسمى 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 رسمى کبک، انتاریو و ایران
• ترجمه رسمى کلیه اسناد و مدارک

• تنظیم دعوتنامه رسمى، گواهى امضاء و کپى برابر اصل
• تکمیل انواع فرم ها

• ترجمه رسمى 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 پاسپورتى 
کانادایی: اندازه سر حتما 
بایستی رعایت شود 
_______
عکس سیتى زنى 
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  
ایرانى و کالسیک 
به کودکان دلبند شما: 
هلیا عارفی دوست 

دارای کارشناسى ارشد زبان 
فرانسه و مدرک تدریس پیانو 
به کودکان، امکان تدریس به 

زبان های فرانسه، 
انگیسى و فارسى 

Tel.: 514-996-1065 
helia_1984@yahoo.com

Pazfeb-june2015

فــا ل
فال ورق غیابى توسط خانم 

مینا در ایران
ساعت تماس 12 تا 2 

بعدازظهر بوقت مونتریال 
و 9 تا 12 ظهر بوقت ونکوور

مبلغ 25 دالر کانادا  
تلفـــــن اطالعــــات:  

۰٩۱۲۲۰۸۸٦٥٩
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  
•  نقاشى  •  کابینت آشپزخانه 
• سنگ کاری  و بسیاری دیگر  
با سال ها سابقه در خدمت شما

هدف ما رضایت شماست )بهنام  رفیعى(
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 

معنويت هاي 
نوظهور، فرقه هاي 
انحرافي، 
عرفان هاي كاذب 
و عباراتي از 
اين دست در 
مكالمات روزمره 
شنيده مي شود. 
افزايش روزافزون 
معنويت هاي 
نوظهور و فرقه هاي 
انحرافي ما را 
برآن داشت تا در 
گفت وگوي تفصيلي 
با حجت االسالم 
والمسلمين حمزه 
شريفي دوست، به 
اين موضوع مهم 
بپردازيم
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جدول عاديجدول ويژه

یک جدول با دو شرح
5145 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

16 عفو محكومان
 ه�دف اصلي عف�و، اصالح مجرم و بازگرداندن وي به جامعه اس�ت با اين حال عفو هيچگاه 

لطمه اي به حقوق بزه ديده و متضرر از جرم وارد نمي كند و به حق الناس لطمه اي نمي زند

1613 پيامدهاي قضایي استفاده نكردن از كمربند و كاله ایمني
 نبس�تن كمربند ايمني يا استفاده از كاله ايمني در حال حاضر به عنوان عامل اصلي مرگ 

حادثه ديدگان سوانح رانندگي است

مشكل من تنهايي و بي پناهي است در 
نوجواني پدر و مادرم را از دست دادم در 

جواني همسرم را از دست دادم و حاال با سه 
بچه قد و نيم قد تنها مانده ام

 ذكر تنها راه آرامش و عين اجابت است
ذكر يكتا شيوه رسيدن به آرامش است و آرامش مطالبه عمومي بشر است، 
بشر در همه نقاط دنيا خواهان آرامش است و براي رسيدن به آرامش راهها و 
ش��يوه هاي گوناگوني را آزموده و مي آزمايد اما پاسخ انحصاري اين مطالبه در 

مناقب ماست كه ذكر خدا باشد.
اگر چه خود ما نسبت به بهره برداري كامل از اين پاسخ محروميم، ناتوانيم 
و نتوانس��تيم از اي��ن ذخيره، خوب بهره ب��رداري كنيم اما پاس��خ انحصارا ياد 

خداست.
براي بهره ب��رداري از اين ذخيره بايد مهارت بهره برداري را بياموزيم، براي 

آموختن اين مهارت بود كه نخست از علل ناآرامي  و اضطراب ياد كرديم.
ناآرامي  و اضطراب معلول چه علتي است؟ دو تصور بود، تصور از دست دادن 
وضعيت مطلوب و يا تصور به دس��ت نياوردن وضعيت مطلوب، حال پرس��ش 
اينجاست كه چگونه مي توان به آرامش رسيد؟ راهي كه بين بشر متداول بوده 
و امروز در همه دنيا رايج و ش��ايع ش��ده راهي سلبي است، مي گويند »بكوش 

مطلوب را از ذهنت خارج كني« يعني تخليه ذهن از تصور مطلوب.
تصور نرسيدن به مطلوب يا از دست دادن آن نا آرامي به بار مي آورد پس به 
اين مطلوب فكر نكن. به شأني كه خواسته توست، به مقامي كه خواهش توست 
به اينها فكر نكن تا آرام گيري، خالي كردن ذهن از مطلوب راهي متداول است 
و مديتيشن يا تي ام هم راه سلبي خالي كردن فكر از ذهن است، وقتي ذهن از 

فكر و دغدغه خالي شد ناآرامي هم از بين مي رود.
اما راه سلبي انسان را به آرامش نمي رساند. خالي كردن ذهن از فكر مطلوب 
انسان را آرام نمي كند چرا كه خواسته در ساحت دل پديد مي آيد. معروف است 
ك��ه مي گويند »دلم مي خواهد« هيچ كس نمي گويد ذهنم يا عقلم مي خواهد 
خواهش فعل »قلب« است، در شيوه TM ذهن از فكر مطلوب خالي مي شود، 
تالش مي ش��ود تا به مطلوب نينديشيم، اما آيا فكر نكردن به مطلوب خواهش 
را از دل بيرون مي كند؟ اين س��ؤالي اس��ت كه مبدعان TM بايد پاسخگوي 
آن باش��ند. بايد پرسيد مگر با مهارتي كه شما در خالي كردن ذهن از انديشه 
مطل��وب تعليم مي كني��د خواهش از دل هم رخت بر مي بن��دد؟ به فرض كه 
توفيق خالي كردن ذهن از انديشه مطلوب حاصل شود و فرد بتواند به شغل و 
شأن و مالي كه مي خواسته فكر نكند، آيا فكر نكردن به اين امور و هر خواسته 
و خواهش ديگري س��بب مي شود دل ديگر خواهش اين امور را نداشته باشد؟ 

پاسخ من منفي است. 
اين نوعي س��رپوش و تس��كين اس��ت اما درمان و راه حل نيست از اين رو 
خواهش گاه و بيگاه در وجود آدم غليان مي كند و دوباره همان انديشه را وارد 
ذهن مي كند، انسان ساعت ها نشسته به خلصه ذهني رسيده و توانسته خواهش 
را از ذه��ن بيرون كند اما دوباره دل غلي��ان مي كند و آن فكر بازمي گردد. لذا 

TM پيوسته بايد تكرار شود.
ش��يوه TM از طريق فكر نكردن به مطلوب ها، خطري را پيش روي بش��ر 
به وجود مي آورد، وقتي بشر به خواسته هاي خود فكر نكند راه رشد و ترقي او 
مسدود مي شود، حركت از او گرفته مي شود، بشر بايد پيوسته حركت كند تا به 
رشد و تعالي برسد و حركت او در گرو انديشيدن به خواسته ها و خواهش هاي 
اوست. هر آنچه در جهان حاصل شده از علم و تكنولوژي و صنعت، درست يا 
غلط، مثبت يا منفي محصول انديشيدن به خواسته هاست. بشر انديشيده كه 
چگونه مي تواند به خواسته هايش برسد، محصول انديشه هاي پياپي و پيوسته 

در زمان باعث پيدايش علوم و تكنولوژي و صنايع شده است.
ادامه در همين صفحه

ذكر تنها راه آرامش و عين اجابت است
 خالي كردن ذهن از فكر مطلوب انس�ان را آرام نمي كند چرا كه خواس�ته در س�احت دل 

پديد مي آيد

 سال هجدهم  شماره 5145  دوشنبه  16مرداد ماه 1391 17 رمضان 61433 آگوست 2012

حجت االسالم بهمن شریف زاده

یادداشت

 افقي:
1- ميوه خش��ك ش��ده اي است كه 
به عنوان چاشني اس��تفاده مي شود- 

آرسنيك
2- پادشاه كمياب- پرتالش- مناسب
3- گرديدن- زرنگ و بال- گل دندان

4- پرس��تار- عنص��ر گوات��ر- اصل و 
آغاز- مكر

5- خانه ها- بيماري جذام
6- رنگي ميان سياه و سفيد- نشاني- 

پدر پدر
7- ميل ش��ديد زنان حامله به بعضي 
خوردني ها- بهره گرفتن از آثار و افكار 
براي پديد آوردن اثر جديد- كش��ور 

مبارك
8- دهكده- مركز سوئيس- ديدن

9- مهره اي در ش��طرنج- آخرين ماه 
سال ميالدي- بخشنده

10- ضمير وزني- خنك- سود بردن
11- انگ��ور ت��رش- پ��رده دري و 

بي شرمي
12- خانه انسان هاي نخستين- اهل 
هند- من و شما- مايعات را به وسيله 
آن در ظرف هاي دهان تنگ مي ريزند

13- س��الم- ظن و ش��ك- ناشايست، 
نادرست

14- ساقه زيرزميني- بجا آوردن عهد- 
تاريخ نگار

15- حبل الوريد- مسئوليت امور برنامه 
و بودج��ه و ام��ور اداري و اس��تخدامي 

كشور را مستقيمًا بر عهده دارد
 عمودي:

1- ش��هري ك��ه اي��ن روزه��ا ميزب��ان 
بازي هاي المپيك است- از خورش هاي 

اصيل ايراني
2- س��رگرد قديم- پيش��گاه اتاق- شب 

زنده داري
3- آم��وزگار- ظرف��ي در 
آش��پزخانه- سرش��ت و 

طبيعت
4- پش��ت سر- ش��ادماني- 

شامه نواز- گردش گروهي
5- وجود ن��دارد- خانه دوم 

كارمند- صداي مرغابي
6- زوبين- ثروتمند- درجه 

ارتشي
7- شهري در استان فارس- 
از ش��خصيت هاي شاهنامه- 

درآوردني از روزگار
8- مح��ل س��كونت- دوره 
تحصيل��ي- از نيروه��اي 

سه گانه

9- پروردگارا- شيريني بچه!- رد كردن
10- بزرگ ده- نقاش- پايه

11- ب��اد س��رد- بلندترين قل��ه دنيا- 
لرزش، جنبش

12- قاعده، ش��يوه- خاك س��فالگري- 
كافي و بس- جمع امت

13- ش��عله آت��ش- توان- ش��هري در 
استان كردستان

14- واژه توضي��ح كالم- در بعض��ي از 
متن ه��اي كه��ن ايران اين ش��خصيت 
به عنوان پايه گذار نوروز معرفي ش��ده- 

پول آلمان
15- اثري از فتحعلي خان صبا- باشكوه، 

ارزنده

 افقي:
1- ثمره درخت بنه يا پس��ته وحشي- 

محصول گياه گون
2- مايع نشاسته- واحد پول عربستان- 

حسرت
3- كم پهنا- دانا- ماشين نويسي

4- از انواع ش��يريني  ها- عيب و نقص- 
صفت روباه- از الفباي فارسي

5- وادار كردن- ركاب و تسمه
6- بردب��اري- حضور داش��تن- موجود 

نامرئي
7- نوعي نان- درخور آقايان- محله
8- پيامبر خياط- دارايي- مرطوب

9- ن��ام فرديناند مدافع منچس��تر- از 
شهرهاي استان تهران- قرض، دين

10- چن��د خودمان��ي- باس��كول- 
گرانترين شهر دنيا

11- جاودانگي- شهري در ايتاليا
12- پستانداري سم دار، نشخوار كننده 
و تهي شاخ- ش��غل- دلير- قشنگ و 

ظريف
13- پ��ل معروف راه آه��ن مازندران- 
نوعي زردآلو- قطعه هاي پش��م شيشه 

كه براي ظرفشويي به كار مي رود
14- ميوه روغن��دار- نمابر- ادا كردن 

پيمان
15- دش��مني- تي��م فوتبال��ي در 

آرژانتين
 عمودي:

1- فرز و زرنگ- فيلمي به كارگرداني 
ماي��كل چيمين��و در ژان��ر جنگ��ي 

داستاني
2- خط��اب ب��ي ادب- هنرپيش��ه 
نمايش��نامه هاي خن��ده دار- قس��مت 

ملوديك اپرا
3- فرق سر- فالني- رفاقت

4- گويشي در كشورمان- خواهر- پرنده 
تنها- روشندل

5- بازيك��ن رئ��ال مادري��د- دريچ��ه 
اطمينان- پاسخ مخالفت آميز

6- مذكر- از صفات خداوند متعال- يار 
ويس

7- لوله اي عريض كه دهانه اي مخروطي 
و ساقه اي باريك دارد- مهمان سرزده- 

راننده
8- ت��رس- فيلمي از ج��الل مهربان- 

هاون
9- ره��ا ك��ردن گلول��ه- از 
شاخه هاي روان شناسي- يگانه

10- زيردست- آبي تيره- 
رودي در فرانسه

11- ويتاميني در ش��لغم- 
حومه تهران- بلندمرتبه

12- باحرارت- از خواهران 
برونته- آشكار كننده- توبره 

ورزشكاران
13- جل��ودار- النه زنبور- 

خوش اندام
14- آرزوي خيال��ي- 

گوهرها- نوعي نارنگي
15- نخس��تين ماه��واره 

فضايي جهان- سس تند

 

مهارت ذكر-2

ادامه از همين صفحه
ام��روز جه��ان غ��رب TM را ب��ه 
عنوان ارمغاني براي آرام زيس��تن بشر 
ارائ��ه مي كند اما با اين كار چه اتفاقي 
براي بش��ر مي افتد، من اصال به علم و 
صنعت و تكنول��وژي هم كاري ندارم، 
به آرمانه��اي بلند بش��ري مي پردازم 
مثل آرمان عدالت خواهي، اگر به بشر 
كه واجد خواه��ش آرمان بلندي مثل 
عدالت اس��ت به جاي اينكه بگوييم به 
عدال��ت فكر كن و بينديش كه چگونه 
مي تواني به عدالت برس��ي - خصوصًا 
آرماني مثل عدالت كه بسيار ارزشمند 
است و بسياري از ناآرامي هاي بشر به 
خاطر نبود آن است- بگوييم خواهش 
عدال��ت را از ذهنت بيرون كن، اتفاقي 
ك��ه در اين بين مي افتد ركود در برابر 

جريان ستم است.
من نمي دانم آگاهان��ه يا ناآگاهانه، 
عامدانه يا غير آن چرا شيوه هايي مثل 
TM و يوگا در جهان اينگونه منتش��ر 
مي ش��ود اما اي��ن نتيج��ه را دارد كه 
انس��ان را به ركود، سكوت و خمودي 

در برابر ستم مي كشاند.
سابقه TM و يوگا در هند باستان 
اس��ت، در ميان رهبان ه��ا و برهمايان 
اين ش��يوه ها معمول بوده است، شما 
ب��ه روند رش��د اي��ن قبيل اف��راد در 
هند باس��تان نگاه كنيد! هند معمواًل 
كش��وري س��تم پذير بوده و استعمار 
همواره توانس��ته از آحاد انس��اني در 
هند بهره كش��ي كند، برخي از قيام ها 
و اتفاقات��ي ه��م كه در اين كش��ور به 
وقوع پيوس��ته به دليل ورود اسالم به 

اين سرزمين بوده است.
وقتي اس��الم وارد مي شود عارفان 
مس��لمان معارف اس��المي  را به هند 
مي برند و قيام ه��ا اتفاق مي افتد اما تا 
پيش از ورود اس��الم ي��ا در ميان آنها 
كه اسالم را نپذيرفته اند، خمودي در 
حركت هاي اجتماعي كامال مشهود و 
رشد علم و تكنولوژي صفر است. امروزه 
هن��د از آن ش��يوه ها فاصله گرفته كه 
مي تواند در علم و تكنولوژي رشد كند 
ولي پيش از اين هند چيزي نداش��ت 
چون شيوه اين بود كه به خواسته هاي 
خود نينديش ت��ا آرام بگيري بنابراين 
پذيرش ستم در كشوري همچون هند 

نمود ويژه اي داشته است.
ما معتقديم آرمان هاي بلند انساني 
مث��ل حق خواه��ي، عدالت خواه��ي، 
صلح طلبي، امنيت طلبي، عش��ق، علم 
و ده ه��ا آرمان بلند و ب��اارزش ديگر با 
انديشه حاصل شدني و دست يافتني 

است.
بنابراين اين ش��يوه متداول آرامش 

كه امروز در حال اش��اعه در دنيا است 
از نگاه ما يك شيوه كامال منفي است 
اف��زون ب��ر اينكه انس��ان را به آرامش 
عميق نمي رس��اند بلكه نينديش��يدن 
به خواس��ته هايش او را ويران و خمود 
مي كند چون فكر نكردن به خواس��ته 

به معناي از بين رفتن آن نيست.
خواه��ش در س��احت دل تعري��ف 
مي شود و فكر در ساحت ذهن، با فكر 
نكردن به خواسته خود خواهش از بين 
نخواهد رفت و آرامش واقعي به دنبال 
نخواهد داشت عالوه بر اينكه انسان ها 
را به خمودي مي كش��اند، س��تم پذير 
مي س��ازد و آرمان هاي بلن��د را از آنها 
مي گيرد و اين شيوه اي است كه امروز 
ارباب ق��درت در دني��ا آن را پيگيري 
مي كنند. اما ش��يوه دوم رس��يدن به 
آرامش زماني پديد مي آيد كه انس��ان 
ب��ه مطلوبش دس��ت يابد ي��ا حداقل 
اميد دس��ت يافتن به مطلوب خود را 
داشته باش��د، اميدي كه قابل اعتنا و 
توجه باش��د تا بتوان��د او را آرام كند. 
آنچه انسان را آرام مي كند دستيابي به 

خواسته است نه فكر نكردن.
و ام��ا دس��تيابي به خواس��ته؛ بايد 
اش��اره داشته باشم به ش��يوه ديگري 
ك��ه آرام آرام در دنيا در حال اش��اعه 
اس��ت به نام »قانون جذب« كه از آن 
با عنوان »راز« هم ياد مي كنند كه در 

واقع شيوه رسيدن به خواسته است.
اي��ن ش��يوه ب��ه انس��ان چگونگي 
رسيدن به خواسته را آموزش مي دهد، 
چون وقتي خواسته انسان برآورده شد 
به آرامش مي رسد، اما انسان چگونه به 

خواهش خود دست مي يابد؟ 
ب��اور ما اين اس��ت ك��ه در ذكر ما 
ب��ه اجابت مي رس��يم، »اال به ذكر اهلل 

تطمئن القلوب« چرا؟ چون با ياد خدا 
انس��ان خود را غرق در خواس��ته اش 
مي يابد، خواس��ته خود را اجابت شده 
مي بيند، اميدي سرش��ار از اجابت در 
او پديد مي آيد؛ مه��ارت ذكر از اينجا 
شروع مي شود، اما با ذكر چگونه انسان 
خود را در خواهش خود مي بيند؟ اصال 
ذكر چيست كه وقتي انسان ذاكر شود 
خ��ودش را در خواهش��ش مي بيند و 

خواهشش را اجابت شده مي يابد؟
انس��ان وقتي ذاكر ش��د احس��اس 
اجاب��ت مي كن��د. آدمي خواهش عزت 
دارد وقتي مي گويد »يا عزيز« خود را 
غرق در عزت ببين��د، خواهش ثروت 
دارد وقتي مي گويد »يا غني« خودش 
را باي��د بي نياز از همه چيز احس��اس 
كن��د، خواه��ش محب��ت دارد وقتي 
مي گويد »يا حبي��ب« بايد خود را در 
محبت مس��تغرق ببيند. چ��را؟ چون 
احس��اس اجابت مي كند. م��ا بايد اين 
مهارت را بياموزيم كه چگونه مي شود 
وقتي مرا خوار كرده اند با گفتن اس��م 
عزيز خودم را مستغرق در عزت ببينم، 
بايد اس��م عزيز به شما احساس غرق 
ش��دن در ع��زت را بدهد اگ��ر چنين 
احساس��ي با ذك��ر »عزيز« به انس��ان 
دس��ت داد آرام مي گي��رد چ��ون »ان 

العزه هلل جميعا«
با اين مهارت اگر دنيايي دس��ت به 
دست هم دهد كه ش��ما را خوار كند 
آش��فته نخواهي ش��د، ناآرام نخواهي 
ش��د چراكه خود را غرق در عزت خدا 
مي بيني و اينجاست كه همه حركات 
عال��م براي خوار كردن خ��ود را بازي 

مي بيني.
اگر مون��س مي خواهي، اگر دنيايي 
بر تو پش��ت كند، پشت كردن دنيا را 

بازي احس��اس مي كني، چون خود را 
غرق در ان��س مي يابي چون مي گويي 
»ي��ا انيس من ال انيس ل��ه«، وقتي از 
انس پر بودي از پش��ت كردن همگان 
ه��م مضط��رب نخواه��ي ش��د، آنكه 
ناآرامي م��ي آورد نداش��تن ان��س و از 
دست دادن آن است و چه انسي باالتر 

از انس به خدا؟
ما مي گوييم ذكر اجابت است براي 
 TM همين هم آرام مي كند بر خالف
ك��ه مي گويد خواس��ته ات را فراموش 

كن تا آرام شوي.
ام��روز برنامه ري��زان از خالي كردن 
ذهن تا اجابت خواس��ته بشر يك قدم 
جل��و آمده ان��د، البته ارب��اب قدرت در 
جهان، TM، يوگا و ش��يوه هاي سلبي 
را اش��اعه مي دهن��د و از اين ش��يوه ها 
بهره ب��رداري ك��رده و نمي گذارن��د 
آرمان هاي بلند انساني مثل عدالت رواج 
پيدا كند. بس��ياري هنوز از آسيب هاي 
اين شيوه هاي رايج ش��ده خبر ندارند، 
آس��يب هايي همچ��ون خم��ودي، 

افسردگي، بي آرماني و بي انگيزگي.
در شيوه يا قانون جذب مي گويند 
»هر چه را تصور كنيد مي توانيد آن 
را محق��ق كني��د به ش��رط تمركز« 
هرچق��در تمرك��ز بيش��تر، وق��وع 
خواسته سريع تر، مي گويد به ثروت 
فك��ر كن جوري كه ان��گار در ثروت 
غرق هستيد. ضرب المثلي هست كه 
مي گوي��د با حلواحلوا ك��ردن دهان 
شيرين نمي شود اما در اين شيوه ها 
اعتق��اد برخ��الف اين مثل اس��ت. 
تفاوت اين ش��يوه با TM اين است 
ك��ه نمي گويد فراموش كن مي گويد 
خوب به خواس��ته ات فكر كن و اين 

با مهارت ذكر تفاوت دارد.
من مي گويم يكتا ش��يوه آرامش و 
تنها پاس��خ به خواهش آرامش »ذكر« 
اس��ت بقيه پاس��خ ها تس��كين دهنده 
است؛ شيوه جذب تا اينجا كه مي گويد 
خواس��ته هايت را فراموش نكن خوب 
است اما او بر تخيل اصرار مي كند و ما 
بر واقعيت، او مي گويد براي خواسته ات 
آنقدر خي��ال كن تا واقع ش��ود اما ما 
معتقديم خواسته ما موجود است بايد 

چشم باز كنيم تا ببينيم.
آن محبتي كه خواهان آن هستيم 
عال��م را پر كرده، آن ش��رف و عزت و 
ان��س و قدرت و عل��م و دانايي عالم را 
پر كرده است، ما نمي خواهيم با تخيل 
به واقعيت برس��يم م��ا واقعيت را باور 
داريم، بايد چش��م باز كرده تا واقعيت 
را بيابيم. من اسم مهارت ذكر را قانون 
»حل« مي گذارم نه قانون جذب، چون 

حقيقت موجود است.

ذكر تنها راه آرامش و عين اجابت است

حل جدول عادی شماره 5144 حل جدول ويژه شماره 5144

دام خطرناك عرفان هاي نوظهور

مدیر گروه های پژوهشی مؤسسه بهداشت معنوی و عضو گروه عرفان هاي نوظهور نهاد مقام 
معظم رهبري در دانشگاه ها در گفت وگو با  هشدار داد

   صفحات  14و 15

صفحه 16 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ر ي ن گ ا ب و ت ا ب د ا د ن

2 ب ل و ا ا ر ا م س ر ي ش م

3 ا م ا ر ه گ ر ا ن س و ن ا

4 ن ا ز ا س ي م ا م ر ه ي

5 ي ن ش ي ر ا ز ط ي ن ت ش

6 ت ك ل ي ف ل و د ر ش ن

7 پ ي ز ا ع ا ش و ر ا ش ت ا

8 ر و ا ر و ز م ا ن ا ك ا م

9 ش ر ر س ر ي ا ن ي ت و ب ه

10 ب و ت و ك ا د ك ل م ه

11 ا س و س و ي ا ر گ ي م گ

12 ن ي ت ه ر م ز و ا ف ي ن

13 ي ا و ه د ي د ه م ع ر ا ج

14 ز ر د ا ب ن ا م ه د ا ن ش

15 ه ا ن ر ي د و ن ا ن د ر ي ك

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 د ف ت ر خ ا ك س ت ر و ب ر ف

2 و ر ا ج ا م ر ا ن ي ا س ر

3 س ت ي ز ه ر ا ي ن ن ق و ش

4 ت و پ ن ش م ت م م ل ا ت

5 ي ت ع د ا ل ت ن ج و ا ه

6 ز م ي ن ي ك ا ه ل م ز

7 د ا ن ا س و د و ك و س ر ي

8 و ر د ن ه ا ر ه ل ب ل ا ب

9 ا ن ه ي و ن ا ن ي ا ي د ا

10 ي ب ت ج ل ي و ا ر ي س

11 ت م ن ا ت پ ر ي س ا گ ا

12 ي م ن ن ا ت و س م ح س ب

13 و ي ز ا ژ ي ل ا ي ك د س ت

14 ر ن ج ب ر ل ك ن ت م ق ت ل

15 ك ا ر و ل گ ر ي د ر پ ه ن ا
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 Changes to the Federal Express
 Entry Visa

As of November 19, 
2016, candidates who 

have been accepted into the 
pool for the Express entry 
Visa, will have 90 days 
to submit all required docu-
ments and forms from the 
date they have been invited 
to apply.   
This means that you have 
created a profile on line for 
the Federal Express Entry 
Visa, have received a letter 
of congratulations stating 
you have been accepted in 
the pool and from the date 
of the congratulatory letter, 
a candidate can be invited 
by IRCC within the year 
of the congratulatory letter.  
Once a candidate receives 
an invitation to apply they 
will have 90 days to submit 
all required documentation 
instead of the previous 
deadline of 60 days.
If you received an in-
vitation to apply before 
November 19, 2016 the 90 
days to submit all relevant 
documents does not apply 
to you, you will still have 
60 days to submit all rele-
vant documentation.

 Misrepresentation:
What does this mean in 
regards to the Federal 
Express Entry Visa?
When creating your profile 
on the Federal Express 
Entry, you need to provide 
precise and correct infor-
mation in regards to your 
education, work experi-
ence, language results, etc. 
If you get an invitation to 
apply, all documents rele-
vant to your profile needs 
to be submitted and you 
have 90 days as of Novem-
ber 19, 2016 to submit.  
If the information provided 
by the potential candidate 
turns out to be false, this 
is known as misrepresen-
tation and, depending on 
the nature of the severity 
of the false claim carries 
penalties.  
The purpose of the mis-
representation provisions 
is to ensure that applicants 
provide complete, honest, 
and truthful information in 
every manner when apply-
ing for entry into Canada, 
and to ensure the integrity 
of Canadian Immigration 
programs.

A potential candidate 
who has been found 

to have provided false 
information going into the 
Express Entry pool can be 
banned from re-entering 
the pool for five years.  
Therefore it is hugely im-
portant to provide accurate 
and correct information.  
 An applicant maybe found 
inadmissible to Canada due 
to misrepresentation for 
directly or indirectly mis-
representing or withholding 
material facts relating to a 
relevant matter that induces 
or could induce an error in 
the processing of his or her 
application.  The applicant 
is responsible for ensuring 
that the application is truth-
ful and that the supporting 
documents are genuine, 
and he or she may be found 
to have misrepresented 
themselves whether or not 
that misrepresentation was 
intentional.
For further detailed 
information please do not 
hesitate to call our office, 
a member of our staff will 
gladly answer to any ques-
tions or concerns you may 
have in all aspects of immi-
gration including Interna-
tional Students interested to 
study in Quebec. 
____________
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
80 آموزش عکاسی به زبان     . ..

خوش!
خطبه

نوشته »علی«، عکاس »استودیو فوتوبوک« 
و مدیر 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

جلسه رفع اشکال و تمرین 
تنظیمات دستى دوربین شما در »استودیو 
فوتوبوک«، طى دو جلسه به مبلغ ۷0 دالر 
)برای هر جلسه(، پرتره، عکاسى در شب 

و عکسهای خانوادگى

»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 
کامیونیتى خودمان؛  این گروه هیچ گرایش سیاسى، مذهبى و حزبى ندارد.

اسپشیال این شماره:

عکاسی از 
»ابرماه«

Supermoon
شاعر میفرماید: ابر و باد و 
مه و خورشــید و فلک در 
کارند.... تا تو عکسی بگیری 

و به غفلت نخوری!
 2016 نوامبــر   14 روز 
مصادف بود با پدیده ی نادر 
»ابرماه« کــه قرص کامل 
ابعــاد بزرگتری از  ماه در 
چشم ما زمینیان مشاهده 
میشــد. این اتفاق مهم در 
گــروه فیســبوکی »همه 
چیز در مونترآل« از قبل به 

اطالع سفرای فرهنگی و نخبگان 
منتخب ایرانــی مقیم مونترآل 
و حومه رســیده بــود و همگی 
آمادگی کافی برای فیض بردن از 
چنین نمایش »ماهی« را داشتند! 

انتشــار این خبر و واکنشــهای 
جالبی که به آن میشد، باعث شد 
متوجه شویم در بین کامیونیتی 
ایرانی، ماشــاءالله چقدر ستاره 

شناس و منجم گمنام داریم! 
عکسهای بســیار زیبایی هم از 
هموطنــان در همین 
»شــهرک مجــازی« 
منتشر شد و از مشاهده 
آنها، بسی حـض بصـَر 

بردیم!
دلیل وقوع این پدیده 
است که  این  فیزیکی 
ماه در مــدار خودش 
زمین  کره  به  نســبت 
بســیار نزدیکتر شده و 
در نتیجه باعث بزرگتر 
و پرنورتر دیده شــدن 
این کره میگردد. بنا به 

اظهار موسسه اخترشناسی 
مونتــرآل، قرص کامل ماه 
14٪ بزرگتر و 30٪ نورانی 

تر مشاهده گردید. 
آخرین بار که این پدیده و 
با این شدت روی داده بود، 
در سال 194۸ و دفعه بعد 
نیز به حول و قوه الهی در 
ســال 2034 تکرار خواهد 
شــد! وقوع این پدیده در 
باعث  مونترآل  شــهرمان 
شد که ســتاره شناسان، 
و سایر  رماالن  عکاســان، 
اقشار همیشــه در صحنه 
شهر، دستها و دوربینها را به 
سمت آسمان بلند کرده و 
از ته دل مشغول راز و نیاز با 

معبودشان شوند. 
بر خالف همیشه، هوا هم خوب 
بود و آسمان دل انگیز مونترآل 
باز بود. برخی از این عالقمندان از 
شب قبل به استقبال این پدیده 
ســماوی رفته و از ساعتها قبل 
خود را آماده کرده بودند. حلول 
این ماه »تپل«، عــده زیادی از 
قشرهای مختلف مردم را نیز به 
هنر عکاســی عالقمند ساخت 
و شــهروندان بسیاری، دست به 

دوربین شدند. 
اما نکات مهم در زمینه عکاسی از 

این پدیده طبیعی:
به دو صورت میتوان از این پدیده 

ی جالب، تصویر برداری کرد: 
•   روش اول: 

تصویر برداری در وضعیت زوم و 
بزرگنمایی کره ماه با استفاده از 
لنزهای بزرگ تله زوم. از آنجایی 
که خود ماه یــک منبع نورانی 
میباشــد، تصویر برداری از آن 
باید با شاتر اسپید نسبتا سریع 
)مثال حدود یک چهارصدم ثانیه( 
صورت پذیرد. از آنجایی که هم 
کــره زمین و هم کره ماه، هر دو 
متحرک میباشــند، بهتر است 
که سرعت عکاسی تا حد امکان 
از این حد کمتر نباشد تا تصویر 
حاصله، »شــارپنس« خود را از 
دست ندهد، به خصوص که در 
حال عکاســی در وضعیت زوم 
کامل هستیم. شاخص حساسیت 
نور را هم در کمترین حد تنظیم 
میکنیم که میزان »نویز« تصویر 
به حداقل برســد. از آنجایی که 
عمق میــدان در چنین فریمی 
برایمان اهمیــت آنچنانی ندارد، 
میتوان دریچه دیافراگم را نسبتا 
باز نگه داشــت تــا کمبود نور 
حاصــل از زوم کردن را جبران 
نماید. البته تمامی این تنظیمات 
نســبی بوده و به عوامل زیادی 
مثل ابعاد سنسور دوربین، نوع 
لنز و میزان گرد و غبار هوا در 
جایی که هستیم و برخی عوامل 
دیگر بستگی دارد. طبیعی است 
که برای چنین عکســی، باید 
از یک لنز گــردن کلفت 300 
میلیمتر به باال استفاده کنیم 
تا بزرگنمایی سوژه را چند برابر 

کنیم.

•  روش دوم: 
عکاســان، الزاما ســتاره شناس 
نبوده و فقط دنبال این هستند 
که زیبایی های این پدیده را به 
بهترین وجه به خلق الله نشــان 
دهند! بنابراین بهترین و چشــم 
نوازترین عکســهای این پدیده 
آنهایی هســتند که از تلفیق و 
ترکیب »ابرماه« با مناظر شهری، 
درختان، عوارض طبیعی زمین، 
مجسمه ها و هر منظره دیگری 
خلق میگردند. طبیعتا در چنین 
وضعیتی، نشــان دادن جزئیات 
روی کره ماه یــا تمثال مبارک 
شــخصیتها، دیگــر اولویت ما 
نبــوده و دوربینمــان را طوری 
تنظیم میکنیم که مناظر زمینی، 
ساختمانها و اشیائی که در کادر 
تصویر قرار میدهیم، روشــن و 

مرئی دیده شوند. 

همین مسئله باعث میشود که 
»شــاتر اســپید« کمتر شده و 
مفهوم عمق میدان را هم با توجه 
بــه کاری کــه میخواهیم انجام 

دهیم، در نظر میگیریم. 
ترجیحا میتــوان با عمق میدان 
زیاد )روزنه دیافراگم بســته تر 
باشد( عکاســی کنیم تا بتوانیم 
ســوژه های بیشــتری را واضح 
نمایــش دهیم. همین مســئله 
باعث میشــود که ماه نورانی تر 
دیده شــده و تمرکزمان بیشتر 
بر روی مناظر طبیعی و ترکیب 
آنها با ماه باشد. روش دیگری که 
میتوان عکاسی کرد این است که 
از مناظر و یا سوژه های دیگر، در 
مقابل نور ماه »ســیلوئت« تهیه 
کنیم. بدین مفهوم که مناظر و 
درختان را کامال سیاه در تصویر 
نشان میدهیم و نور ماه را متوازن. 

اگر میخواهیم نور ماه در طیفهای 
زرد و نارنجی دیده شود باید در 
زمانهایی که ماه در افق و موازی 
با زمین قرار گرفته عکاسی کنیم. 
به تدریج که ماه به نقطه اوج خود 
برسد، سفید رنگ شده و طیف 
دیگــری در آن قابل مشــاهده 

نخواهد بود. 
احتیاط واجب آنســت در هر دو 
موردی که در باال ذکر شد، از سه 

پایه استفاده کنیم. 
جلوه دیگری که برخی از عکاسان 
حرفه ای در این عکسها استفاده 
میکنند، اغراق کردن در تصویر و 
ابعاد ماه است که برخی آنقدر آن 
را بزرگتر نشان میدهند که ابهت 

و عظمت آن چندین برابر شود!
ماهتان تپل و دوربین تان پایدار!

  •
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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.

معامالت تجاری جدید با آسیا و اروپا 
نیز بود. از ســوی دیگر ترامپ هرگز 

دست به طرح هیچ سیاستی نزد. 
در شهرســتان های نامصمم غرب 
مرکــزی رای دهندگان به هیچیک 
از اینها اهمیت نمی دادند. فقط می 
خواستند کســی به آنها توجه کند. 
آنها در پی تساوی حقوق برای زنان 
نبودند بلکه می خواســتند شاغل 

باشند و اضافه حقوق بگیرند. 
هرگاه که از مردم این مناطق پرسیدم 
که چه برایشان رخ داد تنها یک کلمه 
پاسخ شنیدم: نفتا!! کلمه ای که مانند 
یک لقب در صورتم تف می شد. آنها 
می دانستند که اتفاقی برای زندگی 
شان دارد می افتد و تجارت آزاد را 

مسئول می شناختند. 
در نیوتن آیووا مصاحبه ای داشتم با 
تد جانســون، یکی از سران اتحادیه 
کارگری کارخانه لوازم سازی مایتگ 
که شــرکت ویرپول آن را بســت و 
بیشتر 3۸00 شغل آن را به مکزیک 

انتقال داد. او گفت: 
ما معامالت تجاری محشری داریم 
که درهای دنیا را به سوی جهان سوم 
باز می کند با انگیزه های آمریکایی. 
آنها کارگران کشــور های فقیر را به 
کار می گیرند و آنگاه کاالهای ساخته 
شده را به آمریکا می فروشند. دولت 
ما حتا نمی خواهد ما از اســتاندارد 

معقول زندگی برخوردار باشیم. 

نیوتن در شهرستان جاسپر است که 
در سال 2012 به بارک اوباما رای داد 

و مانند آن 93 شهرستان دیگر این بار 
ترامپ را برگزید. 

در طول رودخانه میســی سیپی با 
بســته شــدن کارخانه لوازم سازی 
»می-تگ« 7000 شــغل از دست 
داده شد و همه ی اینها به ترامپ رای 

دادند. 
در بیشــتر موارد می شود گفت که 
این یک واکنش شدید علیه شهرها 
بود اینچنین که سمبل آن برنقشه 
`ی انتخاباتی با یک اقیانوس قرمز در 
مقابل چند نقطه ی آبی نمایانگر شد. 
درکتابم، نقــل قولی کردم از وبالگ 
نویس کشــاورزی دیوید کروز که با 
هیجان نوشــت: "اصول اخالقی در 
آمریکای روستایی بیشتر وجود دارد 
تا در آمریکای شهری... آنچه من می 
بینم یک عده نخبه گرای لیبرال از 
خودراضی که گمان می برند هوشمند 
تر، پیشرفته تر و بهتر از سایر ما که 
در مناطق روستایی امریکا زندگی می 
کنیم هستند. به باور آنها واشنگتن و 
راهبان آن بهتر از همه می دانند و ما 
ابلهان فقیر پشت کوهی نیاز به کمک 

و نصیحت آنان داریم." 
این مشاغل صنعتی باز نمی گردند. 
پروسه جهانی شــدن به این زودی 
ها متوقف نمی شود. شهرها به رشد 
خود ادامه می دهند و مناطق حومه 
ای همچنان جمع می شوند مملو از 
مردمانی که همه چیز را از دست داده 

اند به غیر از رای خود را. 
اگر این کشور بخواهد در میانه طوفان 
ترامپ و تحوالت دردناک اقتصادی 

پیامــد آن دوام بیــاورد باید به این 
مسایل توجه کند. 

----------------
* تیتر کامــل مطلب: اهالی ناراضی 
کمربند زنگ زده آمریکا، ترامپ را با 
آغوش باز پذیرفتند زیرا امید دیگری 

نداشتند 
ریچارد النگوورت - روزنامه گاردین

برگردان: شیرین رضویان - لندن
---------------

)1( کمربند زنــگ زده اصطالحی 
ســت که به منطقه شــمال شرقی 
و غــرب مرکزی آمریــکا ابالغ می 
شود. این اصطالح اشاره می کند به 
رکود اقتصــادی، کاهش جمعیت و 
پوسیدگی شهری که در این مناطق 
منجر به از بین رفتن و "زنگ زدگی" 
صنایع ســنگین این منطقه شد که 
روزی میلیون ها آمریکایی را به برکت 
خود شاغل می ساخت. کمربند زنگ 
زده در نیویورک آغاز می شــود و به 
سوی پنسیلوانیا، ویرجینیای غربی، 
اوهایــو، ایندیانا و قســمت پایین 
میشــیگان و ایوا و ویسکانسین می 
رســد. قبال این منطقه بعنوان قلب 
صنعتی آمریکا شناخته می شد اما از 
نیمه های قرن بیستم شروع به زوال 
کرد. فاکتورهــای اقتصادی از قبیل 
اتوماتیزه شدن صنایع، زوال صنعت 
فــوالد و زغال ســنگ، قراردادهای 
تجارت آزاد و گلوبالیزه شــدن همه 
و همه در این زوال تدریجی ســهیم 

بودند.      •  

ترامپ را با آغوش باز ...   << ادامه از صفحه: 17

 شب یلدا 
شب عاشقی و دلدادگیست

پذیرایتان هستیم در آنیکس

 سه شنبه 20 دسامرب
 ساعت:  7 تا 11

 پذیرایی ویژه شب یلدا همراه با موسیقی 

ورودی $30

کودکان زیر سه سال رایگان

فقــط با رزرو قبلی و تهیه بلیت

تا تاریخ 27 نوامرب
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کودکان زیر سه سال رایگان

فقــط با رزرو قبلی و تهیه بلیت

تا تاریخ 27 نوامرب
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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

BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY
Vol. 24, No.1294, 01 dec., 2016
(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary, Vancouver)
Published by: PAIVAND inc.   Advertising: PAIVAND: 514-996-9692
Tech.: S. Rezai  | H. Harandi | Distribution: Babak
 Mailing Address: 
   6162 Sherbrooke W.  Montreal, QC H4B 1L8
FAX: 514-342-9574
Vancouver: (604) 921-IRAN (Ramin Mahjouri)

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

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
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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 
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